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Fransız Dahiliye 
Nazırı intihar etti 

Sebep, hakkında 
acı lan dava mı? 

- ikinci sayı/ada -

• 

Filistin bugün Şar
kın meselesi oldu 

Filistin müftüsü· 
nün bir beyanatı 

(Yazısı 2 inci sayıfada)' 
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Sancak Türkleri Ana Vatana 
Bağlılıklarını Kutluyorlar 

Sanca taki Türklerin 
mukadderatı tehlikede 

1ıı1111ııırıı111111ııı 11ııı1111ıııııı111111~ 

Almanya ile 
aponya 

Sovyetlere karşı mı 

Arazi vergileri yüzünden Türkle- ~ 

= Antakya, 18 (Hususi) Zülme, ~ 
~ işkenceye iman dolu gövüslerini ~ 
€ siper ederek intihabata iştirak~ 
~ etmemekte azim gösteren bütün§ 
€ Hatay Türkleri, bu za.f erlerini~ 
~ dün gece büyük bir şölende sa- § 
€ baha kadar eğlenerek kutluladı- ~ 
~ lar ve Atatürk'e olan bağlılık.§ 
g lannı minnettarlıkla izhar etti-'§ 

anlaşmışlar? 
elinden çıkan topraklar • 

rın 
= l ş § e~ ~ 

~11ıııııu1111ııııı111111ıııııı111 111ııııııııu1111111ııauıımııı111ıtımıı~ 
Sovyetlerle Almanya münase
betlerinin kesilmek ihtimali var Ermenilere geçmektedir 

Filyos ... Çatalağzı 

S uriye intihabatının İskenderun 
sancağı bölgesine ait olan ne
ticesi §imdiden anlaşılmıştır: 

lia.ıkm yüz.de doksanı reye iştirak et
lnemiş ve ancak yüzde ondan ibaret 
bir azlık sandık başına gitmiştir. İn
tihabata iştirak eden bu yüzde on da 
bir kmm Ermenilerle Araplardan iba
rettir. İki yüz elli binden !azla büyük 
'!'ürk kütlesi, Aleviler de beraber ol
duğu halde, süngülü jandarmaların 
tazyikine rağmen rey vermemekte IE· 

l'ar etmiştir. 
İntihabatın bu neticesi Sancak 

"tıurklerinin mukadderatını zorla Suriye 
nirliğine katmak ve o birlik içinde bu 
'rurk kUtlesinl eritmek ve yoketmek 
İstiyenleri intibaha getirse gerektir. 

Esasen lskenderun ve Antakya ha-

if}WJrltı. lJ~~p~t ~.~gi\8L~l,$Irui.i\ı~}tj 
.... .._.lü Tft Vlfhltnı~e~ ıraz 
daha ziyade tehlike uçurumlarına doğ
ru sUıilklüyordu. Bundan dolayı halk 
ardı arası kesilmez surette şikayet 
edip duruyordu. Bu defa milli varlık· 
larını muhafaza edebilmek için Suri
~e intihabatma iştirak etmek istemi. 
~enlere ka?'§ı reva görülen merhamet
~e tazyikler ve zUlumlar ise zavallı 

Rey vermiyenleri 
rey verdi 

gosteriyorlar 
Kırıkhan, 18 (Hususi) - Sancak 

intihabatında Hacılar nahiyesi merke
zi kısmen, Küreciköyü.nün yarısı, Nar
lı Höyük tamamen, Arabalı Uşağı köy 
!erinin hepsinin nüfus kağıtları alına
rak intihaba iştirak etmiş gibi göste
rilmişlerdir. Hakikatte bu köyler hal
kı intihaba iştirak etmem~lerdir. Kı

Kömür hattı açıldı 
Filyos, 18 (Hususi) Filyos - Çatal. 

ağzı hattı bugün merasimle işlemeğe 
açılmıştır. tık kömür treni, Zongudak 
valisi Halit Aksoy'un başkanlığı al
tında bulunan 35 kişilik bir heyetle 
hareket etmiştir. 

Hattın işlemeğe açılma töreni bu. 
rada büyük tezahüratla yapıldı. Vali 
Aksoy açılış merasiminde söylediği 

nutkunda bu eserin Cumhuriyet Tür
kiyesi için yeni bir umran ve iktisat 
eseri kazandığını söylem.iş ve hattın 
ehemmiyetini anlatmıştır. 

zıllar köyünün üçte biri, Kırıkhan er- -------------
menileri mahalli hükiimetin Selim Beruttaki çarpışmalar 
Memduh isminde birisi vasıta.sile yar.- Paris, 18 (A.A.) - Beruttan Paris-
tırdığı tazyik neticesinde intihabata Soir gazetesine bildirildiğine göre, ge-

ist~m!~;.;~. iJ!iz:~k e~işler~r: ~ çen~erde !u~s:iyanlara ya~udiler .~ra -

rekat ailesinin kendisinden maadam sın~tm?J "t11nmüJ, aS"rt ytiz kiıi ya 
intihabata iştirak etmemiştir. ralanrnıştır. 

Alman iktisat Nazırının 
beyanatı 

b
. ncak Türkleri aleyhinde ne büyük 

ır "A tatu··rk 1 u""rkı·yeyı· yu··ksek te tehlike hazırlandığını pek açık gös 
rtniştır. ASIM US bir 

, ~-~~-~-o_~_s_~~!_s~~-4_'~~~-'-~_t_ik~b_a_l_e_n_a_m~z_etg~anşahs~etti~, 

IRAKLI PRENSES )NazırbugünTahra-
Kocasın.dan Ayrılıyor 

na hareket ediyor 
Ankara, 18 (Telefonla) - Cumhur 

Reisi Atatürk,bugün saat 18 de, nezd_ • 

Berlin, 18 (A.A...) - Havas ajan. 
smdan: 

Bazı siyasi mahafil, yakında Al
manya ile Japonyanm müşterek bir 
mühim beyanname neşredeceklerine 

dair ortalığa bir şayia çıkarılmıştır. 
Moskova., 18 (A.A.) - 16 Teşrini

sanide, Sovyetler Birliğinin Tokyo bü-

yük elçisi Yurenev ile yapbğı milli.
kat esnasında, Japonya dış işleri ha.
kanı B. Arita, Sovyetler Birliği aley. 
hine müteveccih herhangi bir anlaş
ma yapılmış olmadığını bildirmiş, fa,. 
kat, ismini söylemediği bir üçünCü 
devlet ile, komünizm ile mücadele bah. 

(Sonu: Sa. .! SU.. lJ. 

''BOMBARDIMA 1DA 
REKOR!,, 

(Yazıları 2 inci sayıf<iilaJ 

ıtul"• 
lftUll 

ftll§~ 

Eski otel kapıcısı k )erinde Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
arı Sina Rüştü Aras ve iktisat Vekili Celal 

• Bayar bulunduğu halde Alman lktL sormadan yaptığı bır muka• sat Nazırı Doktor Schachtı kabul bu. 

valenin cezasmı mı çekecek? ~·.:•Ş;•d··~ (Sonu;;,o.. :ı 
Bundan altı yedı Uft ecut peş ff,. 

ay evvel Irak 
prensesi Essa'nın 

bir rum kapıcı ile 
evlenmesi her ta. 
raf ta büyük bir 
akis uyandırmıştı. 

Tebdili hava için 
Rodos'a giden 
prenses, oradaki 
otelin kapıcısı A
nastasyos Hara
lambi ile tanışıp 

Atinada evlendik
ten sonra beraber 
Mısıra gidiyorlar. 
Fakat, bu izdiva
ca muvafakat e~ 
miyen Irak kral 
ailesi prensesi rcd 
dediyor. O zaman 
prenses ailesinin 
servetinden ~ah

rum kalıyor ve .Mı 
sırda, evvelden ya
nında bulunan pa

kilise- rasile, orta bir ha. 
Sonu. Sa. 2 Sü. 4), 

En güzel ve 
çirkin 

Bir dostum sordu: 

en 

- / stanbulun en güzel yeri neresi. 
dirt 

- Sarayburmı ... 

Dün yapılan mera.simde mektep 1.,-umandant mttJ.."ltJnt sl5ylüyor. Sağ tarafındtı 
mekte'bin en eski me=unu Hamit Naci. (altta) mcktcbiıı bahçe.sindeki ameleye 

konulan çe'lenkler 

Deniz okulunun 161 inci qılı dün kutlandı 

Diye cevap verdim, Uıt defa: M k t b • k • 
- F!n çirkin yer~ neresidir1,, e e ı n e n e s ı 
dcc/1. Buna da şöyle.ce mukabelede "" 

bttlun.dı!m: l b ı d v 

Mu:::::ı~:'r~~1;,j yerin nMıl Mm mezun arının u un ugu 
en güzel, hem en çir hin olabileceğini •• k 1 k 1 d 
aıılamn11ınca izahat ?'erdim: toren ço par a o u 

- S~raybunm lstmıbulmı en giizel 

(Yazısı 6 ıncı Sayı/ada) 
yeri olduğu için val..:tile buraya bir sa
ray yap1lmı.ş. Şimdi park o'ıan yerler 
de lm sarayın btıhçcsidir. Sarmjbur- -------------~~--~~-~~---~------
rıundan Sirkeciye doifrıt 'bakılacak o. -.~_...,.,__._...,.WIMllW~~ Avusturya Hariciye Nazırı 

Tursa buradaki cs/.."i binalar, karışık de. B •• 8 ı· · · 
polar d.a lstanbuwn lm en f/üzcl köşesi u g u n er ıne gıttı 
ne en çirkin bir man~ra vermektedir. YOL ARKADAŞLARI 
Omm için .Saraybunm şchri?ı hem en 
güzel, hem en çirkin bir yeri sayıl~ Yazan · Bekir S ı t k ı 
bilir. Haaan Kumçayı (Dördüncü sayıfada oku:v:unuz). 

Viyana, 18 (A.A.) - Dış bakam, B. 
Şmit yanında büyük el~i Von Papen ve 
diğer şahsiyetler olduğu halde bu ak .. 
§aın Bcrline hareket etmi§tir_. 



Elişleri ve Küçük 
Sanatlar sergisinde 

Mükafat 
kazananlar 

Ankara, 18 (Telefonla) - Elişleri 

ve Küçük san'atıar sergisi Jüri heye
ti bugün evvelce mükafata müstahak 
olarak intihap ettiği 40 namzet ara
sında kur'a ile isim ve adresleri yazı
l dokuz kişiye aşağıdaki mükfıf atların 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kunduracı İsmail Kemal (İstan
bul) Atatürk mükafatı, iki bin lira, 
Saran (İstanbul) hükumet mükafatı: 
Bin beş yüz lira, Zehra Kum (Anka
r) Ankara mükafatı: Bin lira, Müzey
yen Örer (İstanbul), Ihsan (Ankara), 
Cevat Örnek (Ankara), lhsan ôzbay
lar (Erzurum), Beyoğlu Kız Akşam 

Ertik okulu (İstanbul), Halil usta (İs 
tanbul) 250 şer lira. 

Almanya ile 
Japonya 
(Ustyanı ı ıncide ) 

sinde bir blok vücuda getirmek için 
müıakereler cereyan etmekte bulun
duğunu da kabul eylemiştir. 

Bununla beraber ayni salahiyet
tar menbalardan aldığı malUmata is
tinaden Tass ajansı ~urasmı bildirir 
ki :üçüncü bir devletle yapılmakta ol
duğu B. Arita tarafından da kabul e
dilmiş bulunan müzakerelere Alman
ya ile başlanmış ve bir anlaşma para
fe edilmiştir. Neşredilecek olan bu 
anlaşmada yalnız komünizme karşı 

mücadele mevzuu bahis ise de, haki
katte anlaşma, gizli bir Alman • Ja
pon anlaşmasına paravana teşkil eyle
mektedir. Bu gizli Alman - Japon an. 
Iaşması iki devletten birinin üçüncü 
bir devletle harbe girmesi takdirinde 
Almanya ile Japonyanın birlikte ha-
---"--44-'* . _ ..... ,_ ~ "" .. 11 

Londra, 18 (A.A.) - Alman. Ja
pon itllAfmdnn bahseden Times gaze
tesi diyor ki: 

OMBARDIMA 
RE OR!,, 

Harp Madrit'in göbeğinde ... Şehre 
yangın çıkarıcı bombalar yağıqor .. 

ltalya ile Almanya Franko 
hükumetini resmen tanıdı 

l\fadrid, IS (A.A.) - A.silerin )an. şistlerinin şefi Primo de Riveranın 
gın ~ıkaran obüslerle yapmış olduh. oğlu, halk mahkemesi tarafından ölü. 
lnrı bombardıman dolayı.sile bir ço'i me mahkum edilmiştir. 
varoşlar alevler i~indedir. Bu bom.

1 

BiR SOVYET GEMiSi A.SIERIN 
bardıman şimdiye kadar yapılanların ELNDE 
en ~iddetıisi olmuştur. Asilerin yan. Moskova, 18 (A.A.) - Tass a.jan-
gın çıkarmış olan bombalan şehrin sı bildiriyor: 
bir çok yerlerinde patlamıştır. 'l'ele. Gazeteler Floraia Pia.tiletka adlı 
fat miktarı 300, yaralıların miktarı Sovyet gemisi kaptanmm yolladığı 

da 700 dür. Hasarat mühimdir. radyo telgrafını ne.~retmektedirler. 

HARP MADRIDIN GOBEGINDE Kaptanın verdiği malfımata göre s
Paris, 18 (A.A.) _ Havasın aldığı panyol asileri bu gemiyi ve Petrovski 

haberlere göre, Madridin bombardı. adlı diğer bir Sovyet gemisini açık 
denizde durdurmuşlardır. Her iki ge .. 

manı, dün bir rekor teşkil edecek şid. mi evvela Comarinasa sonra da Jetto-
deti bulmuştur. le götürülmüştür. 

Asiler dün yirmi ton bomba attık. --------------
larııu bildirmiştir. Bir taraftan ü. 
niversite mahallesinde bütün şidde. 
tile muharebe de,·am etmekte iken 
diğer taraftan da J\ladridin mcrkt!z 
kısmı tam bir harp sahnesi man1.ara. 
sr göstermektedir. 

Hülı.ılmetçiler Valansiyadan gele. 
cek kuvvetlerin doğu cenubundan hü. 
cum ederek şehri kurtaracağını ümit 
etmektedirler. 
/TALYA iLE ALMANYA FRANKO 

HlJKOMETIN/ TANIDI 
Roma, 18 (A.A.) - ltalya hükt1. 

metinin Franko hükumetini tanıdığı 
resmen tebliğ edilmektedir. 

Berlin. 18 (A.A.) - Almanya hü. 
kumetinin Franko hükumetini resmen 
tanımağa karar verdiği resmen bildi. 

FAŞiST LiDERiNiN OGLU 
iDAM EDiLDi 

Alikante, 18 (A.A.) - İspanyol fa. 

Atatürk' le Belçika 
Kralı arasında 
Ankara, 18 (A.A.) - Belçika kra. 

lının isim gününün yıl dönümü mü. 
nasebetile Atatürk tarafından çekilen 
tebrik telgrafı ile gelen cevabın sure. 
ti aşağıdadır: 

Majeste üçüncü Leopold, Belçika 
kralı Brüksel 

l'tf.ajestelerinin iı:ıim gününün yıl 
dönümü münasebctile, samimt tebrik. 
lerimin ve şahısları ve memleketleri. 
nin refahı için be.c;lediğim en iyi te. 
mennilerin kabulünü rica ederim. 

K. ATATURK 
Ekselans K. Atatürk, Türkiye Cu. . 
Nazik ihtimamlarından dolnyı ek. 

selanlarına teşekkür ederim. 
LEOPOLD 

Japonya, dostlarını ve dil§manla.rı- -------------------------------

m istediği yerde. istediği gibi ve is- Fransız Dabll·ye 
tediği zam.an intihap edebilir. Fakat 
bu dcf a yapmış olduğu intihap, gerek 

kendi menfaatini ve gerek dünyanın N zırı latı· bar etti menfaati namına, çok mühim bir sa-
att.e yapılm.ı.' olmakla kalmamıştır. 
Bu intihabın pek fena yapılmış oldu
ğunu söylemekten kendimizi alamıyo
ruz. Bu itillfın ahkamı, Japonyanm 
hareket serbestliğini biraz kaybetmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu itilafna 
me, Tokyo ile Moskova arasındaki ger
giılliği ft.zamt hadde çıkaracak mahi
yettedir. Buna mukabil Japonya.ya hiç 
bir taviz de temin eylcmemektedir. Şu 
halde bir zamanlar çok ziya.de arzuya 
~ayan olduğu söylenilmiş olan lngiliz
Japon mukareneti için muzırdır. 

Moskova, 18 (A.A.) - Reuter mu
habir bildiriyor: Dün dış işleri Halk 
komiseri Litvinof Almanya büyük el
çisine tevkif edilmiş olan Almanların 
askeri ve iktisadi casuslukla, Ruslar 
arasında faşist yazılar tevziinden ve 
tedhişçilik hareketlerinden suçlu bu. 
lunduklanru bildirmiştir. Litvinofun 
ilft.ve ettiğine göre tevkif edilen Al
manla.mı ekserisi şimdiden itirafatta 
bulunmuşlardır. • 

Alman büyük elçisi ba§ka memle
ketlerde nazi gunıplan bulunduğunu 
fakat Savyetler Birliğinde hiç bir na
zi gurupu olmadığını cevap olarak bil
dirmiştir. 

Litvinof buna cevap olarak Alman 
faşistlerinin Savyetler Birliğine karşı 
olan noktai nazarlarını bildiğini ve bu 
vaziyette Sovyetler Birliği için ne gi
bi esbaptan dolayı bir istisna yapıl
dığını anlıyabilmcnin pek güç oldu
ğunu bildirmiştir. 

SOVYET - .ALMAN lıfUNASEBET-
LERI I<ESILIYOR llJUt 

Berlin, 18 (A.A.) - Bazı mnhafil
de deveran eden şayialara göre, AJ
manyn ile Sovyetler Birliği arasında
ki diplomatik münasebetlerin yakında 
kesilmesi ihtimali vnrdır. M:amaf ih 
Berlindcki Sovyet mo.hafili, bu sayia- ! 
1nra hlıt bir ehemmiyet atf etmcmektc-l! 
dirler. 

intihara 
açılan 

sebep hakkında 
son dava mı? .. 

Lille, 18 (A.A.) - Dahiliye nazın 
M. Riger Salangro, dün gece odasın
daki bütün havagnzı musluklarını açık 
bırakarak intihar etmiştir. Kendisi 47 
yaşında idi. 

Kardeşi gazetecilere beyanatta bu. 
lunarak müntehirin kansının ölümün
den dolayı çok müteessir olduğunu ve 
bu teessürünün son günlerde ailesi ef
radından bir çoğunun ölmesile büsbü
tün artmış bulunduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine M. Salangro'nu sıh
hati bozulmuıh ve geçenlerde sağ ce· 
nah gazetelerinden birinin kendisini 
harpte firar etmiş olmakla ittiham et
mesi üzerine büsbütün bitkin bir hale 

gelmiştir. Bundan bir kaç hafta evvel 
eski muhariplerden mürekkep hususi 
bir Jüri, müntehirin masuniyetini ilin 
etmiş ve meb'usan meclisi kendisine 
63 reye karşı 421 reyle itimat beyan 
etmiştir. 

Bir müddet sonra M. Roger Salang
ro'nun Almanya.da harp esiri iken bir 
Alman askeri mahkemesi tarafından 
bir dökümhanede çalışmak istemedi
ğinden dolayı mahkum edilmiş olduğu 
meydana çıkmıştır. 

M. Blum ile M. Daladier, bu sabah 
Lille'e hareket etmişlerdir. Cenaze 
merasimi cumartesi günü yapılacak .. 
tır. 

Filistin müftüsünün be11anatı 

''Fp istin bugün Şarkın 
mese e · . olmuştur,, 

Filistinde Arapları İngilizlere karşı 
ayak!andıranların başında bulunan müf 
tü Alhuseyni, İngilizce Sunday Dis -
patch gazetesine beyanatta bulunmuş 

ve arap!arın dertlerine İngiltere kulak 
vermezse Filistinin, başka devletlere ya 
naşacağım ihsas etmiştir. 

Müftü beyanatında şöyle demiştir: 
"Milli lıir mevcudiyete tahip olmak 

hakkımıza ihanet eden doğrudan doğ
ruya İngilteredir. Milletler Cemiyeti if
His etmiştir. O teşekkülle herhangi bir 
muameleye girişmemiz b!r çey ifade et
mez. 

- İngiltere hUkfimetinin gönderdi -
ği tahkik komisyonuna karşı boykot ya
pıyorsunuz. Bununla ve son defa yap · 
tığınız grevle ne kazandınız? 

- Ne mi kazandık? Kazandığımız 
şey bugün elle tutulabilecek kadar mey 
dandadır. Bütün şarktaki arap milletle· 
rinin tesanüdünü kazandık. Şimdi Filis· 
tin mevzii bir mesele olmaktan çıkmış
tır. Filistin, bütün şarkın kaymyan bir 
meselesi olmuştur. Irak, Suudt Ar.a.bis 
tan, Maverayı Erdün, Yemen ve hatta 
Mısır Filistihle ve Filistin müşkül~tı -
run halli ile hayati surette alakadardır. 

"Filistin araplarınrn italyadan yahut 
Almanyadan para aldıkları rivayetleri 
yanlıştır. Fakat eğer İngiltere pek hak
lı olan taleplerimize kulak vermek ar -
zusunda değilse, diğer devletlere derdi-ı 
mizi anlatabiliriz. Onlar bizim ne ya -j 
pabileceğimizi biliyorlar ve bize yardımı 
edeceklerdir.,,. 

Sancaktaki 
Türkler 

(Vstyanı 1 incide) 

Üç yüz bin kişiye yakın Türkün ka
dınları ve erkekleri. gençleri ve ihti. 
yarları hep birden bir kaç günlük za
hirelerini alarak evlerine kapanmala
rı, bu suretle, yurtlarını Suriye Birli
ğine zorla sokmak teşebbüsünü pro
testo etmeleri sebepsiz değildir. Zira 
geçen on üç yıl içinde bütün bu insan
lar medeniyet alemini nefretten titre
tecek derecede maddi ve manevi işken 
celer görmüştür. Franklen Buyyon 
muahedesi İskenlerun ve Antakya.da 
resmi dili Türkçe olarak kabul ettiği 
halde ilk mekteplerde bile dersler 
Arapçaya çevrilmiştir. Mahkemeler
de halk hiç bilmedikleri Arapça ile 
muhakeme edilmiştir ve edilmektedir. 
Vergiler insafs:zca arttırılmı~t;r. Mc 
scıa umumi harp içinde iki yüz elli li
ra veren araziden bugün beş yüz elli, 
altı yüz lira alınmaktadır. Bazı kim
seler tarlalarından aldıkları bütün ha 
sıla.tile vergi borçlannı kapatamamak
tadır. Bu suretle büUin sancak Tilrk
leri sahibi oldukları araziyi kaybet. 
mektedir. Türklerin elinden çıkan tor
raklar hep Ermenilere geçmektedir. 

Geçen bu on Uç yıllık tecrübe şim
di bu havaliye verilmek istenilen ye. 
ni idaredeki tehlikenin şeklini ve e .. 
hemmiyetini gösterdiği içinJir ki hi;
men bütün Sancak sckenesi her türlü 
tazyiklere göğüs gererek intihabata 
iştirak etmemişlerdir. Böyle bir vazi. 
yet karşısında Türkiye Türklerinin 
kayıtsız kalmalanna imkan var m1. 
dır? Fransa ya verilen ve bugün, yarm 
neşredilecek olan cevabi notamrzın 
metni okununca bu alakanın mahiyeti 
daha iyi anlaşılır. 

ASIM US 

Iraklı Prenses 

Yunanistanın eski 
Başveklli 

Papa Anastasyo 

Papa Anastasyo 

Atina, 18 (Hususi) - Baıvekil ge
neral Metaksas Papanastasyunun vefa
tını haber alır almaz ailesine taziyette 
bulunmuştur. Müteveffaya vazife ba -
~ında ölen başvekillere yapılan merasim 
yapılacak ve cenaze masrafı hükQmet 
tarafından verilecektir. 

~ ~ ~ 

Ölen Papaanastasyu 60 yaşında idi· 
Atina üniversitesinin hukuk kısmım bi· 
tirdikten sonra Almanyada ikmali tah· 
sil etmiştir. 

Almanyadan döndükten sonra siya· 
si hayata atılmış ve 191 O da ilk defa 
meb'us seçilmiştir. 1917 de VenizeloS 
kabinesinde münakalat vekili olmut• 
1922 de Yunanistanda cumuriyetin ila• 
nı için neşrettiği bir beyanname vesile
sile mahkum edilerek hapsedilmiş ve 
askeri ihtilal hükumeti tarafından tah· 
liye edilmiştir. 

Papaanastasyu bundan sonra liberal 
partiden ayrılarak çiftçi ve işçi partisi 
ismile yeni bir parti kurmuş ve 1924 
martında başvekalete getirilerek Yuna· 
nistanda krallığı lağvedip cumuriyet 
ilan ettirmiştir. 

Papaanastasyu Balkan ittihadı fi1' 
(Üstyanı 1 incide) rinin çok hararetli bir taraftarı idi. Bal• 

kan konferanslarında Yunanistanr tet1l' 
yat yaşam.ağa başlıyor. sil eden heyetin daima riyasetinde bıl' 

Prenses, bu küçük ''aşk yuvasm- }unmuş ve bu hizmetle İstanbulda .,e 
~a·~ ı:ı~·:~tt~~· Fakat, An!l:~.ı.o\lffi:. ~H~5."'~üytJlnlmın.:~tqllfp.,!l Jron~m~ .... ·'"' 
kü, o prensesle, Irak kral ailesinin da- ----------------
madı olmak düşilncesile evlenmişti. 

Halbuki, onunla evlendikten sonra 
prenses prenseslikten çıktı. 

Prenses, bilakis, masallarda.ki gibi, 
kendini "çobanla evlenen kral kızı,. 
sayarak mes'utlu. Halbuki, Anastas
yos, ayni masal hayalile, "kral kızile 
evlenen çoban,, olmağı düşürunüştil. 

Fakat bu hayalde bir saraya gitmek 
vardı ki, rüyanın o tarafı hakikat o!
mamıştı ..• 

Bu yüzden, çok geçmeden araların 
da geçimsizlik başladı. 

Fakat, bu aralık Anastasyos Hara
lambi kendisine daha güzel bir hayat 
temin etmek fırsatını da düşiinüp bul
du: 

Başından geçen bu peri masalını 
bir film olarak çevirmek ... 

Bu fikrini Mısırdaki bir film acen
teliğine anlattı: ve derhal Amerika 
ile görüşmeğe başlandı. 

Amerika.daki sinema kumpanyası 
filmi çevinneği kabul etmiştir. Fakat 
bir f}artla: Bu filmde, tıpkı hakikatte 
olduğu gibi, prensesle Anastasyosun 
rol almaları IA.zım. 

Anastasyos bunu, karısına sorma
dan kabul ediyor ve mukaveleyi imza
lıyor. 

Fakat, eve gelip meseleyi anlatınca 
prenses hiddetleniyor ve filın çevinne
ğe razı olmadığını kat'i bir lisanla 
söylüyor. 

1...<ıte, aralarında asıl bilyük kavga 
o zaman başlıyor ve bunun neticesi o. 
larak da ayrılıyorlar. 

Şimdi Kahire mahkemeSi prcruıes 
Essa ile Anastasyos Haralambi hak
kında boşanma kararı vermek üzere
dir. 

Bu, prenses için ne kadar fena ise 
Anastasyos için o kadar iyi bir netice 
teşkil ediyor: Biri sar~yı kaybettikten 
sonra aşk saadetini de kaybetmiş bu. 
lunuyor. Diğeri ise bu macera ile, otel 
kapıcılığından artistliğe yükselmiş O· 

luyor. 

Mahkeme, kararını verir vermez 
ayrılmak üzere şimdiden bavullannı 
hazırlamış olan Anastasyos, Hollivut
ta az zaman zarfında bUyük bir artist 
olacağı da. muhakkaktır. 

Alman iktisat 
Nazırı 

(Vsttarafı 1 ncüü) 
Doktor Schacht, Atatürk tarafıJ1· 

dan kabulünden sonra gazetecilere 
verdiği beyanatta şöyle demiştir: 

"Şu dakikada o büyük ve ııari1>11 ' 
lade şahsiyetin tesiri altındayım. Oı 
yalnız Çanakkale zaferini kaz~ıııı: 
adam değil, aynı zamanda buguıı" 
Türkiyeyi, maddi ve maneyi bugüıt· 
kil varhklarile iktisat ve kültü~ b!lj 
krmından yaratmış olan \'e Türkı)·~~. 
yepyeni bir büyük devlet olarak )'ll !t 
sek bir istikbale namzet yapan ş:ı• · 
si yettir. 

111
• 

lstanbulda bizim Alman bank11 $ 

rının direktörlerile görüşürken baıt 
dediJer ki: 

Bugün Türkiyede kurulmuş ol~: 
büyük banka müesseseleri, bankac~ii· 
bakımından ve bilhassa o kadar d''' 
yük bir presiziyon ile ça lışmakt11 bıl' 
lar ki, bir çok Anupa hankaln~ı bıl1 
nu kendilerine örnek olarak k1l 
edebillrler. bite 

Böyle bir şeye eskiden ihtimal 

verilmezdi. . ııtil'• 
Bu seyahatim bazı Türk ~ı~\1 ll· 

bilhassa Merkez Bankası müdfit Jı, 
SalAhatinfn Berlinde bize yaptıit:ıı.~ı· 
yarete bir mukabele manasıııı ·){Sc~ 
maktadır. Nezaretimin fki ~·.il 1'1'P 
memurunu, liiZUJnlu görUJeceli rif11' 
müzakereleri idare için. berabe ıııt· 
de getirdim. Müzakerelerde bn:~d'' 
seleler iktisat Vekftletinizin alli ıı.f 

·ıe 
daireleri ve Merkez Bnnkas• 1

1 0tııt1 
memleket arasında esasen tar uıert~ 
dostluk ruhu dairesinde görUŞ bıltd· 
bir tesviye tarzına bağtanrntŞ 
nacaktır... ofl 

NAZIR TAHRANA GIDl'f :ıb~" 
Alman iktisat Nazırı, yarıI1 ~ i!''' 

. . T "rıtl1 •'' saat ~ekızde tayyare ıle ıuo ıı1'1"' 

mek üzere şehrimizden a)•rtlnc ı< 
dır. 1<15' b 1 

Doktor Schacht, Adanadıt tfl~ı 
. o dt' 

müddet tevakkuf edecek 'e n ~ 
Ha lep ve Bağdat yolile Tahrst1• 

cektir. 

E 

te 
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Jmı' at atefffilule 

BEETHOVEN GECESİ 
/st•nbul Konservatuvarı kış konaerle7ine 

pek güzel bir başlangıçla başladı 
YANGJNA KARŞI 

ilk okullar 
sigorta ediliyor Şehit halknun aan'at ihtiyaç ve itti -r 

)alana her yıl daha fazla blr gayretle 
cevap ftnnefe çahtan iatanbul Komer
tatuvan. bu penc de aybk muntuam 
konserler tertip etmi§tir. Bu konserle -
tin birincisi evvelki ıece Beyoğlunda 
,ranııs tiyatro9unda verllmittir. 

İstanbul konservatuvan bir taraftan 
talebe yeti§tirmek auretile muaiki ha • 
>'atıımea hizmet ederken bir yandan da 
ltlua1lim ve talebenin birlikte çah§IDUi
le vücuda gelen orkestra, aan'at zev • 
itini yaymak ve musiki ihtiyacını tatmin 
ttnıek huıuaunda faydalı oluyor. 

denneğe çalıpn sazların uzun seslerle 
derin bir sWd\na dalmak isteyişi kar • 
şmnda timbalin korkunç ritmi önce 

parça paTça, sonra devamlı bir tekilde Aqrıca her okulda gane ın 
tekrarlanarak kem~n harekete geti- &Öndürme tertibatı da 
rlyor Ye nihayet bütün orkeıtra canla -
myor, heyecanlanıyor ve nihai zafere gapıiacak 
huırlanıyordu. 

Finalde korkunç hayallerin ve karan 
hfrn tamamm yenildiğini ve aydınlığa 
kavuıulduğunu ifade eden hqmetli ve 
kudretli zafer marşı büyük bir zevkle 
dinlenildi. 

İstanbul Konservatuvarmın yetiştir
diği Tüfle gen~lerinin böyle güç bir ese
ri sadece akutmadan değil, aynı za -
manda muvaffaldyetle çalabilmeleri ge
rek şahsi liyakat ve kudretlerini, gerek
se bu müessesede nasıl iyi bir musiki 

ilk okulların ıigortaya muhtaç olan 
binalan geçen dera yılı batından itiba -
-ren tesbit edilerek bunların sigortalan
masına batlanmııtır. 

Bu İfe bu yıl da ehemmiyet veril • 
mektedir. Ayni zamanda kültür direk -
törlüğü bütün okulları yangın tehlike -
sine karp muhafaza için her okulda bir 
yangın söndürme tertibatı da yapacak
tır. Bu i§le yakından meıgul olunma -
ğa batlanmııtır. 

tahsili atdıkıannı g&terir. Ecnebi dil kursları 

HAS1ANEDE 
ölenleri, taburcu 
gibi göstermek 
Cer1ahpaşa hüstanesi 

sabık deppog memu1unun 
auruşması 

Ccrrahpaşa hastahanesi sabık dep. 
poy memuru Şevketin, ölmüş hastala. 
n taburcu olarak hastahaneden çık

mıı gibi göstererek, mevduatını zim
metine geçirdiği, ihtili.sta bulunduğu 
kaydile duruıması latanbul ağırceza 
hakyerinde, evvelce verilen ceza ka. 
ran temyizce bazı noktalardan bozul· 
muı olarak, yeniden devam ediyor. 

Evvelki geceki ilk konserle başlıyan 
llezon, Fransız tiyatrosunun ne parter
de, ne localarda, ne de paradide iğne 
ltacak yer kalm.ıyacak tekilde tıklım 
trldmı dolmut olmasına göre büyük bir 
tatbet ve alika içinde açılnu§ sayılma
lıdır. Şehrimizin yerli. ecnebi kadın, er
~ck bir çok taruıumf çehreleri c:Hnleyi
tiler anamda eöze çarpıyordu; bizce 
'evinilmeai ve ehemmiyetle tebarüz et

Bu senenin ilk konaeri aan'at haya· 

trmızcta mühim bir hareket ve hidiae Muaf tutulacak talebeler 
::.yıla~ak mahiyet ve ehemmiyetle geç- ay sonunda ımtihan 

Doktor Afifenin keıebeğt ya1ccı1amalc 

isterken ctilfttığa pencere ( X i§aret'U) 

DUnkil celsede, mllddeiumumt KA
§if Kumral, suçludan bazı izahat aım. 
masmı istemiş, mevkuf Şevket, eu ce
vaplan vermiştir: 

- ÖlmU§ oldukları halde taburcu 
diye gösterilenlerin paralan, benim 
imzamla almmamı§tır. Gelen paralar, 
karantine defterine, deppoy defterine 
ve kasa defterine girdiği gibi, çıkan 
paralar da tekrar bu defterlere kay.. 
dedilerek, çıkar. Nöbetçi idare memu. 
ru namm~ o bulunmadığı zaman, bil· 
veklle imza atabilirdim ve attım. Bu, 
usuldendir. Onun ismJnl yazmak 8111"e

tile değil, dofnıdan doğruya kendi 
adımı yuarak ! 

tlriıme.ı Umn gelen bir nokta da din- -------------- edilecekler 
leyfcilerin bOynk bir lasmrıu gençlerin Trakya Hava letkn etmekte olmasıdır, ~lece mu -
'iki znki yüksek yeni bir nealln yetit- K K • 
tau g&rillmektedir. urumu ongresı 
~ tıklım dolu salon bTpamda .. 

L....~ L • tJcA-Jar • in d evk Edirne, 18 (Hususi muhabınmi1.. '"Qlller verme& san a cu ıç e z .. ,, ... bö' 
1 

· ta 
- lacak '-' ..ım · ba tanbıaıuı doldu • den telefonla) - Tr-.,a gesı y. 

Q IU eyı f :S- )a ._.. •• .. lük 1 
"ıı ve önlere kadar tap.o kalabalık or- yare top n .... ı uç gun ça ışmasını 
~yı tqkil edenler komerin sonuna bqiln sonsuz heyecanlarla ve b~ ç?k 
~ yorgunluklanru belli etmeden, faydalı kararlarla sonuna erdırmış. 

Universitede açılan ecnebi dil kurs
larına devam etmekten muaf tutulacak 
talebe için ayın sonunda bir imtihan ya
paılacaktır. Bu imtihana dil kursuna de
vam etmiyecek kadar ingilizce, fransız
ca, almanca, italyanca ve ırusça lisanla
nndan birini okuyup yazan ve okudu -
ğunu anlıyan talebe girecektir. 

Kelebek peşinde 
koşarken .. 

Genç bir kadın dokto
rumuz pencereden 

düşerek öldü 
Dün aabah Nipn

tapnda Emek cad -
desinde Haaan Bey 
apartımanmda otu -
ran Dlltkilnler Evi 
doktoru Bayan Afife, 
acıklı bir kuaya 
kurban citmiftir. 

btı1Uk bir ıevk ve istekle çaldılar. tir. 
Orkestrayı muallim Seyfettin Asal Ulusal tayyareciliğimizin ilk ka. 
~ ediyordu; tef orkeatr kilnüaünde dın kurbanı Eribeyi sayarı ile an mai< 
tllıeı frakı, endaım, kibar ve aan'atki· hususunda konsrenin bayan delegele. 
~e jeatlerile gözleri okpyaıı U.tat, is- ri Huriye, ·Şevket, Saibe, Nimet. 
"' etrafmda gezdirdiği takdir balesi Habibe n Behice tarafından yapılan 
~brlanmca daha konser baflamadan teklif tit.ıerlne izli bir siz 8Öyllyen 

l..ı~_e kon.serin muvaffakiyeti hakkında mUf ettiş Emin Alfyt mUteakip salon. 

l~TJ.ç!J~r~~~?;et ~.!~Y~r!'!:..vn.u .ı.u d."l§flleıW.anlann hepsi ayağa kalk. 

~lerlrie WıaUı edilmitti. DoğuDiunun Bir dakikalık saygı seMizlfğfnden 
Sden yüz altmı) altı ve ölilmflnün sonra 8k alan umumi mUfettiş Ge. 
~den yi1z dokuz yıl geçmiı olan bil- neral Kizım Dirik şu Bizleri söyle. 
L. ~ 4lman dehası, dUnyanm her tara- mJftir: 

~her zaman oldufu &ibi bu alqam "Trakya mtlfettişliğf bilgMI sayı. 
ı1.. .. 'l'Orkiyede ve bir kere daha taziz e- lan bu aziz yurdun, her şeyde olduğn "lltccktl. 

gibi, hava karama lffnde de göster. ı. tgmont (uvertilr) bilyilk bir ahenk- dfğf bu y1lbek haMulyetl takdirlerle 
~ btır;mane ve bariz bir teknik mü -
~ karşılar ve sonsuz bir haz içinde kal. 
~ yeti De çalmdı: proıramm ikin- dığmıı memnuniyetle bfhlirebilf rlm. 
~~Re major keman konseri *Btyilk lninüniln ltaret ettlfi beş 
\ ediyordu. Yanın saat aUren, ko- yttz tayyare hedefine vardıfımız gUn 
\ıı lltlonda bir kOçQk çık bile olmadan memleketin hava tehlikesi bertaraf 
'-tııilen bu konserde aoliat Liko A- edilmiş olacaktır. 
-...... 111 dinleyicilere pek hiıall ve heye - "Bu kongreye, Trakyanın uzak n 
~_dakikalar yaptan ve hayranlık 
(.__""'dıran yüksek saıı'atmı alla§lamak yakın yerlerinden buraya kadar hal" 
L'lliltıııı bandığımu için bahtiyanz. mtimeMIU olarak gelen ve fahpn sa. 
~tra da nman zaman eoliatin ke _ yın arkadaşlanmı tekrar tekrar se. 
~ ustahkla besliyordu. llmlamn.,, 
~ ~gramm UçUncfl numarası olan Umumi milfettl§fn bu slzlerfnden 
~'11, rakaan ve Jitif Türk marp din- sonra tayyare müfettlff Emin AH Ya. 
.._-dikten sonra birinci kram bitmit fiil, Türk Hava Kurumuna bafh bu. 
' lunan Trakya bilgesfndekf arkadaf. 
"-._~trakta loca arkalannda, aipra lannm ti~ gfln içinde gleterdfklerf bt? 
'-.~ koridorlarda biriblrlerile kar fikri tezahüratı fili tezahürtlan ile 
~ tanıdık dinleyicilerin türkçe, de birle§tirerek utkudan utkuya eriş. 
~ ve alnwıca mükAlemelerinde tirmelerf lOzumana dair olan 8zJu bir 
~Yeri takdir ve taha1aUa cümle • söylev vermiş ve bu önemli toplantı. 

h.. ... ,.ordu. nrn, hava kurumunun faalfyet merke. 

Bundan batka yine bu imtihana Ga -
lataaaray lisesi mezunlarile ecnebi li
selerden mezun ve Unlveraitey~ girmek 
istiyenler de girebileceklerdir. 

Bunlardan istiyenler A kurunda yUk 
aek olarak ünivenitede açılan B ve C 
kurlanna imtihan vererek girebilecek -
terdir. 

imtihanda bu talebelere gündelik ga
zetelerde çıkan yazılarla orta okul kıra
at parçalan ayannda yazılar tercilme et 
Lil.llı...j.\ı.A va.w .. ~ ... --............ , 

imtihana girmek için ayın 21 inci 
ıUnUne kadar yabancı dil okullanna mil 
racaat edilmesi lhrmdır. 

Yeni tayinler 
Mülga darülfünun umumi fizik uia

tanı CeW Erzımım liaeaf fizik ıtajyer
liiine, edebiyat fakülteai aaiatanlığm • 
dan açıkta kalan Nuihe Afyon liaeıi 
tarih coğrafya ıtajyerliğine, İltanbul 
erkek liaeai tabliye yardımcı öğretmenli 
ğine Hatice Hulkiye, Mardin orta oku
lu riyaziye yardıma öğretmenliğine 
Kemal, Diyarbekir akprn kız san'at oku 
lu nıoda stajyerliğine Melihat Ali, İs
tanbul aktam kız aan'at okulu yapma çi
~ek öğretmenliğine Hafiu, 1stanbul er 
kek aktanı san'at okulu elektrik stajyer 
liğine İsmail, İzmir bölge aan'at okulu 
elektrik atelyesi stajyerliğine Hasan, 
Kadıköy akşam aan'at okulu biçki, di
kit stajyerliğine Saide, Ankara ticaret 
lisesi ekonomi ve coğrafya öğretmenli
ğine doktor Nihat CelAl, Gaziosmanpa -
p orta okulu yardımcı tUrkçe öğret -
menliğine MelAhat tayin edilmftlerdir. 

Edebiyat FakOlteal 
CoArafta Doc;enll 

Edefiyat fakültesi coirafya doçenti 
Cemal Alagöz Ankara tarih, coğrafya 
fakültesi coğrafya profesörlüğüne ta -

1 ~ci lrraanda yahuz aymphonie No. zf içinde ayn bir kıymeti oldufunu 
\ l.h_ ltıiııor vardı. Beethoven'in ilk de- söyJiyerek toplantıys hitam •ermfş. 
~ Lllııada 1808 ~ vermif oldu- tir. Bundan sonra kongre Uyelerf 

~ıde çaımllllf olan"" (Geceden AtatUrk anıtına ~lenkler konnu,. S t 8 k ~il) eau fikri etrafında vücut ]ardır. ovye an asının 
~. 0lan bqinci senfonisi bütün mu- üyelerin bir kıamı ayın 25 indeki k k 

yin edilmiştir. 

~~tlıııerine cöre orkestra eserleri - Edime kurtuluş bayramında bulun. 8S8Slnl açma 
~ellerinden, en harikulide o. mak flzere burada kaJmııtır. i_stemiıler 
~~ biridir. Birinci puçada hiç 

~ bilmiyen korkunç bir mü - Ziraat Bankası umumi Bahçekapıdaki Sovyet Bankası bi -
~ tft..._.lıırçmlık, feryat ve tatkrnlık - nasmın içindeki Neft Sendikat direktör-
~~'"Yler ilrpertici: bir tekilde ho - heyeti toplandı lüiündeki kasanın açılmak istendiği, 
' .. Tlıı baalar kuvvetle ifade ediyor- kasada bW delikler görüldüğü hakkın -

Ankara, 18 (Telefonla) - Ziraat 
~ da poliıe yapılan bir ihbar üzerine em -Bankası umumi heyeti bugün idan 

Henils 27 yapıda 
bulunan genç dok -
tor, aabah vuifeıi -

Doktor Afife ne gitmeie huırlan-
.uun aaoan ı'llışantqınua .t.mec caa· 

desinde Hasan Bey apartımanmda otu
ran düıkilnler evi doktoru Bayan Afife, 
acıklı bir kazaya kurban gitmiıtir. 

Henüz 27 yqmda bulunan genç dok 
tor, sabah vazifesine &itmeie buırlan
mı§lcen p:ncerenin önünde uçmaya ça
lı§Clll güzel kanatlı bir kelebek eörmilt 
ve yakalayıp akrabaamm küçüle çocu -
ğunu aevindirmek iatemiıtir. 

Bayan Afıfe, kelebeği yakalamak ia
terken hayvan altıncı kata, doktorun ba
bası İzzet paşanın dairesine geçmif, dok 
tor da o kata çıkarak pencereden tut -
mak için uzarunııtır. tıte tanı bu esnada 
kendine hAkim olarnıyan ve milvazene
sinl kaybeden genç kadın doktor, bot -
lufa uçmuı. ancak brr çığlıkla önüne 
geçilmez felAkettcn ana babasmr haber
dar edebilmittir. 

Afife, dilter diltmez beyni parçaW1-
mıı. ölmilttilr. Cenazesi bugün kaldırı
lacaktır . 

Motör kimindi 7 
Dün gece saat 2,5 da Betfktaı önle

rinde bir kua olmuıtur. Burada balık 
avlamakta olan Ohanes ile arkadatı Hi
risto, karpdan gelen motörün öılünden 
kaçamamışlar, plotör kayıklarmı par • 
çalanuı, her ikisi de denize dilpıÜfler· 
dir. Balıkçılar kurtarılmıı, fakat mo • 
törün kime ait olduğu anlaııJamamıı • 
tır. 

BAŞINDAN YARALANDI - Be -
tilrtaıta Haaanpqa caddesinde oturan 
Muharrem Şenlikdedede aaçaklannı ta
mir etmekte olduiu evin 12 metre yük
ıekliğindeki kıımmdan dilJDltlf, bapn • 
dan kolundan alır ıurette\yaralannut
tır. Muharrem Beyoflu haataneıine kal
drrılmııtrr. 

Bunun üzerine, müddeiumumi Ki. 
ıif Kumral, haatahanenin o tarihe alt 
kua ve karantine defterlerinin retfr
tilmeaini, evvelce ahlivukuf sıfatlle 
tetkikat yapıp rapor veren Sabrlnln 
de çafınlıp dlnlenilmesfni istedi ve 
euçlunun yeniden istiktap yapbnlmuı 
iateji hakkında aonradan miltalea bil
direceğini eöyledi 

Hakyert heyeti, bu 1etefe uygun 
karar vererek, dW'1.lfmanm devamım, 
kAnunuevvele bıraktı. 

Mühim bir maç 
Edebiyaf fakUltesi talebe cemiyeti 

bu yıl fakülte enstitüleri araamda bir 
voleybol fikıtüril tanzim etmiıtir. bk 
olarak pertembe gilnü Edebiyat ve Fel· 
ıefe enstitüsü talebeleri bir maç yapa • 
caklardır. 

Bu iki gruplardan ıonra bir pmpl • 
yon takmı seçilecektir. 

Bu takım bütün Univeraite fakUlte 
taknnlan ile karplapcaktır. 

Kahve fiqptları gün 
gectıkçe gükseligor 
Kahve fiyatlarındaki yükseklik et. 

vam etmektedir. Evvelce de yudıfı· 
mız gibi yllkseli§e sebep Brezilyadaki 
istihsal noktasında fiyatlarm arttmJ. 
masıdır. Bununla beraber memleketi. 
nıia en çok kahve istihlak eden mem. 
leketıerden biri oldufu için İktisat ve
klleti ucuzluk imk!nlarmı ara§tmru. 
ya bqlamıttır. Yıllık kahve istimllld 
mi& bir buçuk milyon Türk lirası kıy
metinde YÜZ bin çuval kadardır. 

Liman ;daresinde 
tensikat mı qapılıgo7? 
Ankarada bulunan Liman umum 

müdürü Raufi Manyasinin yarm gel· 
meal beklenmektedir. Haber aldığımı
za göre Liman umum mUdllrllnUn An. 
karayı ziyareti Liman idaresinde lfya
katsizlifi görUlen memurlarla yqı f
lerliyen bir kısım me.murlarm kadro 
harici tutulmalan meselesile alika. 
dardır. 

Beledıyeqe qeni taqin 
edilen memurıar ~ taı~lrçada ümitlerle dolu ilk me- niyet direktörlüğü faaliyete geçmiı, ve 

:-~ meclisi reisi Sabit Sağirof Lunun riya. u '-' 
t..' ~e viyolalar bafhyor; tahta ç &İtiyi zan altına almıttır. 
~;~ U setfnd• banka umumi merkezinde top. z 

1 
Alb Tod 

'---t.ı bir melodi ile takip cdi- ,. an altına alınan ar er, oros 
~~~ nıelodide trompet ve tim- lanmıştır. ve Halil iafmlerindedir. Bunlar, banka -

\._~~e zaferi İ§aret eden bir ha- 1935 yılı idare meclisi ve miirakıp nm kalöriferlerini tamir etmek için ge
~ ~~'1lıyordu; fakat henüz ka- raporlan okunmuş, tasdik edilmiş. celeri çabtmakta idiler. Dışandan başka 
~ ~en mailiıp olmadığını tir. kimsenin ıirmeaine imkan olmadığına 
~ t:"Çadan sonra kitarı andıran idare meclisi azasından mtiddetle. göre teıebbüs halinde kalan bu hrmz • 
t..~ ~katile klarinet ve ona cevap ri biten Şahit Safıroğla ile Cevdet lığın içeride çalrpnlar tarafından ya -l ~ ~dakl diyaloğla ikinci Savran yeniden seçflmhıler, mUrakit> pılmıf olmasına ihtimal verilmektedir. 
~bir tekilde bitti. ( İ.skender Arkant ile Ziya Artunun Tahkikat devam ediyor. Fakat henüz 
~ korkunç ~üyayı &i- vazifelerinde ipka edilmiflerdir. his bir delil bulunanwzuttır. 

AT ÇARPMAStLE - Şehreminin
de oturan Nazmiye, aynı mahallede o -
turan Hullrinin bindiif atın çarpmuile 
yaralanmqtır. 

KAVGADAN SONRA - Sultan -
ahmette Etyemez mahallesinde oturan 
Ahmetle aynı yerde oturan Silleman, 
Fevzi adında biri ile kavca ederek bi -
ribirlcrini dövmüperdlr. Kavgacılar ya· 
kalannuılar, müddeiumumiliğe verilmiı 
Ierdir. 

ÇORAP ÇALARKEN - Diln saat 
9 oa Eminanu Haaırcılar caddesinde ço
rapçı Haaanın dükkanında 20 çift ço -
np çalan Fatihli Mina 71lra1anm'!tır! 

Belediye muhasebe ve §Ubelerlne 
yeni tayin, nakil ve tahvil edilen me
murlann ite bqlamadıklan görUJ
milş, bilhasaa tahıilAt itinde alakadar 
memurlann gelmemesi yüziinden işle. 
rin geri kaldığı anlaşılmıştır. Bunun 
derhal önüne geçilmesi, tayin edilen 
memurların vakit geçirmeden vazife
lerine ~lamalarmın temini ve va
zifelerine başlamıyanlarm da bildiriJ. 
mesi allkadar makamlara tamim e-
dllmi§tiı-. - . 



l · KISA HABERLER ,- Bu akşam SA R A Y Sloemasındn 
Dekorları, taganni heyetleri ve meşhur orkestrasiyle büyük 

Viyana operasım, dünyanın meşhur tenoru 

YOL ARKADAŞLARI 

Kısıklı nahiyesine Beyazıt nahiye müdürü 
Mitat, Beyoğlu merkez nahiyesine KUçtikpa 
zar nahiye müdllrü Vasıf, Beyazıta birinci 
konılser ZUhtU, KUçtikpaza.ra birinci komiser 
Enver tayin edilmişlerdir. 

• NAzım vapuru Köstenceden gelecek olan 
1500 kişilik son göçmen kafilesi ile beklen 
mektedlr. 

JEAN KIEPURA'nın 
en son temsili olan v~ 1936 Venedik müsabakasında 

altın madalya kazanan Yazan: Bekir Sıtkı /(. UN1 • İran gazetelerinin yazdıklarına göre bir 
kaç sene evvel memleketimizde İran sefiri o 
lara.k bulunan Talat&bal Tahranda. veiat et 
miştlr. 

Siyah manto]u, siyah baş örtühi f 
yaşlıca bir kadın, pahalı sigaralara 
mahsus teneke bir kutudan sekizlik 
bir sigara çıkardı. ElleriJe ceplenn. 
de kibrit araır..ağa başladı. Karşısın. 
da oturan, gömleğinden yakalıklı, 

boyun bağsız, yaka düğmesi parlak 
yalancı taştan, traşı uzun bir adam, 
kadm~ kibrit aradığını anlayınca, 

yanmakta olan kendi sigarasını uzat. 
tı. Yaşlı kadın, bu sigarayı eline al. 
mak tstedi, fakat beriki, tutulamı. 
yacak kadar küçülmüş olan sigarası. 
nı kadtnm dudaklarına doğru tuttu. 
Kadın onüne biraz iğildi. Hızh hızlı 

avurdfarım şişirip indirerek sigarası. 
nı yaktı ve kendisine ateş ikram eden 
adam3> teşekkür makamında, bir te. 
menna savurdu. Bir iki derin nef e."' 
çekti. Havaya, yarısı ağzından, ya. 
rıst burnundan çıkan esmer bir du. 
man ycryıldı. Tath bir şey yemiş gi . 
bi yutkundu. Soluk ve buruşuk yü. 
zünden keyfinin pek yerinde oJduğu 
anlaşılıyordu. Sonra ayaklarını tan. 
ta. kanapenin üstüne çekti. Diz çöker 
veya. bağdaş kurar gibi oturdu. 

Bir aralık, ön alt dişlerinin eksik. 
liğinden dolayı peltekleşen, yumuşak, 

kısık bir tiryaki sesile, hiç kimseye 
hitap etmeden, ortalığa doğru: 

- Yolculuk, alışmıyanlar için güç 
şey doğrusu.. Diye söylenmeğe baş. 
ladr. üç sene evveline kadar Istan. 
buldan hiç çıkmamıştım, yani kızımı 
gelin edinceye kadar.. Şimdiki de 
yalnız başıma ilk yolculuğum. Dün 
sabah Kayseriden geldim. Kızım o. 
rada.. Yüzbaşı Atıf Bey de dama. 
dım. Bir iş için Ankaraya inmek lcl.. 
zım geldi; şey.. Merhumdan muhas. 
sas maaşımda on iki buçuk kuruş faz. 
lalık var, demişler I Değildir, diye 
.,öTı ........ ~ ... 5 ... 1.ıhu.ıı . QHuaı ue evra. 
kını Istanbula. gönderdik, dediler. 
Zaten ben de lstanbula gidiyorum .. 
Mevlanakaprdaki ev ne zamandır boş. 
tu. Kapısını, penceresini sökecekler 
deye korkuyordum. Şimdi bir kiracı 
bulunmuş. HayırlısiJe işallah evi 
kiraya vereceğim. 

Sonra bana döndü: 
- Siz de Istanbula mı bey evla. 

dım?. 

- Evet, diye başımı salladım. 
- Hangi tarafa?. 
- Erenköyüne .. 
- Ya.. Erenköyü. Erenköyü ... 

(İçini çekti), rahmetli süt birader de 
orada otururdu. Şimdi Sahrayıcedit 

de yatıyor zavallı. Belki de tanır. 

sınız, defteri hakanide mümeyyizdi: 
Tevfik efendi. 

Benimle böylece ahbaplığı ilerlet. 
tikten sonra, kulağıma iğildi: 

- Şey.. Haydarpaşaya beraber 
ineriz, değil mi, dedi. Benim çok bir 
şeyim yok.. Bir el çantası, bir dese. 
pet.. Bana. yardım edersin, değil mi 

- Elbette yardım ederdim, am:ı 

ben Pendikte ineceğim; oradan daha 
kolay oluyor bizim için I. 

Ümidi kırılır gibi oldu, yüzü göl. 
gelendi: 

- Ya, öyle mi?. Ziyanı yok öyl~ 
. ' ıse .. 

Siyah baş örtülü kadın bir an sus. 
tu. Gözlerile yol arkadaşlannı birer 
birer süzüyordu. Sıfır numara traşlt 
kırışık alınlı, ufak tefek birine: 

- Siz lstanbula mı? Diye sordu. 
- Hayır valide hanım, eskişehir~ 

kadar. 
Bir başkasına: 

- Ya siz? 
- Yok.. Ben öyle uzun boylu gi. 

:················································: 
· Parasız muaqene i.: 

kuponu 
Bı.ı kupondan ycdısıni birik- ! 

tiren okuyucumur KURUN~ 
doktoruna kendini parasır ~ 

muayene ettır ebilir ~ ................................................. 

decek değilim, nah şurada, çiftlikti' 
ineceğim. 

Kadın Haydarpaşada eşyasını ta. 
şıtacak bir arkadaş aramakta devam 
ediyordu. Nihyet yolculardan biri: 

- Hanım, ben Istanbula diyorum, 
dedi. Sana yardım ederim, fakat be. 
nim de istasyonda görülecek bir işim 
var, yerimi muhafaza eder misin? 

• VilAyet seferberlik müdürlUğUne tayin 
edlnlen Dedeli kayma.kamı Cemal şehrimize 
gelerek işine başlamıştır. 

• Uç gün evvel limanımıza gelen R omen 
torpitosu tamir edilmek Uzerc H aliçteki ha 
vuza girmlşt.ir. 

• Darphane mUdUrlUğUnce Avrupa.dan g e 
tirllecek olan ta.ydus makinesi için muhtelit 
firmalar müracaat etmiştir. Bu makine ge 

•• • 
AŞK GUNEŞI 

(im Sonnenschein > 
Almanca sözlü ve şarkılı filmindegözlerıniz önünde canlandıracaklardır. 

Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

- A.. Tabit evladım, tabii ede. 
rim, hayhay .. Sen hiç merak etme, 
haydi güle güle git, işini gör de gel.. 
Yerine bir şey olmaz, ben bakarım 

tirlllr getirilmez banka çekleri ve buna mü 

masll kıymetli evrakla para basılacaktır. ll•••••mı•••••••••••••ı••········-
• Yeni yollar ve binalar kanununun tatbik 

gllnUne kadar imar pl! nmda genişliyeceği 

işaret edilen yerlere bina. yapılmıyaca.ktır. 

Diğer taraftan inşaat yapılacak arsada ağaç 
varsa kesilmek için belediyeden izin alma 
eaktır. 

BU AKŞAM 

İstasyonda işi olan adam, yerin! 
hepimize emanet eder gibi baktı, son. 
ra raftaki eşyasına şöyle bir göz gez. 
dirdi, yüreği emin emin fırladı gitti. 

5 A K A R Y A (Eski Elhamra) sinemasında 
Her vakitten daha güzP.I ve daha sehhar artist 

• İstanbul belediyesi şehirdeki spor teşek 

kWlerine tevzi edilmek Uzer e spor kurumu 
başkanlığına 4800 lira göndermiştir. 

Kısmen Korfu ve Ege adalarındsı çevrilmiş Fransızca sözlü 

Tren bir haylı kalabalıktı. Üçün. 
cü mevki kompartımanda tam seki-ı 

kişi idik, bütün yerler dopdolu .. iki. 
de bir gnrrçç? diye kapı aralanıyor: 

• Ticaret odası 93 senesinden sonra ihra 
cat işlerine başlıyan tacirlerin vaziyetini te t 
kike devam etmektedir. Yeni ihracatçılar çok 
olmadığından netice bir iki güne kadar ah 
nablleccktir. 

Dilediğim Gibi Yaşarım 
ihtiraslı ve güzel bir mevzu - emsalsiz bir temsil heyeti 

BugUrt ve yarın son matlnelere kadar M AV 1 VALS LA ff 
- Yer var mı? 
Diye soruyorlar. Geçmiş Kurun/ar 
- Yok, diye cevap veriyoruz, ama 19 Teşrinisani 921 

hepsinin gözü, istasyonda işi olan ar. BİR AT KOŞUSUNDA 
TAKSlMDE - MAKSİM VARYETE 

TİYATROSUNDA 
kadaşm yerinde .. Derhal: 

_ O yerin sahibi var, diye raftald Ankara Himayei Etfal menfaatine Yunan artistlerinin 
bavulunu gösteriyoruz. tertip olunan at koşulan biletlerini gecikmesi dolayı. A ~ 

Fakat bir iki değil ki .. İşte gene ~a:._maRkaüzern,.,ımee fc:_~eı.cıler· h.aspteakhaneı·,sıv·ı~ big~r siledePnaı~tı"bramreantine izi_~ 
kapı gırç! etti. içeri kaba dokuma ~n ~rı.u- u " 
elbiseli, kolunda paltosu, şişmanca. manzara karşısında bulunmU§lardır. ZOZO D.ALMAS t ' f 

orta yaşlı bir adam girdi. Ankara ile Güzel topraklarımız için kanını akıt- TOMAKOS'LA 
mağı bir oo.zi/e ve zevk bilen mecruh PIPIÇA 

civar kasabalar arasında dolaşan bir 
küçük tüccara benziyordu. Elinde es. gazilerimiz, hasilatın, kend.ilerile ayni Büyük operet 

safta öumlerin çocuklarına hasredile. Biletler: 40, 60. Hususi: 100 
ki püskü ufacık bir bavul. Yeleğinin ,,,,gı-·ni ögr-etıince, biletleri almakta mü- Yerlerm· izi telefonla ayırtmız. 
bir cebinden öbür cebine kadar sarı ~ sabakıaya giri§mi§lerdir. Telefon: 42633 
hlr~dk~hiL~sh~n~unhhlr _______________________________ _ 

eski zaman parası asılı!. yim derken, hapishaneyi boyJamakr yaydığı paltosunun ceplerini bile o 
Kapıya en yakın oturan yol arka. işten bile değiJ. telaşla, belki on defa yokladı. Yok .. 

daşı: Doğrusu bizden past. Göz ucuyla Yok!.. Aradığını bir türlü bulamı. 

- Yer yok birader, diyerek kapr. yerin kefili olan kadına baktım. O yordu. iki kaşının ortası, endişeden 
yı tutmak istedi. yenı· bir slstara tellendirml-ı !. Hir .ıA l<p~Jdn }lifı lu..,.ft••1

- - ~ ~ ' - -

uouru hıç aı<t.mş etmeden, iSta~. ora ı degıl ı. rınleşmış i. Henzi sapsarı idi. Şakak. 
yonda işi olan arkadaşın yerini gizle. Zorba yolcu paıtosunu minder gi. Jarından zırıl zırıl ter akıyordu. iki. 
mek için seyrek oturan üç yolcuyu bi altına yaydı. Şapkasını asacak bir de bir: 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 
Tepebaşı Dram kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
111111111rımı 

llLll~ AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

11111111~ Franıız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da MASKAfl) 

T k 
. Pertembe <Juıtf..' 

a Vtm 19 11. Te§. O JI. 1'et 
======f'+ Rama 5 Ramaf) 

GUn dolfufu 
Gün batıvJ 
Sabab naması 
Qtı.L.nomyı 

A.kf&Dl namıı..m 
'lat.m namazı 
l.maalı 

Yılm geçen g1lnlert 
Yılm k.al$D günleri 

6 52 6 5J 
16,48 }6,.47 
6,00 6 00 
ı+,52 1 !J,5$ 
16,48 16-47 
18 24 18 2:J 
5.09 ;,.10 
~2.i sı4 
42 41 sıklaştırıp açılan o boş yere oturu. yer aradı; bulamayınca tekrar başı. - Bir mühim yere koydum, ama, 

verdi. na geçirdi. Yorgun ve hiddetli, solur nereye koydum, diye söyleniyordu .. '=------...ı ____ ._ _ _. ... 
Doğrusu hepimiz isyan etmiştik.. gibi, göğsünü indire kaldıra bir ka~ Deminki siyah kaplı defterin yaprak. valhnın Çektiği yeter 1 Diye adetll st' 

Gerç! o yerin kefili sarahaten siyah nefes aldı. EJinin tersile alnının tf". ları fırtınaya tutulmuşçasına, boyuna lanıyordum. Fakat ne gezer?. dl 
baş örtülü kadındı. Aslında bize halt rinl sildi. Sonra cebinden siyah bez çevriliyordu. Fakat mümkün değil. Derken, derin bir düşünceye 
etmek düşerdi ama, bir hakkın çi~. taklidi kaplı bir küçük defter çıkar. bulamıyordu aradığını I. dı; sonunda: ,1 
nendiğini görüp susmak da kolay de. dı. Yapraklarını karıştırdı. Bir iki Yol arkadaşlarından bir kaçı, ar. - Bu sabah Necip efendinin dilıl 
ğil !. yerinde, eski rakamlarla, cemi, tarh tık dayanamıyarak, ona: "Aradığm kanında evrakımı karıştırdımdı, dt 1 

Yeni gelen adam, bizim bu dü~. gibi, hesaplar yaptı. Dudaklan, "EL ne?,, Diye sordu]ar. Peri~an adam. Sakın bileti orada düşürmüş 01111
1
' 

manca tavırlarımızı görerek asa bile de var bir, elde var ikil,, diye kımıl. kısaca: yım 1. 1 ( şiyor, burun delikleri fart furt açr. dıyordu. - Biletimi, dedi. Aylık biletim Ve bundan emin olarak, kağıt ~t 
Jıp kapanıyordu. Bir taraftan rafta Kompartımanda sükunet teessüs vardı. Acaba nerede .. l\fühim bir ye. nı cebine yerleştirdi, ayağa lilJ(~ 
çantalar, ~epetıer, çıkınlar, su şişe. etmişti. Belli ki, istasyonda işi olan re koydum ama, nereye koydum I. paJtosunu topladı, bavulunu r3 a
Jeri arasında bavuluna yer bulmağ~. yolcuyu düşünen yoktu. Yeni gelen Ve gene elbisesinin ceplerini ka. indirdi. Söve saya kompartınıı:ırı ~ 
çalışıyor, bir taraftan da hiddetli adam da işile gücüy]e uğraşıyor, dal. rıştırmağa başladı. çıktı gitti!. Onun arkasından d·~ııO 
hiddetli: gın ve sakin, bize biç bakmıyordu üçüncü mevki aylık biletler kımıı. tasyonda işini bitiren yolcu d01~, 

- Bu yerin sahibi varsa, gelip ye. bile.. zı renkte olduğu halde, - hoş o şim. boş duran yerine oturdu, tren Jc1I ~, 
rinde oturaydı, diye söyleniyordu. Fakat birden, elleri çabuk çabuk, di bunu düşünecek halde mi? - be. Ben gene göz ucuyla siyah 1>3!11~ 
Yoksa bu yerin tapusunu mu almışt. sinirli sinirli, ceplerine girip çıkma . yaz kfı.ğıtları da birer birer gözden tülü kadına baktım. Gözlerinde ~i 
O para veriyor da, biz vermiyor mu ğa başladı. iç ceplerine, yan cepleri. geçiriyor, fakat "o mühim yere koy. yerini buldu!,, diyen muzaffe~ j;l 
yuz sanki.. Yoksa onun verdiği ~il ne, yelek ceplerine, pantalon cepl~. duğunu söylediği biletini bulamıyor. ifade vardı. Sigarasını yakına!\ r d 
akçe de bizimki ç.akıl taşı mı?. rine acele acele bakıyor, her cebirı . du i~te!. O telaşla ortalığa saçılan yen karşısındaki adama bu seft tf 

Ama da bclah adammış ha .. Heri. den yığınlarla bükülmüş, kıvrılmış kaı'?rtları da kaybetmemek için, bir ateş ikram etti. Sonra, ııayd3 
fin gözünü kan bürüdü. Dövmeğe, türlü türlü kağıtlar ~ıkarıyor, hunla. yandan bunları da toplamağa çalış• . şada yardım vaadeden yolcUY8

: b;tı 
dövüşmeğe vurmağa vuruşmağa, en rı karma karışık ediyor, F:ene iç cep. yordu. - Size para vereyim, vaP

11
' 

azı sövüp saymağa müheyya.. Cevao lerine, yan ceplerine. yelek ceuleri. Zorba yolcunun yiizündeki eza, ar. tini de siz alırsınız, değil ıni?· 
vermeğe gelmez, yok yerden yıldırım ne, pantalon ceplerine, deli gibi saL tık beni de muztarip etmeğe başla. Diye sordu. Ankara: -,;tfl 
mahkemesine düşüp, lstanbula gidP. dmyordu. Ilatt.1 altına minder gibi mıştı. içimden: Ah bul<ıa biletini. Za. Bekir Sıt/.-ı 
----------------~~----------------~----~~~--~~----_;_--------~----------_;_ ________ ~---..---: 

• • • I ' . · • t ' ' ' 

Korkusuz Kaptan 
Bir Aşk filmi mi? 
Bir Sergüzeşt filmi mi? 
Bir Kahramanlık fiJmi mi? 
Bir Büyük ihtişam filmi mi? 
Bir Büyük yıldızlar filmi mi? 

EVET 1 • 
KLARK GAllLE - CHARLES LAUGHTON - FRANCHOT TON
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iPE K ve MELEK' de 



Anasını Gör 
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Guya bunlardan bazılanmn kayıt -l 
1arma baktıracak. Kütük defterlerdeki 
i.imlerle numaralan karplaıtıracaık. .• 
Öyle ya, ölenler, kocaya varanlar, ay -
lddan kesilenler var •• Hulasa, zırva bir 
bahane. .. 

Yine kendi önde, çırağı arkada, dos
doğru müdür odalanm boyluyor: 

- vezirim, pap.cığan, rahatsız ecli -
yonun ama ku•unana balanıaym, bir 
çift lif ıöyleyip gideceğmnt .. diyerek 
dalıyor içeri. 

(Görüyorsunuz a malı!) der P>l 
süvende hir tnırla Edayı i'8ftll ettik· 
ten soma giriıiyor: 

- Vezirim, ıöyliyene bakma ıöyle
tene bak; yakında vezir de olac:akım 

iıallab... Bat taam, IJundan böyle ay 
hqlan ... Ay hatları diyorsam aylık yıl
hlı: Çlkbfı günler, kerimem cariyeniz de 
._,11117.1 ağntacak ... 

Papuldaldara karıı baltayı tafa vur-
daj,Jnun farlanda değil; 

- Ah aençlik, ci"8Dhk, körpelik. •• 
Sultanlık o! .• 

"Yılııık yılışık Edayı göiterereık:,, 
1,te bundan sonra bu yavnıcuk 'bana 
evlatlık edecek. Elimin eıeınediği, 

ricümün yetmediği demlerde bana yar

dırnnu esirgemiyecek. 
Saçlı aakallı müdürlerin hayatları 

Iİtmit, bayatlan kalmıı. Gözleri kızda.. 
Bir müddet, yutkuna yutkuna bek -

bkt.an sonra kendilerini topluyorlar: 
- Otursana Hafizanım... "Edaya:" 

İatirahat buyur feıkereim.. Dur ama, o 
-..dalyanın bir ayağı kırıktır. "El çır -
...._, odacıya:" Hasan ağa, buraya 
'-ilam bir aandalya... "Odea çıkarken 
ilave:" Bitiıilden, miiımeyyiz)erden bi -
tİQİn koıtuğunu kap getirt ... 

1-ihzada, fesi yana yıkıp sak:ah dü -
~ittikten M>IV"a eli bıyığa abJJalar; 32 
dit meydanda, Edaya bitap: 

- A.allve mı; çay oı kIZllnf., Y oo, •· 
Ydd suyum yok, gii<:enirim vallahi. Ha-
fizaıum hemtiremizin ~ ik -
~ etmez.ek kime edeceğiz? 

Eda, u•ta•mın verdiği den muci -
l.iııce tıpkı orta oyunundaki (Abu ca
..._, Abu!.) mıkaratlı zenneler bel.. 
'llt.ngaç, çekingen.. Yahuz dilinde: 

- T eıekkür ederim efem!.. Siz bilir· 
~elem! •• 

liafize, koclan.nlarm •ıraamı sav -
dtlctan aonra haydi kalem oclıalarma; 
~erin kU'frıına... Bunlarla da
"" teklif siz, tekellüf süz_ 

-Anlanan, iki gözüm! .. Ne o, selim 
~yok mu? •• Dargın rmyız yaba? •• 
lt.hFesinin altı beyaz takkeli, keçi aa -

~-gö~· ~ ~ı;:ı çıkı~ Hl" -

~llllleyYJZ, mumeyyızı 'RUWer, mumey -
t._ ..ıialer de, ayın ondördünü görün-

-'llllamıılar .•• 
liafize: 

~ - k.ardeıler, merdiven bkadı beni! .. 
'eı-elc aandaJyanm birini çekme; fa -
~kendisi otunnayıp Edaya uzatna ve 

CIYa bağrnna: 
......_ l llnaiJ ağa, bana bir iıkemle ! .. 
~ mümeyyizlere: 
~ "'"* benden yana buralara puo, 
~-· Bu it civanların harcı. Genç, 
~'0\11!, kanlı canlrlarm becereceği Je'Y-

~ olıun bundan sonra aylıklar
' hlhldarda, makamı kerimem Eda -
tô~ bana vekil ... 

~ d ~-üstlerinden bakan gözler kır
~l'\ıyor} d~daJdar a14ğı aarkıyor; 
~) • keçı, koıe sakallr çeneler tit -
~Ot-••• Nefesler sıklatmış; tıkalı bu-
,'ii~lılı; çalmada; gırtlaklarda gıcık, 
l.,Sit-.. .. 
-°'tı a Paketine el atanlar; enfiye ta-
'llıtı "- Parmak daldrranlar; kahve fin
~ )\&dibindeki soğuk telveyi loppa -

"aa-lı 1 li Y&n ar ••. 
1.ı;· ep,· . 
... -"t; h 11\ın gözleri Edada. Herkeste 

"~ ep beraber ayaklanma ve her 
-...... /\ ta &ealer: 

> ' Q Y.ıcta dunnayın, oturun yahu!.. 
L..~~ ... tQl'\ın diyoruz, sandal ya venni • 
~I ~e de senem iz'anı kıt kimse-

~ °"'••nda Tiryakiye Ç>kanm e,ı 
\'• ~z sermümeyyiz bile can-

• l\ltındak· k ltu w ·1 · ·· "-"" ı o gu ı en surme -
~ \oıı Koltuğun üstündeki, 

~gibi lark yerinden yuµa-

lı minderi yakalamıı, veriıtiriyor duva
ra; tozunu, toprağım silkiyor: 

- Zenan kısmı oturacağı mahaHe ti
tiz olur. Feracem, yeldinnem kirlene -
cek mi kaygısına düter! .• 

Mümeyi.z:i aani daha tetik davranmsı. 
iki yanı destekli hezaren aanclaıyaamı 

havalamıı; aermümeyize: 
- Yonılma Ayetullah Bey, ben veri

yonun mirim! ... 
Kara yağız mümeyİzi aalia de karı• 

lroteden ayaklannuı; o da aandalyasını 
uzırbmt. Mailim a, ötekilerden rütbece 
de daha dun, yaıça da daha küçük .•• Bi
naenaleyh daha canlı, raha hareketli._ 
Yatstıklı Poa bıyıklan, 15 günlük traf 
kadar sakalı, hiWi gömleğinin açık ya
kasından kıllan tatnwı göğsü var •.• Be· 
yazıt meydanında kötJü narası duyar 
duynmz, yahut yangın kulesinde sepet
leri görür görmez, kaleminden tüyen, 
Cerrahpafa tulumba sandığında taJmn 
açan eski omuzdaılardan .•• Sennümeyi
zi ve mümeyizi aaniyi ba.sbnnada: 

- Buyur elmasnn; otur, yerleı!.. 
Hafizannnm neş'esine payan yok: 

- Bu kadar ikram, izzet, doğrusu 
diyecek yok ... Söyledim itte, artık bun
dan •onra benden yana puo Beyler. Bu 
iıi genç, civan, kanlı canlı kızım Eda -
ağım görecek ..• 

"Yalancıktan., biraz soluduktan son
ra:,, Yorgunluktan dilim ağzıma gir -
miyor. Bir düdük vereyim bile demi -
yon unuz.._ 

Muaların hepsinden atılan ablana: 
- Al Hafizanımcığım tatlı serti! .• 
- Yavq içersen ikilik de mevcut! •. 
- "Tabakasmdaki un ibri!İme ben-

ziyen, saçak saçak tütünü gö.teıeıek:,, 
Aha ablacığım, barut gibiıi de var. Ka
çağın en halisi ••• 

Sennümeyiz Beyde nevir dönmüt; 
~ geçememİf olacak. Baakm 
ç*lnak ıatıyor ve ,. ... 1-• .ı"'u ıwu...I' x:o.ıc&• 

nm önüne kadar gidiyor. Sigarayı ken -
di eJile mnyor. Sigara kiğıclmm ağız 
yerini yntıp üıt tanıfım yalıyor ve uza
tıyor. 

Atıl sigarayı İst:İyene aldmt ebne 

yok. Bunca senedir kalem terbiyesi gör
müfken ikramm alameratibihim idüğü
nü unutrnu,. Muttasıl Edaya ı•rarda; 

- ikbal buyursana hemşiramm ! 
Karşısındaki tonınu yerinde olduğu 

halde (hemFanrmt) diye hitabına gel 
de bitme. .• Ah fU erkekler de §U erkek· 
Jer! •• 

- Aman Bey amcası, o cigaraya, 
kahveye alrıık mı hiç .. Onun boyuna 
boauna ne bakıyorsun, daha yaşı ne, ba
tı ne? ..• 

Gizlice de kıza, kaılarile, gözlerile: 
(Salan ha, i~ demet) diyerek ita· 

Sigarayı kendi tellendirip kahveyi de 
içtikten sonra: 

- Rabbiye emanet olun Bey ~der
ler! .. diyerek, çırağı da, yine (Abu ca
nım, aıbu!) ağzile: 

- Tefddriir ederim efem!.. Minnet
tannmm efem! .. Buma kalıplamu tek
rarlıyarak çıkıyorlar odadan_ 

Haydi yanı batındaki küçük kitip • 
)erin kalemi. •• 

Burası gençlerin ve bunna bıyıkla • 
rm yeri. Buradakilerin hep•inin keae -ı 
)eri nanay ••• En babayiğitleri, en kaba • 
dayı zamanında cebinden mecidiye çı

karamaz yalınkatlar ... 

Maamafih, Maliye alıı verişlerinde, 
aylık muamelelerinde, kağıt kavaflan -
na taalluk eden bütün itlerde, ötekiler
den ziyade bunların faydaları görülür. 
Kara kapb, koca koca defterleri elden 
ele gezdiren, sicillab yoklryan, kayıtla
n gözden geçiren onlar ••• 

Hafiza.nun, bu odaya ginneden, yine 
çırağını yanına çekiyor; kulsğma kısa 
bir diskur çekiyor: 

- Geldik geldik, Maliye'nin can ye

rine ayak bastık Edacığnn .. Sen asıl bu 
z brdrlara görüneceksin, kendini gös -

1 
tereceksin. Deminkiler İ&m.İ var cismi 
yok makulesi bunaldardı; korkuluk, gös 
tennelik miskinlerdi. Kendini derle top
la bu kı1rkla imkam yok bu odaya gire
meyiz... Dur b:r dakika, bu tarafın he
)i.u neredeydi bakaynn? 

• - - - - (Arkası var) 

Türk Kadınlarinın askerliği meseles 
A vrupada hararetle karşılandı 

Bu münasebetle lngiliz Kadınlar Birliği Umumi Katib;, şimdi9e kadar 
elde edemedikleri haklar hakkında bir makale yazarak dedi ki: 

tayyarecilerin kır "Kadın 
dıkları rekorları görmiyor 
musunuz? Karşı gelinme--. 
diği takdirde kadın zek~ 
ve gayretinin nerelere kadan 
yükseldiğine bundan daha 
iyi misal mi istersiniz?,, 

KADln 

ASKER 

• = ======en 
KADlrt 

AKTöR 

· ======U 

Londra, lkinciteşrin (Husust) - Akademi de bize kapılarını kapa. 
Türk kadınlarının askerliğe de hazır. mıştır. Buna pek ehemmiyet vermL 
landıkları hakkında geçen hafta bi. yoruz. Rolü bir zinetten ibaret ola.ıı 
zim gazetelerde görülen havadisleri bu mahfele girmeğe bizim de büyük 
Avrupa gazeteleri umumiyetle çok arzumuz yoktur. İstediği kadar ka. 
müsait bir tarzda karşıladılar ve pISiru sıkı sıkı kilitlesin. Fakat Lord. 
Türkiye inkilabının yarattığı mucize. (S s 7 s·· 1) onu: a. u. 
lerin ye~ b~ delili diye tehk ettL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jer. Bura matbuatı da bu haberleri f t 1 
vesilf' tutarak lngilterede kadınların ......!~ r~- ~r; 
şimdiye kadar ele geçirdikleri ve ile. 
ride geçirmek arzusunda bulundukJa. 
rı haklara dair leh ve aleyhte olmak 
üzere bir çok velveleli yazılar yazdı. 

Türk - Arap 
Sadri l!rtem 

Iar, mütaiaalar yürüttüler. Matbu. v.ı.,.- :.:.. A. ........... ..ı .. e;ı. o ... ı - Bn VA'7tf ... l ... rin YftntlnıA•n inc:ı::.n -
atın ou veıveıeıı neşrıyatma .. lngıllz " • 
kadınlar birliği,, umumi katibi Mı~ kanların da mukadderatı mevzuu - lığa hizmet demektir. Bu vazifelerin 
Undergund Londra gautelerinde ne~. bahsolduğu zaman ilk düşünülen, yapılmasında düşmanlık gösteren • 
rettiği dikkate şayan bir makale iİe akla gelen, bir hakikat olması iste - ler ancak insanlığa karşı düşmanlık· 
cevap verdi. Bu makalenin hulasas·. nen şey, bu coğrafya bölümleri için- lannı isbat etmiş olurlar. 
nı okuyucularımıza naklediyoruz: de yerl~miş insanlann modem Av- Türk milleti bu insani hizmetler 

"Kadın haklarının istihsali için rupa milletleri seviyesine nasıl çıka- için vazife almış ve hudutları içinde 
yapı1an mücadeleler dünyanın hiç bir bileceklerini yani onlar gibi üstün insaniyete faydalı olmak emellerini 
yerinde lngilterede olduğu kadar ÇP.- b' h ' · · ah b' ed hakk k ha 1 
t . .. ki' 1 t B .. b ır avat sevıyesıne, r at ır m e- ta u ettinneğe şlamıştır. n • 
ın ve sure ı o mamış ır. ugun u · 

haklardan bir çoklarını elde ettiğimiz fliyet merhalesine erebileceklerini a - sani hizmetlerin daha geniş sahada 
halde biJe zaferimiz bize rahat uyku raştırmaktır. muvaffakiyet temin etmesi milletler 
uyutturacak dereceye gelmemiştir.. Balkanlar olsun, Asya milletleri arasındaki meselelerin halledilmiş ol
Programımızın ehemmiyetli bir kısmı olsun, on dokuzuncu asnn başından- masile mümkündür. Bizimle kom • 
olan siyasi müsavat henüz tamamile beri müthit bir tazyikin altındadır • şularrmız arasında halledilmemiş me
tahakkuk etmemiştir. lçtimat müva. lar. Bu mmtakalar halkının şu veya sele yoktur. Ancak Suriye ile Tür • 
zene kadının siyasi müsavatını temin bu bayrak altında toplanmış olma - kiye arasında ihdas edilmek istenen 
etmesile kendiliğinden meydana ge. larmdan zı·yade Avrupadaki ekono • b' 5 k h k" · d Sa lecektir. ır anca i ayesı var ır. ncak 

mik şartların bu mmtakalar aleyhine hikayesi bir Arap meselesi değil, bir 
işlemesinden ileri gelmektedir. Os - Türk meselesidir. Ve Türk mC8elesi 
manlı imparatorluğu Balkanlardan olarak da ne bir arazi ilhakı, ne bir 
ve ön Asyadan çekildikten sonra da revizyondur. Sadece bir muahedenin 
umulan refah, yüksek medeniyet mana ve mahiyetini tebarüz ettir • 

"Birliğimiz bunu bilip takdir etti. 
ği için çalışmakta devam etmektedir. 
Amerikan kadınlan için bu mesele ar. 
tık halledilmiş bulunuyor. İngiltere. 
de ise henüz halledilemenıiştir. Gecik. 
mektedir. Milletimizin ananelere çok 
sadık bulunması ile istediklerimizin 
muhalefetlere uğraması bu gecikme. 
nin sebepleridir. 

İngiliz kadını 1918 senesindenberi 
millet vekillerinin seçiminde rey ver. 
mek hakkına sahip olmuştur. Kadın. 
Jarın vesayetten kurtulmalarının en 
yaman düşmanları olanlar bile cinsi. 
yet farkının bir kimsenin tabi hakla. 
rından mahrum edilmesine sebep ola. 
mıyacağını artık idrak etmiş olmals. 
n ta.'lavvur edilir de bu ilk adımın :ı. 
tıldığı dakikadan itibaren kadının iç 
timai bir unsur olarak hesaplanmasr. 
na artık hiç bir mani kalmadığı zan. 
nedi1irdi. Fakat böyle olmadı Kadın 
haklarının henüz zap~demediği bir 
istihkam mevcuttur Bu da Lordlar 
Kamarasıdır Kamara b!ze kapı1armt 
açmağı kabul etmiyor. Neden? ln. 
gi1terede her memleketten ziyade ka. 
dın hükümdarlar gelmiştir. Birinci 
Elizabet, krali~e Anna Viktorya g;_ 
bi vazifelerini krallardan hiç de dah:ı 
az idrak etmiycn kralicelerimiz var. 
ken hu ari<;tokrat meclisin hala er. 
keklere has bir mansap olmasında 
ısrar edilmesi havsalaya sığmıyan bk 
şeydir. 

/ 

merhaleleri elde edilmiş değildir. mektir. 

Balkanlılar bu davayı daha önce Halbuki Türkiye ile Suriye ara • 

hissetmİf ve hatta ihkısadi sahada sında bir Sancak meselesi ihdas et· 
Balkan birliği vücuda getirmek eme- mek istiyenler Şarkın medeni misyo
lini zayıflaştırmak istemişlerdir. Bu nunu başarmakta muvaffakiyetsiz • 
birlik esasında düşünülen şey şudur: liğe düşmesini istiyenler, yani biri • 
Balkanlar Avrupaya ham madde ve- birlerile uzun asırlar dost, kardeş ge
rerek mamul madde satın almakta çinmiş ve bugün ayrı, ayrı istiklal 
ve mütemadiyen Avrupanm haraç - bayraklan altında yine dost ve kar
güzan halinde kalmaktadır. Maliye deş kalem iki memleket arasında ay• 
ıartları, ticaret münasebetleri, eko - rılıklar, uçurumlar açmak emelinde 
nomik faaliyetler ve nihayet milli olanlardır. 

kalkınma, ideal hayat gerilere doğru Sancak meselesi bir Arap davası 
kaçmaktadır. · gibi gösterildikçe ön Asyadaki me • 

Aynı mevzuu ön Asya milletleri deniyet ve refah unsurları arasında 

için de bütün vuzuhile söylemek nifaklar, anlaşmamazlıklar sürüp gi· 
mümkündür. Onlar da aynı vaziyet- decektir. Bu vaziyetten istifade ede

tedir. cek olanlar hiç de bu güzel memle -
Osmanlı imparatorluğunun enka- ketleıin halis halkı değildir. Bilakis 

ZI altından çıkan bütün milletlerin zararlarını bu memleketin insanları 
hiir, tam manasile müstakil ve refa- gözle görülebilecek, sayılacak şekil • 
ha ermeleri en büyük emeldir. de tasavvur edebilirler. Teşhisi kolay 

Bu emelin tahakkuku bütün mil- olan bu halin tedavisi de hiç güç de
letlerin kendi hudutlan içinde birer ğildir. Geniş halk kütlelerinin refa • 
ünite halini almaları ve elbirliği ile hı için tek çare iş birliğidir. Arap ze
medeniyete hİzı!ıet etmeleri demek- kası bu hakikati anlamakta müşkü • 
tir. lata uğramaz. 
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Deniz okulunun 161inci qılı dün kutlandı 

Mektebin en eski mezunlarının 
bulun.doğu tören çok parlak oldu 

En yaşlı mezun şö9le söyledi: 

"Ben topçu muallimi, Abdülhamit devrinde; 
fak at toptan bahsedemezdim .. ,, 

Deniz harp okulu ve lisesinin 161 18 inci yUz yılda Garp devletleri 
inci yıldönümü dün sabah büyük me. deniz harbinin ameli ve nazari yeni 
rasimle kutlulandı. Törende buluna- bilgilerle kazanılacak bir fen haline 
cak davetliler dokuz vapurile Heybeli- geldiğini takdir ettiler ve deniz mek
adaya gitmişlerdi. Davetliler arasında tepleri açtılar, Bu zamanlarda don&n· 
ordu müfettişi Orgeneral Fahrcttin, mamızın uğradığı bazı muvaffakiyet
emekli amiral Vasıf, İstanbul kuman- sizliklerin bir sebebi de ilimsizlik ol
dan vekili General Osman Tufan, mck-ı duğunu anlıyan Cezayirli Gazi Hasan 
tebin eski mezunları, bir çok bahriye. Paşa ilk deniz mektebimizi açmakla 
iller göze çarpıyordu. tarihimizde çok ünlü bir mevki aldı. 

Saat on buçukta mektebin bahçe. Büyük deniz komutanımızın hUkOmete 
81nde toplanıldı. lstiklll marşile me- yaptığı teklif üzerine bir buyruk ya
rulme başlandı. Mektebin genç taıe-· zıldı ve Tersanei Amirenin darağacı 
be1erl hep bir ağızdan marş spylediler. semtinde ve kadırgaların çekildiği göz 
Bayrak çekildi. Mektebin kumandanı lerden birinde hendese hane adlı ilk 
a-tuiruI Amiral ŞUkrü 0{.anın Malta. mektebimiz yapıldı, muallimler tayin 
J& sittiği içJn törene gelemiyeceğini edilip okurlar alındı. Deniz okulumu
.,. yazıp gönderdiği düşünce ve duy- zun bu ilk açılışı 18 ikincitefrln 1776 
plarmı ihtiyat filo kumandanı yar- tarihindedir. Bu deniz okulumuzun bq 
tlay ~vad'ih okuyacağını söyledi. hocalığında Gelenbevi lsmail Hakkı, 

Yarbay Cevat ortaya gelerek ftmi.
1 
Palabıyık Mehmet, Bahar Efendiler 

n1ln 111 söylevini okudu: . 
"-Sayın arkada§Zarım, Bayanl.ar, ı 

Jlrly1ar 'V6 okurlar; 
1 

hazırlıyor. Yepyeni bir ıamana kavuş
tuk. Şerefli Cumhuriyet devrinde hür 
ve müstakil yqıyonız. (Talebelere dö
nerek) Siz evlAtlarmı, bu memleket 
AtatUrk'Un evlatlan olan sizlerindir. 
Heqeyiniz tamam olarak okuyor, ye
tişiyorsunuz. Varolun. Sizden ve ben-
den hiç bir şeyi eeirgemiyen Büyük 
Önderimiz Atatilrk'ü en derin saygı. 
larımla selimlıyorum.,, 

Hamit Naci sevincinden gözleri 
yqlı olarak kürsüden ayrıldı. Kendisi
ne mektep kumandanı tarafından çer
çeve içinde mektep binasının bir f o
toğrafı hediye edildi. 

Bundan 10nra nhtmıa gidilerek 
demir zincirin 161 inci halkası denize 
indirildi ve şehitler için denize çelenk 
atıldı. Talebeler bir geçit resmi yap
tıktan sonra Atailtilrk bUstUne çelenk 
kondu. Borazan yemek borusunu çalı
yordu. Yaşlı ~ eski günleri h~ 
tırlıyarak yemekhaneye doğru kog~ 
tular. Yemekhanede toplanıldıktan 

Deniz Harp okulu ve lisemıizin açıl
.. MrenWıin 1cutlul.an111481nda bulu
tlflmamaklığımdan duyduğum acıyı,· 
Wlm yıllardan beri Akdenizin engin. 
1"riile açslmak ve TürkUn yllce sanca
,_ bu atıl.arda dalgalandtrmak tırsa- · 
"'" bulomıtyan deniz kuvvetlerimbi 
•aıta aulanna götürmek oozifeaini 
almt§ bulunmaklığım hafifletiyor. 

j sonra nöbetçi zabiti tahta bir çekici 
tabağa vurdu. Herkes sUkilt etti: 

8ulartm1Zdan aynlırken benim ue 
bütün d.onanm4 subaylarının gönülle. 
ri aizler'le beraberdir. Gideceğimiz en
ginlerde çok şanlt tarihimiz var. Ben 
fYl'fJl.ardn. Tür'!Cü u..."'Un yıllar egemen k:ı 
1an biıyilk cloniZ'Cilcrimizin ruhlarva 
eklerden de selamlar götüreceğim. 
~~ INl.-7 • .:ı~ı, tc:r.:.1ııgırı ve 
~ derli t<YplU öğretil.diği bu '!fU· 

"'1nm 161 yılltk tmltğını kutZularken 
Veride şeni bekliyen büyük oozifelere 
l'Ok iyi hazrr'Uın. 

Bıt o1cul Tiirk denizciliğinin, deni:: 
ludretinin temel taşıdır, geçmi§teki 
1comııtanlar bu yuvanın feyzi. altında 
teMmmüv ederek yeti;mi§ler ue m. 
fMB'leki terbiyelerini, ilhamlarını bu
radan almışlardır. 

Genç Türk cumhuriyetinin bütün 
ftrk varlığına yeniden can verdiö" 
Mlo&ldplan içinde mektebimiz de bu in-. 
1caıdbın doğurduğu tekdmıüllerden her 
iM iatifade ederek, 1'6 Uerileyerek her 
89'16 gôğs'iümüzil, 'l«JbartaoaJc bilgfli' 
1/fl.ksek ruhlu, cesur aubaylıar yetiştir. 
tnıekte bulunmtl§tur. 

Türk Cumhuriyeti şenden çok bü
yflk i~'ler bekliyor. 

Ülklln-1Mdan, dinlenmeden, dn.i
tna ilerle1Mk amacın yurduna göz ko. 
,,abi'leceklere ta enginlerde ceoop ııer
waek, ve amacınt enginlere götürmek, 
ora1.arda yaşatmak olsun. 

Bunun için de ruhun, maneviyatın, 
068aretin yilksek, ve bilgin olmak üi-
.. tndtr. · 

- Tann adına ... diye seslendi. Ye
mek başladı. Mektebin eskiden meş. 
hur olan yemeklerinden et, pllkl, bö
rek ve tatlı ikram edildi. Yemek bitin
ce ayni zabit gene ihtarda bulundu: 

- Şükrolsun ... herke~ masasından 
kalktı mektep binası gezildi. Cezayirli 
Hasan Paşa isimli bir tarihi piyes oy. 
nandı, bu suretle tören bittL 

Tören esnasında bir aralık Hamit 
Naci ile görüştüm. Hayatmm en mes
ut günlerinden birini yapdığını söy
liyerek dedi ki: 

- 1286 da mektebe girdim. Mek. 
"7,t-' V ~UCMA f!ı"U.0 1.lı.u.~ JUJ. ~U~Ui 

dörf düncü idim. Abdülhamit zamanın
da bu mektebe hoca oldwn. Topculuk 
muallimi idim. Fakat toptan bahsed~ 
mezdim. Mesela "Fatih toplan Yıldı
zın arkasından aşırdı desem veya Dol
ma bahçe önündeki gemilerdeki top
lar ..• desem sorgu sual hazırdı. O za. 

' man cehennem azabı içinde talebeyi 
1 okuturdum.,, Y. R. O. 

1 BORSA 
18 • 10 • 938 

PARALAR 
• Sterlln 616 • Şll!D AVWI 
• Dolar lı!8 - ıurya n-
• Frank 117- •Mark te.-
• Liret lliU,- •Zloti ~b 
• Belçika Fr. ~.- • Pen(O ~-
• Drahmt ..ıH,- • Ley ., -
• lmçre Fr rı1n,- • Dtnar btJ,-
•Leva ~!\- Ten -
~ FlorlD 66 -· • Kroat.v~ ~-
•Kron Çek. 18- • Altın U"'-Pezeta - •Banknot ?•2 

ÇEKLER 
• LA>ndnı tll8 - • Viyana f 8.'12:> 
• Nevyor- J.711t'2 • 14adr10 7 •2'All 
•Parta 17 ıb • BerllD ı \ll)l~ 

• MJl&no lb.H~ e Va,..an ı 2;i 

• Brttkeel • 7 l!'l • Budapeft.e •• !j tı 
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1 Etrüsk Vazosu 
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Pro•per ııu 

Türkçeye çooiren: .\ 

HAYDA R Ri FAT re( 
llfll 

Geçtiği şu yolları ~k iyi biliyor gi
biydi. Arada sevincinden sıçrıyor, bas:
tonile çalıbklar vuruyordu. Bazan da 
doğu taraf mdan penbe, eflatun gibi 
renklerle açılmak istiyen havaya ba
karak duruyor, yahut çok yavaş yürü
yordu. Öyle ki onu birden gören zinci
rinden bo§8J1Abilmiş, mes'ut bir deli 
sanabilirdi. Yarım saat kadr yürii
dü.kten sonra tenha bir yerde mevsim 
için kiraladığı evinin kapısına dayan
dı; anahtarını çıkardı; girdi, büyük 
bir kanapenin üstüne atıldı. Orada 
gözleri sabit, ağzı tatlı bir gUlUş!e 
bükülmüş bir halde düiünüyor, uyuy~ 
mıyordu. Muhayyilesinden ancak bir 
saadet havası doğuyordu. Her an: 

- Parisln bUtiln modistralarmm 
şerefine, otuzuna varmı§ olanlarla, kör 01~ 
ler, topallar hariç.. tir 

İngiliz usulünün meftunları hep bir \aı 
ağızdan mukabele ettiler: IÜJ 

Ne kadar baJı.tiyanm! Nihayet kalbi
mi anlıyan bir kalp buldum. Evet.. O 
kadın değil, bir ideal .. Hem bir doat, 
hem bir metrea.. o ns seciye .• sonra o 
ne at~li bir nı.k!Hayır, benden evvel 
hiç kimseyi şevmi§ olamaz! .. diyor, a
radan çok geçmeden tabil bir gurur 
sevkile Pari.!te daha güzel bir kadın 
yoktur.. fikrinde bulunuyordu. 

O anda kadının btltün cazip halleri 
önüne seriliyordu. 

HBrkesin içinden beni aeçtı. Pcıri8 
ôlemlerinde ona tutkun olmtyan kim 
tıar 1 O '/oadar mıdamlt ve bahadır o. 
lan fU B'Üvcıri miralayı ... Sulu boyada 
güzel san'atZar alem.inin 'bir yıldıft ke
silmi§ ol.an genç re&8am... DUnya. 
lan kan§ kıaTıf gezm4§, neler ve neler 
görrn.ü.ş olan şıı Rus güzeli delikanlt .. 
O ne zekd, ne r:lvar! Halbuki o, bufl.. 
1.arın hepsine, hepsins pasaportlarını 
verdi, ya beni! .• 

Bundan sonra mal(Un nakarat ge
liyordu: Ne kadar bahtiyarım!.. Ne 
kadar bahtiyarım! .. Kalkıp pencereyi 
açıyor, çünkü neteı1 almakta güçlük 
çekiyordu. Sonra odanın içinde dola
OIYor, dolqıyor ve gene gidip kana. 
penin üstüne uzanıyordu. 

,.._.__~ -- _._ - ·-- -·'""""uawyen DU-

lutlar aruôıda dolaşmak inaanlara 
mukadder değildi. Delikanlı yorgun
du; eenedl, kollannı gerdi, biraz da 
uyku lAzımdı. 

Gözlerini açıp eaate baktıfı zaman 
çabucak giyinip Pariae uçarak orada 
tanıdığı bir çok gençlerle davetli bu. 
lunduğu yemeğe ancak yeti§ebileceği
ni gördü. 

• • • 

- Yaşa! Yaşa! )'oı 
Sen • Kler elinde kadehile kalktı: •di 
- Efendiler, dedi, benim gönlü111 illa 

LGmber'inki kadar genie değildir, fa-- ·~ 
kat daha muhkemdir, sebatlidir. Bu et 
sebat vasfı, ruhumun nedimesinden diı 
ayn düşeli aradan hayli uzun bir za· 
man geçtiğine eöre takdirinize daha ~a 
ziyade layıktır. Bununla beraber şayet 
içinizde rakiplerim yoksa iyi ecctiğJ.. ta~ 

ler mi hepinizin tasvip ede~nizden ~ 
minim!. Efendiler, Jüdit Pasta'nın, A11 
rupanm bu en metlıur trajörü a•ltri· iti 
sinin terefine! .. 

Temin bunu tenkit etmek istedi, 
fakat sürekli alkıılar llf ını ağızında 
bıraktı; Sen • K1er üzerine laldmlan 
bu kılıçtan yakasını kurtarmıı, bugil· 
nU de atlattım sanıyordu . 

Söz tiyatrolara intikal etti: ora· 
dan politikaya geçildi. Sonra Lord 
Vellington'dan, İngiliz atlarına, İngi
liz atlarmdan da takdiri kolay mUna
sebet dolayısile kadınlara dönWdü. B1J 
gibi genç bekArlar için güzel lngillJ 
atı ve ondan sonra da gUzel bir met· 
res en can alıcı te:vler olmak pek ta
biidir. 

Söz ~imdi hepııf tarafından bu k,,.. 
dar istek gösterilen bu iki §eyi elde 
etmenin yollarma dökUldU. Atlar sa
tın almır. kadın da eatın alınır, fakat 
bu kadınlardan bahis yok ... Sen • KTe' 
bu nazik işte bilyilk bir mahviyetle 
tecrUbesizllğinl öne sUrdU ve bir kadı· 
nm hOfllna gitmek ic:in birinci ısıt 
iruıanda bir garabet olmasında, bqka
lanndan ayrı bir hüviyeti bulunmdl!" 
da karar kıldı. Fakat bu garabete nıU
teallik umumi bir düstilr var mıdırf 
Bunu zannetmiyordu. 

Lamber atılarak: 
- Öyle ki, sizin ı,,u takdirinize g&

re bir topal veya bir kanbur eağla.Ol• 
dürüst ve herkese benziyen bir adaııt' 
dan daha ~k revaç temin edecek? 

- Hayır, işi fazla ileri götUrUyot' 
sunuz. Fakat ben icabında reyimin bft• 
tün neticelerini kabul ederim. yeseJf. 
ben kanbur olsaydım, bundan dola1' 
beynime bir kurşun sıkmaz, gene fU' 
tuhatta bulunmıya bakardım. O 1#' 

Yeni bir şampanya şişesi daha a- man evveli. iki tllrlü kadınlara ba)tlt' 
çılmı§tı. Bunun kaçıncı şişe olduğunun dım: Hassasiyetleri çok fazla olan k" 
hiç biri farkında değildi. Bu gibi sof. dmlara, yahut da orijinal bir tabiatt' 
ralarda çok kere görülen öyle bir sa· olmak iddiasında bulunan kadınlatf'" 
at çalmıştı ki, herkes hep birden söy- Bu sonunculara İngilizlerin tabiritlc' 
lem.ek later, henüz müvazenesini pek eksentrik denebilir ve bunların sa,
bozmamış olanlar bozmuş olan arka. tahminden çok fazladır. İlk neviden! 
dqlan heeabma tellş duyarlar. lanlara halimin berbatlığını, te~ 

İngiltereden dem vurmak fırsatını fün hakkımdaki derin gadrmı tu• ... 
asla kaçmnıyan Temin söylilyordu: eder .• merhametlerini celbetmeğe r? 

- Londarada da olduğu gibi Pa. hşırdım. Ate~li bir ~k istidadını,,~ 
riste de böyle bekar gençler soframı- şıdığıma dair kendilerine kanaat JJ""'" 

za moda olmalı, herkett metresinin lfi. ederdim. Rakiplerimden birini dil~ 
yetine de içmelidir. Dostumuz Sen - da HldUrUr, kendimi de hafif te ~ 
Kler'in kimin için yanıp tutuştuğuna bir afyon ruhlle zehlrlerdim. Bir oJf 
da ancak bu sayede agah olurduk. ay geçmeden artık kanburum siU f 

Hem söylüyor, hem kendisinin ve göze batmaz olurdu ve bana artık Ot 
arkadaşlarının kadehlerini dolduruyor- zetleytp o kadında ilk hasssası~t ,; 
du. Bu llÖZlerile biraz yadırgamış c- betini yakalamak kalırdı. Orlji~ I"_ 
lan Sen - Kler cevap vermeğe hazırla- mak davaınnda bulunan kadml~ iti 
nrrken ~ atıldı: lince onları avlamak kolaydır. <?'11,_. 

- Doğrusu çok iyi bir mıul ya ben bir kanbunın hiç bir \"akit iyi bır ~ 
tebelyyet ediyorum; diyerek kadehini meti olamamasının iyice teessUs ~ 

Denfz Harp okulu ve lisesinin bir 
buçuk Mır ger.en bugU,nkü .açtlma tö. 
renini kutluZarken bizler-6 bu çok şe
refli ve ümitler'le dolu günü yaşatt~ 
tan ve ulvi amaç ve ülküyü telkin e. 
den Atatürk'e ~kran ve tazim.atımızı 
anetme~ı bir oozife bilirim.,, 

Bmıu müteakip mektep kumandanı 
Ertuğrul gelenlere teşekkür ettikten 
sonra denizciliğimizin tarihçesini an
lattı.Kumandan ezcilmle şöyle dedi: 

e At1Da 

•O.o•"' 
• 8otya 
• A mııterf!am 

88 98ıb 
'i 4b7b 

~:,2!1~ 

H7til 

kaldırdı ve bağırdı: bir kaide oldu~nu tıııbat ediniz, .,,. 

'ı o saat bu umumt kaideyi tekzibe 
7 h. t karlar!... ·-·"' 

ı1-----~_1a_ı_r_e_s_a_ı_ı_1 ___ 1I Lamber kendini tutamıyarak JJN 

• Btlkret lMl l197b 
• BellfT&O 114 tıe~ı 
• Tollobama i 711 

• Moeko•a l!f7) 

"- Deniz üssümüz takriben 550 se
ne evvel İzmitten Geliboluya kaldırıl
dığı zaman Azaplar deniz kadrosuna 
geçirildi. Orada Hüdavendigi\r sarayı 
denilen binada gemici olmak istiyen 
gençler talim ve terbiye edilirdi. lşte 
bu başlangıç deniz okulumuzun kurul
ması için atılan ilk adım .aayılabilir. 

14, 15 ve 16 mcı asırlar Türk de
nizciliğinin yüksekliğini ve denizcile
rinin yiğitliğini yazar. 16 ıncı yüz yıl
da ise Akdeniz, Türk donanmasının ta
mamllc hA.klmiyctl altında ve bir TUrk 
gölü idi. ~anlı sancağımız görtililnre 
denizlerde yelkenler aöndilrillUr, ban..

1 
dıralar indirilirdi. 

• Pra~ 2'.! b1'1fı • ~tnkbolm H 1610 

Kt .. 
N..ı: En •u 

Buğday (yu111Uf8k) 5,20 .. (ıert) 5,23 
Arpa Anadol 3,37 
Çavdar 4 
F aaulye çalı 8 
Susam 15,10 
Lulaf 5,5 
iç fındık 70 
Tiftik ( oilal:) 120 

,, (mal) 109 
Cüz yünü 72 
Pevnir (beya:a) 34 

kırdı: 

ı<ı p 
ıı:o ÇOlt 

6,2 
5,37,6 
4,13 1 

ı ı 

1 

16 

( Arkt#t f}lllJ 



Türk kadınlarının askerliği 
(5 inci sayı/ad.an devam) 

lar Kamarası bunun gibi dejildir. Ka. 
llunlara rey vermek hakkına maliktir. 
A.vam Kamarasından çıkan kanunlar: 
reddedebilir. Binaenaleyh büyük bir 
llUluz sahibi demektir. 

AYam kamarasına girdiğimiz tarih 
olan 1918 den beri Lordlar kamarasına 
tirmek için yaptığımız teşebbüslere 

karşı bize bu kamaranın devamının 
tilpheli olduğu cevabı verJJlp duru. 
J'or. Böyle şey olmaz. Mademki ilga 
edilmemiştir, bizim de orada bulun. 
lllamız JAzımdır. Bundan başka hu. 
•ust saltanat meclislerine de iştirak 
etmeliyiz. Bu da kadınlık için elzenı . 

dir. 

bundan daha iyi misal ml latersiniz? 
Diplomasi de blZe benUı kapılarını 

açmadı. Programımızda bu hakkımı. 
zın da istihsali vardır. A nm kama. 
rasıncia 9 mebusumuzun bulunması 

bizi tatmin etmeğe kafi değildir. 

Baldvin kabinesinde maarif nazınnın 
bir kadın olması ile daha evvelki ame. 
le parti.si kabinesinde diğer bir kadı. 
nın iş nazırlığı yapması bizi memnuu 
edebilecek derecede değildir. Birliği. 

miz ıçtimai vazifelerin ifasında daha 
çok kadın bulunmuına uirqmakta. 
dır. Belediye, nahiye meclislerinde, 
hakem heyetlerinde ve bilhasea hl. 
kimlik mevkilerinde bulunmamız icap 
eder. Bunlara da muvaffak olaca. 
ğız. 

Birlijimiz, açtığımız mücadeleler 
netice1lnde elde edilen muvaffaklyet. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
14/1111936 vaziyeti 

AKTiF Lira ..., 
Altm aaf1 kilogram 17 .088.65 

• • Banknot. 
Ufaklık, 

Dlılallcleld llabablrler 1 
• 

L.24.036.M4. 73 
• 9.466.764.-

784.378.~, 34.287.697.61 

iL. 628.42€'.()~ 628.420.09 Türk liraaı : .. 
BariotekJ muhabirler: 

Altm ll&f1 kllograt 4,888,2« 
Altma tabvlli kabil serbest 
dövizler. 

H 6. ı 86.482.30 
1 

12.552.17 
Diler döVtzler ve bOrçlu 

kUring bakiyeleri • • • • 

BaıdDe labvWert: 
Deruhte edilen evrakı oaktlye 

1 

22.493. 781.93 28.694.8 ı 6. 40 

kar§ı&ııı. L ı 58. 7 48.563-
Kanunun 8 ve 8 inci mad. i 
delerine te'Yflka.n Hazine tar~ 
tından vaki tedlyaL , 12.064.611- 146.683.952-

Seaeda& ctlzdanı: 

P&5tF' 

Sermaye' • • • • • l 
lhtıyaı akQMI • • ı ı } 

T~vU1<1ek1 BankııoUar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 

1 

Kanunun 6 ve 8 lncJ madd& 
ıertne tevftkan hazine taratın. 

j dan vakJ tedlyat, 

Deruhte edllen evrakı oakUy., 

Kutıhtı tamamen aıua olarak 

fıL 158.748.563-

llL. 12.064.611-

tedaYWe UAveten Y&HdlleD L. 19.000.000-

Lira 

1 i.000.000-
1.551.182.53 

b&klye.1, • • • • ıl 146.683.952-

Reeııkont mukabili lllvetm tea. j" 6.000.000- 171.683.952.
naed. 1 ı .ı.39J.608.68 
Ttlrk Llrau MeYduatJ 
Döviz Taallbldah & 

Diğer dövizler ve alac&klı 

Birltfimlz başka bir haksızlığın 

~ti olarak izalesi için de uğraşmak. 
tadır. Bazı resmi, husust müessese. 
ler, müracaat eden evli kadınlara: 

Hazine bonolan, • ,. • ıı.. .428.236.52 
terin ehemmiyetini inklr edememekle ,, 22.754.543.16 23.&82.779.6~ Ttcaı1 aenetler • • • • • _ 

Altm tahvili kabil dOvtzler iL .986.68 
ldlrinlf bakiyeleri • • • • L.24.936.0fS. =;;: 24.937.CG.;.2.1 

Mııb&ellf 1 , ı ı ı 75.413.313.88 
"Evli olduğunuz için size verilecek 

l§imiz yoktur.,, 

beraber ihtihsal edilecek hakların bü. r.tıam ve TabvOlt etlZdanıı ı 
yük muhalefetlere uinyarak pek ~.eç ~Denıbte edilen evrakı nak. ~ 

Cevabını veriyorlar. Bu hal kadı!l 
düşmanlığından başka bir teY değil. 
dir. Kocasının işsiz kaldıfını gören 
~dının iş aramağa çıkması pek tabi. 
ldir. Bu tabii hakkı inkar eden be. 
)lnsizler, evJi kadınları sefalete seva 
tdiyorlar. Her halde bu halin önünü 
atacağız. Yoksa içtimai müvazenenın 
leınini imkansızdır. Aile ocağının se. 
llınete ermesine de imkn yoktur. 

ve güç temin edilmekte olduğunu gor. A pıyentn karşılığı esham ,. ,'....34.502.820.23 
mektedir. Maamafih katiyen meyu.11 {tahvtılt itibari kıymette 1 
değiliz. Sonuna kadar savaşımır.a B Serbest esham ve ta.bvl!At L. 4.045.012.72 38.547.832.9;; 

.ıw A..a.ıar: 
devam edec~5aZ. . . . Altm ve dıvtz il.zerine ava.n• L 44.969.99 

Blrllğtmızin en büyük bir zaf erı. TabvllAt il.zerine ava.na. L. 16.424.336.65 16.469.306.64 
Ingillz analarının çocukları Uzerin. 
deki hukukunun babaların haklarının 1IJMedartar 

aynı olduğunu tanıttırması olmuştur. Mab&ell' 

Bu suretle lngiliz analar kölelikten 1"ekQ.n 

4.500.000-
9.986.316.95 

JO'l.981.122.32 'Fekao 

2 Kart 1933 tarthlDden lUbaren; kurtulmu~ oldular demektir. 
Iakonto haddi yUzde ~ 1-2 - Altır. il.zerine nau yüzde 4 ı~ 

Hiddet zamanlannda karılarına: 
"- Seni beslediğimi unutma ı,, 
Diyen pek çok erkeklere tesadüf 

Birliğimizi işgal eden mühim m~. 
selelerden birisi de (ahşan kadın ve 
erkeklerin yevmiye ve yahut Ucretlerl 
arasındaki mtisavatı elde etmektir. lstanbuZ 

ğundan: 

Yedinci ıcra Memurı~\Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ttınekteyiz. Siz de unutmayınız ki, 
"Ucadelemizin esasını şu iki mesele 
le11<n etmektedir: 

Bunun için de bütün kuvvetimizle uf. 
raşıyoruz. Elbette muvaffak olaca. 
ğız.,, 

1- 'Dl'ttin mesleklerin kadınla!'---------------
.uu lstonbul Asliye lkMtci Ttoaret Jlah. t~hı serbest olması. kem.e8inden: 

2 - Hayat mUcadeles:ne atılan bit' 
~il müstait olduğu mesleğe intisap latan.bul Liman iskelesinde 13.11. 
'4ebilmesidir. 936 cuma günü saat 17,30 18 sıral~ 

nnda Sarayburnu §&Mandırasma bağ. 
Hayattaki muvaf fakiyetln esran 11 Yunan bandıralı vapura hamuleyi 

itte buradadır. Herkes istidadına gö. yüklemek Uzere açılan ve sulara ka.. 
te llH!flleğe intisap etmelidir. Ailele. pılarak İsveç vapurunun pervanesine 
l'lain veya babalannın ısrarlarile İ3. sıkı§ıp billhare batan ve hamulesi 
tidatlan haricinde mesleklere sevke. de lmmen döküldWrten aonra tanzim 
«fıen çocuklann hayattaki ademi mu. kılman deniz raporunun alınması mez.. 
;'''"ltivpflf'!rine dair elimizde fll"VT!lllY7' bCU ha..ıı..ı.. ..... ~a.: 1'>'71 .... _ .. _"' 011 1ro -
e hesapsız misaller vardır. Bu dar 
~alı inanlar, çocuklarının felaket. 
~tinin müsebbibidirler. 
Başınm çevirip etrafınıza bir bak. 

~llrıa. kadınlar, dar kafahhkla mu. 
~lef ete utramadıklan yerlerde mu. 
~ffalc ve muzaffer oluyorlar. Ka. 

111 iıyyaredlerin kırdıkları rekorla. 
l't dnnQyor musunuz? Muhalefet e. 
diıltlediği takdirde kadın zekl ve gay. 
~n nerelere kadar yilkseldlffne 

yıfı kaptanı Ahmet Tekebqı tarafın. 
dan lstenilmi§tir. 

Muhakeme gilntl olarak tayin lalı
na.n 21.11.936 cumartesi saat 10 da ve 
vak'adan zararlı herkesin rapor alır
ken yukarıda gösterilen gtın ve saatte 
mahkemede bizmt hazır bulunm.uı ve 
ya bir vekil göndermesi Deniz Ticaret 
kanununun 1065 nci maddesine tevfi. 
kan ilin olunur. 

(V. No. 19245) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

'Akliye ve asabiye hutanesice lazım olan 2000 adet nevresim .ve 
'-. adet yatak çarıafı kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulmuş· 

~ - Eluiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet mü· 
'1 ı binasında kurulu komiayonda 2-12-1936 çutamba tünü ea· 

6 da yapılacaktır. 
diı ~ - Nevresime 210 yatak çarpfına 110 kurut fiyat tahmin e
~tlir. 

3 - Muvakkat ıaranti: 645 liradır· 
~~.~ - lıtekliler tartname ve nümuneyi her gün komisyondan gö· 

•tler. 

>ı~ ~ - istekliler cari seneye ait ticaret odası veaikuiyle 2490 aa

' ...... ~~nda yazılı bel1ıeler ve bu işe yeter muvakkat pranti makbuz 
~ ""ql(a mektubu ile birlikte tek lif mektuplamu ihale saatinden bir 

~ kami.yona verme~eri. (2978) 

Stanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme ~omisyonundan : 

~ t~rum nümune hastahanesi için satın alınacak 65 kalem 
\İl~ ecza ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve ııbhi malzeme açık 
~ 1 eye konulmuıtur. 
-.~ıu1~ ~kailtme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mü· 
"'t ı4 ~~~ında kurulu komiıyonda 2-12-936 çarıamba günü 

~ -uçukta yapılacaktır. 
3 .._'rahmini fiat 1110 lindır. 

~l· • : Muvakkat garanti: 83 lira 25 kuruttur. 
ltl't lıtekliler ıartname ve listeyi her gün komisyonda göre· 

~~~ latekliler cari seneye ait - ticaret odaaı veıikasile 2490 ıa· 
\.' ~a Yazılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbu' 

' lllektubu ile birlikte belli gün ve saatte komiıyona gel 

.(2982) 

1 - idare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halkası 
Salih Zekinin uhdei tasarruf unda . 

olup Dervişenin alacağından dolayı ı açık eksıltmeye konulmu§tur. 
tahtı hac7.e alman ve yeminli tıç ehli 2 - Muhammen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) li· 
wkuf tarafından tamamına 2650 iki radır. 
bin altı yüz elli lira kıymet takdir edi. 3 - Eksiltme 11 Birincikanun 936 tarihinde Ankarada Posta T. 
len Üsküdarda Çakırcı Hasan pa.şa T. Umumt Müdürlüğünde Toplanacak Alım Satım Komisyonunda ya .. 
mahallesinde eski Doğancılar yeni pılacaktır. 

Tunusbağı sokağında eski 2 mükerrer 4 - istekliler teminatlarını idaremiz vezneıine teslim ve alacak· 
yeni 202 numaralı kayden hane el-
yevm bir bap arsanın tamamı deynin ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplannı ve 2490 
ademi tediyesi hesabile açık arttırma. sayılı kanunda yazılı belıelerıe beraber mezldlr tarihe müsadif cuma 
ya vuedllmiştir. günü sözü geçen ıaate kadar o komiıyona müracaat edeceklerdir. 

Hududu: lki tarafı Arif paşa vere- Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüğünden lıtanbulda Leva• 
~• 'MıPn7.il bahcesi ve bir tarafı meş- '7'"' Ayniyat Şuhesinden parasız verilir. (1525) (2512) 
nıte arsa ve tarafı rabii tariki am ile 
mahduttur. 

Mesaha.sı 501 metre murabaıdır. 
Denınunda bir kuyu ve bir çam a

ğacı ve salkım ağacı ki tahminen 20 
metre murabbaı U7.erinde inşa edilmiş 
bir oda ve bir aralık mahalden ibaret 
kulübe mevcuttur. 

21.12.936 tarihine müsn.dif pazar. 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar dai
rede birinci arttırması icra edilecek· 
tir. Arttırma bedeli kıymeti muham. 
minenin yüzde ye-tmi~ beşini bulduğu 
takdirde müşterisi üzerine bırakıla
caktır. Aksi takdirde en son arttıra
nm taahhüdü baki kalın.ak Uz.ere art-

tırma on beg gUn müddetle temdit edi· 
lerek 15.1.937 tarihine müsadif salı 

fllnll saat 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık art-
tırma ile arttırma bedeli kıymeti mu. 
hanım.inenin yüzde 75 yetmiş beşini 

bulınadığı takdirde satış 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satı§ peşindir. Arttırmaya 
i3tirak et.mek istiyenlerin kıymeti mu-
hamminenin yUzde 7,5 yedi buçuk ni~
betinde pey akçesi veya milli bir ban-

iktisat Vekaleti 
Müdürlüğünden: 

Maadin Umum 

Balıkeıir vilayetinin Merkez kazaaı içinde Küpeler nahiyeıine bağlı Bahçe 
dere köyünde §imalen: Yarımca tepeden başhyarak Bahçedere köyü camiine hat• 
ti müstakim, Şarkan: Bahçedere köyü Clmilnden Kızıl tepeye hattı müstakim, 
Cenuben: Kızıl tepeden Koca Gök tepeye hattı müstakim, Gar ben: Koca Gök 
tepeden hudut baılanııcı olan Yanmca tepeye hattı mUatakim ile çevrilmit altı 
yüz sekiz hektar arazide Şakir Yorulmaz ve arkadaşları tarafından aranılıp mey• 
cana çıkarılan Krom madeni, yığın halin de bulunması hasebiyle 60 sene müddet• 
le adı geçenler uhdesine ihale kılınacatından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 
nci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların 19-10-936 tari • 
hinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada lktısat Vcklletine ve mahallin • 
de makamı vilayete bir istida ile müracaat eylemeleri lüzumu illn olunur. 

· Istanbul Belediyesi Ilinlarl 
... 1 

Senelik muhammen kirası 360 lira olan Kerestecilerde Sandemir ~ 
halleainin Keresteciler caddeai Ayumakapısı sokağında 65-67~9 N. 
lı arsa teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri Mayu IO • 

nuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konuhnuttur. Şartna • 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 27 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 24-11-936 aalı günü saat 14 de daİ· 
mi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2794) 

kanın teminat mektubunu hamil bu- -----------------------------
lunmalan lbımdır. Haklan tapu si-
cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alilkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hu· 
susile faiz ve masarife dair olan fddi. 
alannı evrakı müsbitelerile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet yirmi 
gün za.rfmda birlikte dairemire bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicim ile sabit olmıyanlar sa.. 
tra bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan-
zifiyeden miltevellit belediye rUsumu 
ve vakıf icaresi, resmi dellı\liye bedeli 

lstanbul Nafia MUdOrlOğUnden: 
20-11-936 Cuma günü saat 15 de lıtanbulda Nafia Müdürlü • 

ğünde "3965" lira keşif bedelli Halka lr Ziraat Mektebi tamirab açık ekailt
meye konuhnuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırı lk itleri genel, hususi ve fenni pıt • 
nameleri, proje keıif hülbuile buna müteferri diğer evrak daireainc:le p 
rülecektir. 

Muvakkat teminat "298" liradır. isteklilerin teklif mektuplarmı ve 
l'n az "3000H lirabk bu işe benzer iş yapbğma dair gösterecekleri vesaik 
üzerine Nafia Müdürlüiünden almıt clduğu müteahhitlik ve Ticaret Oda· 
111 veıikalarile 20-11-936 Cuma günü saat 15 de Nafia Müdürlüjüne 
gelmeleri. ( 2652) 

müzayededen tenzil olunur. Yitmi se- ------------------------------
nelik vakıf ica~i taviz bedeli mUşte- lslanbul Detterdarhğından: 
riye aittir. Daha fazla mal\imat almak Merkez ve tuablb Maliye Dahelerinde mevcut 166 sobanın bebe. 
istiyenler 1.12.936 tarihinden itibaren rinin kurulması 175 ve iki defa borularile birlikte temizlenmesi 200 ve 
herkesin görebilmesi için dairede açık noktan boruların beheri 25 kunıt muhammen bedel üzerinden mübııyaaaı 
bulundunılacak arttırma şartnamesi açık eksiltmeye konulmu9tur. lateldi lerin ve şartıwnetini görmek iıtiyen· 
ile 93612052 numaralı dosyaya mUra· 
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki lerin 30-11-936 Pazartesi günü aaat on dörtte 102 liralık muvakkat 
görebilecekleri ilin olunur. pey akçalarile Millt Eml&k Müdürliiiünc:lo toplanan Komiayona müracaat· 

.(V. No. 19247) lan. (M.l (2975,) 
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~---·--~ .......... , .................................................. . 
Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 

Çünkü ~er mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 
maddeyi haiz yalnız: 

~~~~»,,,~~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur . 

................. llllİ .................................................. -

!Te1Wieat c~i No. 2 I 

Bol bir aydırılzk elde etmek 

·için Osram aınpullerini kul

lanın~z. Çifte ispirallı olan· 
Zar yüzde yir1niye kadar 

daha çok aydınlık neşre

derler. Eski ampulleri atınız 

ve Osram (001 kullanınız. M e

sela: Mutfağınızda yenıek 

pişirirken 65 (DLm) li bir 

kullanabilirsiniz. 

•••• · m 
ampulleri ucuz aydınlık ıemın ederler. 

RADYO 
ve CEP 
LAl1BALARll1A 

NAHSUS 

DETA. . . 
=PILLf.RI 

Radyo ve Cep IAmbalanna 
mabswı 

DET A PİLLERİ 
Hususi surette yapılmıştır. Par 
ıak ziyalı ve yanma mllddetl faz 
l ııdrr. Uzun zaman saklanmakla 
bozulmaz ve kuvvetinden zayi etme:r.. 
B!IOmum mevcut Pillerden Ustun ve 
ı:-nrantilldlr. Çok yakında Piyıısaya 

çıkacaktır. 

!LAN 

Milli irfan Türk Anonim Şirkelifl' 
den: 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 21.:11-
936 tarihinde cevkalade olarak top~ 
mp atideki hususlar hakkında ka 
ittihaz edecektir. Ruznameyi mil~ 
rat: 

1 - İdare meclisinin şirketin tJ' 
fiyesi hakkındaki teklifinin miizal'" 
resi ve karara alınması. 

2 - Tasfiye kararı verildiği tV' 
dirde idare heyetinin verdiği h~~ 
batın tetkik ve tasdikile heyet ız;, 
nm ve mürakibin ibrası ve taJdl 
memur ve mürakibinin seçilmesi. 

3 - Toplantıda bulunacak hi~ 
darlann şirket mukavelesi hükU~ 
dahilinde müracaatla duhuliye ~ 
kaları almaları ve tonlantına hP 
bulunmaları. . ,_:-/ 

!Ş ARIYOR 

Mütekait jandarma yüzbaşısısı: 
çalışacak yaştayım. Avukat ya.nııı ,-t 
çalışabilirim. Muhasebe, kitabet 
dosya işlerinde melekem vardır· 

Arzu 6den7min Vakıt Prop<J9°',J' 
servisine milraoaatZan. 

_/ a 
~~~~~~~~--

Aylık hesaplarında PEK YAKll1DA PİYASAYA ÇIKACAl<TIR 

Meşhur Rus - 1sveç 

MÜHİM 
iLAN 

EZ 
L A s T i K ve ş o s o N L A R 1 

taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için büyük 
fedakflrlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bu· 

labilirsiniz. ısveç "TRAPEZ., fabrikası 

Meşhur bir sinemacı: 
Bugün Holivud'da 

yalnız klasik güzellik 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 -lolar ve zeka 100 dolar kıy 
mettedir. Güzel ytizler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

• 
Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv--

vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerinı çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve gUzelleştirmek için gü· 
zellik müesseselerinde bütUn serveti~ 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün .•. 
Her yıldız, kendi kendine tevessuı ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

kolayhk ~ 
Hizmet erbabmın 10 liradan 1 ri~ 

liraya kadar küsüratile vergil~oilf 
doğru olarak gösteren ve her rıı~ıı' 
ve muhasebecinin masasmda. ~ ,_ti: 
ma.sı lazım yegane rehperdir. f'ı) 
125 kuruştur. r 

Müracaat yeri: B. S. Zorlu j.f 
yan han Galata. __,,/ 

(>J.1'1 
Kadıköy ! inci Sulh Hukuk Ti 

liğinden: ,P. 
Kadıköyünde Hasırcıbaşı sol< 1Jl 

da 1 numaralı evde mukim ikeJl ,f, 
936 tarihinde Cerrahpaşa baB~e}"11 

sinde ölen muallimlikten JJl~ ~ 
Ahmet oğlu Emin Tevfiğin alllı .~ 
borçlularının ilan tarihinden ~~ı 
bir ay içinde hikimliğim.ize :ırı ~ 
ve aksi, takdirde kanunu JJl~ır.tl-' 
569 uncu maddeleri bükınü:e /, 
maları ilan olunur. -4 

Kartal Sulh Mahlı.-emesi fl 
Şahsiye Ilakimliğinden: dt 6 

dcSifl M 
Kartalda İstasyon cad ~'j 

ni!I taravetim vıkaye edebilirler. Vi· numaralı hanede . sikin ve ıı "°· O 
yana üniversiesı profesörü doktor topçu alayı hesap memuru ııce 91,J 
Stesj tarafından keşif ve genç hay- hastalığına müptela olduğu ve ;~y. ~ 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi' atıma konulması fennen nıu" cJi!ljll 

ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim· lunduğu adliye tıp işleri JJl;oaı ~ 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· 9 Teşrinievvel 936 tarihli ve ıı~tıı ılf 

maralı raporunda gösterilen ti 11· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel ')re I 
kullandrkta, siz uyurken cildiniz hacrile anası Hayriyenin ,.eııı. rJ11 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar na konulmuş olduğu ala.kadarl" 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadm lumu olmak Ü?.ere ilan olunur· 46l 
birkaç hafta zarfında 10-15 y~ gen<; (V. N~ 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler ----..----,---- ~i 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· ae<f'.i 
ton kremi kullandıkta bütün siyah Neşriyat Direktörü: Refik >-·iP.t)" 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa Sahib!;-~S~ ~~ -::-. ~ -,,-
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 


