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ispanya Milletler Cemi-' Japonya ile ltalya da bir 
yetine bir nota verdi anlaşma yaptılar 

l(onsey ay başmda toplanacak 
h k Sovyet aleyhtarı 

Asilerin Madrit are eti milletler blokunun 
suy':l düşmüş sayılıyor tehdit ettiği 

......___---~--~~~~~~~ 
b memleketlerde air mukayese 
\/e bir misal Bir aksülamel 

hasıl olmasından 
1 ngiliz Hariciye nazın Eden'in 

geçen hafta söylediği nutuktan 

11
• bahseden (Entransijan) gazete. 
1 

§u suali soruyor: 

~İngiltere nskcri kuvveti itibarile 
da A vrupada hnrbedemiyecek ka
b"r .. za.Yiftır; böyle iken Almanya gibi 
b~tun dünyaya kafa tutmak istiyen 
; memleket bile ondan korkuyor. 
~ aıuıa ise bugün dişinden tırnağına 
ıı. ~ar silahlıdır; buna rağmen diinya 
,,.
1
tt hemen her tarafında nüfuz ve kııv

\'~ sarsılmış göriilüyor. Acaba bu 
Yetin sebebi nedir?,, 

di,ı~aız gazetesi bu suale gene ken. 
1 <.'evap vererek şöyle diyor : 

ASIM US 
l sta.nbul Hariciye Nazırı B. Del Vayo 

......._ (Sonu: Sa. ! Sü. 3) (Yazısı 2 inci sayıfada) 
'"'--------~~~~~----'~~~~~~~~--~ 

Sinemada yangın 

korkuluyor 
Roma 28 (A.A.) - llesmen bildiril

diğine göre ltalya ile Japonya, karşı
lıklı olarak Mançurya. ile Habeşista
nın l talyan imparatorluğunu tanımış · 

]ardır. 

(Sonu: Sa. ! SU. 1) 

Buharin 
Stalin rejimini devirmek 

suçi11le 

Tevkif edilmiş 
Da.ily Express 

gazetesinin Var. 
§Ova muhabiri 
Sovyet Rusyada 
yeni tevkifler 
yapıldığını yazar-
ken ''İzvesti -
ya,, gueteslnln 
baş muharriri Bu. 

Antakya haklı Türk da00S1nı Mecl iste anlatan Hariciye Vekilimiz ve (orlt!,. 
da) Tevfik Rfl§til A.ra.!'1 dinUyen Vekil ve mebıı.!lanmu 1 ~ 

Sancak'ta tecavüz devam etmekte llan qece Asri sinemada bir yangın 
çıktı, film yarıda kaldı, haik kaçıştı 

'- (Yazıları 4 üncü sayıfamızda) ' . ......_.........____ __________ _ harin ile, "Mar- ı • 
:;u~:.'g=:en °':: Tevldf cdildiği lıa. Suçsuz Türk genç erı 

P;ıo,;,;;
11

y;~~;t;fu-;, 'da 
~k büyük bir merasimle karşılandı 

Dost memleket efkarı umumiyesi 

~;,;.~~:- ;;,: bcr verikn Bulıarin Divamharplere sevkediliyor 
akademisi,, sekreteri tvan Volgin'in 

yakalandığını bildiriyor. . . Kapıları kırarak Türk evlerine giriyorlar 
Yakalanan Ruslar, akademının Bu- (Ya.."'ıM ! inci sahifede) 

harin'in ismini taşıyan kısmında Sta. ___________ __ __:_ ____________ _ 
lin rejimini devirmek yolunda bir sui
kast planı hazırla.makta imişler. 

Buharin, üç ay evvel Kamenef - Zi
noviyef muhakemesi yapıldığı sırada 
onların tertip ettiği suikast plinmda 
zimethal olmak ittihamile altı hafta 
evvel yakalanmış, fakat serbest bıra
kılmıştı. Bu işle alaka.dar olmak itti. 
hanımdan "temizlenmiş,, Bayılıyordu. 
F akat bu defa gene tevkif edilmiştir. 

Yıldızlar 

s:::::m::::::---··· ·:=:::::::::::=::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::----na, 

il IE5) gaanynaag K 
!! ~ \\:::/) \\:::/) c: . • .. .. .. .. .. .. .. 
:: :: .. .. .. :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Yılbaşı müsabakamız 
Sah günü başhyor 

Çok kolay ve eğlenceli bir müsa.baka 
Tafsilat veriyoruz 

~amimi bir sevinç gösteriyor k 
1
. 1 

C:;--:-- ı F aler, 28 (Donanmamızı karşıla- y 3 IDda ge l yor ar 
~,.;,~ ... n~:.~,/n•~·. mağa giden arka.daşmıızdan, telefon. 
~ ......,.,. ~ la) - Başta Yavuz olmak üzere do-

Si KURUN Salı günü vermeğe baılryacağı ikinci bir ilaveyle 
ii beraber diğer müsabakalarından daha bol hediyeli olmak üzere yıl. 
fi baıı için bir müsabaka tertip etmeğe karar vermiştir. 

ftcı Benbenlik 
"'° 11oı!:~ten) in bit masalı vardır: 
~~ ağır yüklü bir ökil:tün t ,. "'." konarak bütün bu ağırlıkla 
~ ~ t4§ıyormıt§ gibi tavırlar ta_ 
.""ti b ~ k masalım herkea bilir. Ken 
~c9cnm~ insanların gururunu 
~lı1cedetı bu sinek ayn i zamanda 
~1ı t'ileminfo bir çok hadiJJelerini 

~le,.i>ıcıeder. Nas1l ki tarihin esl .. "i de 
q;"lle'lec e~ hemen her millet kendi 
~ 11~~~,ıi dünyanın merkezi sayar
'ti... (flezı ı~ (Ba:bil) in, Yunanlılar 
~"'4fı~)· ın arzrn merkezi oul.1ığıı id. 
1ıı..'f ;z ~iler. Hatta o zamanlarda 
,~ ıe-::;1nc bil~ lnt türlil bir teı<ikki 
~ .fıt l olmu.~tu. 
~ (~ bütün kmnatm mer. 
~ ~) oütuğuna, güneşin, ayın, 
~~ tzl.arın ar:: ctrafmila dönen 
~~~:::hluklar bulundıığuna ina
~~. ıtQ ~ft g/Jre yerler ve 
i .,,~ §Zar, ta.Jlar, hiil&a varlık 

?tcı !lireıı ker§e'Y in8Clnlara 

nanmamız bu sabah saat 8,30 da, dost 
Yunan topraklannı yirmi bir top atı. 
şile seıaınııyarak Faler limanına gir
di. Filomuzu karşılı yan ve başta A ve
rof zırhlısının buluniluğu Yunan do
nanması da yirmi bir top atışile mu
kabele etti, sonra on yedi topla ami
ralimizi seli.miadı. 

(Sonu Sa. ! Sü. 4J 

hizmet etmek için yaratılm1.ştı. Eski 
devirlere mahsus olan bu tekikk"i bu. 
günkü yirminci asır terakkilerile ar
tık tamamen değişm.4.ş oonnedilir. Ger
çek ilim ve fen aleminde bıt f'iirlii hod. 
binZiklerden eser kalmanıı~tır. Fakat 
son zamanlarda siyaset sahasında ce
r eyan OOeıı hadiselere bakınca bir ta
kım memleketlerin hliUi tarihin ilk de
ııirlcrinden kalma tcliikkilerden ayrt· 
1amam1ş olduklarına hiU .. "1Mdilir ı;c 

eğer "ann yeni bir timumi harp çıkar
sa gene bu telakkilerin Mtieıesi ol<ıc-a. 
ğına hiç şüphe etmemelidir. · 

Haean Kum~ayı 

Karı kooa: Marta Egert ve 
Jan Kipura 
(Ya.:Mı 3 iıncüMyıfada). 

:: 
!i Bunu tanıyor musunuz? 
g M~bakam~ herkesin tanıdığı meşhur şahsiye:ıerin foto~.~arınm 

1 
11 neşrınden ıbaret olacaktır. Sadece bu fotoğraflarda yuzun en ! 
ft bariz ve en tanınabilecek kısımlarını neşredeceğiz. Bu suretle okuyu. ! 
D culanmız her şahsı biraz da eğlenceli bir surette ve çok kolay bir şe-1 kild3IO.YG çı::;Naroır. ' 
9 Devam edecek olan müsabakamızda 30 resim neşredileoektir. • 

e Dikkat . 
131 Ki.nunucvvelde bitecek olan müsabakadan sonra biriktirdiğiniz fo-
s: toğrafların kime ait olduğunu yazarak der hal bi7.C göndereceksiniz. • .. 
ii 
:: .. 
j Hem kolay, hem çok eğlenceli bir müsabaka olaeak hem de yılbaşı için 
11 si7.C bir çok güz.el hediyeler kazandıracaktır. :: - ~ .. ~ 

ü Salı günü :s 
1 
n 

Bunu tanıyor musunuz? 

;k;nc; ilô.vemizle beraber başlıyoruz 
........ nw•:=:a:n-.::: ... ım:ımmılim .. 11111 ...... lllMl .............. mll 



Sancak'ta tecavüz devam etmekte 

~uçsuz Türk gençleri 
Divanıharplere sevkediliyor 

Kapıları kırarak Türk evlerine giriyorlar 
Antakya, 28 (Hususi) - Türk hal-( Kürt aşiretlerini bu da;a et~afında 

kına yapılan t ecavüz durmamııtır. Ev toplamaya karar v.umışlerdir. Bu 
velki akşam gece saat 9 da caddede kararın tatbikatından olarak Cezire 
gezmekte olan bir kaç Türk genci ve Kürddağı arasındaki arazide yaşa
devriye truıüından sebepsiz olarak yan Kürtler harekete başlamışlardır. 
çevrilmiş ve kışlaya götUıillmüştür. ŞAMDA ERMENiLER Sll:AHLAN-
Hadise çıkarmak emelınde olan bazı DiRiLiYOR 
zabitler bundan evvel de suçsuz bir Şam 28 (Hususi) - Fransız mUmes-
çok Türk gençlerini sokaklardan ya- sili herhangi bir har~kete karşı koy
kalıyara.k divanı harplere sevketmiş- mak emeliyle Ermenileri silahlandır
lerdl. Bunlar hala Berut diva.pı har. maktadır. Ermenilerin silahlandrrıl
binde mahpus bulunmaktadırlar. Bun- ması için Ermeniler arasında propa
larm mhapusiyetleri müddeti dört ayı gandalar yapılmıştır. Bilhassa Kürt-
geçmi§tir. lerln maksatlannın Ermenileri imha 
GAYRI KANUNi MUAMELELER oldutu sureti mahs1JS8da işaa edil-

y APILIYOR mektedfr. Bu mıntakalardaki Çerkes-
Antakya, 28 (Hususi) - İntihaba- ler süktlnetlertn4 muhafaza etmekte

ta i§ttrak etmiyen Tilrkleri mutazarrır 
dirler. 
AŞiRETLERİN SiLAHLARI 

TOPLANIYOR 
İskenderun 28 (Husuı!li) - Uç gün. 

dür Mendup tarafından Arapprnar 
mıntakasında oturan Kethanlı ve Min 
ganlı aşiretlerinin sillhlan toplattr
rılmaktadır. 

Eden dı yor ki: 

Belçika lngiltereye 
güvenebilir 

lngiiterenin IJÜksek 
heaef ı sulhtur 

Londra, 28 (A.A.) - B. Eden, bey
ne;m;Jel ticaret odası 1ngiliz komitesi 
tar.ıundan B. Van Zeland şerefine 
verilmiş olan ziyafet~ bir nutuk ı:;Öy
lemi'} ve Bclçikanın ...ı.tiklal ve tama
miyE?ünin lngilter~ ıçin hayati bir 
ehemmiyetli olduğunu ve Belçikanrn 
taht.k eseri ol:naya.1 bir tecavüze uğ
ranı;Lı;;ı takdirinde lıtpiltereye güve
nebPeceğini söylemiştır. 

B. 'Kden şöyle demiştir: 
"P.c·n, bu sözleri kati olarak söyliyo

rum. Çünkü bu sözlu, İngiliz mUleti
nin ı:rzu ve lrade~ine tercüman olmak
tadır. Çünkü bu sözıcri yüksek seslf" 
söylemek sulha yardım etmek demek
tir. Memleketlerimizı" yüksek hedefi 
sulhtur. 

lngiliz - ltalya 
anlaşmasında 

Ne gibi hükümler 
bulunacak? 

Parls, 28 (A.A.) - Le Jour gaze
tesinin Roma muhabiri, yakında İn

ispanya nota verdi 
Valancia., 28 ( .A.) - Hariciye na· Cemıyeti konıeyi toplantısının gel 

sın U Delvayonun •mzasile Milletler perşembe günü Londrada yapılması 
cemiyetine verilen bir notada İspanya 
hUkumetl, B. Aveno .~1en Milletler c~
miy.?tl konseyini, cemiyet mukavele
namesinln 11 inci rr.~ddesi ahkam: 
mucf blnce, fçtfmaa davet etmesini iste 
mektedir. Konsey, lt~ lya ile Alman
yanın İspanyol dahili harbında Miler 
lehi:ıe yardımda bulunmalarının neti· 
cesi o:arak hadis olmuş olan nziyeti 
tetkik edecektir. Bu notaya göre, b•ı 

müdahale, beynelmibJ kanunlar ah 
karnının alenen ihlalt demektir. 
İspanyol notasında, bundan sonra 

Burgos hükumetinin \spanyanrn meş· 
ru hıCkumeti olarak tanınmasının Is
pany<:'l cumhuriyetine karşı bilkuvv~ 

bir tecavüz olduğu beyan edilmekte· 
dir. 

Nota, netice olarax. general Fran
konun hükumet kontrolü altında bu
lunan İspanyol limanlarının tiraret 
serbt!f.itisini menetme:~ kararı dolayı
sile bPynelmilel müşkütıer zuhur ede
bileceğini tahmin evi'!mektedir. 

Cenevre 28 ( A.A.) - Milletler cemi
yeti J.onseyf, B. Delvayonun notasını 
tetk\k etmek tizere 3 ,·eynhut 4 kanu
nuevvelde fevka1Ade bir toplantı ya . 
pacnktır. 

l\lilletler cemiyeti n-nhıı.fili. vazi:re 
tin çok nazik olacafmı beyan etmek
tedirler. 
MiLi.ETLER C~MIYETI LONDRA

DA TOPLANACAK 
Cenevre, 28 (A.A.) - Reuter ajan

sı hususi muhabiri bildiriyor: İspanyol 
hükumeti tarafından istenilen Milletler 

temeldir. 
MADRlTTE 2500 KlŞl öLDO 
Madrit, 28 (A.A.) - Dün sa 

Madritc bir kaç obüs düşmüştür. 1' 
yare bombardımanı da dün bat 
Fakat tayyarelere karşı yapılan en 
lar, asi tayyareleri ıUr'atle tardetnı 
Maamafih asilerin bombalan bir kaÇ 
~inin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Madrit muharebesinin ba§langı 
danberi ölenlerin 2500 ve yaralananl• 
da 3000 kişi olduğu tahmin oluntn• 
tadır. Madritin şimalinde mev.z:ll 
deği,iklik yoktur. Hava çok so.ğu. 
Sıfırın altında on derece kaydedıltn1 

Yirmi iki günliik muhasaradan 
ra asilerin her ne pahasına olursa o 
Madr!t cephesini yarmak için kama 
linde ilerlemekten ibaret olan tabiy~ 
rinin suya düşmüş olduğu söylenile 
lir. Halihazırda teşkilatlan ikmal c 
olan hiikumet kuvvetleri, mühim 
meye malik bulunmaktadırlar. f 

BiR SOVYET GEMiSi TEV1'1 
EDiLDi 

Moskova, 28 (A.A.) - Tass aj 
na gelen haberlere göre, 25 ikinci 
rinde Cebelilttank boğazında tspaııı 
asileri tarafından durdurularak art 
Çubar adlı Sovyet gemisi 27 ikin~ 
rinde Akdenizde tekrar tevkif edıl 
iki asi geminin muhafazası altında 
jorquc adasında bulunan Palma 1" 
na götilrülmil§tilr. 

Rottt-ream'dan Livomo'ya gitdl 
olan Çubar gemisi italyaya kömür 
!etmekte idi. 

etmek için kanun! şekiller aranmak. 
tadır. Bunun için sillh ve tütün ara
mak bahaneslle Tllrk evlerinin kapı
lan lan1arak içeri girilmektedir. Bu 
taha.rrlyat ve baskınlar jandarma ve 
kolcular tarafından hodbehod ve gay. 
rl bmmt gekilde yapılma.ktadır. Ma
liye ve banka tahsildarları da borçlu 
köylWerin erzak ve elbiselerini sata
rak anlan aç ve çıplak bırakmakta. 
dırlar. Ha.ttA borçlu köylülerden akra
baları yanında oturanların, akrabala
rmm da borçlu im.iş gibi mülkleri hac
adilmekte ve satılmakta.dır. 
KURTLER ARAPLARJN KENDl-

Silah toplanması işi b8t11n aşf retle
re ve nahiyeler halklarına da teşmil 
edilmiştir. 

ŞAPKA GiYENLER! TEKFiR 
EDEN iMAM 

giltere ile İtalya arasında Akdeniz --------------------------

LERINt iMHA EDECEKLERiNi 
OGRENDILER 

Antakye 28 (Huswıi) - Klirtıerle 
Araplar arasındaki, açıklık gün geç· 
tikçe artmaktadır. fotihap dolayısfle 
Kürtlerle Vataniler arasında dofan 
husumetin sebebi, Kürtlerin istikbal
de Surf ye hudutları içinde Araplar 
tarafından imha politfk~ına tabi tu
tular.nklarına dair elde etmiş olduk
lan t!ellllerdlr. 

Bu sebepten şimd!ye kadar Men
duptan himaye gören Kürt beyleri 

Kınkhanda imam liafız Ali şapk ı 
giyenleri tekfir etm~k cliretfnde bu
lunmuş, camiye giren halk imamın bu 
cUrefuıe mukabele olarak arkasında 

. hakkında. bir itilliname aktedileceği- F • ı y • t d /,1 
ni yazmaktadır. Bu itillinamenin bir i Om UZ Unan) S an p 
maddesi mucibince iki devlet deniz 
programlarını birbirine bildirmek ta .. 
ahhUdüne girieeceklerdir. 

namaz krlmamağa karar vermiştir. Vanda kanal açılıyor 
ıANCACA DONMEK ISTIYENLERr Ankara 28 (Telefonla) - Van şeh-

IUUSAADE ETMİYORLAR ri dvarına su vermek için Şamran su-
A nt:ı kye 2.8 (llusmd) - Iskenderur. lama kanalının hafriyatına yakında 

ve Antaky" hava1isine mensup olduk- ba!}lanılacaktır. 
lnrı halde muhtelif memleketlerde --------------
hulur.an kimselerin memleketlerine 
dönmeleri için yaptrk1an müracaat
larında Fransız kons"losluklan tara
fından vize muamel~i yapılmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Bir 
ve 

mukayese 
bir misal 

(tlsyanı, 1 incidAJ) 

(tlatyant 1 incfd~) ] 
Yavuz da buna on yedi topla mu

kabele ederek donanmamız dost mil-1 
let gemilerinin yanında demirledi. 

TUrk filosu lim&nda demir atar at
maz Atina ve Pire baş konsolosumuz 
Kamil Akay Yavuza giderek lm.iral 
Şükrü Okan'a maiyetine tayin edilen 
mihmandar Yunan zabitlerini takdim 
etti. 

Saat 9,30 da Yavuman karaya çı
kan bir si18.hendaz müfrezesi muzıka. 
Jarile birlikte Atinada. Meçhul Asker 
abidesine giderek mevki aldılar. 

Atatürk'ün §erefine kadehini kaldı, 
ve İstiklal marşı çalınmıştır. f:JÇ 
Ruşen Eşref de kadehini majeste 
ıerefine kaldırmış ve bu esnada 1 
milli marıı çahnmrıtır. 

Bunu müteakip Türk - Yunafl 
luğunım sağlamlığı ve beynelmilel 
miyeti hakkımla l>ctıu•kaıı, 'C~ 

· • nut1' amiralimiz arasında samımı 

aöylt!nnıiftir. ~ 
Ziyafetten sonra· bir balo ve , 

tir. Şimdi saat gece yarısını ge~t 
lunuyor. Balo devam etmektedır~ 

i.!~~/~ ~.;,;.-ita l yan anlaşması 
- Çünkü lngilterede yekpare bir 

millet vardır. ÇUnkü daha şimdiden, 
daha harp tehlikesi baş göetermeden 
bu memleket bUtUn bir milletin müş
terek ha.mlesile kalkınmak için hare. 
kete geçmiştir. Çünkü herkes bilir ki 
Ingiltere bir kere harbe girecek olur
sa asla davasından vazgeçmez. O hal
de ki İngiltere yirmi harbi kaybetmiş i 
olsa bile gene Umltsizliğe düşmez: yir
mi birinci harbi kazanmak için bUtUn 
varlığını ortaya atar. ÇiinkU, bir ke
lime ile üa.de edelim. İngilterede Av
nıpe.nm başka milletlerine faik olan 
yUksek bir manevi kuvvet vardır. 
Fra.nsaya gelince, bütiln askeri hazır. 
lıklanna rağmen zayıftır. Çiinktt Fran 
sızlar arasında fikir ayrılıktan var
dır. ÇUnkU Fran.sanın manevt kuvve
ti her tarafta "üpheli göriinmektedir ... 

Saat 10 da Yunan donanması ku
mandanı lmira.1 Sakelarin Yavuza ge
lerek Tl1rJc Amiralini sellınladı • Yu. 
nan kumandn.nı gemiye gelirken ve gi
derken toplar atıldı. Bundan SQlll'a A
miral ŞUkril Okan karaya çıkarak o
tomobille At!naya gidip önce Türkiye 
elçi.il Ruşen Eşrefi sonra da Bahriye 
milsteşan Papavasilin ile deniz erkl
m harbiye reisi lmiral tkonomu'yu zi-

Y arm aut 9 da amiralimis >. ~ 
müzelerini cezecek, 12 de TurinS ~ 
te bahriye milsteıanna iadei •if'i. 
bulunacak, 16 da Gedikli bahri1°,.,, 
tebini gezecektir. Aktazn, TUrk 
rethanesinde bir ıuare verileceısd'~, ( U atyanı ı incide ) 

Japon - Alman itilafı, aynı uman
da ticari maddeleri ı htiva etmektedir. 
İtalya, Ksinkinge bir elçi değil bir ge
nel konsul gönderecektir. Konsolos
lak berat.4 şimdiden talep edilmiş 
bulunmaktadır. 

Diplomasi mahafll bu muUlaf ta
mmarun çok ehemmi) etli neticeleri 
olacağını kaydetmektedf rler. 
AKSÜLAMEL DOGURMASINDAN 

KORKULUYOR 
Vaşington 28 (A.A.) - Mançurya 

ve lfabeşistan hakkındaki Italyan -
Japon !tilifı, yarı rumi mahafilde 
gayri miisait bir şeid!de karşılanmış· 
tır. iyi malOmat alm1'kta olan maha· 
fil, bu iti13Cın hakiki bir tesiri olaca
ğına kanl olmamakla beraber tehli· 
keli bır vaziyet fhda.s etmekte olduğu· 
nu kabul etmektedirler. Zira: 

1 - İtalya ile Japonyayı emperya
list '?'ıır siyaset takibine teşvik ede. 
cektir. 

2 - Sovyet aleyhtarı milletler blo
ku taTBfrndan tahdit edilen memle
ketlerde şiddetli akshlameller hasıl 
" tmesinden endişe edilmektedir. 

FELEl\IENK E~DIŞEDE 
Lahey 28 (A.A.) - Siyasi mahafil 

komünizm aleyhtan Cermen - Japon 
itilafına karşı büyük bir alaka gös
termektedir. Zira Felemenk ele kendi
sini bır Uzak Şark ...ıe,·leti addetmek
tedir. 

Siyasi müşahitler, komünizm aley
hrı misakın muhtelif akisleri olaw· 
ğr, bilha~ müstemlekat meselelerin
de mfthfm aki Jer ha~r1 edeceği müta
leasında buhınmaktadır1ar. 

Mffl~ltt eemfyetf !11.Wmldan olma
yan iki hilyiik devlet~ komiiııfzme k:ır
" mücadelede bulunmak bahanesile 

birleşmişlerdir. Hakikat halde bu iki 
devlet, dofrudan doğruya 1''elemenk 
Hindistanını tehdit ..?tmekte olan ara
zi itibarile tevessü lıırslarmı tatmf n 
etmek çarelerini araştırmaktadırlar. 

Bir gazete Romattır- yeni misak 
hakkında sükQtu mui1afaza etmesini.ı 
çok manalı n ltalyanm ezeli iki yiJz. 
lU siyasetine muvaf!· ·: olduğunu iJı\

ve etmektedir. 

FRANSA ENDiŞE DUYMUYOR Mr 

Paris 28 (A.A.) - lfebusan meclisi 
Hariciye entümenfnde beyanatta bu. 
Junan B. Delbos, komünizm aleyhtarı 
Cermen - Japon ftilAfının blitün dev. 
Jetlere açık ve tamamile ideolojik bir 
itilifı'ame olduğunu l'e Fransız - Sov
yet misakına karşı bir mukabele te
H\kki edflmemesi lAzım gelmc1'te bu
lunduğunu be:ran etmiştir. 

LEHiSTAN VE ROMANYA TOP-
RAKLARINDAN ALl\IAı ' LARI 

GEÇlRMlYECEKLER 

Londra 28 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, B. Beck ile n. Antonesconun 
Varşovada Almanya iJe Rusya ara
sında bir ihtilat zu'1uru takdirinde 
Alman askerlerinin IA!h ve Romen 
ııraziı;ıfnden ger.mefo?·ine muhalefet 
etmeğe karar ,·ermi-1 olduklarını ha
ber verme•ttedfr. tki hariciye na7.m. 
komünizm aleyhtarı mi~akı kabul et
memeğe karar vermi~lerdir. 

Af~an Haric;qe Veziri 
Ankara'da 

Ankara, 28 (Telefonla) - Avrupa 
da yaptığı bir seyahatten dönmüş ve 
lstanbula uğramış olan Afgan;st an 
Ha.r.iclyc Veziri Feyz Muhammet Han

1 
bugün Gehrimize gelmi~tir. t 

Bu Fransız gazetesinin kendi mem. 
leketlerile Ingiltere arasında ytirllttü. 
ğü bu mukayeseye biz kendi tarafı
mı7.da.n bir fikir illve edecek değiliz. 
Ancak bu mukayeseyi A vrupalılarm 
muhtelif memleketler hakkmda kendi 
görllşlerini tebarüz ettiren canlı bir 
misal olarak göstermek isteriz. 

Zira bu misal pek açık olarak f~. 
bat ediyor ki herhangi bir mllletin I 
kendi memleketi dışında kuvvetli . bir 
devlet olarak tanınması için sadece 1 

ordusunu modern silahlar ile teçhiz et-ı 
mfş olması kifi gelmiyor. Ayni za
manda manevi kuvvetini, yani mille. 
tin muhtelif taba.kalan arasındaki fi- ı 
kir ve hareket birliı?ini de muhafBUl 
etmesi icap ediyor. Daha doğrusu bir 
memleketin hariçte sözUnU geçirebil
mesi için milli birlik kuvveti modern 
şekilde sfli.hlar ile t~hiz edilmiş ordu
lar UstUnde bir rol oynuyor. 

Fakat bu hakikat o tilrlü bedahet
lerdendir ki hiç bir zaman gömen u-
7.ak tutmak doğru değildir. Onun için 
f rrsa.t bulduk<:a bu bedihi hakikati ef. 
kfın umıımiye önünde tekrar etmek' 
faydalıdır, 

ASIM U3 

yaret etti. • 
Amiral Şükrii Okan öğle üzeri re

fakatindeki gemilerin kumandanlan 
Vc1 erkAnıharbiyesile birlikte otomo
billerle Atinaya gelerek TUrk askeri 
selim vaziyetinde ve muzıka Yunan 
marşını çalarken abideye ç:elcnk koy
du. 

TUrk ~mirali saat 12.30 da Harir:. 

YUNAN GAZETELERiNiN O 
TANE YAZILARI 

Donanmamızın ziyareti nıUtl•~ 4İ 
le Yunan matbuatı Türk - Yun'~ 
luğu hakkında uzun makaleler ıı , 
mektedir. r' 111' 

Proya, beynelmilel ufkun Ir:- ,.r1' 
lutlar tarafından kapatıldığı bit' tııJf' 
yapılan bu ziyaretin hususi e~~: 
ni kaydetmekte ve demektedır ~ 

b·yte 
Yunan milleti bütün kal 1 'fil'~ 

filosuna be>§ geldiniz der. . erıi 
d 1 k . . . ·• ındı y Yunan ost u zıncırınc :ıı• ye nezaretini ve Başvekil General Me· k c:Ur 

halka daha ilave edilme te · ... ,: taksa.sı zi_varet ettikten sonra saraya 1.•ııo> ... 
K O O l l ••A·-:ı.r-• ,.. f atımcrın şur: arı J --·· ·..ati 

giderek de teri imza etti. yunan mil etinin sevinç hitllı:,.;.J 
Saat 15 de Türkiye elçisi Ruşen E"- u1' ~ Y 

ref Yavuza giderek Amiralimizc iade] mimtdlr. Çünkü Türk filosun 01Uc11S~ 
· t tti S t 15 30 d ftm" 1 ş··Jr nistanda bulunuşu, sulhun . irıe _Al zıyare e · aa · a ıra u - husu~unda her iki mil"eti biri~·r.ed'll"" 

ri1 Okan A verofa gidip Yunan kuman- bır " 
lıyan sarsılmaz dostluğun danına ia.dei ziyaret etti. Amiralimiz ~ 

gemiye girip çıkarken atılan toplarla olarak telakki edilmektedir· 1,ııf ~ selA.mlandı. Elcfteron Vima da !unla~,rıl' p 
Saat 16 da Ba.~vekil C~neral Me- Türk bahriyelileri, Yuna~ 1• 11ısr' 

teksas refakatinde harbiye milsteşan kiyeye kar,ı olan muhabbetı:rdi'· , 
ve deniz crkanıharbiye reisi olduğu görm~k fırsatını elde edecek r1P' '.~~ 

k pıeı• tı"' halde Yavuza J?"elerek Tiirk fımir:ılinc Halkın M~çhul Ar. er ,_,,rı tı' 
. . oka~ ıer iadci ziyaret etti. Başvekil Yavuzda lenk koymak üzere Atına 1 riyeli1_"~ıı' 

bir saat kaldı. geçen Türk amirali ve balı bb't1',.. 
İstanbullular Yavuzu ~Pzmek için karıı yaptığı coşkun ve rnuh• 111cıır· 

bUvUk bir arzu göstermi.,lcrdir. Ami-ı tezahürat bilhasaa kayda şaY t1rı~r' 
ralimiz geminin yarından itibaren ge- BtR tNCILIZ AMiRALi 'f (;Aı' 
zilmesinl temin etmiş bulunuyor. DONA~~SINDA 1'-4ı> J:'1 

Bu aıceam:. evvelce hazırl!uıan p!"01'!'- · • ff)fl'İ' ~ 
ram mucibin<'.e, saat 21 de. Gran Bri- Atina, 28 (Huau~ı? - ıııi,.ı J) e 6' 
tanya otelinde. BMvekil General Me- riye vekaleti i1e ingilJJ a "eıeıs'~ ' 
taksas tarafından TUrk amirali, erka. a. asırda yapılan bir. ~uka ~·~ !'' 
nıha.t bivesi ve kıımand11nları Rerefine dünkü vekiller mcclısınde e g6r' ~ 
bir ziya.f et verdi. Ziyafet çok parlak miştir. Bu mukavelenanı~rdcd' 1'~ 
oldu, bir çok siyasi erkin, i.miraller, giliz amin\li iki sene rnü ittir· """' 
generaller buhmuyordu. donamasında hi.zmet edec~ d• 

Ziyafetin ıonlanna doğru muhterem Livand deniz harp mckteb 
bagvekil, Türkiye Reiaicumuru Kamil . edecektir! 



.Anfuıcadan {j.elişiq.ützel mektuplar 

Gene havaya dair 
Yazan: 

Toplu iğne 

Ankara, !'1 lkincite§Tin 936 
Bundan önceki mektubumda Anka

ranın sonbaharını a.nlatmağa çalış
mıştım; iyi ki bir ayak evvel ya.zmı
şnn o mektubu. Bugüne kalsaydım, 
koskoca bir mevzuu kaybetmiş, 

gitmiştim. Resmi kışın girmesinden 
tam beş gün evvel Anka.raya kar düı;
tü; iki gündenbcri, zaman zaman, ser
piştirip duruyor. 

Ankaranın havasını, suyunu, rüz
garını benden daha iyi bilen bir tanı
dığım: 

- Kar yağıyor, ama, diyordu, u
zun müddet yerde kalmaz, kalkar. En 
vefalı kar, şu karşıdan görünen Elma 
dağının Uzerinde gider. O bir defa tut
nuyıı. görstin; kalkmak için ta ilkb~ 
han bekler. 

Epey z:ımandanberi, beni okuma
nuş olan okurlarımın ~ satırları gör· 
dilkten sonra geçen mektubuınu da 
hatırlıyarak: 

- Toplu İğnede de artık bir bavr. 
ınera.kı başlamış, diyecekler. 

Ne yaparsm.ız? Bu kadarcık mera
kı hoş görsünler. Baksanıza Abidin 
Davere. Yıllardanberi, denizden bah
setmediği, gemi kelimesini ağzına al
madığı, zırhlılar hakkında mahimat 
savurmadığı günU gördUnüz mü? 

Halbuki ben, bu mektubumu Anka
ranm kışını tasvir etmek için yazmı
yorum. Yalnız güzel bir sonbahar, bir 
hafta içinde ayazlı bir kışa dönünce 
bunu - önceden telef on ve telgrafla ha .. 
ber verildiğini hesaba katmıyarak -

iki yuva, eski biçim iki Ankara. evi
nin damına kurulmuştu. Eğer bunu, 
benim gibi, siz de görseydiniz, bu hay
vanın muhafazakarlığına hayret ede
cek ve ona: 

- Hacı! Unvanını veren halka bak 
verecektiniz. Biz, burada sokakta kay-I 
mıyalrm diye dikkatli dikkatli yürür, 
ka§kolumuzu kulaklarımızın üstüne 
doğru çeker, cepten p:ıra ve elden el
diveni çıkarmak güç oluyor diye tü
tüncüden tütün almaktan vazgeçer, 
kulaklarımızla burnumuzun ucunu da 
ısıtacak dahiyane bir çare araştırır

ken "Hacı leylek,, nargile, Hacı yağı 
kokan sıcak bir hava içinde , hurma 
ve muz gölgelerinde tek ayağı ili.erin
de duruyor, demektir. 

Herhalde bu kış da, bundan sonra
ki kış da geçip gidecek. Ve bir gün 
bütün evleri yeni ve beton Ankaraya 
bahan ve yazı geçirmeğe dönen ley
lek, bacasında tüniyecek eski ev bula
mıyacağı için ters yüzüne dönüp gi. 
decektir. 

* • • 
İnan olsun, bu mektubu yazmak i· 

çin kalemi elime aldığım zaman niye
tim size soğuyan havadan, yağan kar
dan, göç eden leyleklerden, uzun, uzun 
bahsetmek değildi. 

Fakat ınuhit ve muhitin tesiri ne
dir, billr misiniz? Her nedense resmi
mize, edebiyatnnıza, şiirimi?..e, bir tür
lü, tesir edemiyen muhit, şu geli~lgü
zel mektupta tesirini gösterdi. Keşke 
resMm, Bair veyahut edip olsaydım! 

okuyuculanma anlatmayı lUzumlu ---------------
buldum da bu satırları yazdım. 

Mamafih, hava, soğuk, rUzglr, kar 
deyip de geçmeyiniz. İkidir mevzuunu 
onlardan alıyor diye bir mizahçıyı kı. 
nayanlar. biraz hafızalannı wrlarlar
sa, pek8la, hatırlarlar ki lstanbulda 
ağır başlı ilinı ve fen adamla.rmm bu 
tnevzu Uzerinde sütun sütun yazı yaz
aı1t1an, 1>ırbırlenne çattıktan olmuş. 
tur: Bay Abdillfeyyaz'la Bay Fatin'in 
bir kaç yıl önceki münakaşasını unut
tunuz mu? 

Birisi gilneşin ti.zerindeki lekeleri 
0 kuyarak: 

- Bu sene kış ~ddetli olacak! de
?niş; fakir fukaranın, muharrirlerle 
muallimlerin • sözüm muallim Ahmet 
IlaJit'Je muharrir HalU Lfıtfi'ye değil: 
0?lar ti.zerlerine alınmasınlar - yüreği
ni oynatmış, ötekisi: 
.. - Kışın şiddetli olup olmryacağJ 
0 nceden kat'i olarak kestirilemez; fen 
ada.nı1n.n böyle tahminlerde buluna
llta.zıarı diyerek yUreklere, yan buçuk 
8U serpmiş, fakat oduncularla kömür 
CUlen, muhakkak, sinirlendirmioti. 

Ondan sonra sözUn ayağa düştUğü 
hatınmdadır. Artık vapurda, tram. 

'"ayd . 
1 a. mahaJ!e kahvesınde tahmin do. 
u SOhbetıer başlamıştı: 

l 
- Bu sene ayva fazla, kı§ şiddetli 

0 acakı 

a - Bu yıl uskumru fazla: galiba 
Yazı yiyeceğiz. 

d' - Yahu, bu sene kı~ fazla olacak 
~Yarlar; ben de bu fikirdeyim. Gör
etedt· iniz mi, ku~lar ne kadar eı-ken göc 

ıler? 

Hukuk Bilgisini 
yaymak için 

Ankara' daki Kurum'un 
çalışnıaları 

Hukuk llm1ni yayma kurumu, iki 
seııedenberl sa.llhlyetll zatlara konfe
ranslar verdirmekte ve bu konf eraruı
lanru tabettirmektedir. Kurum. bu 
sene konferanslarını radyoya da te.~

mil etmlştir. Bu konferanslara diln 
akşam hem Ankara Halkevinde, hem 
Ankara radyosunda başlanmıştrr. İlk 
konferansı Ankarada bulunan Üniver
site rektörü Cemil Bilsel vermiştir. 
Kurum, geçen sene 16 konferans ver
dirmiş, bunun 13 Unü tabettirmiştir. 
Bu seneki konferanslarının yektlnu 
24 olacaktır. Ve hepsi tabet!.irilecek
tir. Konfcramların mevzuları Millet
lerarası hukukuna, ceza, medeni, idare 
askerlik hukukuna dairdir. 

Kurum yalnız bununla iktifa etme
miş, geçen sene yaptığı gibi bu sene 
de talebe arasında ceza, idare, medeni 
hukuktan etUd mevzuu vermek ve mu
vaffak olan lan para mükaf ~ile kar
şılamak Uzcre müsabakalar tesisini 
kararlaştırmıştır. 

Belediyenin açıkta 
parası yok 

İstanbul belediyesi hesap işleri mU
dUrti imzasile şu tezkereyi aldık: 

Hasta 

Adligeqe ne halde 
getirildi?. 

Dün öğle zamanı, bir polis tara
fından adliyeye Muzaffer isminde bir 
genç getirilmiştir. Sol kolu sargılı O· 

lan ve bir değneğe dayanarak bin zah
metle adım atan bu genç, ancak basa
maki ara otura otura, dinlene dinlene 
merdivenleri çıkabilecek derecede has 
ta ve dermansızdı. 

Getirilmesinin sebebi, bir mesele
den dolayı hakkında verilen zabıta ne
z:ı reti altında tutulmak kararının ica
bına uygun hareket etmediği iddiası 

olduğu anlaşılmış, müddeiumumilikçe 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesine gönderilmiştir. 

Muzaffer, adliye dairesinin en üst 
katındaki mahkeme salonuna değne

ğine dayanarak yavaş yavaş yilrüyüş.. 
le girmiş, ayakta duracak halde olına
dığmı gören hakim Salahattin Demi
relli, sandalye verilmesini söyleyince, 
Muzaffer, müba..sirin gösterdiği san
dalyeye çökmüştür. Duvar dibinde, be
ti, benzi uçuk, adeta kendinden geç
miş bir halde oturup inliyen hastanın, 
biraz dinlenince sorgusu yapılmıştır. 

- Zabıta nezaretinden kaçtığınız 
iddia olunuyor. Ne diyeceksiniz? 

- Ben, bir otobüs kazasına uğra
dım. Ağır surette yaralandım. Hasta
haneye kaldtnldrm. Bundan dolayı. 

karakola gidip de dcft~ri iınzalıyama
dmı ! 

Hakim Sala.hattin Demirelli, Mu
zafferin S{.rbest bırakılmasına ve icap 
eden muamele yapılmak üzere dosya
sının müddeiumumiliğe geri gönderil
mesine karar verdiğini bildirmiştir. 

- Serbestsiniz. Haydi, gidip yatı
nız, kendinizi tedavi ettiriniz. 

Muzaffer, yana yakıla derdini dök
müş, ağlamağa başlamış, şöyle söyle. 
miştir: 

- Nasıl gideyim? YUrüvecek hal 
de de;;ilim ki. Param da yok. 

Bunun ili.erine, haklın, polise §ÖY· 
le demiştir: 

- Bunu ne diye getirdiniz burala
ra kadar? Bu adam, hastahanede ya
tacak halde? Bir adam suçlu, hatta 
mevkuf da olsa, böyle hasta. haldey
ken, uygun bir hastahanede yatınhr, 
tcdo.vi ettirilir! 

Polis, şu cevabı vermiştir: 
- Hastahaneden taburcu etmişler. 

ÇilnkU, kolunu kesmek istemişler, ra. 
zı olmamış. 

- Haydi. yardım ediniz de usul u 
sut götllrilnllz! 

Polis, Muzafferi koridora kadar 
çıkarmış, hasta. aradan bir milddet ge
çince, kendi kendine gitmeğe koyul. 
muş, fakat merdivenin yarısına ka
dar otura otura inebilmiş, merdivenin 
yarısında artık yerinden kalkamamış, 
ağlryarak değneğini taı:lara vurmuş, 
dövünmilştlir. Bu sırada merdivenden 
inen asliye ikinci ce1.a reisi Kemal. 
o civardan geçen üçüncU ceza mübaşi
rini çağırmış, Muzaffer, mUbaşirin 
koluna girmesi ve yardım etmesile dış 
kapıya varabilmiştir. Görüp haline a
cıyanlardan biri, Beyazıtta oturduğu

3 - KUP.UN 

Yıldızlar Kitap yazanlar 

Küıtür bak.onlığından 
Yakında geliyorlar nasıı yardım görecekler 

Bu sene şehrimize tanınmış sine
ma yıldızlarından hangilerinin gelece-

ğini bundan bir müddet önce okuyucu
larımıza bildirmiştik. Bunlar arasın
da ismi geçen meşhur Fransız sinema 
yıldızı Milton gelmiş ve temsillerini 
vererek tekrar Fransaya dönmüş bu
lunuyor. 

Şimdi lstanbulun çok iyi tanıdığı 
sevimli Fransız aktrisi Florel şchri

mi?.C gelmek üzcrcdir. Bayan Florcl 
önUmüzdeki ayın ilk haftası içinde 
üçüncü defa olarak şehrim.ize gelecek
tir. 

Onu takiben Marta Egcrt gelecek· 
tir. Marta Egert fstanbula ilk defa 
olarak ve kocası J an Kipura ile bir· 
likte gelecektir. Bu iki san'atkar he~ 

nüz evlenmiş olduklarından Lehistan. 
dan başlıyan balayı seyahatlerine şeh
rimizden de geçerek devam edecekler 
ve fakat bum.da kaldıkları müddet j. 
çinde bir iki temsil de vereceklerdir. 
Her ikisinin de bütün Avrupaca meş
hur olan şa.rkılannı dinlemek mUm
kiln olacaktır. 

HenUz teeyyüt edilmlyen bir hab<.>
re göre Fransız artisti Moris Şövalye 
de Mısıra gittikten sonra Atina ve ts
tanbula gelecektir. 

Fakat bu haberi şimdilik ihtiyatla 
kaydediyoruz. 

Diğer taraftan 25 Macar çocuğun· 
dan mUrekkep Çigan orkestrası ayın 
ikisinde şehrimizde bulun:ıcak ve bu
rada. bir ka~ konser vereceklerdir. 

Eyip'te 

Parti kaza kongresi top
landı, seçim yapıldı 
Yeni teşekkül eden Eyip kazası 

C. H. P. kongresi dün yapıllİu§tır. 
Kongreye vilayet idare heyetinden Ne
cip, Ahmet Kara, Fatih kaza reisi Ce· 
malettin Fazıl, bulunmuşlardır. 

Beyoğlwıa bağlı iken Eyibe geçen 
Kemcrburgaz murahhasları da. gelmiş 
bulunuyorlardı. 

Vali ve belediye reisi, rahatsız ol
duğundan kongreye gelemiyeccğini bil 
dirmişti. Kongre başkanlığına Ankara 
saylavı Yahya Galip, sekreterliklere 
d"e İbrahim ve Ziya seçildiler. 

Eyip kazası yeni teşekkül etmiş 

olduğundan iş raporu okunmadı. Na
hiye kongrelerinden bildirilmi§ olan 

dilekler vilayet kongresine arzedilınck 
ilzerc gönderilmişti. Dilekler okundu; 
bu dilekler arasında tramvay yolunun 
Eyibe uzatılması, terkosun getirilme-

Kültür Bakanlığı 

muharrirlere bastırdıktan kitaplardaı 
satın almak suretilc yardım ediyor 
du. Bunun için de basılan kitap tar 
ve terbiye heyetine gönderilip tetk· 
ettiriliyordu; uygun görülürse b · 

miktarı Vekaletçe satın alınıyordu 

Kültlir Bakanlığı bu şekli değiştirmi 
tir. 

Yeni şekle göre her mliellifin kitabm 
yazdıktan sonra bastırmadan önce B 
kanlığa gönderecektir. Bakanlık uy 
gun bulduğu takdirde büsbUtUn kend 
hesabına bastırarak mUellüe muayy 
bir miktar para verecektir. 

Talebe i~ln ayn tramvay 

Lise ve ortaokul direktörleri 
tür direktörlüğüne baş vurarak 
yerlerden tramvayla gelen taJcbeler 
okula geç geldiklerinden bahsetmi 
lerdir. Buna sebep de tramvayların sa 
bahları seyrek ve geç gelmesidir. 

Geç gelen tramvayların çoğu do 
muş olarak istasyonlardan geçtikle 
için talebeyi almamaktadırlar. 

Direktörliik tramvay şirketi ne 
dinde teşebbüslere girişmiştir; tale 
için ayı-ı tramvaylar tahsisi düşünül 
mektcdir. 

Becayiş 

Fatih ortaokulu tarih coğrafya ağ. 
retmeni Adalet Ankara Gazi lisesi 
rih coğrafya öğretmenliğine, Ank 

IGazi lisesi tarih coğrafya öğretm 
Nazire de Fatih ortaokulu tarih coğ 
rafya öğretmenliğine tayin edilmiş~ 

Erzurum li•esinden 
yetişenler 

Erzurum lisesinden yetişenler 
nımu yıllık kongresini dün Eminön· 
Ha.lkcvinde yapacaklardı. Fakat kon 
gre, ekseriyet gelmediği için gel 
cek haftaya bırakılınıştır. 

Erzurumlu Univers·te 
talebesine yardım 

Erzurum ilbaylığı Üniversite re 
törlilğUne gönderdiği bir tezkercd 
Üniversitenin türlü fakültelerinde 
kuyan Erzurumlu gençlere yardım 
dilecoğini bildirmiştir. 

Üniversite rektörlüğü yardım 

muhtaç olanları tesbit ederek 
rum ilbayhğma bildirecektir. 

Yeni Lokomot fJer geldl 

Devlet Demiryollan tarafından Al
manyaya sipariş edilen son sistem ild 
lokomotifle beş vagon Sirkeciye gel
miştir. si, Keresteciler otobüs yolunun tanz'-

mi, Edirnekapıdaki asfalt yolun Eyi- Yirmi üçer metro uzunluğunda ~ 
be uzatılması istenmekte idi. lan bu lokomotifler bir kaç güne ka-

Dileklerin okunmasından sonra i· ~ar Haydarpa.şaya geçirilecektir. 

dare heyeti seçimi yapıldı. Yeni idare met Hamdi, doktor Suphi, Mes'ut Fey 
heyetine İbrahim, Burhan, Ziya, Ah- zullah seçildiler. 

l'J l\rş ve kar ... onlardan mevzu çıka
n::nıızı neden ayıplıyorsunuz? Neza. 
bır' teraf et, nsalet, mUmtaziyet gibi 
la Çok vasıflan ya.zılannda topladık 
"e~rıı. bangır bangır bağıran §8.irler 
lcır? dı?Jer bu mevzuu az mı sömürdü
lte~ Bır ?.aman, sonbahar, kışa döner
döku k~~~ "Göklerden emeller gibi,, 
dr lduğUnU., bir "Beyaz melek kana
d~· 0ldufhın ıı "bir beyaz lerzeye, bir 
&.cı~anlı uçuşa,, benzediğini yazmak 
ltliy demı miydi? Ve sonra bu yetiş. 
lem 

0r:nıuş gibi, bir oı1.aoyunu teker-

Şimdiye kadar biriken Gazi kör
rüsU inşa masrafı karşılığının kırk 

bin lirayı bulan faizinin nerelere sar
fedfleceğinin, ne suretle kullanılacağı
nm tesbit edilmekte olduğuna dair 
bazı gazetelerde havadislere tesadüf 
edilmiştir. Belediyenin bütün gelirk-ı 
ri bankadaki paralarının faizleri de 
dahil olmak üzere bütçenin varidat 
kı~mma irat kaydedilir, Ve bütçenin 
varidat kısmı ile mütevazin masraf 
kısmı vardır. Bu vaziyete göre men
şei ne olursa olsun bankada mahalli 
sarfı bütçede gösterilmemiş serbest 
hiç bir paramız yoktur. Binaenaleyh 
neşredilen havadisin hakikate asla 
uygun olmadığının ne5ri ilam rica O· 

lunur. 

nu söyliyen hastaya yarım lira vere- -------------:-------------------

esııl': 

- Rarı sever misiniz? 
lıa: Genç iseniz evet, ihtiyarsanız. 

H!'I d k h•• ~" l'rne uner sayılmaz mıydı? 
~a~, ~·n Mısırlı bir zengin gibi sıcak, 
ll!rde a soğuk ve mutedil memleket
lı.:r aJ~çinnek itiyadında olan Jeylek-
~Ut sınırlarımızın dışındadırlar. 

l'f?1 et en gün sokakta yürürken evk-ı 
eli, l{ arnıanna bakmak hatırıma get- ı 
topu ~kn bir yan cadde ilzerinde lopuj 

l bo§ leylek yuvası gördüm. Bu 

Muhtelit Mahkeme 
Tilrk ajanı 

Türk - Fransız Muhtelit hakem 
mahkemesi umumi ajanı Bay Emin 
Ali yakmda Parise gidecektir. 

Bay Emin Alinin bu seyahati Biler 
Mar§&l davası ile alakadardır, 

rck, otomobille gitmesini tavsiye et
miştir. 

Bu gibi sıhhi vaziyette olan kim
selerin, kanuni takibat bakımından 
mutlaka yakalanmaları, polise veya 
adliyeye gcUrilmelcri lüzumlu görül
düğü takdirde, ayni zamanda uygun 
bir nakil vasıtası temini de gerektir. 
Hiç değilse bundun sonra olsun bu e. 
sasın göı.etilmcsi icin, alakadar olma 
sı l!zım gelen yerlerin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbederiz! 

isteyenlere marşlar 
öğr~tili ~or 

Beyoğlu Halkeviıulen: 

Evimizin ınUzik öğretmeni tarafın. 
dan her hafta perşembe günleri akşa
mı saat 19-20 arasında sayın yurt-1 
taşlanmıza İstiklal ma~ı ve diğer 
milli marşlar öğretilecektir. 

lstiyenlcrin yukarıda yazılı giin ve 
saatte Evimize gelmelerini rica ederiz. 

- Öyle aptal bir adamla evleneceğime kendimi öldiirüriim daha iyi ... 
- Ben de öyle söy1ilyordum ama gene babanla evlendim! 
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~uıııııu Hergtin bir hikaye ııı111111ııııı11111ıııııııı111111ıııı111uıııınuııııııııııııı1111ııf 

~ Siz önden buyurun .• j 
Q""uı11uıııııııı11111ııııııı1111ıııııı.11111ııııııı1111ıııımııı111ııııııı1uıııııııııı11 Yazan· Bum • Bum ıııırııııı-;: 

~ Bum • Bum., hayli ho§ mizahi fık- sayacak, demekti. Artık adım atabi
v.ralar, hiklıyeler yazan bir Almandır. lirsen, at! 
1Bum • Bum, bu, muharririn tanınmı§ Ve bir, iki derken, ortaya böyle bir 

müstear im.zasulır. ~11, yazdığı miza- vaziyet çıktı. Yayan yolcular, binek 
hi hilcciyclerden biri: yolcuları hep yerlerinde sayıyorlardı, 

Vaktile, fevkalade terbiyeli, nazik alabildiğine geniş caddelerde! Görülen 
bir adam v~ı; tarif edilemiyecek de- bu hal, o zamana değin hiç mi hiç gö
recede terbiyeli, nazik! Bu adam, her rülmemiş şeydi! Hastalık, sirayet et
kimle buluşup görüşse, ilk ve son sö- miş, sirayet dairesini de genişlet-
zü, daima şu söz olurdu: mişti! 

- Aman, rica ederim , siz önden 
buyurun! 

Hiç fırsat kaçırmaz, hemen bir sı
rasını düşürür, diline virdettiği bu sö
zü boyuna tekrarlardı! 

Günün birinde, bu adam bir oto
mobil satın almağa niyetlendi. İyili
ğini istiyen dostlarının, onu bu tasav. 
vurundan ısrarla vazgeçirmek, iste
mekte haklı olduklarım, ne yazık, ki 
ancak bu otomobille gezintiye ilk çı
kışında anladı. Daha 100 metre kadar 
ileriye gitmişti, ki ihtiyar bir kadın. 
cağız gözilne ili§ti. Kaldırımda karar
sız bir halde duran bu kadmca<;ız bir 

n ' 
ayağını caddeye uzatmıııtı. Acaba geç-
sem mi, yoksa beklesem mi? l.fütered. 
dit bir vaziyette .. ve ssıss.qst! Terbi
yeli, nazik adam, otomobilini durdur
muştu bile: 

- Aman, rica ederim , siz önden 
buyurun! 

Büyük şehirlerdeki caddelerin, ol
dukça hareketli olduğunu bilirsiniz. 
Otomobil kullananların malumudur 
ki • yahut da otomobil sürenler tah~ 
min edebilirler, ki diyelim! • yayan 
yürüyen yirmi beş yolcudan, en az yir
misi, sürekJi olarak, caddenin bir ta
rafından öbür tarafına geçmek ister
ler; dolayısile, terbiyeli, nazik ada
mın bu terbiye ve nezaketinin ne ka
kadar suiistimal edildiğini, kolayca 
kestirmek, mümkündür. Aradan çok 
geçmeden, onun kırmızz renkteki oto.. 
mobili, pek çok kişi tarafından tanın
dı. Bu, seyrüseferi işkfıl eden bir na
kil vasıtası olarak anıldı. Terbiyeli, 
nazik adam, makineli nakil vasrtasr. 
nm "tempo,, diye anlatılan mutad gi
di§ini, Arapların nakil vasıtası olan 
ahestebeste deve kervanının gidişine 
benzetmişti. 

Yayan yürüyen yolcular, azamet
lendiler öyle ya, koskoca bir otomobil 
kendilerine yol vermek için duruyor~ 
d~ boyuna; az şey mi bu! Diğer na
kil vasıtalarını idare çdenler de, ne 
yapacaklarını §aşırmışlardı bu yüz. 
d?"; onu sık sık karşılarında gören 
bır kaç taksi şoförü de, her görüşte 
hiddete kapılıyor, yeni bir "Aman, ri
ca ederim, siz önden buyurun!,, oyu
nu .se~retmeğe hazrrlanrrlarken, müş
tenlerıle kavgaya girişiyorlardı. Qe. 

cikm.e sebebi karşısmda, kim olur da 
rıkışmaz? Müşteriler, §Oförlere, şoför
ler de müşterilere veriştiriyorlardı. 
Am~ bu hale sebep şoförler değil de, 
t:rbıyeJi nazik adammrş? Her miişte
rı onu bellememiş, ki hemen engelin 
ne olduğunu çaksın da, onu diline do
lasın! Şoförlerin anlatmasına da va
~it kalmıyordu çok defa .. yeryüzünde 
ılk defa rastlanılan bu terbiye, neza.
~~t. şaheserini anlatmak da, değme yi
gıtin yiyeceği halt değildir, ya! Bu
~u anlatıncaya kadar akla kara seçi
Iır. Ancak akla kara seçilecek derece
d~ güçlükle anlatılır bu şaheser, .• bil
mıyenlere ! 

Şimdi bu halden, terbiyeli, nazik 
adam da şikayetçiydi; bu hal onu da 
sıkıyordu. Fakat, aşırı derecede terbi
ycJi davranmak, nezaket göstermcl:, 
onda bir iptila halini almıştı. Bu il
letten kurtulmak, daha doğrusu terbi
ye ve nezaket tezahürlerine normal 
bir şekil vermek için, ne yapsın? Dü
şündü, ta.sındı ve bir doktora baş vur
mağa karar verdi. Bu, bir hastalıktı; 
belki bir doktor, derdine çare bulur
du! 

Aşırı derecede terbiyeli, nazik ol
masına lanet eden adamın baş vurdu
ğu dördüncü doktor, kendisini ipno
tizme usulile tedaviye girişti. Bu dör
düncü doktora kadar baş vurdukları 

doktorlar, ona iradesine hakim olma
sını, kendi kendisini tedavi etmesini 
tavsiyeden başka bir şey yapamamış
lardı. Dördüncü doktorun ipnotizme 
usulile tedaviyi denemesi, ne netice 
verdi? Tesirini gösterdi. Müsbte tesir: 
Dördüncü doktor, onu yepyeni bir a
dam yaptı; yepyeni, bambaşka! 

Şimdi, cesur, enerjik bir adam, 
otomobili yıldırım luzile sürüp gidi
yor, adeta uçuruyordu: Süratte rekor 
kırar derecede eşsiz bir adam olmu.~ 
tu o! Ve, bunun üzerine, büyük bir 
firma, kendisine yıllık yanşa. firması 1 
namına, finnasmm otomobilile katıl
mak teklifinde bulundu. Bu işten hem 
firma, hem de kendisi çok karlı çıka. 

.caktı, muhakkak; Külliyetli para! 

v~ngin müktıfath büyük yarışta, 
degışen adam, en başta gidiyordu. 
Yalnız bir rakip müthişti; yalnız bir 
rakip! Çok geçmeden otomobil başı 
beraber ve gitgide rakip biraz daha 
öne geçmek surctile, on yedi uzun, çok 
uzun tur! Ve yan§ sonuna yaklaşır
ken, eski terbiyeli, nazik adam, bü
yük bir soğukkanlılıkla ileriye geçti; 
atılganlıkla, kat'i 7.afere ulaştıracak 
olan bir ileri atılış! Yarışı kesenkes o 
kazanacaktı; evet, kesenkes! 

Rakip, ter döküyordu. Yarışı kay. 
bedecekti. Öteki, her ne pahasına 0-
lursa olsun kazanmağa azmetmişti iş-
te!.. • 

Birden ... 
Birden rakip, bir ~y hatırladı. 

Hani ya bu adamın me~hur terbiyesi, 
nezaketi?! Ani bir kararla, seslendi: 

- Oskar! Utanmıyor musun? 
Değişen adam, bu müahaze ile ir

kildi. Evet, kendisi, terbiye, nezaket 
nedir, umursamamış, rak,ibinin otom0-
bilinden bir kaç milimetre ileriye geç
mişti. Bir knç milimetrelik bir fark 
ve ... elli metre geçince de, yarış bite
cekti! 

Hedefe elli metre kala ve bir ka~ 
milimetre ileriden otomobil sürenin 
hedefe herhalde rakibinden önce va
racağı bir anda, havsala almaz ııcyler
den biri oldu: Oskar, otomobilini dur
?urup, yüzünü rakibine çevirdi, eliyle 
ışaret etti: 

- Aman, rica ederim, 
buyurun! 

siz önden 

İ1let, nliksetrni§ ve en a.~ırı derece. 
de teznhiirile, terbiye ve nezaket sa
hibine pek pahalıya malolmu~tu ;

1 

he
sabına yanşa katıldığı firmaya, tabii 
kat kat daha ziyade! 

Diğer taraftan, terbiyeli, nazik a
damın hareketi, bir kısım otomobil 
kullananlara da imtisal örneği olmak
taydı. Onun gibi hareket edenlerin 
çoğalmasmınsa, şehrin seyrüsefer sa
hası için hayırlı olmaktan ziyade za
rarlı olacağı anla.§ılıyordu. Neden mi? 
Cünkü, günün birinde herkes başka
sına yol vermek ifaarc olduğu yerde 
durdu mu, artık herkes yerli yerinde ---------------

·································-······ ........ 
Parasız muaqene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
dolrtoruna kendini parasız 

muayene ettirebiJir. ................................................ 

ŞEHZADEBAŞIFERAH 
SİNEMA ~TNOA 

Büyük Türk 1UUz 
yonisti ve Many 

tizmacısı 

Pr. Zati Sunguı 
Her gün fevkalft 
de oir programı 
temsillerine devn1 

ediyor 

l Polis Haberleri ) 

Hizmetçinin 200 lirası 
ne oldu?. 

Pangaltıda Halaskar Gazi caddesin
de Nuri Paşa apartımanında hizmetçi -
lik yapan Cideli Fatma, polise müraca
at ederek Meşrutiyet mahallesinde o -
turmakta olduğu evde dolandırıldığını 

şikayet etmiştir. Fatma, eşyalannın ev 
sahibi Hatice tarafından çıkarılarak ev 
dahilinde diğer bir odaya nakledildiği -
ni, çantası içindeki iki yüz lirasının ça
hndığnu iddia etmiştir. Polis tahkikata 
başlamıştır. 

•OTOMOBİL KAZASI - Şoför 

Abdullahın idaresindeki 182 numaralı 
otomobil Kabataşta Melek adında bir 
kadına çarparak ağır surette başından 
yarahmıştır. Melek Beyoğlu hastanesi
ne kaldmlmıg, kaza hakkında tahkika -
ta başlanmıştır. 

• TRAMVAYLA KAMYON ÇAR -
PIŞTI - Eminönlinden Bebeğe giden 
Hasanın idaresindeki 335 numaralı tram 
vay Kuruçeşmede şoför Mehmedin ida
resindeki 4006 numaralı kamyonla çar
pışmış, kamyon hasara uğramıştır. 

• YANGIN BAŞLANGICI - Şişli
de Osmanbeyde SUleyman Nazif soka
ğında Papazyan apartımanının altında
ki dükkandan geceleyin duman çık -
makta olduğu görülmüş, Dükkan ka -
pısı kmlarak içeriye girilmiş yanmakta 
tosunu çalarak kaçarken yakalanmış • 

• ABDEST ALIRKEN ..• - Sabıka
lılardan Tevfik Nuruosmaniye camii ö
nünde abdest almakta olan Celalin pal
tosunu çaralak kaçarken yakalanmış -
tır. 

• BtR 1DDtA - Eyüpte oturan Meh 
metle karısı Zehra ve Fuat, polise mü
racaat ederek Seher ve Yasefin kendi
lerini tahkir ederek dövdüklerini iddia 
etmişler. tahkikata başlanmıştır. 

• MüEZZtN EZAN OKURKEN 
DAMDAKİ HIRSIZI GöRDtt - Dün 
Sabah Karagümrük camiinde ezan o -
kumakta olan müezzin, bakkal Ahme -
din dükkanının damından birinin çık -
makta olduğunu görmüş ve dükkanın 
soyulmakta olduğunu anlıyarak ezam 

Sinemada 
yangın 

Dün gece saat on buçukta Tepeha -

SPOR 

Bugünkü 
Lik maçları 

şında Aari sinemada bir yangın çılmuş, DUn Fener B. takımı SUley• 
film yarrda kalmış, ahali telaşla kapıla- manlyeye 15 gol attı 
ra koşuşmuş ve bu arada bayılanlar ol
muştur. 

"tlk gece'' isimli bir film gösteril -
mekteydi. Ayni erkeği seven iki rakip 

kadının biribirile karşılaşma sahnesi 
ııeyredildiği sırada perdeye en yalan o
lan sıralardan bir gürütlü kopmuş ve e
lektrikler kapalı olmasına rağmen sine-

manm ön tarafında sol köşed~n doğru 
bir duman sütununun buram buram 
çıktığl görülmüştür. 

Bu esnada p:ıltosunu şapkasını ka -
pan biribiri ardınca kapılara atılmış -
tır. 

Bazı kimseler halkı itidale davet 
için: 

- Acele etmeyin! Daha yangın u -
zakta ... Hepimiz çıkabiliriz. Sonra he -
pimiz burada kalırız; diye bağırıyordu. 

E!ektriklcr yanınca ahaliden biri du
varda asılı duran yangın söndürmeğe 

mah:ıus ecza tulumbasını eline alıp, du
manın çıktığı yere atılmıştır. 

Anlaştldığına göre, yangın, Asri si
nemanır. helalarının ulunduğu yere 

konulmuş olan duvar ilanlarının tutuş
masından ileri gelmiştir. 

Bu kağıtlar arasına bir sigara atıl -
dığı zannedilmektedir 

Yangın söndüren ecza, alevlerin ya
tışmasına yardım etmişse de duman bü· 
tün sinema salonunu sarmış bulunu -
yordu. Bu sırada itfaiye ve polis gel -
miştir. 

Polis ahaliyi tamamen dışarı çıkart
nuş, sinemanın kapılarım kapatmış ve 
itfaiye, çok sürmeden yangının ta -
mamen önünü almıştır. 

Dün gece kaçışma esnasında bayılan 
genç ve nahif bir kadındı. Bir kadın da 

kargaşahk arasında çantasını çaldırmış

tır. 

Bugün lik maçlarına her üç sahada 
devam edilecektir. Taksimde bu ııene • 
nin en mühim maçlanndan biri oynana
caktır, bu da Güneşle Beykoz arasında
dır. Saat on beşte Ahmet Ademin ha • 
kemliğinde oynanacak bu maçta Bey • 
kozlular Güneşlileri yenerlerse milli kü
meye girecek olan dördüncü klüp mev
kiini alacaklardır. 

Taksim sahasında Galatasaray Ana
dolu ile ikinci kümeden Doğanspor ve 
Galata gençler birliği takımları karşıla· 
§C!Ca klardır. 

Beşiktaş ı.ahasında Feneryılmaz -
Kasımpaşa, Topkapı - Eyüp, Beşiktaş 
- İstanbulspor, Fenerbahçe sahasında 
da Anadoluhisar - Altınordu, Hilil -
Vefa, Fenerbahçe - Süleymaniye ta • 
kımlan karşılaşacaklardır. 

Galatasaray B Takımı Sıfıra Kartı 
12 Golle Anadoluyu Yendi 

Dün Taksimde Galatasaray - Ana
dolunun B takımları karşılaşmış, Gala· 
tasaray sıfıra karşı 12 golle galip gel • 
miştir. Aynı sahada Güneş - Beykoz 
maçını da 2 - O Güneşliler kazanmış • 
tardır. 

Fener B - Süleymaniyeye 15 
Gol Attı 

Fener sahasında Vefa ve Hilal B ta
kımları arasındaki maçı 6 - 1 Vefa ka· 
zanmtştır. 

Hakem Samim Talu'nun idaresinde 
geçen maçın birinci devresinde iki taraf 
da müsavi derecede oyun göstermişler• 
dir. ikinci devrede Vefalılar daha üs • 
tün oynamışlardır. 

Bundan sonra Fener - Sülemaniye 
B takımlan karşılaşmıştır. Fenerliler ilk 
on beş dakika Süleymaniyelileri fazla 
ıııkışt:ramamışlarsa da biraz sonra açıl# 
mışlar, iki devrede sıfıra karşı on bet 
gol atmışlardır. Fener B takımı bu yı • 
lın gol rekorunu yapmıştır. 

~rakıp polise haber ve~~ti~ Hid~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
yerine gelen polisler, damda içi muh -
telif eşya ile dolduntlmuş bir çuvalla 
kaçmak üzere olan hırsızı görmüşler -
dir. Hırsız, damların üzerinden koşma
ğa başlamış, bir evin bahçesine atlamış. 
fakat polislerin elinden kurtulamıyarak 
tutulmuştur. Hırsızın Haydar adında 
bir 5abıkalr olduğu anlaşılmış, derhal 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Geçmiş Kurun la r ] 
29 Teşrinisani 921 

1PT!DAI TAHSİL MESELESt 
Bir müddettenberi MJZediZemiyen 

mcselelercum biri de iptidai tahsil me. 
selesidir. Bunun için tedrisatı ipti.do. 
iye meselcsile meşgul olmak fü;cre 
Dahiliye Nezaretinde teşekkül etmi~ 
olan komisyon taraf ındiın, tedrisatı 
iptidaiye kanununıt ta.dilen yeni bir 
ldyihai kammiye kaleme alınması ta
kararfi.r etmi.,ti. Bu kamm, Maarif 
Nezaretince ikmal edilerek kom~ona 
tevdi edilnıi§tir. 

IST ANBUL BELEDIYF.St 

Şehir Tiyatrosu 
T epebaşı Dram kısmı 

~:~na~:~ 1:~3a~ lllllJlllllllll 

20,30 da 11111~ BVYVK HALA 

Fransız Tiyatrosu m 
Operet Kıımı lflllf 111 

Bugün saat 15,30 da \'e a..•!>.ııu saat 
20,30 da !ti AS KARA 

TAKSiMDE - MAKS!M VARYETE 
TlYATROStTNnA 

Bugün matine 16 d: 
ve akşam 21 de 

ZOZO DALMAS t"(; 

TOMAKOS'LA 
PIPIÇA 

Tekrar temsile 
b~ladı 

Biletler: 40, 60. Hususı: ıuo 

Yerlerinizi ayırtmız. Telefon: 42633 

PARA 
Dün ve Yann Kitaplanndand.. 1 

Fiyatı 25 kuruştur 

lstanbul halkına iki büyük müjde ı 

Aranyossy Rajko 
25 Çocuktan mürekkep Macar Çingene orkestrası 

ve 
• 

LU PERKINS 
LA KUKA R AÇ Ç A filminin ·artisti 

2 kAnunucvveı Çarfamba ak•ammdan itibaren TEPEBAŞI 

GARDEN 

iPEK Sinemuı saym halkmdan 
emsalsiz rağbete bir tükran 

olmak üzere 
2 Büyük. ve Türkçe Sözlü Film Birden 

gördüğü 
karııhğı 

MEÇHUL ASKER 
Türkçe Sözlü { eginc Hakiki Harp Filmi 

Dünya harbinde garb cephesi· En kanlı muharebeler. Çanakkale "f/e 
istiklal harbi ve 

L O R EL • HA R D i TUrkça aHzlU bUyUk komedi 

Kan Kardeşleri 
Bugün matineler saat 1 de başlar 

~--------------------------~ ;1aU,, MELEK ve SAKARYA 
SD ınıemaDaıro ını<dla lb>D ır<dlen 

Senenin en büyük ve en güzel filmlerinden 

MOSKOVA 
ŞANGHAf 

Emsalsiz bir zenginlik ve ihtipm içerİ!tİnde geçen nefis bir 

AŞK ve GÜZELLiK FlLMf. Bat rolde: 

POLA NE.GRi 
'.Ayrıca: Paramount dünya hahf.rleri gaze.teİİslii ......... -.... 

R 
ıı 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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ı....._ Yani ya, doirusu da budur .• Bu s.öz,l rmdan mM& altlanna ıinmiJle.r, bazı • 
~ blbigi.hmdan gelme. lağnu, cı- lan da kapı dütan kaçabilmiJ)erdi. 
Cıinu söylüyor ••• Lamı cmw yok, taze Şahap: 
&abiden onun keman ka§larma, gövela - it senin gibi olurl. Mandıra senin 
to~erine vunılmuf. Bu, kat'iyyen nu. ikametgihmdırl. Yelloz da senin la • 
' da değil. zındır, gelinindir! diyerek veriıtiriyor -

.ı\yrp değıl a, aevmİ§ Kemanb,,.. du köteği. 

~e, nice kalantorları ı>e§kıe! çekmiı Bitiş~ odalardaki katipler, korido~ 
~ dilber kız hepsinin üstüne çizgi • lardaki odaalar hepsi odaya hurya et • 

tı "eriıtiriyor; döne dolaıa bunda ka • mitlerdi. Şahabm o kadar gözü dön • 
Z'! kılıyor ... Gönül muamması buna mÜ§tü ki moruğun pestilini çdmrdıktan 
~ler işte... ıonra kendi üstünü başını da didim di-
U .F~t Eda, ~nkata karıı fazla dik etmeğe batlıunış, adeta kudunmıt. 
~ gıttiğinin, bırdenbire farkına var • casillBt araya giren katipleri, odacılan, 
~!b ••• BaJcmdı köprü ispinozu, P.i.ç E- hart hart mnmş, bir avazı yerde, bir 
...., tlik Eda denilen hasbaıun (haleti avazı gökte bağmnağı tutturmuıtu: 
~iy) . 

e aıne... - Ben sayeİ fllhanede ve sayei veli-
.. Şahap, Edanm bu çıldırasıya sevgi nimeti akdeste Maliye nezareti celile • 
'OıJerlni iıitir iıitmez, kulaklanna ina. 
~acak vaziyette, §B§km ~ ba • 
a.... dururken, Eda, elini kalbine baabra 
""bra ila,·e etti: 
. - Şahap Beyciğim, şimdi, ıu odaya 
~den evvel, beynimden vunıbmııa 
lreıı diiın_. Şu dakika, beni kıtır kıtır 
,
1
. İnler, bir damla kanan çılanıyacak 
llnallah! ... 
~ Şahabm o saniye yüzü kül kesil • 
~! bütün vücudu zangır zangır titre

te baılamı~h. 
~;:" lia)'l"ola gülüm, ne var? .• diye güç 

.. aorabildi. 
Ciilü ötüvordu: 

sinin sennümeyyizlerinden.im. •• Savulun 
etrafımdan. timdi habisei felek merte
beye bizzat rumali ubudiyet olarak, ha
kayrla arzedeceğim... Bu haini bidin 
herifin ne fasidi saltanat ve hilafet ol • 
duğunu, maa tafsilat, bildireceğim!_ 

Arbede, Maliye nazınrun bile kula
ğına gibni,, ihtiyar, sarsak sarsak, ka
pı dıtan fırlayıp Şahabm koltuğuna 

girmek istemiı, fakat o, artık kök.re -
mi! anlan, silkinip kendini dı§Clrı at • 
mııtı. 

O hengame araımda Şahap, kale • 
minde ıbeıldiyen Edayı da unutmamııtı .. 
Hercümerçten çıkrmı yüzü al pan • 
car, şaıcaklanndan buram buram ter 
döktüğü ve ıoluk soluğa geldiği halde, 
baımı odadan içeri uzattı: 

~ "Mürettebat" komisyonu mu, ne 
'1 aksı diyorlardı ona; oradaki azalar
Q ~ŞalQr Bey mi, Şükrü Bey mi, İ§te 
" ~ tıbacak, o pinti cüce, bana ne yap-
h..;"ieorürsiniz? .• Evrak gösteriyordmn. - Mendeburdan senin de, benim de 
~~ elinıi uzabnaya kalmadan, yakala- intikamımı aldım meleğim! •• 
~ .ı\\'Ucumu sıkar da sıkar .. önceleri Arkadan geriye döndü. Hala gözleri 
ı\ı.. · bulundum... Alık alık bakıyorum. kapah olan mukayyitten kibrit istedi. 
~ baınna gelince kaşlarmu çatıp Şamah kibriti alrp ikilik paketinden sar
lıl il elimi geri çektim .•. Bu sefer, bas dığı sigaraırnı yakh ... Ed!\ya: 
""'~ ~-----mı• I..!•. uaı1t2 K1 - Aktam ezanı sulan, beni Ko&ka -
~': tie vat"? •• Esnaf takımından değil daki mahallebici Hakkıda belde gülüm!. 
~:·· Mesele dönüp dolaııp paraya dedi ve fırladı kapı dıtan. 

!.. Beyazıt meydanından kuvvetlice bey 
~'1ıap öfkesinden, benzi kağıt gibi girli ve sağlamca bir fayton çevirdi: 
~!,kendinden geçmiı halde dinler • - Yıldıza çek! dedi. 

.E:da devam ediyordu: Gideceği yer, müsahip Nişli Mahmut 
, ...... ~litni elinin içinden öyle bir çek. Beyin neztli. Zaten bitinin kanhhğı da 
f'1.~ Pinti Mehmet, sendelerken: (E • oradan. 
'

1 h~e, it mandırada gerek .. se • Fayton, çala kamçr, Köprü, Topha • 
~'lııi Pespayeler budalandaki Şahap, ne, Akaretler tarikile, Ihlamurdan sa -
~ Iİbilerin kandır. Çeık arabanı parak doğru Yıldıza çıktı. 

~I) demez mi? S.ı.- · Şahap, yine Ni§li dolayısile, saray • 
" .. ~Bey, Cemaziyülevveli karan • aa bir iki defa ramazan iftarlannda bu
'llc ~daılıktan yetipne, falan hs • 
~ ~ Maliyeye kapılandrktan son • 
~ tıslulanmıı, hiç bir vak'umı, 
~~ lrlı gören olmamııtı... Çoluğa 
'"L ~ . ka.nıtıktan sonra mmn gibi efen 
""'t~tti.. 

')~~~ ve kendisine dokunan sö:deri 
~; .. ~ ve Edanın (Seni çtldrrasıya 
\ ~I) kelimelerini iıittikten son-

b l\ıııden vurulup çileden çıktı. 

lunmuştu. 

rttabeyinin dıı kap11ından içeri ha -
ber saldı: . 

- Niıli Mahmut Beyi ziyaret ede -
ceğim! 

Çok geçmeden, ~eri aldılar. Mah -
mut Beyin odasma götürdüler. 

Karin ve müsahip Bey, Kemanka,m 
böyle vakitsiz ve pürteliı çı:ka geldi • 
ğini görünce bu geli§te mutlaka bir 

lngiliz Gizli Polisi 
Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir 

Kaçakçılık peşinde ... 
.................................................... -............ -.... . . ........................................... _ ... ....,. ........... ..,... 

l-Jiç bir memleketin hududunu ve kanununu dinlemeden 
bir hükumet gibi hüküm süren kaçakçıbaşlı başına 

ların altı tayyaresi, bir filotillası ve hususi tayyare 
antrepoları varmış/. meydanları, ......................................... ·-···-··--·························------·--················· ..........................•.•• -........................... . 

lngilterede, şimdiye kadar görül-ı 
memiş bir kaçakçılık şebekesi meyda
na çı-:0.arılmıştır. Bu kaçakçılık şebe
kesi adeta büyük bir şirket halinde-, 
dir. Kaçakçıların altı tayyaresi, bir 
çok yattan müteşekkil bir "Deniz fi.I 
lotillii.sı,, hatta tayyarelerinin indiği 
ve ha,:eket ettiği gizli tayyare mey
danlnn vardır I 

Adeta. başlı başına kUçük bir hükft
met. Hem de, hiçbir memleketin hu
dudu.ıu ve kanununu tanımayan bi'r 
hükumet .. 

MBSELE NASIL MEYDANA 
ÇIKTI? 

Bundan dört gün evvel, lngiltere· 
de, b;r köyün biraz ilerisindeki çayır
da ~öylüler dört fahta sandık bulu
yorlar. Sandıklar parçalanmış bir 
halde~ir. 'Köylüler merakla bakıyor
lar: Sandıkların içiude kınk konyak 
şişefo:i var .. 

Hadiseden haberda- olan polis vakn 
maha!?ine gelip tetkiklerine başlıyor: 
Sandıkların çok y:iksekten atıldığı 

anlaş~lıyor. Çünkü toprağa büyük bir 
kuvvetle saplanmıştır • 

Bu v~ziyet karşısınJ:ı, hadise büyü!t 
bir csrnrengizlik göstermektedir. O 
zaman, Tngiıtereııin m.-.şhur gizli po
lis teşkilatı olan Scotland Yard işe 
başhyor. 

Bu t:1.nciıklann bir !iaçakçı tayyare· 
si tar.1fından atıldığı muhakkaktır 

Çiink:i konyaklar kaçak maldır. Fa· 
kat, nıçin atılmış? Bunun da sebeLi 
kolay<'a anlaşılıyor: 

Havada bir müşkülatla karşılaşan 
tayyaı:-e, düşmek tehlikesi karşısında, 
ağır!:fmı azaltmak istiyor ve yükü
nün bir kısmını - veya hepsini - boşlu
ğa bıi"~kıyor. 

'KAÇAKÇILARIN tzt UZERINDE 
Esasen, bundan bir müddet evvel, 

İngil terede kaçakçılı'da mücadele teş
kiHi.tr gizli pollse müracaatle önüne 
geçilmiyen bir kaçakçılıktan bahset
mişti. Bu ka~akçılığın İngiltere ifa 
Fransa arasında yapıldığı anlaşılmış
tı. Fakat nasıl yapılıyordu! Bu ma
IUm C:eğiJdi. 

Çünkü, bütün sıkı tedbirlere rağ
men, limanlarda ve garlarda kaçak· 
çıJar ele geçirilememişti. 

Havn.dan düşen kaçak konyak şişe
leri iizerine, gizli poli~ kaç.akçılığm 
havadım yapıldığını düşündü Ye tah 
ldkata başladı. 

Kaça7>çıların başını ele gerirnı.ck içi1ı 

Parise gelen lngiliz gizli poli.s miifet
ti§lerinden Slw.rp 

Şiırıdiye kadar yapılan araştırma
lara ıöre, yukarda r:a söylediı?im:1. 

gibi, bu kaçakçılığın, ~irket gibi büyük 
bir te~kiHit tarafından idare edildiği 
anla511ıyor. 

Mazur görünüz! 

Bu teşkiJatın emri11de altı tayyare, 
birçok yat, balıkçı gemisi, motör bu
lunmaktadır. Kaçmlan mallar. hali 
arazide, deniz kıyılarındaki mağara
larda saklanmakta, oradan, gizlice şe
hirlere naklolunmaktadır. 

Bugün bunlar biliniyor, fakat, he
nüz katiyetleelde edil~n ne bir iz Yar, 
ne de şüpheli adam .. Bu da, kaçakçı
ların kendilerini gizlemekte büyük bir 
meharet sahibi olduklarını ve bunun 
için planla hareket ettiklerini göste· 
riyor. 
ADAM DA KAÇIRıYORLARMIŞ! 

Diğer taraftan, hi~bir hudut mua
melesi dinlemeden memleketten mem
lekete geçebilen bu 11~kil vasıtalan
nın pasaportsuz yolcu taşıdığı da 
zannedilmektedir. Ç~nkü, yine İngiliz 
polisi, r.~emlekette ra<:Uanan bazı ya
bancıların pasaport memurluklann
clan geçmediklerini öJ1renmiştir. 

Bu itibarla, bu ka~akçılık şirketi 

Fransa ile İngiltere arasında büyük 
bir rol oynamaktadır. Şimdi Ingiliz 
polisi, bir ordu halinde, kaçakçılarm 
peşine düşmüş bulunuyor. KAçakçıla
rın başında bulunan ~damın ParL~te 
olduğu n gizli bir hayat sürerek he.r 
i~i büyük bir dikkatle i~are ettiği tah
min olunuyor. Bu adamı ele geçirmek 
için. İngiliz gizli polis teşkilatında en 
mühim mevki alan bir müfettiş Pari
se gitmek üzeredir. 

Çok eski bir 
Türk mezarı 

Son günlerde, Başkırdistan'da Ufa 
~ehri ortasında yapılan bir kazı esna • 
sında 6 ncr yahut 7 nci asra ait eski bir 
Türk mezarı ortaya çıkanlmıştrr. 

~0iru kendisine raci olan 'bu (it 

~~~ gerek!) ve sevgilisine karşı sormuştu: hikmet bulunacağ'nı hemen seznüı ve---------------
J,ondra hayvanat bahçesinin en 

maskara maymunlar.r.dan olhn şam
pan4:e in~nlar gibi yP.meğini kaşıkfa 
yem:.-ktedir. Ancak biz sandalyede 
oturur masadan yeri1., o, doğrudan 
doğrnya masanın üzeıfoe oturur .. Ar· 
tık b11 kadar farkı mazur görünüz! 

Çok iyi muhafaza edilmiş olan bu e
ser aksamından anlaşıldığına göre, me
zar, bugünkü Başkırdistan arazisinde 
vaktiyle yan göçmen olarak dolaşan 
kuvvetli Türk kabilelerinden birisine 
mensup yüksek mevkili bir genç kıza 
aittir. iskelet, el ile dokunulduğu za -
man toz halinde yere düşen ince bir tül
le örtülüdür. Tül, gümüşi bir madenden 
yapılmış binlerce ince ve zarif yıldız • 
larla süslenmiştir. Genç kız iskeletinin 
bileklerinde, ayaklarında ve göğsünde,, 
altın ve gümüşten gayet ince ve san'at
kiirane işlenmiş müteaddit plakalar. 
madalyonlar, pandantifler, küpeler ve 
bilezikler vardır. 

., f!rl (yeJloz) kelimelerini duyar _Hayırdır if&Uah, ne var ne çok ev-
t 1\-1 ' •hındaki sigarayı attı... lat? 
~ tilıi ~ odasından dıtan saldırdı. De. Şahap, gösünü kavuıtunıp yerle be-
~ ~.~tıyordu. (Mürettebat ve Ta- raber bir kandini temennah çaktıktan 
\l't .L ılat) komisyonunun toplandığı 

() "<lldı. 

\~ Ş~ B · Şükrü' •• Bey. kim 1 ~~ eyın, ın o -
"l.e.ı, it biliyordu... Oda<lan İçeri bir 

>' bii~· lienıen üstüne çullandı. 
~ ,~•~ı g~zü gönnüyordu. Her şe
~ ~ t" l'tyelinden tardı, hapsi, sü~gü • 
,~~ ~ alınıştı. Yaradana sığınmış, 
I~ tltt.ı!tayı, tekmeyi venttinneğe 
~fb. 

\..;"' ~~r hağınyordu: 
~'"ll:;:ı.na üfürdüğümün, dinine er
tt1.. t~~duğumun dürzüsü it mandı • 
\~ ' ha! .• Biz itiz ha!.. Buraya 

~'-.. hı nı.esalihten hatunlar, kız • 
~~d.:elloz ha!_. 
~ il ~~at-rna.ğı buna derler işte .• Şa. 
l ~ıı,lt~te hiç 1>öyle maraza ve 
~l\ ~ lllc .. çıkardığı vaki değildi. Ar-
~~ ıo:~enirse söylensin, akıllı 
~ :._.i~~urneyyiz diye tanmnnfb •• 
t~C2aretinde, senelerdenberi 

\ ~~ 1 bir vukuatlı bu. 
~· ~ f, rütbei ula sımfı evvelin· 
)")..._ ~ 1e 0 6 • • K , l.~ ~ _ rı yere semuıti... o-
~ llıl •lik eden Maliye müste§Cl" 

J'eli t>ir çok azalar, kor'.t11la • 

sonra: 
- Sağlığınız, efendimiz!.. i basb_. 

Enikunu aktörleşerek, zaptedHemez bir 
heyecan içindeyınİf gibi nefes nefese, 
bililtizam kekeleye kekeleye: 

- Pek mühim ve müstacel manızab 
çakeranem var! .. dedi. 

Muhatabı, gayet alakadar, tepeden 
tırnağa dikkat kesilerek, i!aret etti: 

- Gel, §U bİtİ§İk koltuğa! .. 
Odada baıka kimse yoktu.. Şahap 

giriıti: 
Veliaht Reşat Efendinin men5Ubu ve 

müezini Hafız Kirami'ye bir müddettir 
nezaTet divanhanelerinde rastladığını, 

oraya böyle sık 11k gelip gi.diıinin hayır 
alamet olmamak dolayısile nazarı dik -
katini celbettiğini, ~ bozuk müezzi
nin dün değil evveli gün yine daireye 
geldiğini, gizlice peşini kollarken men
husun, (Müretta'bt ve Taki.bi tahsilat) 
komisyonu azalarmdan Şakir Beyi oda
dı§MI çağırtbğını, bir çeyrek kadar bu
nın bunına konuştuklannı helecanlı 
helecanlı sıraya dizdi. 

(Arr,ası var) 

lnf!İ/ferede hersene 

6 - 7 yüz bjn 
kaza oluyor 

lngilizce News Chronicle gazetes: 
yol kazalarına hasr<!ttiği bir baş ma· 
kalesinde lngiterede kazaların sayı· 

sım tahdit için müna~::tlat vekaletinin, 
öliimü tevlit et."in veya etmesin, bil
cüml~ kazaların seb:.!pleri hakkında 

yeniden derin tetkildere giriştiğini 

bildirdikten sonra sıı dikkate değer 
rakamları ver!yor: 

"Son seneler içinde lngilteredc 
resmi makamların haberdar edildiği 
yol kaza larrnın sayısı ,·asa ti olarak 
senede altı, yedi yüL hin kadardır. 

Gazetenin bu huc;usta yürüttüğü 
mütaleaya göre bu hf n başarılmasm
daki müşkülflt, sade<'e meselenin ge
niş olmasında değil, aynı 7 .. amanda bu 
dayayı te)>:H eden cl,.nrnnların dağı
nık bir surette daima yer dcğiştirme
sindedir. 'Kazalarda ı a Jınacak neti· 
celerin ve intibahla rııı iyice ve etraf
lıca tetkikinden ve 1~11 ~uretle alın:ı

cak tedbirleri kararfaştırmaktan baş-
ka çare yoktur. l 

Deniz 

İlim, tarih ve etnografya bakurun • 
dan çok büyük bir ehemiyeti haiz olan 
bu mezar, Cenubi Ural mmtakasında 
bulunan eski Türklerin san'at ve me -
<leniyet bakımından ne derece ileride ol· 
duklarınr parlak bir surette isbat eyle
mektedir. 

değiştiriliyor 

Kanwu1.a ya[Yl"lacak değişi1:likleri tctki k ctm,ckte ola>ı komisyon Adliye ;· ~:i

limizin riyaseti al tındaki bir toplantı.da 

Ankara 2S (Telefonla) - Deniz ti
caret kanunu üzerin'.!e yapılacak olan 
tadiller hakkında t~tkikata başlamış 
o1an komisyon, .Ankarada Adliye ve
kilimıı B. Şükrü Sar11çoğlu tarafııı

dan ""erilen direktifler dahilinde me-

saisine devam etmektedir. 
Yeni projenin tanziminde takip edi

lecek olan ~istem ilk tetkikatın mev
zuunu teşkil etmişti~·. Komisyon her 
hafta bir toplantı yapacaktır. 



1 'lJaü Aitap~ 1 
Tefrika 4 

Muhteşem Süle9man ve 
Malta muhasarası 

öÖLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pltıkla Türk musikisi. 12,50 

Havaills. 13,05 PIAkla hafit mUzilc. 13,25-
H,OO Muhtelit plA.k neşriyatı. 

1 E L 1 S O 
Aleksandr Kazbek'ten 

Türkçeye çeviren: 

rtlYAZi AHMET 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Yazan: lbrahlm Haldun Saat 18,30 Pla.kla dana mualklal. 19.30 
Kon!eraruı: Suat Dervl§ taratmdan. 20,00 
Belma ve arkadaştan tarafından Türk musl koyamıyor, "Fonde,, larla mtlsellah kisi ve halk şarkıları. 20,30 Nezihe ve arka 

lhtiyar cevap vermedi.. biraz son.. 
ra. Eliso, yavaş yavaş gözlerini açtı. 
etrafına bakındı.. minnettar gözlerle 
iki gözü, iki yüzü süzdü. 

(BQfı !7 oo 28 lkinte§Tin sa. 
yı'larınıı::dadır) 

Muhasaraya rağmen, dört kadırga 
hiaara kadar girebilmişler ve şövalye
leri tarikate mensup kırk iki fedai ile 
ve bundan başka altı yüz Avusturyalı 
askerle takviye etmişlerdi ki bu im
dat, tükenmiş bir halde olan kuvvetle
ri tam vaktinde canlandırıyordu. Fa
kat bütün hıristiyanlık alemi Rados 
mağlUbiyetinin hicabını hiç duymamış 
gibi bu ileri karakollarının a~ıbetinC' 
karşı daima mücrimane bir kayıtsız
lık göstermekte idi. Nöbetçiler vaktile 
Sicilya Visruası tarafından v-adcdi!ip 
geç kalmış olan kuvvetleri be) hude 
yere ufuk4l arıyorlardı. Şövalyeleri 

bu kadar alçakçasına terkeden bu kra
lı ise gövalyelerle birlikte muharebe
de telef olmuştu. 

Türkler ise bilakis, imdat kuvvet
leri aldılar: Barbarosun oğlu ve Tur
gut reisin damadı Hasan reis, iki bin 
bet ytlz korsan ile Cezayirden geldi, 
kendine itim.at edenlere mahsus bir 
cesaretle, mUsaade edildiği takdirde, 
muhasarayı bill tehir bitirmeği Mus
tafa Paşaya teklif etti, Paşa da bu 
teklifi kabul eyledi ... 

Bunun U7.erine korsan, esir olarak 
yanında bulunan hnistiyanlan sekiz 
kadırgayı karaya çıkarmağa icbar 
etti ve bu suretle mezkfı.r kadrrgalan 
Sceberns Berzahından geçirip Mars 
körf e:dne indirdi. Boru sesleri ürerine, 
Osmanlılar, düşmana ayni zamanda 
hem karadan hem denizden hücum i
çin toplandılar. Çok becerikli La Va
lette Aint - Michel kalesindeki Malta
lı milislere bir hücum yaptırdı: Bu 
cUr'etkar ve pervasız askerler La San
gle limanında denize dalarak, iri ve 
kalın kazrklar çaktılar, ve sonra ka
raya çekilen Tllrk kadırgalarma karşı 
bir mildaf aa hattı te~kil etmek Uzere, 
bu kıza.klan biribirine bağladılar: Kı
yıdan ancak ilci metro kadar mesafe
de bulunan bu mehip .sedden e~dişeyc 
dtişen Mustafa Paşa, maiyetindeki yü
zilcülerin en iyilerine gidip seddi tah

rip etmelerini emretti. Maltız dalgı<:
lan bunu görilnce kılıçlarını dişlerine 
akıştırarak, en me'hıf olduktan mad
cıe içinde cenketm~k li?.Cre, şataretle 
suya atıldılar; kanlara boyanmış kö
pllkltı denizde bunlar köpek balıkla
rmı andınyorlardı ve pek az Türk bal
taCJBI Coradino sahiline ulaşabildi. 

Fakat, karada fütursuz Hasan Pa
ea, cenk havalan çalan mızıkanın şev. 
b getirdiği ordusunu hücuma salı
yordu. Ayru zamanda yaveri CandC'lis-
81. denizden taarruz ediyordu: Kadır
galarmm önünde giden bir gemide iki 
molla askeri en ziyade coşturahilecek 
ayetler til:ivet ediyorlar: "Cennet, kı
lıç tokuşturanlara mahsustur,, diye 
g{lrlUyorlardı. 

İstihkA.ma doğru fırlatılan tahtalar 
hedefe çarparak şiddetle eğiliyor; Can 
delissa kılıcım savurark spya atılı
yor. Ada içinde, kalenin bedrninde. 
tesadüfi bir infilak kargir kısımları 
göklere kadnr atıyor: Böylece açılan 

200 Maltız genci durup dinlenmez bir d&§lan taratmdan Türk mwıiklat ve halk 
taş yağmuru yağdırıyorlar; korsan şarkılan. 21.00 Orkestra: 
başı kadırgalarına gerılemek emrini ı - Komzak: (Kar Çiçeği) uvertllr. 
verip kendisi de yüzerek kaçmağa 2 - Bcnatzky: (Tallı saatler) vals. 

S - Lehar: (Marlska ve Çardaş). 
mecbur oluyor. 0 zaman ŞÖVal~ler, 4 _ Salnt Saecns: (Samson ve Dallla) 
ric'at eden Türklerin ürerine saldı- operasmd:ın parçalar. 

nyorlar; iki tarafı keskin kocaman ~ - Schebck: r!talyan ııeren!!.dI). 
kılıçları ucu kıvnk palaların hakkın- 6 - Sf!verac: (A~k pencerem). 
dan geliyor, Osmanlılar ümitsiz sayha-ı S3at 22,00 PIA.kta sololar. 22.so Ajans ve 
larla aman diliyorlar; şövalyeler rast !lmtıo•r•sR-haberlerı. 23.00 Son. 

gele kılıçtan geçirilirken Saint . Elme 
kardeşlerimize verdiğimiz aman dere
cesinde si7.e de aman verilecektir,.., 1 
cevabını veriyorlar; her taraftan cenk 
avazeleri yiikseliyor: "Saint - Elme'in 

1 
intikamı, Salnt • Elme'in intikamı?,, 

BORSA 
28 " 936 

IUzaJanrıdll ytldr. lfart•lll olanlar llR 
rtndt- wuwııt-Jt- ıcorwılrrdlı Kakamlaı 

BUtün güvencini kaybetmiş olan 
qat 12 de kllpanıe ... , .. rtyıttlıırt"' 

Hasan de geriliyecektir. İki yüz elli 
hıristiyanın kanmı üç bin Yeniçeri • Sterlin 
öd · f k k l l rd h" b"ri d"" • Dolar 

~ARAL AH 
• Şllln Avua 

.!8 -
emış. a at a e e en ıç ı u~- • Frank 

memiştir. 1 • Liret 
116-

turya 
•Mark l/6 

.Mı.-
.,(> _ 

. tı-

Son dereceye gelen şövalyeler Si- • Belçika Fr 

çilya valisinden hiç bir imdat görme-: • Drahmi 
mişlerdi · fakat Mustafa Pasa bu im- • levlc;re FT 18 1 -

• Zloti 'lll ~ 
• Pengo ~-
• Ley 14.-
•Dinar bO.-

' - •Leva .tH. -dadın nihayet gelmesinden korkuyor- Florin 
Yen 

66 . • Kron taveç IJ2 -

tO - • Altm 1 ()0 -
_ •Banknot 

du, zaten mevsim de ilerliyordu; Türk- Kron Çek. 
lerin mühimmat ve erzakı tükenmiş, 

1 
Pezeta 

HUnklrm nezaretinden uzak kalan ka- 1---------------
'42 

rargA.hlarmı - taharetsizlik ylizünden- 1 
hastalık sarnu~tı. Piyale ve Mustafa 
paşalar arasındaki münasebetler ger
ginleşmişti. Piyale Paşa havalar bo-
zulınadan donanmasını geri çekmekle 

• LOodr• 
• Nevyorlı 
•Par18 
• Mlllnc 

CEKLER 
t!I 7 - •Viyana 
J, 1ı.ı: b • lıladrtd 

17 JI) • Berltn 
ıtı. 1 2/ı • v..,..,.. 

t26 
7-H~ 

1 ıı7.'I 
• 2ırı 

• Br1lkseı ' 70 4 • BudapP.fU 4 1$t 

e AtlDA ~ S .b • Bllkret 11 ti 'b 
• Cenl"vn ı 4f l-b •Bel~ 84 4~i!tı 
• Sntya rı ı Ul • Tokotıaaa. 2 77 •'b 
• Am11tert1ıı.m 1 46 ı • M<>!!koft ~b 1b 
• PTllR l?2 4bb • Stokbolm H..147b 

tehdit ediyordu: bununla beraber iki 
kumandan askerin her an ta?.e bir şid- 1 
detıe atıldıkları hücumları tekrar edc.1 
rek Maltızlara rahat ve huzur verme
mekte müttefiktiler. Le Bourg'a kar
şı Mustafa Paşa muvaffakiyetle neti.

1 
celenmesine dikiş kalan bir taamızu lş Bankası ıoro 
bizzat Jdare etti. Türklerin zafer yo- • Anadolu 21. t 

ESHAM 
..... 

tunu kesen, adanın başlıca şehri olan Reji !! O 
"Cite Notable,, kıı:ılasımn baş v.urdu- eır. Rayr1y -ocı 

• <.,ımento 18.1 J 
Ooyoa Del. ı !XJ 
earır~t ıoıı 

ğu bir ,11üvari huruç hareketi oldu. Merkez Rarık b7 -
U. Sigorta it 

Bal)'l.i ·' .. 
Şark m. .,.. 1 t•• 
reıeroa .00 Diğer çifte bir hUcumda tabyalar- Ponomoob it ~b 

dan birini lağımlıyarak nihayet ora-ı•---------------ı 
smı işgal etmek üzere iken, La Va- ••tlkrazler Tahvlller 
lette, yaralı olduğu halde, elinde sün- • ııw T.Hor ı "!2 ~mı !:lektrnı 
gil A-· 1- b "-- . d v ı • • • • a ııı t 1:- rram .. 1 ıu,10 , aınıra ı urcun LU.Cnn en aşagıya ! 

• • • m 1'2 .. ı KıbUID 4.0f> 
yuvarladr. 1 latıkJ)ahll1 \J ı,!'ı • AD.adolu ı 41 •ı7b 

Muhasımlar biribirlerine hemen Ergenı t.ttk ıti tO • Anıutoıu n ıı u1.~ 
patlamağa hazır humbaralar atıyorlar ıez,. A ., - - 4nadoıu m fl.llJ 

gözleri dönmüş Türkler en yeni harp ı s. Erzurum W ~ • lıltım.-ı.ı A • 1 O> 

nlatı kullanıyorlar: Mustafa Paşa tü-I 
fek ateşinden askeri korumağa mah. 
sus bir nevi tahta başlıklar icat et-ı 
mişti; yaptırdığı ahşap bir kuleyi ka!e 
duvarlarma yanaştırmıE!h, bir makara 
yardmıile bunun üzerine ~ıkardığı bir 
"platform,, dan en usta nieancılar mü
dafileri kırıp geçiriyordu. Makine an
cak bir duvar deliğinden isabetle ni
şan alan Maltalı bir marangozun bir 
glille ile makarayı parçalamasile "pl!t 
form, un sukutu neticesinde mah\•edi
lebildi. Nihayet. 6 eylülde, iş işten 
gectikten sonra. Maltaya imdat geldi : j 
8.500 Ayusturva askeri Türk kadrr~a
Iarından olduk<'a uzakta karaya çıka
rak sahil bo~nca yola düzüldüler. Bun 
hın getirmiq nlrı t' ~i r-il,.a ,.alisi başk-ı 

1 Yeni Eserler 1 
Sinekli Bakkal 

Halide Edibin, en yeni romanı olan bu eaer 

.Muallim Ahmet Halit k1tap t;vi laralmdan 

necıs bir suretle basdmıştır. Kitabm ba§mda 

eser h:ıkkmda Avrupa matbuatında çıkan 

tenltiUer vardır. Roman. İstibdat devrlnln 
aon yıllarda başlıyor, hUrrlyet.Lu llAnlle ni 

hayet buluyor. 400 aayıfalık bUyUk bir ro 

mao olan kitap baştan başa heyecan dolu 

dur, tavsiye ederiz. 

Vikontun Ölümü 
Bcrgson felsefesini romancılığa tamamile 

mal eden meşhur 'M. Prust'un nctıa bir eseri 

dlr. Haydar Rıfatrn itinalı, güzel kalemile 

tcrcllme olunınu§tur. Hararetle tavsiye ede 

II 
Anzora, haya.tında bütün harplerini 

Ruslarla yapmıştı. Bu arada GUrcUJe
rin kendisine yardım ettikleri de ol
muştu. O, Gürcülerin kahramanlıkla
rını da.ima takdir ederdi. Onun için 
Ruslara ''Gavur,, dediği halde Gürcü 
lere bunu söylemiyordu. Yalnız spn 
yıllarda bir çok Gürcüler, Ruslara yol 
göstericilik yapıyorlardı. f3imdi de Çe
çenlerin çok zengin yurtlarını istiüi 
etmek istiyen Ruslara, baskın yapma 
yolunu hazırlamı~lardı. Üstüste uğur. 
suz geçen yılların fakir, bitkin dUşUr
dUğU Çeçenler, Ruslara mukavemet e
dememişler, Anzora da artık ihtiyar
lamış olduğundan Ruslarla harbe ce
saret edilememişti. O mezara kadar 
içindeki TUrklUk cesaretini taşnnağa 
and içmişti. Fakat son istila o kadar 

• bUyUktU, ki küçük bir mukavemet bü
tün Çeı:enlcrin mahvolmalan demekti. 

Vaja, baba kızı, tstanbula gitmek 
UY.ere bulunan yol üzerindeki yurtta~
lannm yanına getirdi. Onlara dedi ki: 

- Siz burada kalın.. ben Rus ılu
mandanma gidip ondan sizi bana bı
rakması için müsaade alacağım. beni 
bekleyin ... 

Vaja gittikten sonra, ihtiyar An. 
zora, bir tanecik kızmı yanma aldı. 
Dalgın, yaşlı gözlerini ömrUnU tüket 
tiği dağlara dikerek dUşüruneğe baş
ladı. Düşünüyordu. Bütün bir ömrUn 
hatıralarını tatlı yeşillikleri arasında 
sakhyan bu daı1ların mezarı olmasmı 
ne kadar isterdi. 
· Eliso da düşünüyordu. Fakat onur 

kalbi, hafif bir kuş kanadı gibi çar. 
pıyor, babasının haklı bulduğu sözle 
rine bir türlü uyamıyordu. Onun için 
çok fena idi. Çok üzüntülü idi 

.y. .y. .y. 

Vaja, baba kızdan ayrıldıktan son
ra yeşil bir fundalıkta bıraktığı atma 
atladı. Doğru, Rus kumandanmın bu
lunduğu köye gitti. Köyün her tarafın
da Rus Kazakları dolaşıyordu. Vajayı 
böyle eli siJA.hlı görünce etrafını sar
dılar. Kim olduğunu, nereye gitmekte 
olduğunu sordular. Vaja, kumandanı 
görmek istediğini ~öyleyince, onu ku
mandanın oturmakta olduğu eve ge. 
tirdiler. 

Vaja, kumandanı selamladıktan 
sonra ımnları söyledi: 

- Ben GUrcüyUm .. 
- Ne istiyorsun?. 
- !stanbula göndermekte olduğu. 

nuz Çeçenlerden bir baba ile kızı bana 
bırakmanızı rica ediyorum. 

- Ne? .. Sana mı bırakmak .. 
- Evet.. ni~in size garip geliyor .. 

ihtiyann genç kmnı cılgrnca seviyc
nım Onlan ben kendi evimde besli
yeceğim .. 

Kumandan bir kahkaha kopardı. 
Gülüyor, kasıklarını sıkarak gülüyor
du. 

Genç Giircü delikanlısı şasırmıştı. 

asker aramak için geri döndü ise de rız. 
özür kabul etmez tcehhUrii kendisinin 
o sıralarda azline mal oldu .... Malta, 

Bön bön kumandanın yüzüne bakıyor
du. Kumandan. birden ciddileşti: 

yeni Türk Edebiy:ıb - Ben Gürcülerin bıraz akıllı ol-

üç ay, tarihfa kavdcttiği en müthiş 
muhnsaralardan birine göğüs ver-

şaır Vasfi Mahirin son gün·erde bllyUk bir duklarmı sanıyordum. Sen, onların 

dedikodu mevzuu teşkil eden bu eseri Ah en akılsızı ve en delisisin .. 
met Halit k!tap evinde satılmaktadır. 1c;tnde - SÖ7..lerinizin manasını anlıyamı-

mizliyeceğiz. Bir tek Çeçenin kal 
sını istemiyoruz.. haydi şimdi, m 
ba§ka söyliyeceğin var mı? 

-Var .. 
- Nedir söyle?. 
- Ben Çeçen kızını 

ceğim ... 
- Sen mi? 
- Evet ben ... 
Kumandan yerinden sıçradı. 

cereden: 
- Asker!. diye bağırdı. 
Fakat bu esnada Vaja da boe 

mamış, tilfengini kumandanın gö 
dayamıştı: 

- Bir daha kımıldar ve 
san ateş ederim .. 

Kumandan hiddet ve korkudan 
riyordu. Ne yapa.cağını p.şınnı§tı. 
katlı bin.anm merdivenlerinden 
kazaklarının ko§uştu.kları duyul 
du. Vaja, yavaş yavaş pencereye 
ru çekildi: Tiif eğini kumandanın 
sünden ayırmıyordu. Tam pence 
yanma geldiği vakit kapının öıJ 

Rus askerleri birikmişlerdi. K 
dana seslendi: 

- Askerler krmıldarlarsa ateı 
rim .. söyle geri çekilsinler .. 

Kumandan askerlere geri çek. 
Jerini emretti. Onlar. Vajayı pen 
nin yanında görmemi~lerdi. Vaja, 
ayağını pencereden dışarı B&rkrttı 
atlama~a hazırlanırken tUfeğin1 

mandanın göğsüne bo~lttı . 
Vaja, düşUnmi.iştü. Buradan 

luş çok gUçtil. Rus askerlerini 
düşiirmekle belki kurtulabfleceğitıl 
saplamış ve bu aklına gelir 
kumandanı öldürmeğe karar veJ111 
TUfengin patlaması Uz.erine Rtıe 
kerleri odaya koşuştular. Kum 
larmı upuzun ur.anmış görUnce 
farkına vardılar. Fakat bu bir ldC 
niye içinde Vaja, pencereden k 
atmış ve biraz ilerde duran at
nerek dört nala koşturmağa ba,şl 
tı. Arkasından atılan bir kaç ~ 
dan kendini kurtardı. Fakat / 
tamamile atlatılmış değildi Rtd ~ 
lan nercie ise arkasından ge1ecedl. 
dl. Bir taraftan atmı sUıilyor. / 
taraftan arkasından gelenler ol~ 
madığmı kolluyordu. Sarp dağı~ 
birine girse, tehlike azalaca.ktI· ~ 
bunun için de yarım sa.at at s 
lazımdı. ~ 

Kumandan, son nefesini v ~, 

- ~ni Gilrcil genci öldurdll· ~ 
şun, onu öldUrlin.. diyebilmişti· tJff' 
askerleri, ancak bundan sonra •~dl 
na binerek Vajanm peşinden~ 
bildiler. "1 

GC'l'lç süvari, yarım saat soot'~ 
!arın arasına karışmış. izini 
meğe muvs.ffak olmu~tu. . . . ~ 

Vajanin Anzora ile ElisoY11 ,,P 
ler arasında bırakalı Uç gUn °: ~ 
Ondan bir haber alm~~ı..AIJ fi,, 
şam Ustu E!iso babasının cıızu-~~ 
gun, bitkin yollara bakarken ., 1f' 
yanlannd:ı bir çatırdı duydul ~ 
ja, yerlere silrilnerek onlara ~!..r fi' 
yordu. İkisi birden gayri lbti~.- t 
terinden fırladılar. Vaja, eliYl:.,1~ 
karmamalarmı i§a.l"et et~. i.,ııu )f 
daha ziyade yaklaştı. Bır 
linde: 

rahneleri • henüz tozları dağılmadan - mişti. ,, zamanımızın bUtün edip ve 3airler1 hakkın yorum! .. 
Türkler işgal ediyor; La Valette ve dA tenkiller vardır, - Sus .. aptal.. - Nereye? 

• • • r 
Mustafa Paşa ayni zamanda ihtiyat Son kelime, de1ikan1Tvı bir yıld·- - Köye ... 

- Gidiyoruz.. dedi. 
İkisi birden sordu: 

kuvvetlerini sevkediyorlar: Gayri, İ~te tarife deı?mez kötU h;slere 1 Muaikiye Hevesiniz Var Mı? rım gibi sarsmı~tı. Birden rengi 88.p- Anzora sordu: "" 
mevzuu bahsolan, harbin encamıdır. mağlftp olarak habis ruhların lekele. o IIALDE HiÇ DVŞVNMEYINIZ sarı kes:lmiş, söyliyeceğini dUşünemi- - Miisaade aldın mı?. rrrıed'~ 

Salnt - Ange kalesinin eteğindeki mek istedikleri biz Türklerin denizci-, ESKlSEHlR: AHENK musiki tı. yecek hale gelmişti. Bir an, kumandr- - Hayır .. miliıaade v~i Jı"9"' 
burunda. istlhkllm olmıyan yerde, bin liğimlz böyle kahramanlıklarla dolu- , corethancsinde yeni mandolinler 4. nın sarhoş oldu''unu sanarak gözler!- kumandanı öldürdüm.. tiıD f'. 
kadar Yeniçeriyi taşıyan on kadırga dur. Maltayı muhuara ettiğimiz haI. 5, ahenkler 10 liradır. Toptan ve nin içine dikkatle bakmağa başladı. ruz. ~~ 
çala ki1rek ilerliyor, kimse bunlara al- de almayı~ımız, orada şövalyelere 1 perakende satış yapar Fakat kumandan sarho~ deiHldl. !Rte Son sözler, AnzoranJD 0-1 O' 
dırış etmiyor... Lakin Saint • Ange mağlfı.p olusumuzdan değil, padiı:ıahın ayağa kalkıyordu. Kalktı. Gecenin ya- rip bir panltı uyand11'1DıtU· ~· 
kalesinin bUrçlan civarındaki kayalık- Avusturya seferine hazırlanmasında.'1- 11 nına geldi. Elini kaldınp omuzundan siizerek delikanlının yUzi1D8 .~ 
)arda beş topluk bir küçük batarya dır. yakaladı. Kaşları çatılmı~ı. na: ~ ~ 
gizlenmiştir: Bunlara kumal'da eden (S O N) j - Delikanlı, dedi. Havdi seni af. - Beni, yurttaşl&rlJllJ {lldbl'et)JI ..,v 
şövalye toplarım doldurmakla bera- -------------- !ediyorum. ~n~ ve cahilein. Bir dil- dan kovan mHm bir h S~ p· 
ber kavmı tutuşturmakta istical eden TEŞEKKÜR ı ha üzerine vazife olmıyan işlere ka. mandanmı öldürdün ha.··k ~ IJ': 
topçulan teskin ediyor: Tiirk gemile- nşma.. karnımızı aldın ha .. dernefçl!J tJt ~ 
ri ancak 200 metroluk bir mesafeve Aramızdan ebediyen ayrılan acvgııı pede Herkesı'n alabilmesine clveriali olan - Kumandan bey ... ben galiba ne kat söyliyemedi. A,mora ek ,ıt "f!. 

bul 
k ':/ sö 1 k · ted" V• • l t d m man kumandanmı öldflr11l 1'lt ._., g-cldi~ ~nn .1tc. emrini veriyor. On rlmlz Hacı Mestanm cenazesinde unara bu fiyatlardan jstifade ederek he- yeme ıs ıgımı ana ama ı .. ıra "",,, 

gemiden dokuzu batıyor. Bu gizl" ba- bizi teselliye §itap eden ve matenılmizt pay men bir tane alıp hayatta bir çalgı Çeçen kızını sevivorum. Onu !stanbu- detf teskin etmekten =~ ... _ ""--' t f f nth" t" IA•an dost ve '-'nkmlanmıza ... "ekkUrlerlmi d la göncermivece~im... de""'rli. Fakat ne de o ~1 MUJnnm dol'iuıuU 1 acil mu ıs ır. -y " "'""' 1 kulJanmak bahtiyarlığına siz e .,,.., 
C d 1. zt awıanz k - Sen iyilikten anlıyamıvacak birl· mll§tu. ( .... ._.. .. Ifalcnln rahnesi üzerine an "'ıssa · avuşunuz p.ılflflll"" 

Granm trin §iddetli hücumuna~k=a=rş:ı:._ ____ A.lle __ ........ __ ı_llalunut_..:__Anaa ___ ·~::::::::::::::~::::::::::::~--ad-a_m_s_m._._b_iz_Çe_ç_e_nı_e_rın_· _ k_ö_kiln_" _tı __ ıe.-____________ ___ 



1 - KlJ~~JN 29 il. TEŞRiN 193€ 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Emlak ve Eytam Bankasından maaılannı kırdırmak istiyen zat maaşları sahiplerinin Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşikta§. Usküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden: 

1-12-936 Salı Mülkiye ve Askeriye Yetimleri 
2 
3 
4 

.. 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

Çal§llmba 
Perşembe 

Cuma 

" .. 
,, ,, mütekaitlerl 
,, .. ,, 

Mütekait, Dul ve Yetimlerin Kanunuevvel, Kanunusani ve Şubat 937 üç aylık maaşlarmm tediye günleri: 

Eminönü Malmtidürlliğünden 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

5-12-936 Cumartesi 1- 350 1- 450 

7 Pazartesi 351- 700 451- 800 
" " 

8 .. ,, Salı 701-1050 801-1200 

9 .. .. Çarşamba 1051-1400 1201-1600 

10 
" .. Pe11embe 1401-1750 1601-2000 

11 .. .. Cuma 1751-2100 2001-2400 

12 .. ,, Cumartesi 2101- ill 2401-3000 

14 ,, ,, Pazartesi Hidematı vataniye ve avans 3001- ili 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekailtleri ve tekaütleri 

1- 150 1- 200 
151- 400 201- 600 
401- 600 601-1100 

601- 800 1101-1600 
801-1000 1601-2100 

1001-1200 2101-2600 

1201-1350 2601-2800 
1351-1550 2801-3300 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 

Miilkiye yetimler As. Yetimi er 

500-826 1143-1576 
827-953 1577-1805 
95~ ili 1806-2024 

As. Tekaütleri 
1-209 2025-2552 

210-430 2553-2608 
431-654 2609- ila 

Mill. Yetimler 
656-880 18- 243 
881- ua 244- ua 

ilmiye ve peşin 
maaş 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim 
ve tckaütleri 

1-150 

151-550 
s51- ua 

Askeri Yetim 
ve tekaütleri 

1- 200 
201- 600 
601-1000 

1101-1400 
1401-1800 
1801-2050 

Fatih Malmüdürlüğünden: Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim ve tekaütleri Fatih Mal
mildürlüğü binası altındaki tediye 

mahallinde 

As. Yetim ve tekaütleri Fatih askerlik 
§Ubesi yanındaki binada 

1. ci kite 2. ci kiıe 

Mülkiye yetim ve tekaütleri Askeri yetim ve tekaütlcri 

5-12-936 
1 " " 8 .. ,, 
9 " .. 

10 " " 
11 .. " 12 .. .. 
14 H •• 

Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarıamba 
Perıembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

1- 350 
351- 750 
751-1150 

1151-1550 
1551-1950 
1951-2350 
2351-2700 
2701-3100 

1- 350 2501-2900 
351- 700 2901-3300 
701-1050 3301-3700 

1051-1400 3701--4100 
1401-1750 4101--4500 
1751-2100 4501--4900 
2101-2450 
2451-2500 

4901-5300 
5301-5800 

1- 200 1- 300 
201- 400 301- 750 
401- 600 751-1200 
601- 800 1201-1650 
801-1000 1651-2100 

1001-1200 2101-2550 
1201-1400 2551-2851 
1401- ill 2851- ua 

Yubndald g8sterilcn numaralar liva numaram olmayıp kaza sahife numarasıdir. Her maa§ cüzdanırun is~ tablosunun eağ tarafındaki numaradır. 

ı - Zat maaılan sahiplerinin muayyen günlerde kitelere müracaatla maplarmr almalan lhrmdır. Abi takdirde istihkaklan umum tediyatm hitamın'da vedlccektir. 

2 - Tecliyata sabah saat 9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye kadar devam olunacaktır. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 

komisyonundan: ve eksiltme 
Heybeliada Sanatoryomuna lüzumu olan 127 kalem bbbt illt açık 

tltaiıtmeye konulmuıtur. 
1 - Ebiltme Cağal<>ilunda Sıhhat ve lçaimai Muavenet Müdürlü • 

il binamıda kurulu kom.iayonda 16-12-936 Çarpmba günü aaat 15 

- yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiyat: 855 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 64 lira 13 kuruştur. 
4 - istekliler flll'bıame ve listeyi her gün komisyondan görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka -

~da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
~mektubu ile belli gün ve saatte kmlsyona gelmeleri. (3299) 

lstanbul vilayeti Nafia müdürlüğünden: 
1 .... 7-12-1936 pazartesi günü ıaat 16 da latanbulda Nafia Müdür • 
lil\inlcıu de 1147 lira keşif bedelli İstanbul Kuduz tedavi evi tamirab açık 

t • 
bııeye konulmuıtur. 

Mukavele, Eksiltme baymdırbk itleri genel, hususi ve fenni şartna • 
~ri proje, keşif hülU..iyle buna milteferri diğer evrak dairesinde gö -
-=cektir. Muvakkat teminat (87) liradır. 
~ • İsteklilerin teklif mektuplarmı \•e en az (1000) liralık bu ite ben • 

'! Yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden al· 
~ 0!duğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalariyle 7-12-1936 Pa
--teaı günü saat 16 da Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. (3061) 

lstanbul vilayeti Nafia müdürlüğünden: 
L'ı.~~ 7-12-936 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Bapnüdür
~de "6715" lira ketif bedelli Gümrük Başmüdürlüğünün Çinili Rıh -
' liaıu Kimyahanesinde yapılacak tadilat ve tesisat işleri açık eksilt • 

)e konulmuştur. 
, 1 .tukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ye fenni şartna • 
'~·Proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görü -

l\1uvakkat teminat "504" liradır. 
· ~ . isteklilerin teklif mektuplarını ve en az "5000" liralık bu İşe ben -
tttı1 11

1 Yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafia Müdürlü~ünden al
~i 0.~uğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarile 7-12-936 Pazar
~at 15 de Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. (3049) 

1 
~,,_,.8i<ı>ı'buz ikinci icra Menmrfağım-

~· 
tıhtıa: borçtan ötürli haciz edilip sa-
9a6 ~a.karar \'er]en ev et:yası 2.12. 
~t 

12 
hıne rastlıyan çarşamba günü 

~ı"'atı den 13 kadar Büyükada Bah. 
oğıu sokağında numara birde 

birinci açık artırma suretile satıla

caktır. 

Almak istiycnlerin yukarıda yazı
sı geçen yerde hazır bulunacak mr .. 
muruna baş vurmalan ilan olunur. 

(V. No. 19402) 

\ 
BİRE, . 

:1000 

TARLADIR 

--~ 

.,,. , /il, .. •• 

ı. 

Dr. Hafız Cemal R_U_t\_U_N_D_o_k_to_r_u---ı· ZAY1 

LOK.\IAN ın:Kt.'1 Emniyet sandığındaki hesabımda 

D h ·ı· M.. h caeddin Atasa~un ve Üsküdar şubesinde 5280 defter nu. 
a ı ıye ute aıaııı 

.. Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 1 maralı eytam maa..sımı almakta kul-
Pazardan başka ~unlerde (2 den 6) Lalelide Tayyare apartımanlarm· landığım tatbik mühüriimU zayi c~ 

ya kadar İstanbul Dıvanyolu (104) ye da daire 2 numara 3 de hastaları· I tim. Yenisini yaptıracağımdan eski-
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· k b 

1 
d Cu . .. 

1 
. sinin hükmü yoktur. 

1 b 1 
ı nı a u e er. mnrtE>~ı gun erı 14 

ara a >ar. 1 M h " 'k ·ı.c · den 20 ye kadar muayene para.sn· er um 11 aı · aı sı 
Kab ne ve ey telefonu: 22398 Kı§h:k dır. Fatma Nilı'lfcr 

telefon: 2104.4 ıi!ım ____________ _. (V. No. l9396t 



ABONE ŞARTLARl 
Yl!Wl e &Jlıll ı aylık ~ilk 

Memleket1mlzde '100 UO ~ UO 
Yabancı yerlere UOO 1Jıl '00 1GO 
Poet& blrllğtne ı 
&1rmJyen yerlere f 180 800 CIOO 180 

i'llrklyen!n tıer posta merkeztnde IU1Bt1N"a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERl: 
lırt&nbul. Ankara Caddut. ( V AKJ'l )'W'du} 

{
idare: ~'10 

Xelefon Yuı lflert: zıw 
'l'elçat adru1: &URUN l.ltanbuJ 

Posta kutum No. '8 

Radyosu~un 1937 nıodeli geldikten 
-. 

sonra piyasada radyo münakaşasına 

verildi 

1937 Modeli 

Radyosunu 
görüp· dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bugün belki başkr.. radyoya sahipsi
niz fakat yarın muhakkak surette bir 

son 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, ıstikl&I Caddesi To.katİlyan kar'şısında 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan ; 

ı.-----ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KAR Ş 1 

J. Erzurum nümune hastahanesi için satın alınacak 65 kalem 
dmyevi ecza ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve sıhhi ma:zeme açık 
ıkailtmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mu· 
lürlüğü binasında kurulu komisyonda 2--12-936 çar§amba günü 
.aat 14 buçukta yapılacaktır. 

Tabiatı eri 

2 - Tahmini fiat 1110 liradır. 
3 - Muvakkat aaranti: 83 lira 25 lCunı§tur. 
4 - istekliler ıartname ve listeyi her gün komisyonda göre· 

)iJİrler. 

~KURUN~ 
1 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete- ı 

5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sa
rıh kanunda yazılı belgeler ve bu İ§e yeter muvakkat garanti makbu7. 
(eya banka mektubu ile birlikte belli zün ve saatte komisyona gel· 
neleri. (2982) 

Semti meşhur Cadde veya Muhammen 
ve mahallesi sokağı No: sı Cinsi kirası 

Lr: Kr: 
Sultanahmet 39 Bir oda baraka 1 50 
Nakilbend. 
Çar§ı'da. Perdahçılar. 54 Dükan. 3 
Çakmakçılar' da Odabaşılığın 20 
Valde Hanı. nısıf hissesi 

Yukanda yazılı malialler 937 senesi Mayıs nihayetine liadar kiraya 1 
verilmek üzere açık arttırmaları uzatılmıştır. istekliler senelik muhaınmen 
drasmm yüzde yedi buçuğu nisbetin de teminatı muvakkate akçelerile bir
•e ihale günü olan 2 -K. evvel-936 Çarşamba günü saat on beşe ka-

:\1' Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Ba§lllüdürlüğünde akarat kalemine 
ehnel~ .(3294~ . 

ye girmek için Lae, zartmm k6§e.9lne (ga. 
zete) kellmeat yazılmalıdır. 

KIJ'F.lı]f lııtlyen okurlar, mektupla.nna 
ıo k~luk pul koymalıdırlar. 

.Buılımyan yazılan geri göndermekten, 
tuyaıeta:ı.z yoııanmıı mektuplarm lçtne 
konulan parala.--m kaybolo1asmdan, ua.n 
olarak çıkan yazılardan detayı. dlrektôr • 
ıUk, Ostllne soru eorgu aımas. 

Giinü geçmif ıayılar 5 kuraıtur 

Adre~ '.:ıJ değiotıren aboneler 25 kuruş 

Merter. 

Gazetemizde çıkan yazılarla realmlertn 
ber hakkı aaıt keadlal lçlndlr. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoımaniye cad. No. 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

BlN 
Her eczanede arayınız 

Istanbul Belediy~si Sa.rıyer Bina 
ve Arazi şubesi memurluğundan: 

Emirganda Tokmak burnu Emirgan caddesinde 14 nunıarab bit 
kötk bir ahır ve 356461 zıramda muhtelif ağaçlan havi emlakin taınaıt'' 
ve 17,5 masora ve iki lüle Taksim suyunun 1/3 hissesi vergi borcundıal1 
dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine göre ipoteksiz olarak bilııı~; 
yede satılacaktır. İsteklilerin kat'i ihale günü olan 3- 12-1936 tarihill 
müsadif Perşembe günü saat on albda Sarıyer Kaymakamlığında rni.ite" 
şekkil idare heyetine başvurmaları. (3231) · 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

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

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0GO liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat va~ 

Sahibi: ASIM US-YAKI~ Matbaam Ne§riY,&tDlrektöıü:.Refik A. s_e'l"J 


