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Bu ün 
azetemiz 

ilk defa olarak 

Türk kağıdı 
Üzerine basıldı 

İzmit kıiğıt fabrikasile mem. 
leketimiz yeni bir servet kay. 
llağı kazandı. Diln fabrikanın 
açılış merasimini sevinçle ha. 
her vermiştik. Bugün gazete. 
ll\lzi ilk defa olarak fabrikanın 
Yaptığı kağıt üzerine basmakla 
iftihar duyuyoruz. Türk kağı. 
dının Avrupa k!ğıtlan ayarın. 
da muvaffak olmuş bir eser ol. 
duğunu görerek te seviniyoruz. 

'tiirk olacak t. 
1 

Türk matbaacılığı 200 yıl. 
danberi sadece Türkün emeği 
ile işlemiştir. Bugün gazete. 
!bizi kendi klğıdımız üzerine 
hasınağa muvaffak olduk. Ya. 
lln bütün matbaacr1ık IevazımıJ 

_____ ! 
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Sayısı Her Yerde 3 Kunış 

1917 ihtilalinin 19 uncu yıldönümü 

Sovyetler Birliği dün 
milli ha yramını kutladı 
Moskovada büyük geçit resmi yapıldı 

DUn Ankara Sovyet elçiliğinde ve tehrlmiz 
konsoloslu!}unda kabul resmi tertip edilmiştir. 

Şehrimiz SOV1fet konso1cshanesind8 dlİ.i.nlCü klib1il resminden bir görünüş,· 
Vali Muhittin Üstündağ, vali muavini Hüdai, konsolos Varte, konsolos mua

vini Kemal 
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~ Parasız muayene ! 
kuponu i 

Bu kupondan yedisini birik· ı= 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini paraauı 

muayene ettirebilir. 

···········---·-----.. ···········-=···- ---

lspanyol asileri 
Madrite girdiler 

Şehirde yalnız Başvekil kaldı, umumi 
karargah 80 kilometre şarka çekildi 

HükU.met tekzip ediyor 
Tancada ltalyan beriyelilerile lspan

yollar arasında çarpışmalar oldu 
Perpignan, 7 (A.A.) - Albay As. 

censionun kumandası altındaki nas. 
yonalist kuvvetler bugün öğleden so!l 
ra Madrlde girmişlerdir. 

Madridde kalmış olan yegane 
hükumeti azasının Caballero olduğu 
söylenmektedir. 

Roma, 7 - Burgostan bildirildiği.. 
ne göre, General Frank.o kuvvetleri 
bugün Madride girmişlerdir. Nasyo'!I 
nalistler yarın (bugün) hükumeti t.a .. 
mamile ellerine geçireceklerini ümit 
ediyorlar. 

(Sonu Scı. 6 Sil. 2) 

. 

Bay MitatNemlinin tütün 
deposundaki hadise bünya siyasasına 

Haftada bir 

plu bir bakış 
Dost Sovyetler Birliği dün 1917 

inkillbınm 19 uncu yıl dönümünü kut 
luJamıştır. Bu münasebetle Mosko. 
vada yapılan merasimi aşağıda bildi. 

r.·· . _,.,.:u'1it·~· işçinin açıkta kalmasına meydan verme-
v-unlecuı ~· mek için tedbir almak lazım 

ASIM US 
(Ya..."'18ı 6 ıncı 8a-yı/ada) riyoruz: (Sonu Ba. ! Sü . .U 

ülkiueliler Ankarada 

atii,z 
~e mektebinin (Şiyasal bilgı1er okulu) Ankaraya taşınması üzerine 
~ n. hükumet merkezine törenle gidip törenle karşılanan Mülkiyeliler 

ki f.Jıu.s meydanındaki abide ön ünde samimi tezahürlerd,e bulwndular; 
.ıt re:ttm abide önünde toplanan Mülkiyelileri gösteriyor; aşağıdaki 

·~ 'lc"lq ıt.Tca:raa.a eski M'ülkiyelilerin yolda yeni Miilkiyelüerin geçi,Jini se. 
~ görülüyor. Eski Mülkiyeliler arasında Kamutay Başkanı Abdul. 
~ Ve bazı ?Mb'uslar da görü lmektcdir. 

l .. 
llrk - Irak münasebatı 

f.e • 
Ilı h ••k A t u ume tarafından da agnı 

samimiyetle idame ettirilecek 

Eşeğin file 
galebesi 

Roozeveıtin ikinci defa olarak A
merilca cumkurreisi seçilmesinden na-
sıl bir netice çıkıabilirt Bu m.uvaffaki. 
yetin vereceği mühim neticelerden bi
'T'isi hiç şiiphesiz yeni dÜ!nyada e§ek
Zerin kıymet ve itibarının yükselmesi 
olacaktır. 

Bizim 'büyük "bir kanaatle verdiği. 
miz bu hükme, sakın, gülmeyiniz: Zi
ra Roozeveltin rakibi olan Lamilmt' a 
galebesi demokrat partisinin cumhu
riyet partisine galebesi, bu d,a dem.ok. 
rat partisinin amblemi olan e§eğin 
cumuri.yet partisine amblem olan fi
le galebesi demektir. 

f 

,... 

Roozevelt intihahat rrropa,ganikı:T,a,,. 
rını yaparken intihapçılıarm reyini Tro. 
zanmak için yalnız geçen c1ört yıl için
deki rnıuvaNakiyetlerini göstermekle 
kalma.m~tı. Ayni zamanda başı Taç 
süslenmiş bir e§eği kam.yon içerisine 
koyarak gittiği her yerde yanından 
ayırmama.le sııretile bu hayvana bü
yük "bir hürmet eseri göstermişti. O. 
nun için Roozeveltin elde ettiği bıt son 
zaf erd,e eşeklerin d,e bir muvaffakiyet 
hassası vardır. Bwna karşı kıymet ve 
itibarlarının biraz daha yüksel?Msi 
pek tabii değil midir 1 

Hasan Kumçayı 
Mithat Nenilinin Ahırkapukıki tütün deposu önünde polisler ve işçiler 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

Emden gemisinde kabul resmi 

Limanımızdaki Emden kruoozörü:nii ziyaret edenlerden bir gurup Alman 

An karadan •.• 

Gilişi güzel 
Mektuplar 

Evveke ga2'ete-
p ti.il mizde senelerce < ,T! ''Gel~igüzeı,, baş. 

4t!' .c: ltğı altında günde
lik mizahi fıkral.ar 

~ yazan ve dilimizde 
v- şaka edemyatının 

en gii.zel yazılarını 
'VÜC'tıda getirmıi,ş o
lan değerli muhar .. 
Tir "Toplıı iğne,, ~ 
bir zam.andan beri 
Ankaroda bulunu-

Toplu iğne yor. Arkadaştmız 
bundan sonra gazetemizde ç'Anlı:ara

dan gelişigüzel me'ktuplıar., b<i/Jığı ile 
mizah, yazıl.an yaazook:tır,· zevkle o. 
k~naoağından şüphe etmcdiğinıiz bu 
mektupklrın ilki tılci sa ımızda 
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A vusturyada krallık Ma-l!"'C~~""'?;-~~;;;;;=~ Bay Mi tat Nemlinin tütii 
:: munasebetıle g 

caristanda silahlanma il Atatürk'le il deposundaki hadise ~ .. .. .. ~ 

Bu iki teşebbüse de ltalyanın ii Devlet re:sıeıi arasında H 
d d 1 1 

U teati oJunan telgraflar Ü 

l\fithat Nemlinin Ahırkapıdaki tü. 
tün deposunda çalışan amele ile depo 
sahipleri arasında bir ihtilaf çıkmış. 
zabıtaya da aksetmiştir. 

Dün, işçilerden biri şöyle de 
tir: 

yar ım e eceği an aşı ıyor il Cumhuriyet bayramı mUnase-:: 
:: betile Cumhurreisimizle devlet re-g 

"- Ben bu müe&ıesenin 12 S 

dir işçisiyim. Hiç iş kesildiğini 
medim. Şimdi müessese iş kesi. 
Biz çalışmak istiyoruz. Hepimiz 
lük çalışmamızla geçinen insanlS 
Dileğimiz sadece ekmek parasııı' 
karabilmek ve vere.•dyeden kur 
maktır. Bunun için haftalık ~ 

istedik. 

it l H • • N !5 isleri arasmda tebrik telgrafları!! a ya arıcıye . azırı ~~ =~~~:::z~tur. Bunları aşağıdan 
Dün, bir çok amele, matbaamıza 

gelerek işlerinden çıkarıldıklarını 

söylemişler, dert yanmışlardır. 

V. g·ıı· .. ı· ıyanaya ı ı :: Türkiye cumhuriyetinin yıldö-:: 

ii nümü dolayısile şahsi saadetleri veii 
Roma, 7 (A.A.) - 9 ikinciteşrind~ ~~ n~cip Türk milletinin refahı için c.ij 

Viyanada toplanacak olan ltalyan - ii lan en hararetli temennilerimin ka·ii 
Macar konferansının çok ehemmiyet. g bulünü ekselansınızdan rica ede- ii 

Mesele hakkında yaptığımız tah. 
kika ta göre, vaziyet şudur: 

Mithat Nemlinin Ahırkapıdaki de. 
posunda çalışan sekiz yüz tütün işçi. 
si, geçen sen;ye kadar haftalık al. 
makta idiler. Depo idaresi, haftalik 
tediy~tı on günde bire çıkarmış, iş. 

çiye haftada bir verilen ü~ lira avan 
sı da bir liraya indirmiştir. On gün 
de bir para alan işçiler, veresiye alt-;; 
veriş yapmak yüzünden zarar gördük. 
lerini ileri sürerek depo müdürlüğii. 
ne bir heyet göndermişler ve eskisi 
gibi hafta hk almak istediklerini bil 
dirmişlerdlr. 

}11111ııııııı1111ıııı nı111111ıııııı111ı1ıı11tıı111111ııııı1111111ınnı11111ıi 

) Zonguldakta 
Maden kömürü 108 

ı 

yıl önce bugün 

-

=_:_: ::ı~::7::.~.~~~ .. bttı § 
olan Zonguldak kömür maden. ~ 

~ leri bundan yüz sekiz sene ev. ~ 
vel bugün Uzun Mehmet adlı ~ 
bir Türk tarafından bulunmuş. ~ 

= tu; 8 teşrinie\'vel bu kutlu gü_ ~ 
~ nün yıl dönümüdür. Onun için ~ 
( __ = Zonguldakta llalkevi bugün U. ~ 

zun Mehmedin hatırasını -ınygı ~ 
~ ile anacaktır. ~ = -~ Zonguldak maden kömürü. ~ 
~ nün bulunuşu, yurdumuzun bu ğ 
~ güzel ka.c;;abası için pek önemli ~ 
~ bir geçim sebebi olduğu kadar ~ 
j bütün memleket iktisadiyatt ba. ~ 
~ kımından da faydalıdır. ~ 

~ Uzun Mehmedin hatırasını ~ 
~ biz de hürmetle anarız. g 
= a f.1111111111 uııınıııu1 uıııııııuuıııınıı11111ıınıı11111ıııııı1111 ıııtınııi 

Roosevelt 
Bir nutuk 

söyliyecek 
Vaşington, 7 {AA.) - B. Roosevelt, 

Buenos Airesde toplanacaıt olan Pa. 
namerikan sulh kongresine iştirak 

etmeli kararını vermiştir. Tahmin 
edildiğine göre B. Roosevelt bu mil. 
nasebetile, devrimizin değişmiş şart. 
Janna uygun bir monroe doktrini llAr. 
edecek ve harp aleyhinde bir nutuk 
söyliyecektir. 

Türk - Irak 
münasebatı 
Ankara, 7 (A.A.) - Irak elçiliğin

den: 
Iraktaki son kabine değişmesi ü-

7.erine pek değerli Türk gazetelerinde 
yeni kabinenin harict siyaseti hakkın
da muhtelif kaynaklardan alınan bir 
çok haberlerin neşrolunduğunu gören 
Irak Ankara elçiliği, aşağıdaki beya.
natm yayılmasına Anadolu Ajansının 
veeatetini rica eder 

Irak ile Türkiye arasında mevcut 
olm& oo karde:jlik hissiyatı mütekabi
Ze.Mne ve iki kom§'u memleketin milş
terek menfaatlerine dayanan pek sa. 
mimC münase'batın idame ve takviyesi 
hUBU8Unun Irak harici siyasetinin en 
mıühtm e8a8Zanndan biri bulunduğu

nu oo butıa dahili hükumet tebeddü-
lünün tesir etmiyeceğini muhterem 
Türk efkarı um.umiyesine arz ve teyit 
etmekle en mühim vazifesini ya.pmt§ 
oUluğuna Irak elçiliği kanidir. 

Ayni zamamüı Irak, müttefiki olan 
lngUtere ile samimi ve dostane miina. 
sebetlerini mııhr{azaya devam ve l:rii
tün 1wm.ş·ulari.le artıStnda mevcut dost. 
lıık bağ ve al<ikaalrının idame ve ttı. 
~tına gayret eder,el..-tir. 

Romanqa Başvekili 
Mareşal Fevzi Çakmakla 

mülakatta bulundu 
Bükreş, 7 - Bugün, a.skerl klüpte 

Balkan anlaşması erkanıharp başkan
ları §ere fi ne bir ziyafet verilmiş, ziya
fette Romanya Başvekili, hariciye na 
zrn ile diğer erkan bulunmuştur. 

Ziya.f ctten sonra Başvekil Tatares
ko bUyUk erkanıharp bnşkanımız Ma
reşal Fevzi Çakmak'la ayrıca müla 
katta bulunmuştur. 

li olacağı tahmin olunmaktadır. Bu ii rim. ;~ 
konferans neticesinde Avusturyada ii Polonya Cumhurreisiii 
krallrğın tekrar tesis edilmesi ve Ma. :a IGNACE MOSCICK!!i 
caristanın tekrar silahlanması müm. ~i Cumhuriyetin yıldönümü vesi-ii 

kü d .. e·= !esile ekselansınızdan bana gönder-:! n ur. : •• 
Kralcı mahafilin mühim sahsiyet. iS mek lıltfunda bulunduğu samirr.ii! 

ı · d 1 h t· · ı· ts t 1 :: tebriklerden dolayı teşekkürlerimiii 
erın en o up seya a ı gız ı u u muş .: . • c= 
ı B 

'

,. . R d b 1 :: takdım eder ve şahsı saadetleri ve·ı 
o an . von ıesnerın oma a u u. r . . p l ·11 . 1 

b .. "k b' h . .1 .i necıp o onya mı etmin refahı için•• 
nuşuna uyu ır e emmıyet verı . :: 1 . . te .

1 
. . k b ı: 

:: o an en ıyı mennı erımı a ul et-iı 
mekle beraber, Romanın Avusturya. :: . . . ed . •I 

. .i . i 
1 

. . , :: menızı rıca erım. 11 
da ~ır re1 m değı~me~ mese .esını çoj{ i! K. AT ATORK ıi 
aktöel olarak telakkı etmesı muhak. :: Tlirkiye milli b il : ıi •• ayramı Vet!I es--:. 
kaktır. ~i le, gerek kendi saadetleri, gerekse:! 

Habsburgların tekrar tahta geç. ı5 necip Türk milleti i"in ""~'edlğimi! 
. '--- b 1 B :ı "" ~ "" 

Murahhaslar, müdürlük tarafın. 
dan alaka ile dinlenmiş n istekleti 
yerine getirileceği vaadedilerek ev. 
velki gün için haftalık ,·erilmediği 

takdirde avans verileceği söylenmiş. 
mesıne şau-=n muarız u unan · U en samimi temennllerimin kabuıuJ! 
Gömböşün ölümü bu işi kolaylaştıra. n nü eksela.nsnın.dan rica ederim. H Fakat evvelki gün ameleye, istek-
caktır. :! Çekoslovakya Cumhurrelsiİ! !erinin kabul edilmediği, paraların 

tir. 

· Yakrnda müessir bir ltalyan yar. H EDUARD BENEŞ 1: gene eskisi gibi on günde bir verile. 
dımına mazhar olacağını Macarista . !i Cumhuriyetin yıldo'"nu"'mü mn ..... Ji. 1 ~: ceği bildirilmiş, bu, amelenn itiraz: 
na temin eden B. Mussollninin l\fila. I sebetile ~ana. göndermek Ifttfundaii ile karşılanmıştır. 
no nutkundan sonra, bu yardımın i bulwıdugunuz temennilerden dolayı:: Akşam üstü vaziyet tamamile d;ı.. 

:~fı:;:artas~!!~:S~mş~~~~~e ı::~;~ 1 :;ı~~';' v!"::i:.ı::ıı::ll ~~;~da~~::~::"!!~!,::!:~!:': 
li edecegı hakkında şayialar dolaş. tınız gerekse Çekoslovakyanın re-i~ on gün tatil edildiği tebliğ edilmiş. 
maktadır. fahı için olan en derin temennileri.;! 

Viyana, 7 (A.A.) - Reisicumhur i min kabulünü ekselansınızdan ricaSi tir. Bunun üzerine amele, kendileri. 
Miklas, Macaristan Kral naibi Horti. u' ederim. i:i ne iş verilmedikçe gitmemekte ısra,. 

ı etmişler, hadise polise aksetmiş, ri. 
nin son zamanlarda Avusturyaya K. AT ATtJRK ·ı: •- - .. .. k d 1. f b 
yaptığı ziyareti iade etmek üzere önü. ij Türkiye milli bayramı münase-ıf vayea.c gore uç yuz a ar po 18 a · il rikaya gelmiş, bazı hadiseler olmuş. 
müzdeki kAnunuevvel ayı zarfında ~· betile şahsi saadetiniz ve Türkiye-ii 
Budapeşteye gidecektir. 1 nin refahı için olan en samimi tc-:i ve üç kadın bayılmıştır. Hadise ye. 

•• rine gelen Eminönü merkez memuru, 
Roma., 7 - İtalyan hariciye nazı- • mennilerimin kabulünü ebelan.sı-!! 

n Kont Çiano bu alqam Viya.naya. ha.- U nıwan dilerim. i; ameleye dün sabah için iş verileceği. 

Bu sabah çalışmak için geldi~ 
nüm üze- polis çıktı . 'Bir tavassut e 
müesseseden bizi bir dinliyen 
da çalış..~:ık . Yoksa bizlerin gre" 
tmmızdan bile geçmemiştir ,·e g 
mez .. , 

Ameleden bir kı~mını makaıt11 

dinliyen emniyet direktörü Salilı 
hç da demiştir l·d: 

"-Tütün amelesi grev yapm~ 
ğildir. Yevmiyelerin on günde 
ri1mesi L'9te~i üzerine ortaya bir 
laşamamazlık çıkmıştır. Amelt 
bazılarını getirterek dinledim. 
sahibi ile görüşerek amelenin p:ı 

tesi giinünden itibaren işe başlattı' 
rını temin edeceğim.,, 

Dün geç vakit hendisile göra 
ğümüz depo sahihi Eay Mithat !~ 
1i de şunları söyledi : 

"- Depoyu bir I!lüddet i~in P 
mamızın sebebi ,·ardır. Bir ~I 
tesis ediyoruz. Bunun için bazı C. 

şiklikJere lüzum görclük ve buıtll 
min için bir kaç gün depoyu· li 
mak m~cburiyctinde kaldrk. 

lşçi meselesine ge!ince; biZ 
günde bir para verme esasını IJ 
etmiş bulunuyoruz. naftada bit 
işçi avans alabiliyor. Hatta bit' 
gün önce, almak istiyenlerin fi 
yani iki lira alanın üç. dört Jirıı 

bileceğini söyledim. Binaenalc)'~ 
günde bir para dmanın bir 1J 

· :: :· ni söylemiştir. Amele de evlerine da. 
reket etmiştir. Kont Çiano orada. aym Efganistan kralı !İ ğdmışlardır. Depoda yapılaca•1ını söyled 
11 inde yapıle,ca.k ol&.n Roma proto. MEHMET ZAHiR li I 

yoktur. 

kolu devletlerinin toplantmma iştirak Majestenizin TürkJye milli bay-•.! Dün sabah l'ıPr s:rUnkU Is saatinde defjşikJlkler bitirildikten ~nnr:ı 
d 1 · ·ı k ı k pa.. bu ancak bes altı gün daha : 

edecektir. ra.mı müna.sebetile izhar etmek lüt-U epoya ge en ışçı er, apı arın a ._,. cek - on gün .de bı'r para a]mag·ıı 
f d bul d ~ tem ·1 be ... mış, deponun polis kordonu altına a. 

Kont Çiano Viya.nadan sonra Ma- u~teah .un uguGe ennı er nı;: Jınmıs olduğunu görmüşlerdir. olacak bütün işçileri ~.alıştırac~ 
car başkanı ve hariciye bakanmm zi- İl mu assıs etti. rek kendi saa-n ~ __ _ 
yaretlerini iade için Peeteye gidecek- j5 deti, gerekse Efganistanın refahın ---------------B----1-----·d 
ur. PariB, 1 <A.A.> _ Matbu•t yeni- !1 ::;~ =~~~=-:~:'.'ini! So vy eti er i r iği Ü I1 
den Avusturya. meaeleleriyle meşgul il K. AT ATORK !! d 
olmaktadır. Avusturya.da. krallığın il ı Türkiye milıt bayramı yıldönü-ii • ı l" b k t ı J 
pek yakında iade edileceği ve Arşidük i: mt1 vesilesile, şa.hsmızm saadeti.~! mı ı ay ram ı n ı u a 
Otto'nun kral olınası derpiş edilmek- f ! Türkiyenin refah ve eerefi için enii 
ted1r :i samimi temennilerimin kabulünü:i • ı: . . :: 

ltaıya buna muvafakat etmiştir. g ekselan.smmlan nca ederıın. U 
Çünki1 krallığın iadesi Avusturya is- :5 Mısır kralı U 
tikWinlıı tam bir garanti11i olarak te- 1: FARUK 1 !5 
18.kkl etmektedir. ti Ma.jestenizin Tilrkiye milli bayM~i 

Diğer taraftan Almanya da Viya.- il ramı münasebe;ile i~ar ~trnek h1tf~ 
na büyUk elçisi Von Papen vasrtasile U funda bulundugu temennıler beniSS 
muvafakatini bildirmiştir. Ancak Ot- fi fazla.sile mütehassis etti. Gerek sa-5S 

r; ad tl · k l k t· · :~ to bir Alman prensi olduğunu illn ey •: e en, gere se mem e e ınm re- ·i 1= fah . . 1 . • t . :. liyecektir. Bu da Almanyayı tamamiy- !: ı ıçın o an samımı emennılerıM:; 

le ta.tmin eder mahiyettedir. i! min kabulünü majcsteniz.den dilc-li 
AVUSTURYA DA ITALYAN IMPA- i: rim. li 

RATORLUOUNU TANIMIŞ! • K. AT ATtJRK :: 
Viya.nadan Fransızca lntransigeant Türkiye cumhuriyeti bayramıii 

gazetesine bildiriliyor: münasebetile zatı tZahinıanclerineg 
İtalya imparatorluğunun A vustur- tebrikleri.mi arz ve cumhuriyet mil· U 

ya tarafından tanınma meselesi mev- letine terakki ve saadet temenr.ii! 
zuu bahsolurken, Viyanadaki İtalyan ederim. ii 
maha.filinde bunun daha şimdiden bil- Hicaz kralı i~ 
fiil ortaya çıkmış bulunduğu söylenM i ABDtJLAZIZ IBNISSUUT!i 
mektedir. Hakikaten, gerek Avustur- fi Tlirkiye cumhuriyetinin on U-ii 
yanın yeni Roma elçisi B. Valdenegg- Iİ çüncü yıldönümü münasebetile va.-~i 
in İtalyan kralına takdim ettiği itl- :I ki tebriklerinden dolayı teşekkür-U 
matnamesinde, Avusturya cumhurrei- ii lerimi takdim ed~r ve zatı haşme-ii 
si Miklas'ın İtalyan elçisi Selata'yı Iİ tanelerinin ve memleketinizin reM~i 
kabul ederken söylediği sözlerde "!tal ıı· falı ve saadetlerini temenni eyle-ii 
ya kralı ve Habeşistan imparatorlu- 1 rim. :; 
ğu., ibaresi sarahaten zikrolunmaktaM J. K. AT ATtJRK 

1
:! 

dır. :1 Cumhuriyet bayramının hulUlü,j 
. b/USSOLINININ NUTKUNUN h zatı fahimanelerlne sıhhat ve saa-:S 

ROJIANYADAKI AKSI H det ve necip Türk milletine refahU 
Bi!kreş, 7 (A.A.) - Transilvanya. ~f temennileriyle müterafik derin tebÜ 

da Cluj şehrinde bir tüccar, bu şe. ; riklerimi arzetmeğe vesilei hasene!~ 
birdeki ltalyan konsoloshanesinin 1 olmu§tur. n 
camlarını kırmıştır. Sorguya çekilen ı GAZI 1 ij 
tüccar, bu hareketinin Macar tadilci. Türkiye cumhuriyetinin yıldö-İi 
1iği lehine B. Mussolini tarafından İ' nümil mUnasebetiyle vaki olan teb-ft 
<:Öylenen söz1erin kendi!'inde uyan. İİ rikle.rinden dolayı teşekkürlerimi!; 
dırdrı?ı isyanın bir tezahürü olduğu li takdım. ~er ve gerek. zatı haş~ıw- 15 
nu cıö"lemictir. .: tanelerının gerek necıp Irak mille.if 

B~k cıt d k t t 1 b f d i tinin refah ve saadetini temenni eyl"i u re.., e emo rn a e e e f' 
1 

. •ı 

TI M 11 1 . .. 1 . . erım. ! 
rnsvonu, . ~ıs.cıo n nm ~oz erın; 1 K. AT ATO RK :i 

Moskova, 7 (A.A.) - Bugün Kızd 
meydanda büyük bir geçit resmi ya. 
pılmış ve bu geçit resmine Moskova 
garnizonundan piyade, topçu, sti. 
vari n diğer her sınıf asker, motörN 
kıtalar, hava filoları ve l\foskova pro. 
letaryasr silahlı efradı iştirak etmiş. 
tir 

Daha evvel kıtalan teftiş eden Sov. 
yetler Birliği müdafaa halk komiseri 
Mareşal Voroşilof, ufak bir nutuk 
söyliyerek kttalan tebrik etmiştir 

Kıtalar, bilahare Leninin ml!,pr1 ö. 
nilnden muntazam surette geçmi1'ler . 
dir. 

Buradaki tribünde Sta lin, Molo. 
tof, Kaganoviç, Kalinin ve Orkon 
kiç ile parti ve hükftmetin diğer er. 
kanı bulunmakta idiler. 

Geçit resmini binlerce Moskovalı 
işçi ile diğer şehirler ve kolhoz mu. 
rahhas heyetleri, yabancı memleket 
işçileri delegeleri, elçiler heyeti ve 
ataşemiliterler de seyretmişlerdir. 

Askrl ge~it resminden sonra hük11 . 
met merkezi işçilerinin muazzam te . 
zahUratı ~lamış ve kızıl bayrakla:-. 
portreler ve levhalar ile Leninin me . 
zarı önünden ge~en bitmez tükenmer. 
işçi kütleleri Stalini ve arkadaşlannı 
hararetle selamlamışlardır. 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas.~ ajansı 

bildiriyor: 
Prav.da gazete,qi, halk komiserleri 

konseyi B. Molotof un "Doğru yol Ü. 

zerinde,, serlevhalı bir makalesini n'!~ 
retmektedir. Endüstrinin inkişafını 

tahlil eden B. Molotof. ağır endüstri. 
nin umumt io;;tihsalinin bu sene harp . 
t.-n evvelkine nisbctle 8 misli ''e 1928 e 
niı:ıbetle :; misli daha fazla olacağını protpc;,fo eden bır beyanna~e neşre . l:wı:::aa:~a:::::;:wuwm::umııı:i! 

miştir. - Y.azmaktadır, \_ 

ŞEHRiMiZDEKi SOVYET KOfı' 
· LOSLUGUNDA l 

Sovyet ihtil~linin 19 uncu '!' 
nümü olması münasebetile düıt ~' 
rimizdeki Sovyet konsolostıa:, 
baş konsolos vekili B. Varte bit ~l 
merasimi yapmıştır. Vali ve ~ 
ye reisi Bay Muhittin üsdünds~ 
li muavini Bay Hüdai de konsol 
kilini tebrik etmişlerdir. , 

t~· 
Aynı saatte Ankarada da ti 

elçi Ifarahan tarafından kabul 
yapılmış, akşam üzeri bir balo ' 
miştir. '11 

ANKARADI KABUL RES• 1 
Ankara, 7 (A.A.) - Sovyttl~tt 

tilıilinin yıl dönümU münasebet~! 
gece Sovyetler BirWH büyüle ~ 
ğinde biiyük bir knbul resnti b 
mıı; ve Baş,·ekil lııımet lnönü ile ~ 
vekiller, kordiplomatik, bir ç0

1
, 

huslar ,.e !':air yüksek zevat ııııı 
hınmu~lar<lrr. ~ 

FakD11 
Ankara Huhuk 

sınin "Kaunoşrrı0 

top aniısı., ,.eı 

Ankara, 7 (A.A.) - Bu ~~te~ 
kara. Halkevindc Hukuk fal<il , 
Kaynaşma Toplantısı .AdJie~,..ı!~ 

· tW Şükrü Saracoğlunun da ıŞ f.J ,·c parlak bir surette yapılnuB dııJi4 
vekili gençliğe karşı bir defa. ~tl 
gilerini göstermişlerdir. ToP1 

'!fl·t>' 
vakte kadar büyük bir sıı. , 
i<::inde devam etmiştir. tfl 
Arnavufluk hükfıf11 

düştü ti~ .. 
'I'iran, T (A.A.) - Arnıı~ ıı• 

kumeti, meclisin gayri ınUgBJ 
ra.n üzerine istifa. et.ıııiştif· 
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1 - KURUN 8' II. AfBŞIUH 11'6 

Meşhur hayali ve hokka
baz Bay Şefik diyor ki •• Sevdiği kızı 

öldürdüğü için •.• 
B. Şükrü· Kaya ı Emden mektep 

gemisinde şölen Takımımız olsa Zati Sungurun yaptık
larını biz de yaparız; fakat. bizim On gıt hapıs yatacak 

kızın babasına da bin 
lira verecek · 

Dün Anka1adan 
şehrımıze geıdi .. 

Dahiliye vekili ve Parti Genel sek- Çanakkaıede oıen Aıma 
reteri Bay Şükrü Kaya dün oehrimi- tarın kemikleri ba -aab gaptıkları,,,ızı o yapamaz I 
ze gelmiştir. 7 b .. ·ı le 

- VJDUzzzzz .•• 
- Vnnnzzn .• 
- Vıuuzzzzz ... 
An vmltıaıaa, koea kan :ıonlbsL 

aa benziyen bir ses, tef ıfiriiltiileri 
~e gümbtlrtil aruında Haebaclm ka. 
hn, basık n nezleli sesi duyulur. 

- Ylr, aman, medet.... Bana bir 
ftlenee, aman, medet .. 

Mefhar KaragözeB Şefik, lstan. 
lnıı mahallelerinin senelerdenberl pek 
1almıdu tanıyıp se•cUtl. befeadlll 
llefhur bir eanatklrdır. Kıymtli bir 
blk anatklrı .. 

Çarpmbada Beyeeflz mahallesin. 
te Çlleket Mkaiıada S numaralı ev. 
.. otvan bu mahallenla mtimemdU 
•lan Bay Şefik, ricam Barine sanat 
••yatını anlatıyor: 

- 313 denberi karaskeQJlk ede. 
rlm; demet tiyle b8y1e kırt sene 
•lmuf.. Ben çocukken aemtlmlzdP 
ltlr ~çekçi Rıza efendi wrdı. Kan 
tiz oynatırdı. Ramazanlarda ono 
leyretmefe rlderdlm; Karagözdllfil.t 
•ttnl lJana ondan gelmfıtir. OnA 
tırak oldum. DQtbılere filb sittik. 
BayJeee baıladık lıte.. 

- Bu tı insana para kazandırır 
llıT 

- BneJee, eftl. Çohü: ~ M. 

1dh1Jfs: bu ftle seneleree aile g~n 
tirdik.. Bea postaha ... e emaaet 
~-111'11 ldbn; on aene orada lılalet 
ittim, tl~ )'iz kurq aylıima ardı
:-ı,....anaL ()'~ ytz lnlrq mtlhlm 
h.ra idi o zaman.. Karqkelllk ytl. 

nden ben memariyetlml terkettim: 
laha şftkllr, oldukça refah lçindt 

~-"'!1"'4-~ .. .._..s-~~ 
~ yani harbi umumidenberi bizim 
•ler kma& artılı:

- Nerelerde brqk o,..UUUS1 
- Bir kere Jstanbulda mahalleler. 

'.. Meşrati7etten önce sık sık şeh. 
-delere, sultanlara, T&lde ,...,.. 
~t Yual lnettlnln sara,,_ ft. 
~ da siderdlk. Da•et ederlerdi .. 

tanltul dıfmda Karqlı; oynatmak 
"'" hmlre, Denlzlfye, Çanaklı:al.
te, Teklrdalma, lzmlte, meputl. 
t.tln Uk yıllarında lak•ye de dant 
'dildfk, sittfk.. Tabii her saman dU. 
h.aıere de çafmrJar, gideriz; ama 
• daha zl,ade hokkabazlrk ~·· Met
"-U1etten ince hokkabazlık yalaudt 
~ elinde idi; Tflrklerden, lnee be4 

•aatla •etral oldum. Bir yahu. 
.. ile ortak olarak ~alıştım; yeni na. 
::ralar da flkardnn; bir b~ da ~· 

nt1tt1rdlk ... 
1- - Rokkabazbkta ne gibi numara 

r JaparımusT. 

.. _~ - ne olacak.. Salqpar ke&mek. 
;:.dan yumurta çıkarmak, hokkada 
hı rlak bJhetmek. fabmbll kltı. 
~ ahaliye l'ileterip befendirip bf r 
1ı..:.den çıkarmak.- o~ Mldz, yirmi 
~ D10Baramız vardır. 

Abdillhamlt devrinde mabeyn bafiJe. 
!erinden.. Hem şeyhti. hem haff1'e 
idi, he mde hayali idi Fakat pek 
f evkallde kara1811 oayatırdı. Tezglh. 
p Ser~e Mehmet efendi de lyf idi. 

- in braailel olmak IPa ae 
lbımdır, abee?. 

- Bnell Hacivat, karaciz ve 
zenn" seslerini yapabllmelfdlr. Bu 
tl~ .... tır. Sonra taklit kabiliyeti 
lbnn. Kltlp SaHh taklide aleyh. 
tardı, "Balkı taklitle detfl mazmun. 
la dldlnleur. derdL o da doir11. 
aar, ta'Mt huar enap ohm7u ka. 
rıqlsel oJawıs. Blldlilnfs piti ka. 
raıls tullattır; 8teclenberl bUdlfimlı 
0111nan çer~veel malumdur, her 
karagözcü bunun sözlerini zekAsına, 
tnl)•lt•~ ••atta& pre d"olil•riitt 
Piyesle olmaz.... Halbuki şimdi ka. 
rqhde pay. onaı.alaı' da nrc 
kir • ı • kadimi bozmamalı ... 

- Bir karagöz oyunu ne kadar stl. 
rer?. 

• - Tam 0111n bir bupk eaatfr: 
ama rawaualarda uzatırız; ara yer,. 
kanto filin konalar; o da k&tlp Sa. 
Hhin leadıchr. 

- Basaa perde de hayaller çofa. 
lıyor; bu kadar plw nU1J bir ars. 
ya pUrl1ornnuı? 

- Bir elde Karag8z8n, bir elde 
de Badftdm dıfnefl ıBPe dayanır. 
Sonra yardımer da var tabft... Şimdf 
his ona makinist dl10raz. 

- Karafk oyuaandakl phıslar 
kaf tanedir? 

- Şimdi on, on bet ph18 göet-.. 
rillyor. Bakiden yh parça idi 1 

Zanllı hayaller... Canb insanlar 
gibi onlar da llilyor, demek... SaYt. 
lan )'lıden on bete fnmff f Karagl. 
ziln 80DU hatrnma geldi: 

Yıktın pn-tleyl e11letlln Direm, 

Varaglm Mllılblne lıcıber wreglm/ 

Rqel isminde bir yahudi kızım öl
düren yahudi genci Leon Behar hak
kındaki karar dün sabah ağırceza mah 
kemeslnde bildirilmiştir. 

Leon Beharm, 1sak kızı Raşeli ttç 
yerinden bıçaklıyarak kasten öldUr
dUğll kendi itirafı ve p.Jıitlerin eaha· 
detlle sabit olmuş, ceza kanununun 
448 inci maddesine göre 15 sene afır 
hapse konulmasına karar verilm1ştir. 

Ancak suç lllendili 1.8.Dlan Leon :8€
har yirmi bir yqmı ikmal etmemiş 
olmasmdan dolayı oesumm albda bi
ri indirilerek 12 sene alb ay hapsine, 
ancak Rqelle nişanlanıp aynlmalan 
ve kızın başka birisine ripnlanaca
ğmJ aöylemeei yahudi gencini tahrik 
Mbebi görUlerek cezası on sene bee 
aya indirilmiftir. 

Bundan bqka mUebbeden hidema
tı lmmeden mahrumiyetine ve Raş&
lln babuı !saka 1000 lira tarminat 
vermesine, kızı wrduğu çakının mtt
sadereslne de karar verilmiştir. 

Leon Behar karan sUkfuıctle din.. 
lemlş, salondan çıkmıştır. 

Poll• Haberleri 

Bir kadın tutuıup 
yandı, öldü 1 

Fınsaiada Tilrk ıQ.eil aokaiında 
Uç numaralı evde oturan Kostaklnln 
kanar Sofya enelld si• çamapr yı. 
~llialr ilzere yaktılt ateşl lflerken 
bir kmleım sıçramış, saçlanm tutu,. 
turmuştur. Evdeki diğer kadın1aı 

yetiıinceye kadar Sof yanın blitUn 
•lw •e ytlzil tamamen )'allmrş, 
hayım bir halde Beyofla hastane&l. 
M llaldınl••ftır. Sofya iki saat eoa. 
ra llıalıtllr. 

• SARHOŞLUK - Ali, Ekrem, 
Turıut, lsmail, Kemal, Kizım, is. 
mlnde beı kiff, evvelki gece saat 23 
te sarhoş olmuılar, Beyoflund& Meı. 
rutiyet caddesinde bir gazinoda hafı. 
np çafırarak miişterilerJ kaçırmıılar. 
dır. 

Sarhotlar 90nra caddeye çıkmış. 
lar, tramvayların önüne çıkarak sey. 
rlaef erı mani olmuşlar, zabıtaca ya. 
kalanmıılardır. 

• BU NASIL BALIK! - Galata. 
da Arap camllnde oturan Hasan diln 
Bnlılrn'lZ. r ·n <ia seyyar bir balıkçıdan 
yedili bahkta::ı zehirlenmiş, hastah~ . 
neye kaldınlmıştır. 

• SUSTALI ÇAKI iLE - Beyot. 
lundR Ata sokağında oturan Be8ene. 
kof isminde bir adam, arkadaıların. 
dan Bedrosu sustalı çakı ile göğstin. 
den yaralamıı, kaçmııtır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

• TRAMVAYDAN ATLAMAYI. 

Dahiliye vekilimizi Haydarpaşada OTQ 9aqa fl0'111l ece 
vali ve belediye reisi Muhittin Ostün- Bir haftadanberi §elırimU.de 
dağ ile Emniyet direktörü Salih Kı- nn Alman mektep gemisi Emden 
lıç ve bazı saylavlar istikbal etmişler kumandanı dün bir çay ziys(et1 'Y 

dir. ve bu ziyafette İstanbul valisi ve 

1a~sin Uzer 
Uçtıncll umumi mUf ettlş Bay Tah

atıı Ur.er, mUfettişlik iktisat mUşe
virf Bay Sa.tfet'le beraber dün 
Ankaradan eehrfmi7.e gelmişlerdir. 

Komünistler 
Bir kişi mahkfim oldu, 

iki kiıı beraat etti 
KomUnlstlik auçlle maznan olara" 

atır ceza mahkemesinde bir müddet. 
&enberi mevkuf olarak muhakeme e 
dilen 21 yaşında maldnlat Remzi, 19 
yqmda hırdawtçı Vahit, M yaıında 
da ı.atonca Fevzi hakkmdaki karar 
dün sabah aleni celsede blldfrlt 
miştir. 

Remzinin, üzerinde orak çeldç bu. 
lanan •• kendi evinde baatıtı bazı e•. 
rakı dafıttıtı ahit olmuş, dlrt sene 
atır hapsine, Uç sene mllddetle em 
niyeti umumiye nnaretl altında bu. 
Jandarulmasına karar Terllmlftlr. 

Fent ile Vahldln bu psetelerf o. 
k11maktan bafb bir kabahatleri ol. 
madıklanndaa beraatlerble "Ye derhal 
salı•erilmelerlae karar nrllallftlr. 

Lafımda bir çocuk 
cesedi bulundn 

Kumkapıda Hisar dibinde sUtça 
Mıflrdlç of la Nobarm ahın lnflndea 
s•n llfım temizlenirken 7eni dof. 
muı bir erkek çoeuk eeaedi balan. 
muştur. Cest morga kaldmlmııtır. 

BELEDiYE ZABn" ASI MEMUR 
LARI iÇiN AÇILAN KURS 
Emniyet direktörltığü tara.fmdan 

belediye zabıtası memurları için iki 
ay evvel bir kura açılmııb. Bu kun
ta merkez memurlan zabıta vezalfine 
ait ders vermişlerdir. Ayni zamanda 
belediye zabıtası memurlarına Topka
pı sarayı önUndekl bahçede talim de 
ettirilmiştir. 

Bu kurstan iyi netice almdığmda.n 
bu ayın on beşinde ikinci kurs ac;ıla
caktır. 

GAZ! KOPROSO MASRAFI 
Gui köprUsUnün inşası için bUtUn 

veealti nakliyeden 10 para resim alm
makta. olduğu malOmdur. KöprUnUn i
halesi yapıldıktan sonra sarfedilen 
paradan bqka bir milyon 800 bin lira 
noksan kalmıştır. Yeni inpat yapılır. 
ken nakil vaartalannda bilet tlcretle
rlne on para zam devam edecektir. 

avini, kumandanlar, gueteciler, 
man konsolosluğu erklrıı ve dfter 
vetliler bulunmU§tur. 

Çanakkalede ölmUş Alman 
lerfn!n tstanbula getfrflmlt be.ki 
rf bu sabah saat onda Tarabyada 
mUlecektir. Bu münasebetle Emelelll 
mUrettebatJ da bu merasime 
edecektir. 

Emden bu ak§am Uma.ınmndaa 
rdacaktır. 

K lltlr : flerl 

Azlık oe yabancı 
oJculiarınıt. 

Dün çıkan bir psete, ,abuCl 
azlık okullannın Mn darumlan 
kik edilerek ikinci bir kadro ftlıdıll 
eajnu yazmııtı. Bu meale e,..._ . ._. 
da alüadarlardaa yapttı
tırm:ıda öjrendijimize söre, nail 
okullarda oldllfu gibi yabana Ye 
lık okullarında da kadro .. ..ı.1ı1 
mevzuu bahis dei'lldir. 

Yapılan, sırf nakil ff becaJll 
mek latfyea öiretmealerle, qdu 
n1 ıubelere llretmenleria taJia 
mesldlr. 

Bakaabina emirlerine slre, 
ilk okullarda oldatu sibl k ebUll 
ra da ltretmen ok11la ........... 
yln edilerek azlık Ye ecnebi • 
1eri hocalığı yavaş yawş me&leklet
tirlleeektlr. 

DILllllZE ÇEYRILECEIC BBB. 

Unlversiteye bir çok yabua 
lerde yeniden 200 e yakın eaer 
mıştrr. 

Ba eserler Univeratıenlıa fül 
profesör Ye doçentleri taraf ..... 
lfmlze çevrilecektir. Bun ilk 
rfibesl olmak tlzere de D6a..t._.ı1ıı1 

cofraf yaaının tercümesine 
nı yazmııtık. Domorton 
bir kaç ay r.arf ında terclme edll 
ten sonra diğer eserlerin terdi• 
baılanaca.ktır. 

Tercüme edilecek eaerleria lllr 
te&i huırlanmııtır. 

MVLKIYEDEN BOŞALAN BIN:ı 

Ankaraya nakledilen Mlllkb'e 
landan boplan binaya pdlllk 
şlktaı 19 uneu okula aakleM 
Beşlktaştakl talebe vaziyeti dı•m 
lecektir. 

Beşiktaş 19 aneu okuluUa 
kala~~k binaya celince, bta •a. 
da Kabataı ve Gazl08lll&Dpqa 
rinin f l\zla talebesi nakledileeek 

• - Zati Sungurun numaralarmr 
tcltınuz mft, ne chrsfnls'l -.. SEKiZ LiRA ÇALMIŞI 
~ - Efendim, sahnede hokkabazlık 
'-ı tk kolaydır; etrafınız bo§tar, 1\. 

~ kal'llltızdadır Ye maktadır. Hal. 
'lıla, dlflnlerch halk f~ade, her 
--..; ortam.da oynarız. Her tarafı. 
~I latiı& ederler, her '8)'fmfzl gl. 

-~ Onan f~n bizimki eplee ma 
~ • Sahnedeki oyunlann çeşit. 
~ • ftlln takım marff eti1edir; ta. 
,._.._•lhnlzde olsa Zati Sun&'urun nn. 
~ 1•tını biz de yaparız; IAldn bt 
~Phklarımrzı o yapamu. Bir 
~ takım tedariki için bir koml9. 

NIZ - Cartıkapıda oturan 11 Y&fln. 
da Hüseyin din Şehzadehqından ge . 
len bir tramvaydan yere atlamış, fa. 
kat bu ıurada toflr Fuadın ldare&ln. 

nAve inşat masarifi ild milyon li
rayı tutacak, köprünün ~ ve mc
deriı tekli iki yıl içinde tamamlana
caktır. 

Bakırköyünde noter kltlbl 
ile dava vekili Meletl ve diler bir 

~bize de mUracaat etmlıtl, il. 
Pnhah.... Alamadık! 

Meyvab(Jfta Abdullahm cebinden 
lltls llraamı çalan Mehmet dthı tıçUn
cll sulh cer& mahkemesine c;ıkanJnue, ı 
hakkında teYkff kan.n verllmlftlr. 

deki otomobflin altında kalarak muh. ------------
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

• KEYF BU? - Galatada Buru 
otelinde oturan Estonya tebaasından 

47 yapncla Velfret ile metreai Mahal. 
ya enelki gece sarhoş olmuşlar, odJa 
ların eamlannı kırmııtardır. 

llALMIW DtLEICLERt 
Sultan hamamı dura~ yerinde 
hususi otomobiller durmamalıdır 

........... kara2öz oynatmak gt1 .. mildUr! 'Btl ll SulWıhamam• eof&ieri namına dört kifilik bir 
•111, mem.. Herke& kaşık yapar grup matblemır.a ıelerek fUDlan aöylediler: 

susl arabalar bizim ekmeğimize mont olmak iatiyorkır. 
8.ıtaft1ıamamı meydat1ıno doğnı §t'Sy~bir çı1otıctlk olur. 
....., bizim tçin ayrıalt.M yeri Avatıai otomobflllerin a'lds
ğını gö~ Bunu 1cat'I avreftlt lhnlM geçmek ,,., 
bizim 4çin ayrılan yeri biae bsrokmak 1blm. 8eyrllaq'er 
memw~ "'1detle namn dikkatmi ~ 
rica ederi&., 

~ ~~Pnu qrtaya getf rem ez, derin .. 
~ ;oft kara~özeUterden şair (). 

lft fttr" ı:t !! 'fhf llf'vreHhn : f evkP. 
onlar... ~nra Rallnm*.IH 
teJhl Fehmi efendi ftl'dı; 

"- Bi8 BuUanlwıntamalda, flnJbalanmu .,. ayn. 
m yertünt bO,m bir yer• """"rılGV'& Bam.ua to/iJrw 
ieM bir dtwGlc .,,.,. ,w Ur dl&rak yerinde ~ gf. 
bl ,........ .,..,.., ~ ~. rolrM A• 

kifi sahteklrlık suçile aorguya 
mişlerdlr. Bunlann muhakemı!lel

ça.rpnıba. günü saat on birde mr.m• 
mahkemesinde bqlanacaktır. 

BiZDEN MAL ALMAK 
JSTIYENLER 

Arjantlnln tanmmıı Uç bllyOk 
maaı TUrk ihraca .. tacirlerlle • 
aebet teela etmek ve TUrk malı ..... 
iateğile müracaat etmlşler, 
mtıracaa.tı ali.kadar ihracatçılara 
dlrmltUr. Bu f1rmalarm la 
rf maddeler, yaprak tUtUn, •vtlılWil 
kitre, mazı, soğan, zımpara 

tasfiye edilmie Rytinyağı, kura 
incir, keetane kabuklu ve lç 
tatlı badem, beı.elye, merclmelr. 
ya, nohut, kenevir ve kut yemidir. 

Filistlnden de bir firma kura 
va, kestane. kuaplık ha~, 

1-ıbat almak l8tecUltnl blldl~-
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... ~ bir neie ıeçkin hatunlar} lük ilicı, kablzdan lllUID)'a aanaı kesil
--diitldinl-i, lazoilan kızlar mitlere peklik ilia aağbk •sİyor. 

aiwn•winde: 
...., Seni -. ..lencliıweiim de 1Mm 

• r .. 
11.manma, dilinde mıütamdiy• Al
Peyıamber, dnletli isimlsi, her 

.W..tinden, -·ıennclan, orucundan 
....._. nbt iç yÜzÜ IMmun blwni

'-i, amdnhyı UJ'lrimlf eski oturak· 
.,....., bir hinoilu hin. 

CG,. kiiıt kavaflıiı yaparak heli
" alnmm terile ıeçinmede. Ki -

llaftflıiı ~yor deiil, yapıyor 
uıl aksatası bafb. 

'*--- dolqmak. Aksaray, ye
~.-. Kotka kahvelerinin. Şehza

Beyud, Dinnyolu kıraathane • 
Kalpllkçıbnaıındaki Ye Ku -

prflamclaki nwb.ellelııicileria ön
mekik clolmmak-

lsen,. unlcecık 'bir ipret. Zaten 
.. hacet yok. Beylerden, efemti -

ona dört ıözle heldiyen heldi -
hemen dıfU'I fD'layıp keaan çe -...... 

~ani, mis ıti mah.w,..t ......... Fa
laaa ........ ekini hiç WJlj etme -
kendisini, sofu taJha. eli öpilec:ek 

llaclın bildİnnİf· Aizmclan pip 
1111""-rııdan Çlbrak admncaim kandır -

.,.. .... WlaMii)OI' kiı 
..... l>llha Mit ........ _ o. döl dini 

on betine ,_. ainnit- Dan 
Allabtan hatim k4ı.-ciii yok. 

Bu lıiditin wwı• ....,tela.aya ol
ma. Müperilai yavq yaftf uz.adatı
yorlar. 

- Bınık bunaiı, aunblp çetel.,e 
çnirclİ!-

- Sakal ............... u bldı lm
Jaiım sidiyon:la! .. 

- Sanlık herif kan lllayan d.Nm az 
blclı neflerİ ciierime hcliar d.ldıracak
tı! .. diyip duruyorlar • 

- Çüriiiün yerine tat sihi ditimi 
çekti! .. di1ip dunıyorlar. iner istemez 
kalfa kullanmaia mecbur kalıyor ve iti 
büabütün kesatlqıyor. 
lfle bu ııralarda biçareyi aelimıiin kav

Jenin rüzgan da yoldıyor. Tat ölçerim, 
dilinde bir nıkiket; aol yam, aol &.cağı 
boydan boya kes-mi .. 

O aene içinde Eda doiuruyor ve ma
hallede bir dedikodu tufanıdır kopa-
yor: 

- Ne? .. Hacı berberin çoc:uiu mu 
olmuı?. Aman aus, oynabron timdi!. 

- Neye olmaam a kardq? Üzeyir 
aleybiaselim mı, Zülkameyn aleybiNe
lam mi, 400 yaımcla 1111, 500 yqmda iDi 

züni,ete ennit-
- O kacl.r ötelere ne ıidiyonumız? 

latinyede yalnı olan, ne papych o? .. 
DcıkunJ., )'iizlük d.-lerdi. 

- Arap Cafer .,..._ s.iıi sahi, 
etirci ... lt.nıhimclen bir odablc ahmth 
ela nar topu gİllİ Mr oila olmaıta. 

- Ana ~ puf, deliıanhlara zcırt 
çalawuw1e Haa -.... öyletimi ya? .. 
EyJenlen mir, nGzüllGniin INri.. 

Aıtr..cJ.n m41aya, iti daha ileri ftl'dı
nalar da çcılc: 

- Tcnt. ellbl.ifun6h tw., süna
._ pWWWjhn -- ... &ıb eti Bayra
m; luk danif, o _.,..nm t.m..ından 

ditmit..-.. 
- Vallahi doirusun kard99. Yanm 

- ICıatlarfa at ı ... t.ıı1r, .ıtt•llfım 
Pi- Heamn sözleri yllia delili sibitfll'; 
m..aa .. Mdem hadan, bplo o yanna

nm sözleri- Haanm kaJ1an kelküldür; 
lcamlriler atlolı atlab, baza o ..YIJI' 
BQnm.. 

- Göriilm kö,. lalawz istemez .. 
Halep de -.da ise -ım llurada.. Kız 
llit dejilıe ............ kıtır kıtır .. ....... 

- Awı olaaık lraıw ne mal oldu
iu da ........ Slcaia Plealwnlri halini 

Servetini bırakmak için evlô.tlık 
arayan adam meğer kim miş / 

1 •• 1111 V )#.. )#.. )Jf..----------w-••-W-••-•"-'----t 

1 Gazetede bir ilin: Onbirle onbeş arasında güzel, 
•••• 

1 

1 sarışın, mavi gözlü ve öksüz bir kız çocuğu istiyorum! 
ı.-----www-----------------* * *-------------------www----
Bundan bir müddet evvel, Fran. ---------------------------

SIZ gazetelerinden birinde ti)yle bir 
küçük ilAn görülmüştü 

"Bir muallim 11 - 15 yaı al'88In. 
da, yetiştirmek için, güzel, &arifin, 
mavi gözlü bir kız çocuğu aramakta. 
dır. Kimsesiz olması şayanı tercih. 
tir. Kendisine senet bırakılacaktır.,, 

Bu ilin pek fazla göze çarpma . 
mıştı. Çünkü, gazetelerde her gün 
böyle ilinlara rast gelinir. Bilhassa 
ihtiyar bir adamın, senetini bırak. 
mak için kimse.siz bir çocuk aramaM 
ve onu evlit olarak yetiştirmek :stı· 
mesi gayet tabiidir. 

bu fUlnı okuyanlardan biri, f aki!" 
bir ~ul kadındır. llinda aranılan şe. 
kilde küçük bir kızı vardır ve okut. 
mak ve yetiştirmek için çok büyük 
STkınh çekmektedir .. 
Kız öksüz değildir ama babası yok. 

tur. Yani yarı öksüz sayılır. Esasen 
iJinda "tercihan,, denilmektedir. 

Fakir dul kadın, bu düşilnce ile. 
çocuğunu muallimin yanına vermeği 
kararla§tınyor ve mektupla milraca. 
at ediyor. 

Mektubuna cevap beklerken bir 
gün, muallimin kendi evine geldiği. 
ni görüyor. Bu, kıranta bir adam. 
dır. Gayet iyi konuşmaktadır. 

Kadına yakında bir mektep açaca. 
ğını, burada öksüz çocuklan okuta. 
cağını, bu meyanda evlAtlığını da 
orada yetiştireceğini söylilyor ve fim 
dilik küçük kızı alıp götürmek isti. 
yor . 

Fakat, çok sevdlfl Jnzmdan kolay 
kolay aynlamıyan anne, birdenbire 
"peki,, diyemiyor ve düşünmek için 
bir iki gün müsaade istiyor. 

.Ka..ımı Yermekte acele ehH41ft: 
iyi olmuş. Çünkü, bu bir iki gün 
sarfıada tesadUfen bir çok şeyler öf. 
renfyor: 

Adam muallim değil, sabıkalı bir 
simadır. iki defa mahkemeye gitmı, 
ve ikisinde de baraat etmiştir. Çiin. 
kü, aklından da sakatı olduğu anla. 
tılmıştır. 

Adam hakkında yeniden takibat 
açılmıştır. Kendisine mualllm siisO 
veren adam, aynı zamanda zengin 
de değildir. Bırakacağını va.adetti 
fi serveti de yoktur. 

Amerikada büyük bir 
tren kazası oldu 

Gözlüklü garson
lara iş yok mu? 

Gklflldfl pnona bir itfrunm 
var mıdır?. Sizin belki olmıyablllr, 
fakat lngilterede gizlUklfi garsonlar 
birind sınıf otellerde f§ bulamamak. 
tadırlar. 

bir tren kuası olmqtur. Son atln.t. 
larile siden iki marşandiz treal, ~ 
bslann iyi idare edilmemesi y8da. 

den bir hattın tizerlnde karplapnıfin'4 
Btitiin vagonlar devrflmfttfr. Baa 
rainıen, yalıus bir klfl ölmlt ft tlt 
kiti alır surete yaralanmııtır. 

Bu resimde hadiseden soma ~ 
lerln hali görOltlyor. 

Son samanlarda bir mesele llallael•-------------
• gelen gözlüklü garsonlar hakkında 

"Yiyecek temin eden işçil•r cemiyeti,, 
bir •Uraeaatta baluamq w ba "ık
lütdü ganon memaaiyetinln,, ortadan 
kaldmlmumı riea etmtıtfr. 

Tahmin edlldiflne göre, garsonluk 
işi yapan adamlardan yüzde yetmiş 
beşi er geç gözliik kulllanmak ihtiya. 
cındadır. Gözleri iyi görmediği için, 
yahut gözlük vasıtasile fyf göreceıf. 
için neden cezalansınlar? 

Garsonlar böyle diişiinüyorlar. 

Gezlntııer: .. -- - -

Fakat birinci smıf otel sahlplerbala 
l~e düsüneeRi bsışkJt ttirlii. M,...lA 
bunlardan blrfsl demfttir ki: 

Gkltlk kullanan ganoalana 1111. 
hassa yemek masalannda hizmet et. 
melerine muanzız. Yoks,a hollerde 
bulunabilirler. 

.Müşteriler bir şey söylemiyorlar• 
Fakat bizim tecrübemiz, müşterllerla 
gözlül.lü garson karşunncla derlnd• 
ffertne muanep olduktan yolaaü. 
dır.,. 

sörmiyw JDlllllJlllZ? Tavrı, edan (Ben -------------· Açılış şenlikleri 

~ aitti o çekirdeluiz üzümü! .. 

~ Hacı -.-n Bopelc km 
... ... söz ediyor. 

!'-'- IODl'a Hacnun -...-

= ;::r'> diye ~ hucır i~i çocuğu öldüren 
Eda emeldeı••te ~lamq; kapı önü- hı·zmetçı· kadın 

ne aelmmru mabaUenia çocııklvı _... 
sına Jratdnn1e Karpki c:um.Jarda, IO

blmn plip seçenlerde bili dedikodu. 

- Bak yamurcaia, naul tin tin JÜ· 
rüyor •• Hmzır piç öyle kuvvetli, öyle 
çelôç gilıi ki.. 

- Necı"bemin küçüldüiile, Melibat
çiiimle lmldıdır. Daha ikiainin içinde •• 

- Ne, daha ikisini mi doldurmacb? .. 
E Öyle iae hiç korlamdan yemini bua
nm, batta elimi muahafın üstüne koya
nlr.. Aceıha diyordum, üstüme vebal 
almlık istemiyorum ama artık acabuı, 
ımc:ahw kalnıadr. Bu kız vallahi de 
Saka Ba1ıaımn velecliznaaıdır, billBhi 
ele.. 

( Arka811'm') 

diİfüycr; zaftllıak çöktükçe -------------

~ -~ .... - tırnaia h• bınfm- '1lülde 
iki çocuğu 61dürmekten auçZu 

hizmetçi kadın 

~~; t.eyninde aiırbk; baak-
~ ........ ; ellerinde, bnnealm
~ kalbrken etrafa tutan

ı · doiraltarken dizisine da
lııl.... ld llClnn atsa kalaycı köriiiü 
~; diildrinm peykeaeine ya
lıi. ... ....._, ıöz kapaklan ajırlqıp 

~ ~ uynlr)ame • 

~ zanaatini yapabilsin.. 
~enen kolu ku11unlaııyor; 

...._ ~ sokarken çekeceği diti 
~ ... ""7or; boynuzu korken ete ya-

; Iranı alırken elleri titriyor. 
t.=_•ııuhnc1a ela ala kaak kanıtın
... ~lctan canlı cenazeye dön
~t yahut sülük, buurdan 
-........ ~...... ıiiqıün-

Kemal Paşa zade Sait 
Tanzimat edebiyatının henü::: ku,,-

1'6tlenmekte olduğu devirde bir arcılık 
o mmamn tanmmt§ ba§mulıarririle
rinden Kemal PG§a z.ade Bait, bu yeni 
edebiyata auntUTlu bir hücumda bu. 
Zutadu; &onra da çıkan 1oalem münaka
şasında, bizde öteden.beri Met oüluğtı 
ooçhüe, bahsi edebiyat me1]zuundan 
wıakla§tınp f'Jla.Myata geçer gibi ol
du; Mi.cuma u.ğramı§ ol.anlardan Ab. 
dülhak Hamit, Kemal paşazade Sat&, 
§t' bc'IJitle cevap ,,erdi: 
Kır ..L Salt b&histe nA.ehl 1mlf meğer; 
1tml KemAI andık. EbQceb1 lmlf mıtlerl 

Pariste iki küçük çocuk hava p 
zından boğularak ölmttılerdir. Bu 
hadiseyi dtinkU sayımızda anlatmı1-
tık. Bu faciada çocuklara bakan biz. 
metçi şüpheli görülüyor. Hizmetçi 
kadmın, evin hanımına kızdığı ve on. 
dan intikam almak için çocuklarını 
öldtirdüğil zannediliyor. Son gelen 
haberlere göre, hizmetçi kadın şip. 
heyi kuvvetlendirecek bazı itiraflar. 
da bulunmuştur . 

Bundan başka, çocuklann han 
gazı ile boğulmadan evvel döviildilfd 
ve yerlere çarpıldığı, aynı zamanda 
zehir de nrildiği anlaşılmıştır. Yu . 
kard :ı suçlunun resmini göriyonu. 
BUZ. 

Açıhf töreni daha yapılinaclan, 
ben onun eserini görmiiftüm. Bir ea
bah, bana ilci albüm uzatınqlar ve: 

- Bak da fikrini söylet 
Demi§lerdi. 
Bütün açık kalpliliğimle söyliyo

rum, ben bu albümü, bir Amerikan 
reklamı sanmııtmı. Kenarlan, dilim, 
dilim kesilerek kağıt ve karton örnek 
leri mralaruıuttı. Bunlan biribirinden 
ayuaİı teY de, yalnız renkleri değil· 
di. Yapraklann kimi narin, ince oya· 
lar, kimi kabartma .. lbro,. larla ıür 
lenmifti. Bab hamuruna, doğunun 
tezhibini katmıılar. bu estetik qıaın· 
dan yeni bir güze}lik eseri yaratnuf· 
lar. Bakıp bakıp dostuma dönüyor. 

- Sahi söyle, bizim mi? 
Diyordum. 

O zaten coıkundu. Bana bu Türk 
fabrikasmın içini anlattı. Çalı§manm 
bir damar gibi o bina içine nasıl ya· 
yıldığım, nasıl i§lediğini, her parça· 

nm nasd tek bir (nabız) la vurduğu
nu, Türk mühendislerinin, yabancı 

fen adamlanna bealettı1tleri saygının 
gerçek yüksekliğini sayıp döktü. 

Dinledim, koltuklamn kabardı. 

Örneklere tekrar eğildim ve bu defa 
daha alıcı gö:rile inceledim. Bu ilk 
it için. bu gerçekten büyük bir bap-

S. Gezgin 

11f, övünmeğe değer bir üatünlüktiL . . ... 
Dün, bu fabrikanın çatılan altında 

açılma töreninin §enliği vardı. Ora· 
da omuzlan dayanılmaz ağırlıkla 

· yüklü adamlar konU§tular. CeW Ba· 
yarın bir sözü, eski bir iftirayı yere 
seren ağir bir topuz hızile indi. Para 
bulsalar da, parayı kullanacak, altmı 
demir kaburgalara, beton temellere. 
menner kemerlere, kızgın kaaznlara. 
tahvil edecek iç gücünü, fikir kayna· 
yışmı bulamazlar diyenlere, bu,. ne 
yaman ve ne yerinde bir brtdıktır • 
Frenk dünyası, Türk ruhunu uzak
tan seyreden yaran uyanıklar hep 
böyl~ düşündüler. Fakat çok görmi· 
yelim. 

Tel örgüler, gülle çukurlan önün· 
de kaybettiklerini küçültmek, uğra· 
dıklan bozguna bir teselli bulmalt 
için böyle yapmaları gerekti. 

lnkılabunızm ne kadar derinden 
fışkırdığını, içtimai yapimJZ1 nud 
kökten değiıtirdiğini anlamak, öyle 
kolay kolay başanlacak İ§lerclen dr 
ğildir. Kendi aramızda bile hiJi f11r 
kmlıktan kurtulamanut olanlar var. 

Fabrikalar, ancak yakın prba 
ötelerindeki pazarlara hakim olduk
tan sonra vazifesini yapmif adamla· 
rm vicdan rahatına bvupcağız. 



..,___., _______ _ 

Dünl}a sİlJasasına 
Haftada bir öclLE NEŞRtl'ATI: 

Saat 12,03 PI!kla TUrk musiklsi. 12,150 
Havadis. 13,05 p!A.k.la hafif müzik. 13,2S-
14,00 muhtelif p!A.k neşriyab. 1 oplu bir bakış AKŞA..'\I NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 plA.kla dans musilds:f. 19,30 
konferans: Suat Derviş tarafmdan. 20,00 
Belma ve arkadaşları taralmdan TUrk musi 
kisi ve halk şarkıları. 20,30 Sadi ve arka 
da.§ları, tarafından türk musikisi ve halk şar 
kxlan. 21,00 orkestra. 

Suriye • FroMa mıuıhede.si: 

Suriyenin istiklali hakkındaki mu
ahcdenin imzalanması bir iki aylık 

bir hadisedir. Fakat bu muahede uzun 
zaman tereddütler geçirildikten son
ra nihayet bu defa Suriye gazeteleri 
ile neşredilebildi. 

Muahedenin bu suretle neşrinde 

tereddüt gösterilmesi hiç şüphesiz İs
kenderun meselesi hakkında bir ta
raftan Sancaklılarm, öbür tarafta.ıı 

Türkiye efkarı umumiyesinin heyeca
na düşmesinden ileri gelmiştir. Mua
hede Suriye ile Fransa arasında res
men imzalanmış bir vesika olduğun. 

dan daha ziyade neşrinin tehirine im
kan görülememiştir. 

1 

Muahedenitı metni evvelce verdiği
miz maliimaiı teyit etmektedir. İsken. 
derun sancağı zahiren idari muhtarl· 
yet kaydile Fransız mandasından Su
riye mandasına devrolunmaktadır. 
Halbuki Fransa 1.skenderunun hususi 
bir idareye tabi tutulacağını daha ev. 
vel Franklen Buyyon muahedesile 
Türkiyeye karşı resmen bir muahede 
ile taahhüt etmiş bulunduğundan iki 
muahede arasında bu noktadan bariz 
bir tenakuz vardır. Bu tenakuzun or
tadan kalkması için Fransa. ile TUr
kiye arasında mutlaka bir anlaşma 
yapılması 18..zun gelmektedir. 

AtatUrk'ün Kamutay açılırken 
söylediği nutuk İskenderun sancağı 
meselesi bakımından çok mühimdir. 
Nutkun ifadesile buna karşı Millet 
Meclisi tarafından gösterilen tezahü. 
rat bu meseledeki milli siyasetimizi 
sarsılmaz bir surette tesbit temiştir. 

Balkan sulhu: 

Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç 
Ankara dönUşünde Sofya.ya uğrama-
.,, ,,.. hu..o..do. l2ul5a...- a ....... ıet. a.da.u:d<u ı-

le temasta bulunması bir zamanda.ı:
beri Bulgarların da Balkan antantına 
girecekleri hakkındaki şayiaları yeni
den canlandırmıştır. Bir yıl evvel Bul
garistanda işbaşına geçen Köse lva.. 
nof hükumeti şimdiye kadar bu hu
susta filt bir adım atmamış olmamak
la beraber Balkanlarda bir sergüzeşt 
siyaseti tutmak istiyenlere muzaheret 
göstermemiştir. Onun için Bulgaristan 
da Balkan andlaşması fikrinin bir gfuj 
h.a~iki ve kuvvetli bir siyaset mahiye. 
tını alacağını ümit edenler vardır. 

Irakta kükıımet deği§mesi: 

Irakta Bekir Srtkı Paşa ~arat:m
dan yapılan bir hükfunet darbesi eski 
Başvekil Yasin Paşa kabinesinin çeki
lerek yerine Hikmet Süleyman hük<t. 
metinin geçmesile nihayet buldu. Es
ki harbiye nazırı Cafer Paşa öldürül
dü ve hariciye naZirı Nuri Paşa mem. 
leket dışarısına çıkarıldı. 

Bazı Fransız gazeteleri bu hare
keti büyük bir Aarp birliği kurmak 
fikrile alakalı görüyorlar. Bununla 
beraber henüz hakild sebepleri pek iyi 
anlaşılamıyan hadiseyi daha ziyade 
dahili amillere atfetmek daha doğru. 
olsa gerektir. Nitekim !ngilizler hU. 
kftmet darbesile meydana gelen yeni 
vaziyeti sükunetle karşılamışlardır. o 
nun için şimdiki halde bu hareketin 
herhangi harici bir ihtilata meydan 
vermiyeceği söylenebilir. 

ltalyanın siyasi faaliyetleri: 

İtalyan hariciye nazırı Kont Çiya.. 
110 ,.bugünlerde Viyanaya gideecktir. 
Burada Avusturya ve Macaristan dış 
bakanları ile konuşacaktır. Daha ev
vel Berline giderek Hitler'le konuşan 
ve muayyen bazı esaslar üze
rinde anlaşmış olan Kont Çiya.. 
no'nun Viyana ziyareti tabii 
olarak her tarafta ehemıİıiyetJe takip 
olunmaktadır. İtalyan Ba.c;vekili Mus
solini son nutkunda Macaristandan 
bahsederken bu memleketle yapılan 
.:mlh muahedesinin hak ve adalete gö
re değiştirilmesine lüzum gösterdiği 
için bu bakımdRn da İtalyan hariciy~ 
nazırının Viyn.na ziyareti manalıdır. 

lhtimal ki ttaliyan hariciye nazın Vi-

yana ziyaretinden ve müzakerelerin
den sonra. Londra seyahati yapacak
tır. Mussolininin İngiltere ile İtalya 
arasında. Akdeniz sahasında bir ihti
laf mevcut olmadığı yolundaki beya
natı olsa olsa İngiliz • İtalyan müna
sebetlerini normal mecraya koymak 
arzusu ile tefsir olunabilir. 

Almanya ve Tngiltere: 

l - Beethoven (Corielan) uvertUr. 2 -
Strawıe (Spherenlange) va.ıs. 3 - Tchalkova 
ki: (Şan san Parol) . 4 - Massenet: (Manin) 
dan parçalar. 5 - Gounod: (Köy dUğtlnU). 
6 - G-Ounod (Blr balo hat ( rası). 7 - Mlcbeli 
(Şan san parol). 8 - Leblebici operetinden 
parçalar. Saat 22,00 PIO.kla. sololar. 22,30 A 
jıı.ns ve borsa haberleri. 23 Son. 

İtalyan hariciye nazın Kont Çiya- 'I AR ı N 
no He Almanya hariciye nazırı arasın- Öğle neşriyatı: 
da cereyan eden Berlin müzakerele. Saat 12,30 plA.kla Türk musikisi. 12,5-0 ba-
rinden sonra Almanyanın Londra el· vadiıı. 13,05 plA.kla hafi! müzik. 13,25 14,00 

çisi Fon Ribbentropun vazifesi başma muhtelif plılk neşriyatı. 
gidişi her tarafta umumi bir dikkat Akş:ı.m ne!Jrlya.tı: 

Saat 18,30 Pl&..kla dans musikisi. 19,30 ço_ 
uyandırmıştır. Bu milnasebetle Avru- cuklara. masal. 1. Galip tarafından. 20,00 RL. 
pa ga.r.etelerinde vukubulan neşriyat fat ve arkadaşları tarafından Ttlrk musikisi 
ara.sında Almanyanm İtalya hatırı f. ve ha.Ik şarkıları:. 20,30 Satiye ve a.rkııdaş. 
çin lngilteteden aynlmıyacağr kanaa- lan tarafından TUrk musikisi ve halk şarkı. 
ti göze ç~malrtadır. Ha.ttl bu kana- BL 2l,OO orkestra. 

1 - Suppe: (Erkkealz 10 kız) uvertür. 
ati takviye etmek için Hitler'in meş.. 2 - Tchaikovski: (Onejin) vals. 
hur (Mein Kampf) adındaki eserinde 3 - Mendelsohn: (Bfr yaz gecesi rüyası). 
Almanlara. İngiltere ile anlaşmak tav. 4 - Oabrlel - Maris: (Melodi). 
siyesinde bulunduğu hatırlatılmakta- 5 - Drigo: (Arlekentn milyonları). 
dır. Nitekim Kont Çiyano'nun Berlin 6 - Kıı!man: (Sirk prensesi) operetinden 

parçalar. 
ziyareti sıralarmda İtalyanın yeni Lo. 7 - Slede: (DUğtin e.ıayı) Entermezzo. 

kam.o muahedesinden evvel Akdeniz- :------------·--mi!!! 
de nakliyat serbestisi istiyeceği lşaa 
edildiği halde sonradan bu haberin 
birdenbire kesilmiş olması da Alman
yanın bu tanda bir anlaşmıya razı 

olmadığı suretinde tefsir olunmuştur. 

Roozevelt'in muooflakiyeti: 

Amerika. cumhurreisi Roozevelt'in 
ikinci defa olarak intihabatı kazan
ması bu heftanm mühim hadiselerin
dendir. Bu hadisenin arsıulusal siya 
sa bakımından neticeleri olacaktır. 
Fakat hadisenin tesiri daha ziyade 
ticari münasebetler üzerinde duyula-
caktır. • 

Amerika. Cumhuriyet partisi şid
d4tıi · bU. hin..cı.yo ~+.o.rsdrr-. l\OOZC"' 

velt'in başka. memleketlerle yaptığı 

ticari mukavelelere aleyhtardır- Fa
kat cumhuriyetçiler intiba.batta mu
va.ltak olamadıkları için Roozevelt'in 
imzaladığı arsıulusal mukaveleler 
dört yıl daha mer'iyette kalacaktır. 

Roozevelt'in harp ticaretine şiddetle 
düşman olduğu, ekonomik, buhranın 
yükünü büyük servetlere ve sermaye. 
!ere yükleterek halkın ve işçilerin s·

BORSA 
7 - 10 . 935 

Bh&Jaruıda yı.ldııı l.fa.reUI olanlu, be 
rtnde muameJe gôl'611.1ercl.lr. Rak&ml•r 

u.aı ıı de kapa.nıo ııanı fl,yatlanı ur. 

~ AR Al A R 
• Sterll.tı ôl~ • . •Şilin Avua 
•Dolar L~rı- turya ~2-

•Frank 117- •Mark 26,-
• Liret 1 81.ı,- •Zloti :il-
•Belçika Fr. ~.- • Pengo ~l:!-
• Drah.m.J ~.- •Ley 14. -
•İsviçre Fr t>?b,- •Dinar bl,-
•Leva ~·~.- Yen tı2 -

Florin 66,- • Kron!sveç ~-
79 - •Aitm 98r> -
lb - •Banknot l!~2 -

ÇEKLER 
• Loncın 61r> .• • Viyana 4217b 
• Nevyorlr 0,71182· 
• Parl! 

• 171 ılh 

• Madrld 7 1197~ 
• Berlln t.111 

• 1411Aı:ıo lô.0-1\( • VarşoV9 ı ,2'17ö 
• Brükeeı 4.6?ı7ö • Bu<1&J>e§U 4. ~ 11.ı 
•Atına 89ılfl7D • Bükreo llJ86t76 
• Cenevr. i 45 •Bel~ i!4 ';lı 
• Sotyıı ~ô.04. • Yokohıurıa 2 7.,h 
• Amsten'lam ı 477b • Moekova \!4 7) 
• Pnlft 22 467tı • Stokbolm H 1 !- 1~ 

kıntısmı hafifletmek siyasetini takip ı&-----------------1 

eylediği, bu hususta icap edince dik- E S H A M 
tatörce kararlar verdiği malfimdur. 

Roorevelt'in intihabatı kazanması
nın bir neticesi de Amerikada içtimai 
ıslahat yolunda başladığı prensipleri 
daha şiddetle tatbika gitmek olacak-
tır. ASIM US 

lspanyol asileri 
Madrite girdiler 

lş Bankası ıo ro 
AnadıJIU ~f>. 21 

Rejj 2 o 
Ştr Rayl"ty - o:ı 

*Merkez Bo.ok 001 o 
U. Sigorta .()lı 

Ponomorıt> . - CJb 

sllkrazlar 

rramva1 .ı,1.11. 

Çimento LS,9.) 
(.Jnyou Det. O 00 
Şark Del ı ()1 

Balya :ııı 
Şark aı. ~a ı m 
Telefon .00 

Tahvlller 
e:ıektrtJr Jl.),Ul 

• • • • D ~1 9 t TramvaJ !iJ,7() 
• • .. .. m l!'l 21ı H.ıtıtrm 4.0rı 

lı!ıtlk.DahJU 9 ı,ı O • Ao•doıu ı 4~ 40 
ErgenJ tıoUk. 116 'it> * Anadolu 11 ~ 2 .ı ıı 

192S A M - l 11 Anadolu m 4 , lU 

8. En-urum V9 21> Mllmesail A 41> 2~ 

(O styaııı 1 incide) 
HUKUMET TEKZiP EDiYOR 
Londra, 7 (A.A.) - J..,ondradaki 

İspanya büyük elçiliği Röyter ajan . ._ __ , ___________ ....,, 

sına Yerdiği haberde asilerin Madrid'! 
girdiğini kati olarak trkzip etmiş ve 
daha akşam üzeri Madridin gayri res 
mt mahafili ile telefon1a görüştüğ-ünü 
söylemiştir. 

lspanyo1 sefareti şunu da ilave et. 
miştir ki, hükQmetçiler Madrit CİV'l
rmdaki mevzi1erini muhafaza etmekte 
ve bir çok riuntakalarda asileri. rüca_ 
te mecbur eylemektedirler. 

T 
P AZA K Pa.satteet 

akvim 8 II. Te~. 9 U. Teş. 
======122 Şaban 2J Şaban 

Gun dogııoıı 
Gtln batııı> 
Sab&b oamaaı 
Oğle namaz> 
Cklnctl OalOliZI 

A..k.şam oamıt.Z> 

Yatsı namazı 

lmaa.k 
Yılm geçen gUnlerl 
Ydm kalan günlen 

640 6 4T 
16.59 16.58 
6,00 601 

11 58 ( l 58 
14,40 14,40 
16.59 Itı 58 
18 .~2 ı.a ::J l 
4 58 459 
~·tl . l 314 

52 51 HükOmetçiler 330 Fash askeri esir 
etmişlerdir. =------.ı... ___ .._ __ E-.! 

mirli bulunan iki ltalyan muhribint> 
mensup yüz kadar İtalyan bahriy~ 

neferi ile bazı İspanyol cumhuriyet_ 
çileri arasında bir çarpışma o1muş_ 
tur. 

Lizbon, 7 (A.A.) - Nasyonalist 
kuvvtlerin, Madridin başlıca sokak. 
Janndan biri olan Puertasdelsola 
vardıkları ve Madrit sokaklarında sa. 
bah1n 10,45 inden itibaren şidetli mu_ 
harebeler olduğu bildirilmektedir. 

HVKUJJ/ET MADRITTEN 
ÇEKiLiYOR 

Londra, 7 (A.A.) - Resmen bildL 
rildiı?ine göre, lqpanyol hükumeti, 
Madridi terkederek Valnnsiyaya nak 
]edecek ve Ma.drftfe' yalmz askeri bfr 
vali kalacaktrr. 
fTıtT,'YANLART,A ISPANYOLLAR 

1 

Tanca, 7 (A..A.) - Limanda de.J 

Bahriyeliler faşist marşları söyli. 
yerek Petit Sokko meydanından ge_ 
çerlerken lspan:rollar "Yaşasın Cum. 
huriyet,, sadalarr ile mukabele etmis. 
1er ve çarpışma bundan doğmuştur . . 

Şehrin t<ıpanyol polis kuVYetle .. i 
arbede yerin~ ge1dh1i vakit İtalyan 
bahriyesinin hir inzihat kolu rnrpt<ı. 

maya iştirak eden rıeferleri topl;yarak ! 
gemilere sevketmektc idi. j 

·······-·---· ...... ---...... ---........................ ····-······---······· ... -·········--"'' 
Şark Ekspresindeki 
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YAZAN: /ngilizceden çeviren: 

Agatha Christie V. G. 

il 
On sual üzerinde 

( dük: Bu bıçaklar görülmemiş bir §1 

detle vurulmuş ... 

O zaman Buk: 
- Bu suale cevap vermekten aciz ol

duğumuzu itiraf ediyoruz. Bakalım dör
düncüsüne: Kondüktör kıyafetine giren 
adam veya kadın kimdi? Buna cevap 
vermek için, evvel~, uzun boyluları bir 
kalemde hesaptan çıkarmak lazım: 

Hardman, Miralay, Foskarelli, Macar 
Kontu, Mak Kuin uzun boyludur. Ka -
dmlardan Misters Hubbard, Meri, İs -
veçli kadın, Prenses ve kontes de kı -
sa boyla sayxlmaz. Ortada da kimse kal
madı galiba t O halde, cinayeti i§liyen 
kimse yok trende: 

Doktor: 
- Dı§arıdan gelmiştir de bir yerde 

saklanmıştır derdik ama, gözden geçir • 
mediğimiz yer kalmadı ki! 

Buk yine ondan sonraki suale geç -
ti: 

- Beşinci sual şu: Saat niçin 1.lS'i 
gösteriyor? Benim buna vereceğim iki 
cevap var: Ya katil mahsus değiştirmiş
tir ... Yahut da ... Durun bakayım, akh
ma bir şey geliyor .. 

Doktorla Puaro, Buk'un zihninde 
çektiği ıztıraba hürmet ederek sustu -
lar ve beklediler 

Buk nihayet: 

- Buldum 1 diye bağırdı. Saatin ak
rebini yelkovanını deği§tiren, kondük -
tör elbiseli adam değildir. Bizim ikinci 
katil dediğimiz olacak bu. Yani kadın 
katil. Erkekten sonra geliyor. Daha er
ken geldi zannedilsin diye saati deği§ -
tiriyor. 

Doktor Konstantin: 

- Bravo 1 dedi, çok iyi düşündünüz. 

Puaro: 
- Demek ki, dedi, karanlıkta giri -

yor. Raçet'in öldüğünün farkında değil
dir. Bıçaklıyor. Hareket etmediğini gö· 
rünce bırakıyor. Sonra, cebinde saat ol
duğunu anlıyor. Alıyor. körlemeden ak
reple yelkovanı geriletiyor. Sonra ye -
re vurup kırıyor, durduruyor ... 

Buk dikkatle akadaşının yüzüne ba
karak: 

- Değil mi ya? Dedi. Başka nasıl 

izah edilebilir bu? Sen ne dü§ünüyor -
sun? 

- Şimdiki halde hiç bir fikrim yok. 
Yalnız, bana öyle geliyor ki ne dok -
tor, ne sen bu saat hakkında en mühim 
olan bir noktayr hiç aklınıza getirmi -
yorsun uz. 

Doktor: 

- 6 ncr sualden mi bahsediyorsun? 
dedi. 

- Evet. 

- Yani, cinayet, satin gösterdiği an-
da, biri çeyrek geçe mi işlenmiştir? Ben 
bu suale hayır cevabım veriyorum. 

Buk: 

- Ben de, dedi. Daha mı evvel, da· 
ha mr sonra? Sualine gelince: Bana ka • 
lırsa daha evvel. Değil mi, doktor? 

Doktor başile tasdik etti, sonra; 

- Maamafih, dedi, daha sonra mı? 
Sualine de evet cevabı verilebilir. Zan
nedersem Mösyö Puaro da bu fikirde • 
dir. Bence, birinci katil saat biri çeyrek
ten evvel gelıdştir, ikincisi de sonra. 

Doktor biraz durdu, sonra: 

- Sesedi muayene ederken bıçaklar· 
dan bazısının sol elle vurulduğunu gör
müştük, dedi. Acaba yolculardan han -
gisi solak? bunu öğrenmeli. 

Puaro: 

- Bu hususu gözümden uzak tut -
madım, dedi. Siz de biliyorsunuz: Yol· 
cuların ifadesini alırken hepsinden isim
lerini ve adreslerini kendi ellerile yaz -
malanm i~temiştim. Baktım: Hepsi ka
lemi sağ elile tuttu. Yalnız Prenses Dra
gomirof ismini ve adresini kendisi yaz
mak istemedi. 

Buk: 

- Prensesten mi şüphe ediyorsun 
şimdi de? dedi. 

Doktor da ilave etti: 

Solak olalJilir ama dedi. Z<"nI'etmem 
ki o kadın bir adama bıçak saplıyaçak 

kuvvette olsun ... Muayenemizde gör -

Puaro ilave etti: 

- Kadın kuvvetinin üstünde bir 
vctle, değil mi? 

- Belki değil. Fakat, ihtiyar bir 
dm bu kuvveti gösteremez. Bundan 
ka, prenses Dragomirof zayıf ve b 
bir kadın gibi görünüyor. 

Puaro yine ısrar etti: 

- öyle ama, ruhun vücut üzeri 
büyük bir tesiri vardır. Prenseste 
yük b ir irade kuvveti olduğunu & 
düm. Neyse, şimdiki halde bunu b 
kalım da başka bir meseleye geçeli 

Buk: 

- 9 ve 10 uncu sualler şunlar, de 

Doktor: 
- 9 ve 1 O uncu suallere gelelirfl• 

di. Raçet hakikaten iki kişi tarafın 
mı öldürülmüştür? Yaraların çok o 
sını başka ne ile izah edebiliriz? 
doktor olmakliğım hasebile bunu bl.l 
kilde izah edebiliyorum. Bana ka 
bu işte en aşağı iki katil var. 

Puaro: 

- Doğru, dedi. Sonra ilave etti : 
"Şimdiye kadar hep trenin i~İ 

tahkikat yaptık. Dışardan hiçbir 
öğrenmedik. 

Bunları söylerken Buka bakarak 
dü: 

Sen bana "oturttuğun yerde tab~ 
olur mu!,, dedin. Şimdi senin sö 
geliyorum zannetme. Hayır, tabkİ 
mızr yine oturduğumuz yerde yat>' 
ğız. Hem de gözlerimizi kapayarak. 
nimizden bir tek sual geçirerek: 

- Raçeti yolculardan biri veya 
kaçı öldürdü. Fakat kim veya kiJ11l 

Bir çeyrek kadar hiçbir şey konıl 
dan geçti. ttçü de sandalyelerinin 11

, 

sma yaslanmış, düşünüyorlardı. BJ1
" 

aklından geçenler şunlardı: 
- Puaro İngiliz kızından şüphe 

yor. Ben hiç zannetmiyorum. E~ 
İtalyandan şüphe ediyordum ama. 
di görüyorum ki bu şüphede ısrar e 
nin imkanı yok. 

Doktor da: 
- Bu polis hafiyesi öyle karışıll 

şekilde tahkikat yapıyor ki ı diye d 
nüyordu. Kimin üzerinde şüphe ed 
ğimi ben de şaşırdım. 

Puaroya gelince, o yalnız sandal 
nin arka~ına yaslanmakla kalrrı' 
hakikat<"n, gözlerini kapamıştı, 6 

uyuyordu. 
Bir aralık, sayıklar gibi, kendi 1ceıı 

ne ve yarı işitilir bir sesle: 
- Niçin olmasın? dedi. Eğer öyle · 

her şey aydınlanıyor. 

Sonra, gözlerini açtı : ~ 

- Düşündüm, dedi ~izde . düşilfl 
nü?. mü? 

Evvela Buk cevap verdi: 

B d d .... d" aalt"' - en e uşun um ama, rrı rı 

bir neticeye vasıl olamadım. Zatet1• 

tili bulmak senin vazifen, benitxl 
fem değil ki. 

Doktor da: e 
- Ben de ?.ihnimden bazı düşii11' cf 

geçirdim, dedi. Fakat hiçbirinin uıe 
:3e duramadım. 

Punro: 41 
"Den biliyordum zaten,, g:bi~:rl' 

başını salladt. Sonra, ayağa ıcal :i>" 
nutuk söyliyecekmiş gibi bir "

8 

aldc ve: ~ef 

- Arkadaşlar, dedi. Yo1cularda11ıflıV' 
sinin ifadelerini birer birer a1'1' l 
tekrar geçirdim. Bunların ara5~,r 
içinde bulunduğumuz esrarengiz 11' 

yeti birazcık aydınlatacak bir n~ol<t~ı (~ 
Bu noktadan hareketle vara·:ag•l'i' e~ 
ticenin ne olduğunu söylemcdctl 
bir iki mülahaza yürüteyim. )'l 

"Evvela, dün bu salonda yeıncl: ~ 
ken dostum Buk bana burada pe~tl~ıl' 
Jetten ve her smıftan inı:an bulL1:1 • sr 

.. l · · B · b'lnas5 ııP nu s~y emışt ı . u vazıyet, ı i 
nenin bu mevsiminde pek istist1~~ ,~r 
h3dİ!:e icii. Çünkü, bugünlerde şa:c . ,,. r 
presi adeta bomboş ızider geJırtt1 1, ıl~ 

"fk 'nci bir nokta: P ikt a]arı Y0 

d:ın biri trene gelmiyor. t)tlf) 
( Arr,ası 
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Gorki'nin Şehir tiyatro
sunda oqnanan eseri 
Şehir tiyatrosunda. nihayet bir e- fmdan görmek milmk.ündilr. Ümitli, 

aer oynanıyor ki, bu eseri yazan di.hi, mütevekkil, riya.kir, küatalı, meyUs, 
ilahlara. has bir dille konuşmamış ve kuvvet karşısında sinen veya mrba, 

onu tercüme eden muharrir, çevik bir entrikacı, nihayet herşey olal>ilecek 
kalem oyununa veya yüksek bir fik- ve fakat: "Ne kadar düşse de gene 
rin ''yüksekçe,, ifadesi gibi heveslere kıymetinden kaybetmiyecek insan,, 

kapılmayıp herkesin anlıyacağı şekil- mı. eserde görülebiliyor. Tozlanmış bir 
de; şive ve selikaya uygun bir düşün- elmasa benziyen düşmüş insanı, in
ceyle hareket etmiş. .. sanlığa yaraşan sevgi ve hürmet ha.-

Oyna.nan eser "Ayak takımı ara- yatına. tekrar döndürmek ümidi asli 
Bında,, adını ta.sıyor; müteveffa Rus sönmez. Ancak ilk ışıltıya varmak için 
edibi Maksim Gorki'nindir. Tercüme daima elde bulunabilecek L:ırsatları da 
edense, kolayca ısına.bildiğimiz türkç.: 
ifadelerin en aydınlık ve munisini ya

ratanların başında gelen VA - Nu'dur. 
Son perde kapandıktan sonra öğ

rendiklerinizi şöyle bir zihninizden ge 
Çirecek olursanız, hiç sezmeden bu 
kadar yilkU nasıl alabildiğinize şaşar
anıız. "Ayak takımı arasında,, piyesi, 
o kadar mütenevvi, sade ve tabiidir. 
Onda mevzuun, hareket itibarile te
llevvUünU görmiyenler olabilir. Fakat 
fikrin tenevvüü, insanı kendinden ge
çirecek derecede sürükleyici ve cazip
tir. 

Dahi burukluğu ve azameti içinde 
~azılmamış olan bu mükemmel eser
de, hakiki hayatın hiç bir cilvesi ih
ltıal edilmiş değildir. İnsanı her tara-

geciktirmemek 18.zım. ... 

''Ayak takmıı arasında,, eserinin 

beynelmilel şümulünü VA - N1i, tam 
bir vuzuhla arttırmıştır. Dün akşam 
bu eseri görmek için Şehir tiyatrosu
na koşan halk, söylenen her kelime 
karşısında, infialini, kederini, dUştln
cesini, kıaa sevinçlerini velhasıl tees

sür kabiliyetinin bütün kı;ırdanışla.rı
nı derhal gösterebiliyordu. Afal af al 

bakanlar yoktu. Anlıyorlardı gördük
lerini ... Bunda Vl - Nu'nun işlenmiş 

ve rahat türkçesi kadar, eseri temsil 
eden san'atkarların samimiyet ve eh. 
liyetlerinin de tesiri olduğu hiç şüp
hesizdir. 

Hikmet MUnlr 
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Sivasta Cumhuriyet bayramı 

c 
& "~uriyetin on ljçüncü yıldönüm:U yurdumu...""Un her tarafında olduğu gı"bi 
tl~a da aamimi tezahüratkl kutluUınmı§tır; Si008taki San'at okulu talebe. 
~ bıı ımün.asebeel.e ~ehre çok güzel, canlı ve modern, manalı bir tak yapmt§-

dtr; resmimiz San'at okulu talebesini bu takın altında ilbay Nazım Tü
m.erle birUkte gö8teriyor 

Kanlı bir düğün .. 
8a/ıkesirde bir düğünde çıkan kavfada 

kardeşten biri öldü, biri de alır yaratı 

.. uç 

ta lla.Iıkesire bir buçuk saat uzaklık. 
4t bulunan Yakupköyünde bir düğüıa. 
~ kanlı bir kavga olmuş, üç kardeş. 
g1: b.irinin yaralanması ve birinin de 

lllıle neticelenmiştir. 

\taka şöyle olmuştur: 
ı-. l'akUpköyünde Hasan oğlu Meh. 
ta~t adıncla birinin düğünü yapılmak. 
ti.it ır ... Salı günü şehirden çalgıcılar 
4, llruıınuştür. Akşam köyün mey. 
ba tı1hfına ışıklar yakılarak oyuna 

~ 8.Jtınıştır. 

~ Gtındüzden içen köy delikanhlan 
:eYdanlıkta toplanmışlardır. 

'ld "•lardan bazılarının araları açık 
'~~dan birbirlerine sitemli s~., 

l{a Siz atmağa başlamışlardır. 1 
ı._, faları zaten denk olnnyan genç 
l>ft ~l'asında oyun oynamak yüzünden 
hıl'd lıı kavgası başlamış ve gürültü 
'l'tt~~blre büyümüştür. Bu suretle 

karışmış, bıçaklar, tabanca. 

Jar çekilerek birbirlerine girmişler 
dir. 

Ortalığın karıştığı bir sırada ta. 
banca sesi ile birlikte ''Y andıın !,, dl. 
ye yükselen bir ses işitilmiştir. 
O anda kanlar içinde yerde yuvarla . 
nan gencin iniltisi gürültüyü durdur. 
muştur. 

Vakadan derhal müddeiumumi ha 
berdar edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta Yakupköyün_ 
den İbrahim oğlu Abdullahın, kard .. . 
t;i Tevfiği vurduğa anlaıılmrştır. 

Abdullah ve Tevfiğin diğer karde~. 

leri Recep de bu döğtişme esnasında 
ağır 11orette yaralanmııtır. Yaralılar 
memleket hastahanesine getiri1miş_ 

tir. Tevfik aldıft raranm tesirile u 
sonra ölmUştiir. · 

Mllddeiumumilfk bu f9te alAkadıı .. 
oldukları &flla~tlan kimseleri •evkif 1 
etmiştir Tahkikat derinleştirilmek. 
tedir. 

[ Avrupa Poataaı J 
Eski Bulgar 
Başvekili 

Çankof bizden bahsdigor 

Kamalizm Tiırk tarihinin 
en dikkate şayan bir 

tezahUrUdUr 
Cumhuriyetimizin yıldönümü mü

nasebetile hususi bir nüsha çıkaran 

Sofyada münteşir Türkçe "Doğru Yol,. 
gazetesi, Bulgar siyasa adamlarından 
bazılarına müracaat ederek memleke
timiz ve inkılabımız hakkındaki fi
kirlerini sormuştur. 

"Doğru Yol,, gazetesi aldığı cevap
lan ve makaleleri aynen Bulgarca o
larak 28 nkteşrin 1936 tarihli sayı. 
smda neşretmektedir. 

Bu gazeteye eski başvekillerden 

Gospodin profesör Çankof şunları 

söylemiştir: 

- Kamalizm Türk tarihinin en dikka 
te şayan bir tezahürüdür. Türk nasyo 
nal uyanışını mevzuu bahsetmek is
tersek, bu uyanışta en şerefli rolü oy. 
nıyan Atatlirk'tür. Atatürk, Sa
karya zaferinden sonra asırlarca 

karanlıklar içinde kalmış bulunan 
Türkiyeye geniş terakki ve teali yol
larını açtı. 

Her yeni devlet gibi Tllrkiye de 
kendi milli ekonomisini kurmağa mec 
burdur. TUrkiyenin coğrafi vaziyetile 
ıklimi, kendi ekonomisini ilerletmesi 

1 

bakımından gereken bUtün şeraiti haiz 
bulunmaktadırlar. 

Biz TO.rk milletini iyi tanırız. TUrk 
milleti çalışkan, disiplinli, barış se
ver bir millet olduğundan kendini si
yasal ihtillflara kaptırmaz ve bu iti
barla Türkiye, dahili sosyal barış ve 
ekonomi balmnlarmda.n bütün terak
ki şartlarına maliktir. Bugünkü yeni 
TOrkiyenin kuruluşunda Atatilrk'ün 
sistemleri esas olarak baki kaldıkça 
koIDIUJnuz TUrkiyenin siyasal muvaf
faldyetleri emniyet altındadır. 

Evvelce Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki ekonomik münasebetler 
çok iyi idi. Fakat harpten sonraki te
beddüllerle Türk ekonomisindeki de
ğişiklikler, bu mtlnasebetleri heınen 
hiçe indirm.i§tir. Bununla beraber her 
iki ta.nt:m menafii ve her iki memle
ketin iyi dilekleri, bu münasebete ye
ni ve cevval istikametler vermek şe
raitini bahşetmektedir. 

Jl'a.tOı icrasından: 

İbrahim Ruhi'nin tahtı tasarrufun

da bulunan ve Ziraat bankasına birin-1 
ci derecede ipotekli olup Hasa.n'a bor

cundan dolayı tahtı hacze alman ve 
tamamına (1200) lira kıymet takdir 

edilen Eyytipte Topçular mahalle ve 
caddesinde eski 96 ve yeni 1 numaralı 

sağ tarn.f ı Ferhat pa.sa tarlası ve ar

kası Ferhat paşa tarlası sol tarafı 21 
harita numaralı Hüseyin Hüsnü ve 

Galib'e ait mahal ve cephesi Fehmi 

tarlası ile mahdut 6 dönüm 3 evlek 

172 zira miktannda müfrez tarla ile 
yine ayni yerde. eski 101 ve yeni 1 
numaralı sağ tarafı Fehmi ve Altu

nizade tarlaları arkası Cimcoz çiftliği 

tarlası sol tarafı 2 harita numaralı 

Macera ve aşk romanı 

Yazan (Va - Nu) 
Çoktanberı alAka ile bekrenilen 

bu fevkalAde 'tefrikamız, ayın 
11 inde başllyor. işte gelişi güzel 
bazı 1: ::: bloları: 

Kırk yaş fark! 
... Sarışm kadm, !ell.ketten kurtardığı mlni mini Zenci yavrusunu, evvelA., §ef

kaUe geığsUne bastırdı. Fakat, çocuk, bir a ca iple§U. ömrUnde tik defa olarak bir 
beyaz kadın görüyordu. Onun yanaklarını, dudaklarım, goğsUnU, örselemekten kor 
k ulan bir oyuncağa dokunur gibi tuttu ve gözleri Afrika semalarınm kıvılcımlı yıl. 
dızlan gibi pırıldadı.... Gözden düşen kırkını geçkin 88.J"J§m cariye, bu hattı Ustu_ 
va gonceslnin akıllara hayret verici çabuk inklşafmı sezmekte gUçlUk çekmedi: "'Ka.. 
dm yqlı, erkek genç olursa, neticede bereket varmış!,, diye eöylendi! takat, aradakJ 
yaş farkının tam kırk sene olduğunu dll§Un medi .... 

Sünbül· ..,,,,, 

aga 
Osmanlı tarthlerinde, şı>yle bir bahse te ı::adUt edilmektedir: DeU !brahlmln ctı.. 

JCksundan biraz aonra,Kızlarağası SUnbW ağa, 450 kuruşa gUzel bir cariye aldı. Bunu 
kız olaral( aldığı halde bir erkek çocuk dUn yaya geUrdi. Padişaha cariyeyi §ehz&de 
Mehmedln aUtnineUğl için tavsiye etti. İbrahim genç aütninentn çocuğu için o kadar 
muhabbet blssetti ki alenen kendi oğluna ter :ih etti. 

[Rammer tarlblnin Ata Bey taratmclan ttır~ye tercümesinin onunca cildinin 
M tlncü •;:rfaamda bu...._, dair taf911&t wrcbr.] 

·neli Ibrahim 
Huek1 Sultan: ''Niçin o piçi boyuna okşarsın da hanedanm biricik varl8lıd 

kucağma almazsm!,, diye mü.stakbel padişahı, deli İbrahlme uzattı. HtınkAr, otıunu 
!ırlatıp kuyuya attı_ 

Kuyuya atılan bu çoc'.lk, Osmanlı hanedanının padlphtan sonra biricik mtımea. 
81Uyd.l... 

atları 
Bir mnta geçtrtıml§ blr kara kafa. .. Sanğlyle boynundan bağlanıla.rak aUrtlkle 

r:e.n Kahire kadısı Buraa.lı Mehmet Efendi (ki bUlhare Eslı1 namlle fetva emini 
olnuqtur) ve mücevherat ytıkltı yedi. at ..• İşte uzun bir deniz mubarebeıdnden 
sonra, Glrlt kumandanma takdim edilen hediyeler bunlardı ... Kumandan: "Hepet iyi 
nma, Türk atıarmm toprağmuza a.yak basmacı: hayra albıet değildir. Bunun arkam 
ıyt Çtkmıyacak!,, diye te§e'tlm etU. 

Padre Ottomano 
Papaz elbiseleri glymlf deUkanlıyı papanm huzuruna. çıkardılar... Papa. önOnde 

alz çöken genç adamı takd18 etU: ''Ey O.manlı ıehzadest! Ne mutlu aarıa ki, ka.. 
toltk oldun!,. dedi. 

TarthJn Padre Ottomano diye ts1m taktığı bu 8er88rl, baremağaamm otlundaıı 
!:aşka kimse değildi .... 

11 Sonteşrin 
B~kllyeceğlnlz tarih budur •• (VA- Ntl) 
nun bu heyecanlı tefrikası. 11 Sonteşrlo 
Çarşamha S?HnU HABER de başlıyor 

muıtur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. l 

3 - Eksiltme 14/ Birinci ki nun/936 tarihinde Ankarada Poata 
T. T. Umumi Müdürlüğünde :opla nacak alım aatım komisyonunda 1 

yapılacaktır. 
.. 

4 - istekliler teminatları~ı idaremiz veznesine teslim ve ala- i'I 

caldan kambuz veya kanunen muteber teminat mektuplan ve 2490 sa· 
yılı kanunda yazılı belgelerl.e beraber mezkur tarihe müaadif pazar-
tesi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. • 

5 - Şartnameler Ankarada Poata T. T. Levazım Müdürlatwr 
den latanbulda Levazım ayui~at Şubesinden parasız olarak verilir. 

(.1526) (2515) 

Hüseyin HüsnUye ve Galibe ait tarla 
ve cephesi Küçük köy tarikile birle
şen Edimekapı tarikile mahdut 20 
dönlim üç evlek, 211 zira tarlaların 

satılmasına karar verilmişir. Mesaha
sı heyeti umumiyesi yukarda yazılı 

olan gayri menkuller açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Arttırma peşindir. Artırmaya işti

rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin % de yedi buçuk nisbt
tinde pey akçası veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hfunil olma. 
lan icap eder. Müterakim vergi ve 
vakıf ve belediye borçları borçluya 
aittir. Arttırma 8&rtnamesi 24.11.936 
tarihine müsadif sah günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırma 10.12.936 tarihi
ne müsadü per~embe günü Fati!ı icrn 
dairesinde saat 14 den 16. ya kadar 
icra edilecektir. Birinci arttırmada 

bedeli kıymeti muhammenenin % de 
yetmiş beşini bulduğu vP. ipotek be
delini tecavüz ettiği t akdirde üstünde 
bırakılır. Aksi takdirde son arttrranmj 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

15 gün daha temdit edilerek 25.12.938 
tarihipe müsadl~ cuma günü saat lt. 
den 16 ya kadar dairede yapılacak .. 
tır. İkinci arttırma neticesinde yine 
ipotek bedelini tecavüz etmek p.rtile 
en çok arttıranın üstünde bırakılacalrı. 
tır. (2004) numaralı icra ve iflb b,. 
nununun 126 mcı maddesin" tevfikan 
haklan tapu sicilleri!e sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer allkadara,.. 
nın ve irtüak hakkı sahipleri,..:"' bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı mU.. 
bitelerile birlikte dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç 
kalırlar. 

nur. 
.ev. No. 19066) 
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2 Teıpinisani 936 pazartesi glinU 
abalı saat 10-11 arasında içinde 17 
lira para ile bazı evrakım bulunan 
c:bıJam kaybettim. Bulanların para 
kmdllerine ait olmak Uzere evrakımı 
iade etmelerini rica ederim. 

8iTkeci Mühürdarzade han 16 
tllımarada Bahaettin 

(V. No. 19050) 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagan 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllellde Xayyare apa.rtmıanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan
m kabul eder. Cumartesi günleri l 4 
den 20 ye kadar muayene parasız- ı 

dır. 

~©l v ©ı ifil o ©.ı rr ©.ı liifll dJJJ dl e 
ı 936 Veni rnevsinı kışlık şapka 
levazımatının en son gelen ve· 

niliklerini P E i S i s s de 
~görmeden almayınız 

Beyoğlu Tünel meydanı 
...---ADEMı· ı·KTı.DAR JJ/$.AGR#_LARINI ----

•NEVR.rJZIA/'fAIJl/1' 1'ESE~ ' ve BELGE V ŞEK L ı G i NE KAR ş 1 

• 
Tabletlert --- Her ecz ...... • ar11Jınız --·----' 

SA 11LıK EIViLAı( 
o 

l4535 : Kura çepne mahalle Te caddesinde eski 105 yeni 119/2 KU'MBARA 
harita No. lu 3242 metre murabbaı ananm tamamı. 

BIRE, 
.1000 15&12 50 Kura çepne mahalle ve caddesinde eski 105 yeni 119/3 

No. lu 3533 metre murabbaı anarım tamamı, 

Bopqmin en terefli yerinde haJen kömür deposu olarak kirada 
r..-an 'ft kapalı zarf usulile arttırmada istekli çıkmayan yukarda tafsi 
~ anal~ bir ay içinde pazar hkla sablacaktır. .isteklilerin yüzde 

;.& P8J pua)arilc her gün Beyoğlu V alaflar Direktörlüğüne gelmeleri. 
(2753) 

\Jnbpuımda Papas zade m8hane 
• • 7.eJrek caddesinde 18 No. lu 

L ..... düWn 
Etlmebplda Nesilşalı hahm ma ._...inin. Sulukule caddesinde 28 

. 
Senelik muhammen ilk teminab 

kiram 

96 7,20 

la laılei zemin. t 2 0,90 
Yabrda semti, senelik muhammen kiralarilc teminatlan yazılı olan 

.-&er teslim tarihinden itibaren 9~7 veya 938 • 939 seneleri mayısı 
r ..... kadar kira~ verilmek üzere ayn ayn açık arthrmaya konubnuş· 

• Şartnamelen levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalann· 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9 / 11/936 . 

• günü saat 14 de daimi encümende bulunmahdırlar (8.) (2-ı:) 
Fatih tamir garajı için lüzuzmu C'lan 241 kalem e!Ja kapalı zarfla 

.e konuhnuftur. Bu malzemenin hepsine 5775 lira 20 kurut 
tahmin olunmuştur. lstiyenter şartnameyi parasız olarak levazun 
-rlüğünden afabilirler. Eksiltme 20 111 /935 ~günü saat 16 da 

encümende yapılacaktır. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
Ye 433 lira 14 kuruşlu!; jJk teminat makbuz veya mektubile bera· 

te~f tr,.t • .,.,,,1,rmı '1a"; 7.,l"::?~'"'!l1 r.·'·tırda yn7rl1 rründe saat 15 ka· 
mimi enciWel\e vermelidider (B.) (2681) şe 

,. . ~ ... _, 
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