
G Metaksas l(ralla 
f!Örüştü 

Atina, 10 (Hususi) - Başvekil 
l\Ietaksas dün saraya giderek Kral ile 
siya._..;f meseleler hakkrnda uzun süren 
hir mülakatta bulunmuştur. 

mı111ınnııııııııııııuınummmaıuı111llWlm11ıııııııınnııoııınııııııııııınıııınııu11111111111uıı Çinde Komünİsfler Si-
11anf ugı aldılar 

Nankin, 10 (A.A.) - Reuter: Res. 
men bildirildiğine ~öre, komünistleri 
ihti'va eden müfrit sol taraf ana.~ırı 
Siyanfuda iktidarı ele a1mı~lardır. 
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Atatürk şehrimize avdet 
General Frankol 

Hitler'den 

60 bin asker 
istedi 

(Yazısı E 11< '1 ::!ı nytfada) 

A1manya Fasta 
Fransava karşı is

~1t1111ıııııı111111ııı ttıııııııılllıtıııııı~ 

Reisicumhur Atatürk, dün~ 
saat 1 6' da İstanbulu sereflen- i 
dirmişlerdir. ~ ~ 

= Büyük Önder, vilayet hudu- "ff 
~ dunda vali, Kolordu Kumanda-~ 
~ nı, Emniyet direktörü ve Hay·~ 
~ darpaşa garında lstanbu1daki ~ 
~ meb'uslar, vilayet erkanı, aske· g 
~ ri rical tarafından karşılanmış-~ 
\ k~~ l 
~ Büyük bir halk kalabalığ1 ~ 
~ Atatürk'ü heyecanla alkışlamış-~ 

Yan 

i hr. ~ 
~ ATATURK ESKtŞEHiR ORDU§ 
~ EViNDE BiR MODDET KALDI~ 
~ Eskişehir, 10 (A.A.) - Anka-§ 
~ radan İstanbula hareket buyuran ~ 
~ Atatürk, saat 22 de Eskişehire § 

çıkar(tl_arızuc~a8 Kincm~·.de)ışı § muvasalat ve istasyonda Kolordu'§ 
, ~ Kumandanı, vali, askeri ve mülki ~ 

--------------------'-------=----8-ü._yı_·ık_·_K_1_ır_ta_rıc_ı_,m_1_z_A_t_a_tu_"r_k_H_a_y_aa_rpaş __ aaı_a_t_ren_den __ ind_ig_·i_s1_r ... ail_:a ____ ...._ _______ _ g erkan, Halk Partisi rüesası tara-~ 

Atatür ün Konya ya . gitmesi Hatay 
Türkleriııe bir işaret oldu 

Bütün türk dükk/in /arı protesto makamında kapandı 

-....:.._Ajanslar gülünç haberler uydurmakta devam ediyor 

Cenevre aqın qirmi bi

rinde toplanacak 

Cenevre, 10 (A.A.) - Fransa ve 
Türkiyenin t.alebi üzerine, Milletler 
Cemiyeti konseyinin 18 kanunusanide 
vukubulacak toplantısı 21 kanunusa. 
niye tehir ,edilmiştir. 

~ fından istikbal edilmiştir. · § 
~ Atatürk vukubulan daveti ka- § 
~ bul ile Ordu Evine teşrif buyur- § 
§ dular. Burada ordu ve halk mü-~ 
~ messilleri hazır bulunuyorlardı. ~ 
~ Atatürk Ordu Evinde saat 4'e ka- j 
§ dar kaldılar. Ve halkın coşkun te- ~ 
~ zahüratı arasında saat 4,30 da Es- ~ 
~ kişehirden müfarakat buyurdular.~ 
;'fı11ıııı1111urııııı1 1111 ımıııı 11 uııııııııuııı"ııııunııııııııııııııııııııif 

Fransanın eski Genel Kurmay başkanı digor ki 

b·r değ'şik-1 S 1 ı. 
lik v r mı? ., ·Almanya bir gün nıuha 
• 
1 Skenderun meselesinde bir iki 

&'Ündür bir hava değişikliği var. 
h}' dtr. Fransız hariciye.si Türki. 
llzJ e teklif edilmek üzere yazılı bir 
ter a§ma formülü hazırbyacak, 1ngil. 
f!ake ~ri~iyt'$.İ ~ostane tua.--sut yapa. 
tir. 'esaıre gıbı bazı haberler gelmi~. 

• 
ır ft, kak Akdenize inece 

I>a · ·· k k ?L<; muza ereleri sırasında fa. 
ender . . . tiki" llt un ıçın ıs ale muadil bir 

li' llhtariyet verileceğinden bahseden 
k:ansıılar ortaya yazılı bir formül .~ ', 
~ :l'llıaktan çekindikleri için ahşveri~ ' 
aıll.a.~nda istediği fiatı müşterisind!n 
ınca .... 

'" . . sozunü değiştiren ve bu defa 
de"elkinden yüksek bir fiat teklif e. Fmnsızlarırı zırhlı kıtalıarı, ve zırhlı otomobilleri 11ııaham idarenin mebus 
lle~· satıcıJara benziyordu. Bu halin oklrak ikin ettiği Mustafa Kuseyrinin evitııi rnuhafaza edi.yOT ... 
... •cesı mü:r.akere1eıin ke.<;ilmesi ol. 1 k d 10 (AA) R t ·"Ustur. s en erun . . - eu er: mahalli halkın fikirlerini istimzaç et. 

Bu defa İskenderun ve Antakyanın vaziyetini mişlerdir. 
tikıaıe Fransız diplomatları L.:;. tetkik etmek üzere Milletler Cemiyeti Araplar ve Ermeniler statükonun 

muadil muhtariyetin mahiye. 

ASIM us 
------ (Sonu, Sa. 6 Sü. 3) 

---~~~~~~~-

AI m an iktisat 
Nazırı 

Dr. ScJuıht 
lletJin 10 ı 

tııi rn· h· '. . (A.A.) - Alman ekuno. 1 
~ece u ·•fılınden bildirildiğ'ine gÖrl', 1 
sı 11·d: )'az l<'ransa ile A lnıaya ar~J 
basta ekonomik te~riki mesai İ('.İn 

~ nmN ı etmek .. ,,, 0 an konu~malara deHtm 
r 111 da tu~ere Dr. Şaht bu ayın sonla.ı 

e rar Pari:-;e gidt>cektir. 

tarafından tayin edilen müşahitler (Sonu sa. 6 8ii. 5) 

Holanda ticaret heyeti geldi 
Heyet reisi Bay Keffens'in gazete.mize beqanatı 

(Y~ 3 üncü sayı/ada) 

/la,lyada 

Harbi idare hü
kumete verildi 

Roma, 10 (A.A.) - Bakanlar mec. · 
Jisi bugünkü toplantısında hükftmete 
harbi idare ve bitarafhk halinde ta. 
kip edilecek hattı hareketi tesbit sa. 
lahiyetlerini bırakan kanun 13.yihasını 
ta~wi p etmi~tir. 

Bu kanunu tavzih eden hi~ birşey 
neşreciilmemiştir. Ancak bunun bu. 
günkü beynelmilel siyaset ile hi~bir 
a takası olmadığı temin ediliyor. 

ltalyanlar:a Afrikatı•ar 

Heyecanlı Zabıta 
Hikayeleri 

Gazetemiz İf)İn hazırlayan: 

Hikmet Münir 
Azami be~ gün sürecek bu hikaye

lerden 

Ya1ın birincisi başbuor 
Bu hikayeleri bir okumağa başladı
nız mı, sonuna gelmeden rahat ede
miyeceksiniz. O kadar meraklı hi

kayelerdir. 
• • t 

ev enem1yece.< Yarınk1 ''Kurun,. u bu-
Ronıa. 10 (A.A.) - Nazırlar mec. •• •• . 

aı'•n"en m•lve• ... ,,n ı ,•e ıs H.;;i ;rkın mtidafaasi f~in bir kararna. o 4 u " ·~ ~ -
me kabul etmiştir. Bu kararname marıaqınız. Bir Knrun da 
ttalyanlarla DoğuArCikası yerlileri k d d 
arasında izdivaç yapılmasını menet. ar a aşınıza al ırınız. 
mektedir. 

Akdenizdeki istinod noktası olarak 

ls, ... enderundan ziyade 
rmanına muhtaç!ır 

Fransanrn sabık genel kurmay baş. 
kanı General Yeygand, Suriyede çr. 
kan .. L'Orient., gazetesindt> bir maka. 
le ne:şretmiştir. 

Genemi makale$İnde, Fran~anın, 

Şarki Akdenizde yapabileceği en el. 
veri~li askeri üs için lskenderundan 
ziyade Trabhıs limanına muhtaç ol. 
duğu fikrini ortaya atıyor. 

Geneml Yeygand, lngilterenin Kıb. 
rısta. ltalyanm da Redosta elde et. 
mek i~tedikleri i.cıtinad Mktalarmı 
kaydettikten sonra Almanyanm da 
"Kati bir surette Avusturya - Adri. 
yatik, veya Tuna - Karadeniz yolu 
ile Akdenize ineceğinin muhakkak ol. 
duğunu gözden kaçıramayız.,, diyor. 

General bundan sonra, Akdenizin 

Almanyanm Akdeııi~ iııeoeği yollar-
dan biri olarak gösterilen Twna 

Fransa için de haiz olduğu eht'mmi. 
yeti işaret ettikten sonra Fransanı 
bir ihtilaf husulünde Akdenizde tuta 
ca~ı i~tinad noktaı;;mı tayin etmemiş o 

(Lütfen, sayfa!J?, çeviriniz) 

Fener Güneş muhteliti 
2- 2 berabere kaldı 

eyocanlı bir dakUoa. 
(Ya,zılan 4 ılnciid6). 
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General Franko Hitlerden Alman yada Bulgar 
Sınai casuslu-

ve Yugoslav misakından sonra 

di 
lngiltereden artık gönüllü gidemiyecek, 

fakat henüz gidiyor 

ğun cezası 

idam 
Bertin, 10 (A.A.) - Yakında neş., 

redilecek ceza kanununda sınat ca. 
susluk bazr ahvalde hiyaneü vatani. 
ye olarak telakki edilmekte ve bu 
nevi casusluklar için idam cezası ko. 
nulmaktadır. Sınai casu.~luğa memle. 
ket iktisadiyatına ait mahrem işlerin 
ecnebi bir devlete bildirilmesi, plan 
ve formilllerin ç.alınması ve maliyet 
fiatına ait hesaplann ifşası dahildir. 

Parla, 10 (A.A.) - Havas ajansmır./ 
Berlindeki muhabirinden: 

B. Hitler bugün Berchtesgaden'den 
Berline gelecektir. Kendisi üçücnü 
Reich'in dördüncü yıl dönümü müna -
sebetile sefirler heyetini kabul e!decek -
tir. 

Siyasi müşahitler Führcrin gaybube
tinin mutasavver diplomatik mütareke
yi temin etmemiş oldu~unu ehemmiyet
le kaydediyorlar. 

Filvaki İspanyol sulanndaki AlII}an 
kruvazörleri yeni senenin ilk günlerin -
de fevkalade faaliyet iÖStermiglerdir. 
Bundan birk;ıç gün evvel Almanyanm 
Burgos'daki mümessili eeneral Faupel, 
Berchtesgaden'e gelmiş ve general Fran 

~ konun bir mektubunu B. Hitler'e tevdi 
etmi~tir. General Franko bu mektubun
da Madrltin zaptedilebilmesi için 60 bin 
A\Jmandan mürekkep bir sefer heyeti -
nin gönderilmesi zaruri olduğundan 

bahsediyordu. Söylendiğine göre Al -
man askeri rüesası bu talebe şiddetle 
muhalefet etmişlerdir. Hatta general 
Von Fritoch böyle bir tedbi -

1 rin ittihazı halinde istifa et -
mek tehdidini savurmuştur. Nihayet B. 
Hitler askeri rilesanın ısrarları karşı -
anıda boyun eğmiş ve İspanyaya birkaç 
siyah milis ne bir takım miltehassısfar 
n milhimmat göndermekle iktifa etmiş
-lir. 

'Almanyarun müstakbel hattı hare -
kcH §Unlara bağlıdır: 

1 - Bu aym yirmisiı+.ıe Almanyarun 
vorclifi cevap Uzerine devletlerde ha,ıl 
olacak olan aksülamel. 

2 - Almanyanın fevkalade arzu et. 
mckte olduğu }ekilde general Franko -
nnn yapmakta olduğu harekatın Mad -
rit önünde muvaffakiyete nail olmasr. 

ALMANLAR ACIR ZAYiAT 
VERiYOR 

.ır..:,.ırit, ıo (.'\.A.) - Milli müdafaa 
mc:disi bildiri.yor: 

Aravaca mmtakasmda m:.ıharebe dün 
bii!ün gece ve bu sabah şiddetle ldevam 
etmişti~. Alman kıtaatı ağır zayiata uğ
r.ıd.ğmdan hücumlar hafiflemektedir. 

MADRIT NEFES ALIYOR 
Madrit, 10 (A.A.) - Havas ajan -

smm muhabiri bildiriyor: 
Yedi gündenberi devam eden şiddet

li muharebeler Madrit müdafaasını sar· 
samamıştır. Madrit ile Escuriel arasın
ıaa1ci yol gerçi kesilmiştir. Fakat başka 
bir yol, daha uzun olmasına rağmen, 

Sicrra de Guadarrama'da mevzi alan ı·i·' 
• lislerin iaıesi için kullanrlmal:tadır. 

Madritin bir kere daha tehlikeden 
kurtulmuş olduğu henüz iddia edile -

meı: ise de hükümet merkezinin bugün 
daha geniş bir nefes alarak istikbale 
emniyetle baktığı söylenilebilir. 

Madritin geçen perşembe günü bom 
bardımaru neticesinde beş kişi ölmüş ve 
34 kişi yaralanmıştır. Hükfunet merke
zinin on mıntakasından yedisi büyük 
tahribata uframııtır. 

TAYYARELER IŞIK TUTUYOR 
TOPLAR BOMBARDIMAN EDlYOR -------------

Madrit, 10 (A.A.) - General Fran- A K D E N İ Z 
konun askerleri tayyarelerin gece reh -
berlik etmek üzere tenvir fişekleri kul- ve 1 spa n ya 
lanmaktadırlar. Bu usul asilerin tayya -
releri tarafından dun öğleden sonra is - Hadiseleri karşısında 
timale batlarulnuştır. Bu tayyareler bu 
usul sayesinde topçu ateşini Madrit Ü • F R A N S A 
zerine tevcih etmeğe muvaffak olmuı -
tardır. 

INGILTEREDEN GöNOLLU 
GIDEMIYECEK ... 

Londra, 10 (A.A.) - Gelecek haf • 
tadan itibaren İngiliz tebaasında olan -
larm gönüllü sıfatile ispanyaya gidemi
yecekleri bildirilmektedir. 

... FAKAT HENUZ GiDiYOR 
Londra, 10 (A.A.) - Müstakil li -

beral partisine mensup 25 g!Snüllü h -
panyadaki hükumet kuvvetlerine ilti -
hak etmek Uzere bu sabah Londradan 
hareket etmiştir. 

iKi VAPUR TORPiLLENDi 
Baraelon, 10 (A.A.) - Bir deniz -

altı gemisi Barselona ve Madrit adla -
rındaki iki vapura birer toıı>il atmı1tır. 

Vapurlara bir şey olmanu~ ve bunlar -
dan birisi Alicante'ye ve ıdiğeri de Va -
lansiya'ya iltica etmiştir. 

tNGILIZ ELÇILICINI I<!M BOM
BALAMIŞ? 

Salamanka, 10 (A.A.) - Franko hil
kilmeti neşrettiği bir tebliğde millici 
tayyarelerin Ma!tlrittcki İngiliz elçilik 
binasına bomba attı4ına dair hariçte çı
kan haberleri tekzip etmekte ve eğer 
böyle bir §ey vukubulmuşsa bunun ''Kı
zıl" tayayreJer tarafından yapılmıı ol -
duğunu beyan eylemektedir. Çünkü 
milliyetperver tayyareler hadise gecesi 
Madrit ilzerinde uçmamıılar ve ancak 
bu ıehirdcn 30-55 kilometre mesafe • 
de bulunan Alkala ve Gualejara tayya
re meydanlannı bombardıman etmişler
dir. 

BELÇiKA TARZiYE iSTiYOR 
Brüksel, 10 (A.A.) - Hariciye Ba

kanlığı Val:ıns hükOmetine tevdi edi -
len notayı ne§retmi§tir. Bu notada Mnd 
rit civarında öldürülen Baron Borch -
grave için tarziye ve teminat talep e -
dilmektedir. 

Belfort, 10 (A.A.) - Radikal sos. 
yalist federasyonunun verdiği bir ziya
fette nutuk söyliyen Başbakanlık müs
tepn, İngiliz - İtalyan Akdeniz anlat
masını tahlil ederek bunun Akdeniz 
sulhu için iyi o!duğunu söylemiı ve de • 
mittir ki : 

"Fransa daha nazik meseleIQrin hal
li için diğer memleketlerden ayni hiia -
nilniyeti ve girişilen taahhütlerin ifasın
da da ayni dürüstlilğü Umit eder. Fran
sa ne münakalatırun emniyetini ne de 
muhafazasına mecbur olduğu hayati 
menfaatlerin ihUi.line müsaade edemez. 
Esasen Ba,bakan B. Bl11111 Meb'usan 
Meclisinde söylediği 6 kanunuevvel 936 
nutkunda bu baptaki hattı hareketimizi 
açıkça izah etmişti. 

iSPANYA HADiSELERi KARŞl
SINDA 

Müsteşar nutkuna şu sözlerle niha -
yet venniştir: 

"ispanya hakkındaki Alman ve hal· 
yan cevaplan üzerine batlanılan müza. 
kerelerin Avrupa itlerinde daha areruı 
bir tarzı halle yo) açacak ve kıt'a üze • 
rindeki ahenk için daha faydalı teıeb • 
büaler ihdat edecek mahiyette olduğu • 
nu zannediyoruz. Fakat hariçte ıuraaı 
anlaıılmalıdn- ki her türlü kuvvet ma -
nevnuı, mevcut mukaveleleri bozacak 
her nevi ihtiyatsızca hareket nihayet 
Fransanın müe11eı hukukuna dolayı • 
sile vukubulacak tecavüz iltizam ettiği
miz azimki.r ve uzla11cı tarzt hallere 
muhalif olul". Fra1lsa serbesti içinde mü
zakere etmek iator. Fransa kendi üze· 
rinde meı'um bir tazyik yapılmasına 
asli müsaade ebniyecektir.,, 

1 roçki Meksika1Ja 
giderken 

Tampiko, 10 (A.A.) - 1'roçki tay. 
doğundan hayret duyduğunu söylü. tinat ediyor ki burada nrzetmeyi ye. yare ile 1\feksikaya hareket etmiştir. 
yor n şöyle devam ediyor. rinde bir hareket telakki eyledim." Troçki şu beyanatta mulunrnuştur: 

Fransrz; mandasının ne sckilde ni. lunuyorlar. Esasen sahilin çok dar ''Noneç bana karşı iyi muamele 
hayet bulacağını tesbit etmc!.te olan bir şerit halinde olması lskenderunun yaptı. Buna mukabil beni kab:.ıl et. 
anlaşmaların imzası ve Tii.rkiyenin inkişafına mani bulunmaktadır. Ye tiğinden dolayı l\feksikay:ı pek ziyade 
bu vaziyet karşısında ortaya tıkarmış az bir mesafe bıraktıktan sonra bir. minnettarım. Yeni dünyanın bitaraf. 
olduğu Iskendcnm Sancağı ı::~elesl, clcnbire sarp bir şekilde yükselen bir lığına ,.e objektifliği 11 e imanım ''ar. 
lıu mütal1ialarn daha bUyiik lir aktü. mani teşkil eden Amamus, memleket Lenin hnl<kındaki kitabımı lıitircce. 
alite vermektedir. Bu miinascbetle dahili ile yapılacak münakalatın yol ğim. 
lskenderunun Suriye sahilJerinin tn ve demiryolu yardımı ile yapıJabll. 
iyi deniz üssü olduğu ~öylcnildi. mcsini mUşkUI kılmaktadır. f 

Biz ise teknik notai na:.ı:nrdan bir Demek oluyor ki, Frnnsn ile Tür. 
Kısa Harlcf &i_:-~~ler J 

* YUNANtSTAN'da bütün eski te-çok defalar bunun tamami' c ak...;iniı kiye arasındaki müzakerelerin ortaya 
işittik; ve denizciler bu körfeze gi.I koyduğu meselelerden hiçlıiı'isine te. 
rebiimenin enginden gelen ı itzg:lrlar. ma...; etmek izin, lskenderunun bir de. 
dan ziyade karadan esen km'\·etli rüz. niz üssü olarak seçilebilmesinin hiç , 
g-lrlar yüzünden son derece tehlikeli bir suretle yerinde bir i;:. olnuyacağınıl 
olduğunu bir~ok defalar söylemiş bu. söyliyebilirlz. 1 

muş olan bu iki memleket arasında Halbuki 'l'rablusşuma gelince iş 
devamlı bir anlaşma husulünU milm. değişmektedir. Suriye sahilinin orta 
kün kılacaktır. yerinde, Uzak Şark ile olan muva. 

Bunun için TrablUS:.-.amda, Suriye. sala yolumuzun UstUnde ve lloms'a 
nin ötedenberi istemekte olduğu sa. karşı bulunan Llibnan ve Suriye te. 
hil mahrecini temin edecek şekilde bir pelel'i arasında denizle Suriyenln 

ıekkUllerin feshedildiğine dair evvelce 
negredilen kararnamenin hükmü baki 
ve mağaza müstahdemleri ile hizmet -
karlar teşekküllerinin !de bu kanun ah
kamına göre dağıtılması lazım geldiği 
dahiliyeden vitayetlcre tamim edilmiş
tir. 

* SELANJK'te çocuklar arasında 

difteri vardır. Grip hastalığı başgöster -
miştir. Fakat grip şimdilik hafif bir hll· 
dedir. 

serbest liman yapılması da icap et. kalbgfıhı \'e Musulun Petrol Pipe • * FRANSIZ - İspanyol ticaret mu
mektedlr. Line'sinin Fransız branBının nih:ı):et ahedena:nesi lıu hafta başlangıcında im-

Bu vaziyette Lübnandan küçük bir noktası nrnsında bil'icik tnbii muvasa. za edil :el:tir. İspanya tkaret nazın bu 
arazi parçası ayrılıyorsa da - ki Lüb. Ja yolunu temin eden Trnlılusşnm. münateebtle Parise gelccel:tir. 
nanın !;Ok mükemmel bir liman olan Liman geniş ,·e nıuhafn1.nlıdır. Su * FRANSA'nın Berı:n sefiri B. Fr<?.n
Beyrut'u vardır - bu memleketin vaziyetleri ,.c inmeye müsait nınzi 
müslüman ve hıristiyan ahalisi ara. mükemmel bir ham istasyonu l urul. cois - Poncet pazartesi ı;ünü Parl:::e ha· 

• lG!l da gUzel bir mU,·azene temin masını nılimkün kılarlar. Civardaki I rcket edecek ve il:incil:Snumm lG ncı 
edilmiş ,.e bu suretle de bunun tat. arazi orada ynpılacnk tesislerin lnki. f günü Berline avdet etmiş bulunacak · 
biki çok hayırlı bir netice \ermiş olu. safına ve muhnfnznsına müsaittir. tır. 

yor. • 'fnı.blusşam; Şarki Akdcnlzde lcu.
1-·--------------

Bu, münakaşaya arzcdilcn bir düşünü~ rulncal~ bir Fransız üssü için lfizım l<ilmtcn faydalı olım lıu fikrin tatlıik 

tarzından ibarettir, fnknt bu diişiiniiş olan hiitiin şartları miikemmcl ~uret. sahasına konulması Lübnan ve Suri. 
tarzın1n esnsı Akdenizdc Fransız de,._ tc haiz bulunm:ıktadır. Politikamızın ye milletlerinin iktisadi hayatını ko. 

Jeti için o derece hayati lüzumlara is.· ananelerine uygun ve bu suretle ha. laylaştıracak ve istiklale kavuşturul. 

Bul~aristan 
Diğer komşuları ile de 

yapacakmış 
anlaşmalar 

Bütün Bulgar gazeteleri yeni misakın Balkan 
sulhunu kuvvetlendireceğini müdafaa ediyorlar 

Sofya, 7 Jkincikanun (Huıusi mu -
habirimizden) - Yeni yılın Balkanlar 
için en yeni ve en ehemmiyetli haberi • 
ni Bulgaı istan Baıvekili Bay Köseiva -
nof yılbaıı gecesi radyo ile vermiı; Bul
garistanın Yugoslavya ile ebedi dost -
luk ve ademi tecavüz misakını imza et
mek üzere bulunduğunu ıöylemiıti. Ki:i
ıe 1vanofun bu haberi ilk gilndenberi 
htikftmet ve Bulgar matbuatı tarafından 
hususi bir memnuniyetle alkıtlanıp dur
maktadır. Bulgar gazeteleri bu arada 
iki noktanın tebarilz ettirilmesine çalış
maktadırlar. 1 - Yalanda imza edile -
cek olan bu misakta iki millet arasında 
eskiden mevcut kin ve zıttiyetin niha -
yete erdiği. 2 - Bu misakın bir Uçün -
eti idevlet aleyhine olmayıp bil~kiı Bal
kanlar ıulhunun tahkimine hizmet ede
ce&i noktalandır. Esasen Köseivanof 
beyanatında böyle bir itilaf akteditmek
ten maksadın Bulgaristaıun tamamiye -
tini muhafaza için lıı:omıutarile iyi ge -
çinmek yolunu takipten ileri geldiğini 
s!Sylemişti. Bunun için buranın siyasi 
mahfelleri Bulgaristarun bu itilarla kal
mayıp eskiden Türkiye ile yaptığı gibi 
diğer iki komşusilc de dostluk muahe -
deleri yapacağr kanaatini gütmektedir • 
ter. 

Bulgariatan efk~n umumiyesinin bu 
haberi nasıl telakki ettiğini anlatmak 
için muhtelü cereyanlara tabi gazete -
lerin mütalealanru öğrenmek faideden 
hali değildir. Yan resmi Dnes gazetesi 
Yugoslavya - Bulgaristan misakını iki 
kardC§ milletin münasebetlerinde yeni 
bir devrenin ba!langıcı olduğunu taırih 
ettikten sonra "Bu, bütün Bulgar mille
tinin büyilk heyecanla kabul ettiği bir 
hildisedir. Bu hal mazinin unutulduğu· 
na ve bulgar milletinin yeni bir hayat 
devresine girdiğine delildir. tki hükıl -
met milletlerinin hisiyatlanna ve milli 
hislerine uygun olan Balkanlarda aul • 
hun istikrarına muktedir olacaklardır" 
diyor. 

MIR. NE DiYOR? 
Mir gazetesi bu misakın yalnız iki 

miletin münasebetlerini değil Balkan 
mi11et1eri arasında mUtekabil emniyet 
ve hürmet esasına dayanan yeni Bal • 
kan yara!dıtrıının da esasını koyduğunu 
söyliyerek "Bulgaristan §imdiye kadar 
Balkanlarda tecrit edilmit bir mJde idi. 
Komıutanru şüphelere koyan bu tecrit· 
ten gelebilecek tehlikeleri vaktinde id • 
rak etti. İ§te yeni misak bu tehlikenin 
önünü almı!tır. Çünkü misak Balk;ın 
milletleri ara.,ında dostluk ve sulha 
hizmet ruhuna istinat etmektedir. Ye -
ni misakın arkası'lda Bulgaristanla ma
nevi ve iktısadi cephelerde i~ birliğine 

hazır 20.000.000 Yugoslavyalı bulun -
maktadır ... 

SLOVO'NUN MOTALEASI 
Çankof'un gazetesi Slovo lda §U fi · 

kirdedir: "iki devletin yekdiğerine kar
şı mütekabil müsavat ve hürmet esa~ı· 
na istinat etlen bu misakın komşuları • 
mızın hakiki maksatlarımızın takdir et
mesine vesile olarak Balkanlarda sul • 
hun esaslanmaıına hizmet edeceğinden 
dolayı memnuniyetlerini mucip olacak -
tır. Zaten Bulgaristan hiçbir vakit kim
seyi tehdit etmek istememiştir. Ancak 
!devletlerin "galip ve mağlUp" diye tak
sim edilmesinin izalesini arzu etmek • 
tedir ... 

Vaktile Sırbistana kaçan eski Stan
buliski Zürraının gazetesi Nova Kam· 
pana Bulgaristanla Yugoslavya arasın -
da bir misak aktinin mes'ut bir hadise 
olduğunu ve Bulgaristanın diğer kom • 
şularile birlikte Balkanlarda sulhun tah 
kimine hizmet edeceğini yazma',..adır. 

ZORA TAFSiLAT VERiYOR 
Bulgaristan Makedonya komitesile 

münasebeti olan Zor~ da bu misakı iki 
milctin birleşmesi i$İn iiç scneclenbcri 
s:ırfeclilen rnesninin bir neticesi ol:::.rak 
kabul ile iktifa ederek hzla tafsilat'l 
f!İri~memektedir. 1 

UTRO'DA BiR l\!1AKALE 
Bütün Bulgıır gazeteleri içinde bu 

hususa dair en ziyade dikkate değer 
makaleyi Utro gazetesinde profes<Sr Gc
nof neşretmektedir. MalUm olduğu U -

imza merasiminde bulunmak üz.m'f 
BeZgrada gideceği, söylenen kral B()1"f.9 

zere Genof bu makalesinde maziye ait 
kavgaların artık nihayete erdiğini gös· 
teren Yugoslavya misakını gerek Bul· 
gar ve gerek komşuları cfkan umuını. 
yesince sevinçle karşılandığını anlata • 
rak şöyle diyor: "Bu misakla 1912 se
nesindeki eski Sırp - Bulgar dostlu • 
ğu yenilenmektedir. O vakitki Balkan 
ittüakı bütün Balkan milletleri tarafın
dan büyük menuniyetle kabul edilmi' • 
ti. Eğer 1913 te irtikap edilen hatabr 
olmasa idi o ittifak Balkanlar için dabS 
çok verimli olurdu. İşlenilen hataları11 

mes'uliyeti yalnız Bulgariıstana ait de • 
ğildir. Eski müttefiklerine de taalluk e
der. Bugünkü ittifak eskisi gibi değil • 
dir. Eski ittifakta istill emeli vardı. Bu
gün ise öyle maksatlar takip edilme • 
mekte ve hiç kimse tehdit altında bu • 
lunmamaktadır. Bunun i~in Balkan de~ 
ldleri yeni Bulgaristan - Yugosla,,,. 
misakını endiıesizce kabul etmelidirler· 
ÇUnkü Balkan sulhunu daha kat't o\a • 
rak temin edecektir.,, 

BAZI BULGAR MAHFELLERt 
V AZIYETTEN MEMNUN DECIL 

Bulgar gazeteleri yeni misak hak· 
kında Avrupa ve bilhassa Türkiye v• 
Yunanistan gazetelerinin neşriyatını 

memnuniyetle tel!kki etmektedirler. Ef· 
kS.n umumiye bu misakın her tarafta 
memnuiyet uyandırdığı kanaatini tap • 
yor. Maamafih bazı Bulgar mahfelleri· 
nin bu misaktan memnun kalmaldıkları 
da görillmemekte değildir. Bilhaa• par• 
tici siyasiler bu miaaktan o kadar mcm· 
nun kalmamışlardır. Hattl Yugoslav • 
ya - Bulgaristan arasında bir muahe • 
denin imza edileceği haberini hayretle 
karşılamışlardır. Bunlar bu yeni mua • 
hede ile Bulgaristan tarafından ıulb 
muahedeleri ile tesbit edilmiı·olan şiın· 
ldiki Balkan hudutlarının kabul edilmi' 
olduğunu ve bu suretle de Sırp Make • 
donyası üzerindeki idialardan vazgeçil• 
miş bulunduğunu ileri sürmektedirler. 
Bunlara göre vaktilc Ycvtiç Başvekil • 
ken Yugoslavyamn Bulgaristanla ara· 
lanndaki mulak meselelerin halli için 
Trin ve Çaribrud cihetlerinde bir hu • 
dut tasfiyesi o vakitki Bulgar Başveki· 
1i Kimon Yorciyef'c teklif edilmif ol • 
duğu halde bu defa imza c!dilecek mu • 
ahedede bu cihetin bile mevzuubahıot • 
madığı söylenmektedir. Mim sosyalist • 
ler reisi Çankof'un da bu miaaktan mem
nun olmadığı görlilmektedir. 

Yogoslavya - Bulgaristan dostluk 
ve ademi tecavüz misakmm ne vakit 
imza edileceği hakkındaki en doğru ha· 
berler misakın bu ayın on beıindefl 
sonra Belgratta imza c!dileceğini g~ • 
termektedir. Hatta Kral Boriı'in misa· 
kın imzası esnasında Belgrada gitmesi • 
nin de muhtemel olduğu söylenmekte • 
dir. 

/nf!İilere Atmanqaqa 
yeni ı~redıler verece'< 

.Londra, 10 (A.A.) - Alakadar fi. 
nans ve banim mahfilleri, dönrnÜf 
krediler iınkknıda 22 ~ubatta müdde· 
ti bilecek olan anlaşmanın yeniltll• 
meai için .Alman makamatile şubat 
1937 başında müzakerelere başlall· 
masını tabii telakki etmektedirler. 
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Tarih notlarına ek Akademide 

Sömestr tatili Dilsizler kongresi ''Dağlar böyle.. ya düzlüklerde 
kimler oturuyordu?,, yapılamıyacak mı? Dün büyük bir sessizlik içinde 

Yazan: 

Hasan Fehmi Turgal 

llata ı 
dillıııery 1 ~buğa Emevi halifesi Ab- göre Gurgumlar Emevt ve Abbast de-
tın 'V ık bin Mervanm haftada bin al· \'irlerinde vaziyetlerini muhafaza et
Çen ;ınek suretile barış yaptığını ge- mişler. Gerek bunlar, gerek Somak 
v~nıda okumuştuk. Elimizde bu dağı halkı hakkında malftinat bulmak 
b~ka b !nahiyetini açığa vurduran milmkUndUr. Cenubi LUbnandaki ka-

Aıı lr kayıt daha bulunuyor: vimlerin geçmişleri de böylooe mlita-
aJa.zı ~a civarında LUkkA.ın adını lea olunabilir. temaililerin bir takım 
latnıa Ubnan dağında Arap isti!! ordu- dağlarda bilyUk kuvvetler bulmalan 
Acem boYUn eğmiyen Arap, Rum ve bu mevcudiyetlere 'bağlı idi. 
aYrıca,olınayan bir kavmin oturduğunu. Bu mesele yalnız Hatay meselesi 
reniy ~lrlcrl, -köyleri oldqğunu öğ- değildir. BUtiln Anadolu ve Avrupada
ilr.e~l'Uı. Bu kavmin Hatay Ulkesi ki Turanh varlı~"IDm ezeliycti mesele
Oldu~ devletler kurmuş olan Etiler sidir. Dağlar böyle .. Ya düz sahalarda 
le.rinde da .§Uphe kalmıyor. Eti tablet- ki §ehirlerde kimler oturuyordu? ts
G~ Etı tarıhinde geçen (Gurguna lrun hareketlerinin ilk günlerini dik-
biıdığ· a) kelimesi bu kavmin öğrene- katle takip edersek Suriyede, Suriye
~ile~~ ie~irlerinden birisinin adıdır. nin, şimalinde, Ana.doluda, Irakta bir 
lsbata ba.ngı milletlerin atası olduğunu çok Sümer ve Eti bakaya.sına tesadüf 
bitJın ~ ihtiyacımız yoktur. Bu edeceğiz. Ana.doluda Sumur ölçüsü he
lıa.Jtika lllılJı inıanımıula yer yapmış bir , sabını tabletlerdeki cetvellere göre 
eclen b ttır. Her gün o hakika.tı tevsik kullanan bugünkü Anadolu çocukları 

'.D 1r belge ile k~ılqıyoruz. o bilgilerini bizzat babalarından na.k-

Güzel Sanatlar Akademisi direktör. 
lüğü bu sene sömestr tatili yapıl. 
mamasına karar vermiştir. Bundan 
müt~ssir olan talebe, Akademi direk. 
törlüğiine müracant etmişlerse de dl. 
rektörlük Akademide ıslahat yapıldı. 
ğr \'t' yeni profesörler işe başladığı şu 
sırada sömestr tatili yaptırmağı mu. 
vnfık görmediğini bildirmiştir. 

Tıılche. yü!\ı;:ek tedıi~at direktörü. 
nün lstanhulda bulunmasından istL 
fade ederek kendisine ~ifnhi lıir mü. 
r:ıcant yapmaya karar Yermişlerdir. 
Yüksek tedrisat direktörü vaziyete bir 
hal ~aresi bulmadığı takdirde talebe 
Bakanlığa baş ,·urncaklardır. 

Kabahat hangisinde 
Bir kad•n el ndeki bastonu 

gürültü 
Dilsizler cemi • 

yeti kongresi dün 
Şehzadebaşında Le
tafet apartımanın -
da yapı!dr. Bütiln 
mükalemelerin işa

r etle yapılmasına 

rağmen konç re 
hayli gUrUltUlil ol
muştur. 

Okunan hesap 
raporunun cemiye • 

Dilsizler Cemiyeti tin bir senelik va-
Rei.si Bay ridatı 2551 lira 26 

Süleyman Srm kuruş, masraf 2682 
lira 86 kuru~ görülüyordu. 

132 lira 60 kuruş açık cemiyet umum 
reisi Süleyman Sırrı tarafından kapa • 
trldı. 

durupdururken ba!}ka bir Yeni idare heyeti reisliğine Mede • 
kadına kaldırıp vurdu ni, umumi katipliğe İbrahim, muhase -

yapıldı 
be, veznedarlığa Bahattin, idare mil • 
dürlüğüne Hamdi seçilmişlerdir. Cemi -
yetin İzmirde de bir §Ube açmasına ka -
rar verilmişti r. Varidat temini için çı • 
karılmış olan takvim ve muhtıranın sa
tışma ehemmiyet verilmesi ve bu para 
ile bugün on beş talebesi bulunan md:
tebe daha fazla talebe kabulü ide aynca 
temenni edilmiştir. 

Kongreden sonra kendisi ile görli;en 
bir muharririmize umum reis Süleyman 
Sırrı şunları söylemiştir: 

- Mektebe iki yüz müracaat var. Biz 
nncak on beş talebe kabul edebildik. Bi· 
ze muhalif olanlar dün kongremize gel
mediler. Onlara bir hafta mühlet ver • 
miştik. Bu müddet zarfında isimlerini 
kaydettirmelerini bildirmiştik. Gelme • 
diler. Cemiyetimize iltihak etmiyenle -
rin hiçbir arzul:ınna cevap vermiycce • 
ğiz !" -

iş kanununun tatbikı etrafında ~~ önUınüze çıkan belge birkaç ledip getirmektedirler . 

\f ki: 0nenıUdir. KütUphaneleri.mir.de (*) .Mflverrih der ki: Araplar Gı.ır
)ıhu Pların bu gibi birçok vesikalar gumlara tab.ı ol.an Naba.flaro kö'le vc
~'I\> Olduğu hakkındaki kanaatimizi ~ire?Je (Emdi/) der'lcrdi. Gı.lrgumla
.\lıcıu~tlendirınektedir. Emevf halifesi nn cenge giderken onları .atlarımn 
tlrqlğ~lk aleyhine olarak, Suriyeye terkileri11.e aldık1.arını garcn Araplar 

lbrahim kızı 40 ya~larında Fatma 
adında bir kadın, dün çok garip bir 
şekilde sokakta yürüyen Havva adın. 
da yaşlı bir kadının elindeki bastonu 

1
. b l • 

alarak kendisini döymüştür. ş ey a n na m e er l 
Mahkemeye gelen Havva: 

- Denim birşeyden haberim yok. • • d • • b k k 
(ı~ G ı, Yanında Lükklm dağı halkı bu onl.am bu ismi 1Jcrmi.J1crdi. 1 
liaba.u:runıardan, komşuları olan ------------

ken bu kadın üzerime atıldı, elimdeki Bugun en ıtı aren ayma am-
bastonu alarak başıma ' 'urup yardı, .,, 

demF!şttir. . .. 
1 

.• 
1 

kt d. hklarda dagıtıhyor ~ . an ve mü.slümanlarda.n kaçıp 
de~ ~::e iltica eden köle ve esirler
li~ kkep bir orduya kumanda et
tıfuıı 'IJe sonra Abdülmelikle sulh yap
ta fç~' kendisine Abdülmelfğin her haf
~lni ~ bin altın vermeği taahhüt etti
başb~tı.diğimiz Lükk!m dağı yerlisi 
ttsir Cil~ ait işte bir vaka daha. tbıti 
1'.;unıııu:ıl\4. Sayıf a 118 .. Bu hadise Gur
h raber . ?nagıeıı,ı,retiııl liO.Ylcmckl~ 
elana ko 

1~in rengini da.ha ziynde mey-

' l'UJ>o!'. 
A.bdU!ın l~lğfnıiz mUsal!hadan sonra, 
lbni Aıu elık, dağlı ba.'.}buğun yanına 
~or. ~u safir adında birisini gönderi
tlbidir 8.dam zahirde dnğa firar etmiş 
dUııneıİ n~buğa misafir oluyor. Ab
?'llnuJ' ~'in dehşetli bir aleyhtarı gö
.\hduıor. Kendisine sövüp sayıyor. 
c\ı~nı llteUkıe yapılan sulhun iyi olına
ha nı~ da.ha ciddi hareket edilirse da
~e\'i~afık şartlarla sulh yapıldığını , 
b~laıı eı-ı~ zayıf noktalarına vakıf ve 
aııııı.ttı> goStermeğe hurr olduğunu 

t> ~ duruyor. 
b· agıı b:ı.şb ~ 
ırlik~ ug bu izahata. kanıyor, 
b~ket Plan tertip ediliyor. Müşterek 
ltilaar. haıırhğına girişiliyor. lbni 
re dağ~ 'Vftdlerini yerine getirmek üz.e.. 
lıaıırıan~ _iniyor. Abdülmelik aleyhine 
da, d :-''UI. eöyle dUI'8un,bu defa 
lıaııt:Uca. .. halifenin yanına gidiyor. 
llrtıa nı n kolelerinden, Emevi haneda
~Clıdiai e~up zevatın kölelerine ayrıca 
clu t~k~~ Beçnıe askerlerinden bir or
lturduıt~ ederek ba.~buğla birlikte 
btr har :.rı pl5.nm tamamen aleyhine 
tutl\Jar e~cte geçiyor. O sırada Gur
~~111 " Undan tamamen habersiz, 
~lttıııarc Unııtvar bir halde Suriyede 
lr kın'\.~a~.nı~tadırlar. Bir gUn ant 

8at'ir b·· t 0 nUnde kalı'-·orlar. İbni Mü-
llY"k J ~lıı.r hu bir pwıu kurmuştu . Gur-

kal'§ı ta ayret Ye dehşet içinde iken 
lıyor: taftan sesler yUkselmeğe baş-

h"......, ll"an 
urcıurıe 1ınıza gelen esirler, köleler 

ca <la ı_ r hUı-rlyetıeri hilafet divanın-
''o } ~Sbit AA'l • . -~ r lrdı. q,ıı ecektir, ) dıye bagm-

Curgu 
~er, ~ırtlara iltica etmiş olan köle
a]jtı.de ~r bu bağınş Uıerine sürüler 
~Iar b~tşı tarafa akıyorlar. Gur· 
il' dU§nı ır taraftan umut cdll~edik 

:an~ biı- anıa knrşıl~ıe olmalann
k den &llôJı tarartan birllkte hnreket 
tı~tya g &.rkad~larınm bir anda 

ı 1klenı1'J) ~dlllesinden belinlemle (pa-
e,.;_ 1 ller tM • """' l'apt ğı · ~·O bu anda Emevı-
01duıar. ~ h__Ucuın önünde m~ğ!Op 
~k Q\lrgu bug ~ savaşta <SldU. Bir 
ll'tket ed nıtu, bırçok Nnbat., birlikte 
lraoenı en birçok Rum öldürtlldU (*) 

-uı -billdanda.ki malnma.ta. 

Polis Haberleri 1 

Kömürden 
zehirlendiler 

Yemi§te motör tayfalarından Nu
man ile arkadaşı Reşit mangaldan r.e
hirlenmişlcr, hastahaneye kaldırılmış
lardır. 

OTOBÜSE ÇARPMIŞ MIŞ - 3321 nu. 
maralı otobüs sahibi Sulhi, polise mü· 
racaat ederek Ortaköy - Aksaray sef e

a ma ıse şoy e soy em~ e ır: 

- Bu kadın ben yolda yürürken 
yüzüme fena f~na lıakmağa başladı. 
Dir aralık bastonu kaldırıp başıma 

vurmak istedi. Den daha çabuk dav. 
ramp bastonu elinden aldım, vur. 
dum. 

Neticede Fatmanın bir akıl has. 
t.asl olduğu ve hiç bir susu olmıyan 
IJavvanın elindeki ba."tonu kendisine 
\'Urmak istediğini te,·ehhiim ettiği an. 
laşılmı' ve tıbbmdliye gönderilmiştir. 

rini yapan tramva.ym Gülhane parkı C • } 
önünde otobüsüne çarparak 30 liralık amı av usuna ço-
zara.r verdiğini şikayet etmiş, tahkika· k b k k d 
ta başlanmıştır. cu ıra an a ın 

tı Kanunu mucibince her i§ veren 1 
fabrika ve atelyelerle be§ kişiden faı· 
la adam çalı§tıran dükkan sahiplerinin 
doldurmağa mecbur olduğu jş yeri be
yannameleri bugünden itibaren kaymn
maklıklarda tevzie başlanacaktır. Kay· 
makamlıklar zabıta te klUitr ve mahal· 
le mümeısilleri vasıtaaile bUtün it yer
lerine beyanamelcri dağıtacaklardır. 

Fakat her nasılsa beyanname almamış 
olanlann da tidlp beyanameısini arama
ıı lbımdır. 

Beyannamelerin üzerine doldurul • 

mak üzere alakadarlara verildiğ i tarihle 
geri alındığı tarih yazılacaktır. Bir be • 
yaname evvelce de yazdığımız gibi en 
geç on gün içinde doı:furulmuş olacak -
trr. Beyanamelerdeki 15 muhtelif sual 
beyaname içine konulan bir izahname 
ile gösterilmiştir. Beyanemenin altını 
İ§ veren, verilen cevaplardan dolayı her 
türlü mes'uliyeti üzerine aldığı §eklin· 
de, imıa edecek ve ileride yapılması ilı· 
timali olan her türlü takibata karşı §ah• 
si taahhüde girmi§ bulunacaktır. 

Türkiye - Holanda 
münasebatı 

DEMiRDEN YARALANDI - Şişli Dün Fatih camii avlusuna bezlere 
de bir demirci dükkanında çalışan sarılmış bir çocuk bırakarak uza.kla
Aristidi, burnuna sıçrayan bir demir 1 şan bir kadın orada oynayan çocuklar 
parçası ile yaralanmış, tedavi edilmiş-· tarafından görülerek polise haber ve-

~~İNE DEMiR DVŞMV.~ - Beykoz- ril~~:ı~a:a:ı~ !~!a~:ı~::~;:t~~ iki memleket arasında ticaret 
da Bahriye caddesinde oturan Hamdi, k ı ··ımu 

adının kocası ilci ay evve o ş ve mu·· zakerelerı· yapacak yu·· ksek Şirketi Hayriye fabrikıısmda çalışır- bir hafta önce de Haseki hnstahane-
kcn sağ eline demir dUşe~k yaralan· sinde çocuk doğurmuştur. h t• d • • 1 d • 
nuştır . Ay§C, kendisini gcç~dirınek için bir H o 1 anda eye 1 un g e 1 

PARA ÇALARKEN - !<adıköy Yel çok yerlere ba.~ vurdugunu, fakat ço- • • , . • 
değlrmentnde sınema bahçcsinddci bir cuklu oıduğu igin kimBenin iu vermedi- Heqet reısı Baq Kel fens ın gazeiemıze beqanatı 
kulUbede Y~-tan Mehmedin kuli.ibesin- ğinl söylemektedir . llolandanın yüksek ticaret erkfi . gers, klering enstitü~ü relcıi Pr. Bru. 
den 8 kilo nikel para çalan Vehbi ya- nından mürekkep heyet dün sabah ıo, sebze inhlsnrı dirt>ktörü B. Van 
ka:ŞanmVışZtErrR.INDE YA T..'ALANDI _ Kızılmlnare caddesinde oturan İsmail, şehrimize gelerek Park otele inmiştir. Stolk, merkezi ticaret cemiyeti mil. 

n sokakta yürürken duvardan d~n bir messili B. Turju.;;tra, ticaret nezare. 
Sabıkalılardan Rıza og~lu 'fu""""'""'"r, .. ~. 1 b d 1 nm B 1 t 1 llolandanın ticaret ve mUstemle. ~' .................. ı.ö.'] a a.sın an yara a ış, a a. ıas- ı·r . tinden Dr. Gringer'dlr. Sonuncu zat 
Yeni cami önilnde Emine adlı bir ka- ı tahanesı'ne ka.ldınımıatır. kat nezareti direktörü ile muhtc ı tı. 

~ • · heyetin sekreteridir. 
dmın mantosundan iki lira para çala· ı l\AVGAOILARI AYIRIRKEN y A· cari enstftUler, inhısarlar ve tıcaret Helctin reisi D. Van ıneffens dün 
rak ke.ı•arken yakalanmıeotır . . RALANDI - Tophanede Necatı' ooy teşckklilleri mUmesslllerfndcn ibaret 1 'J'ğ bf 

~ '-{ . . şehrimizdeki Holandn e ~ı ı i nnsınn 
BiR .CIABIKALTN/N YEN/ b!ARI- caddesinde 330 numarnlı kahvede otu- olan heyete Holanda tıcarct ne:ıardetı na giderek temasta bulunmuştur. 

F'ETI - Sabıkalılardan Piç Ahmet, ran Şükrü ile Hayreddin bir alacak sanayi ,.c deniz seyrüseferi f şlcri i. n. \ ,.an Keffens, elçilik binasında 
Ana adında bir ltadmm beş ziynet al- yüzünden kavga etmi.sler, kavgayı rektörü n. Van Keffens riyaset et. kendisile görüşen KURUN muharriri. 
tmı çalıp kaçarken yakalanmıştır. ayırmak istiyen Hüseyin, ŞUkrünUn mektedir. Heyetin diğer beş a7..Mı ne şu beyanatı vermi tir: 
BAŞINA TAŞ DVŞTV - Kadıköy attığı bir ~la ynrnlanmıştır . m.~temlek~t nezaretinden B. Rud. _ Ankarayn gidip Türk hüktimeti 

llALKI· DtLEKL 
Kibrit kutularına dadanan gizli eller var 

Gün geçmiyor ki, mektup yahut telefonla. kibrit ku
tuları etrafında §iklyet yapılmasın.. DUn elinde iki Uç 
kutu ile matbaıımıza gelen bir okuyucumuz bize şunları 
söyledi: 

- Elimdeh."i kibrit l:ıdul.armm ooziyetıhıi görüyorS1t
nu~ .. Bım1ann içerisinden Tı.ctıU:: bir tele bile 7:u1Uınrnadım. 
Bumtnla beraber içcrlerinde k"ibrit çöpleri yarı yan?ıa. 
eksik .. Daha sonra J:utuları aynı yerden de almadım. Fa
T«ıt her 1."'lttu cksi1cli1~ itibarile birbirinden da1ıa bask'1n ... 
lçeri~hıden btt kadar Tı."ibrit ek.silmi.ş kutulan bile bile n~ıl 
alddığımı belki sormak istiyecc7~iniz.. Onun için ben de 
mıo "°7'aYtm.: lçerlerinde c'Mik kibrit olJtUıyan kutu var 
?M aocı00r .. Eğer büyük paket ıcılırsanız o vaJ ... "it ıi.! değişir. 

Çiııı7:ü bu paketler yerinde T;apatılm1§tır; ve paketi alan 
ilk <Wfa kendi:ti açar. Fak'ttt her1:-csi d.c bilyiU; pake t alma
ya mecbur tutulamaz a .. 

Son günlerde ya.nma.yan kibritler etraf mda yapılan 

şlkAyetlerle ait makamların sıkı bir surette alakadar ol
duğuna şüphemiz yoktur. Fakat kibrit kutularına dada
nan gizli ellerle alakadar olmaya. ba.~layan bir makam 
olup olmadığını henUz bllmiyoruz. Elli paralık bir kibrit 
kutusuna dadanan eller hakikatte kibrit kutularına de
ğil, halkm kesesine dadanmış demektir. Bizce bu işin önü
ne, ancak kibrit kutularına yapıştırılacak küçük bantlar
la geçmek mümkün olacaktır. Aksi takdirde halk, kibrit 
kutularına mu.sallat olan bu gizli ellerden daima §ikayet 
edecek ve da.ima zararlı mevkide kalacaktır. 

ile iki memleketi nli\kndar eden ticari 
nıescleler üzerinde temasta bulunaca. 
ğız. Ancak. henüz bu teması yap. 
mamış olduğumuz i~in, bittabi fazla 
izahat verecek vaziyette de~iliz. Ik. 
tisat Vekaleti miisteşarı B. Faik Kur. 
oğlu Hofandnyn geldiği zaman açıl. 

mış olan müzakerelere etraflı surette 
Anl.:nrada devam edilecektir. Bu su. 
retle Türk mümessilinin memleketi. 
mize olan ziynretini de inde etmiş lJu. 
lunacağız. Konuşmalarımız sonunda 
her iki memleketin tfcal'i münasebet. 
)erinin inkişafını temin edecek bir ne. 
tice elde edeceğimizden eminiz.,, 

Tay are piyangosu 
bugUn ~ekiliyor 

Tayyare pfyango...""t:n-:::~ ,-fr:n!net 
tertip üçüncü keşldesl bugün çekile. 
cektir. Yarın, knuınan numaraları 

her vakit olduğu gibi srral:ınmış btr 
hnlde gazetemizde buhıcaksmız. 
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Korsan Blanka, deniz üzerinde bf.l en ,gon yere kadar ı;;üratle yaklaştık. 
le az tesadüf edj)jr bir rüzgar gibi, lan zaman: 
kendisini birdenbire. küçük oda..,.ından - Blanka, diye haykırdı. Korsan 
korsan gemisinin güwrte.sine attı. Blanka: Eğer bir erkek kanını taşı. 

Tayfalar, güvertede, iki saattenhe. yorsan. gemilerinin içinde değil, be. 
ri korsan Blanka}, hekliyorlardı; fa. nimle toprak üzerinde ve kar.;;ı karşı. 
kat geçen hadiseler etrafında hiç bir ya dö,·ü:;-ürsün. 
şey bilmiyorlardı. Çünkü, bütün ce. Blanka, korsan l\ferinin yüzünii 
nup denizlerini ha .. tan haşa aYuçla. güneş altında biraz daha görmek isti. 
rınm içinde tutan korsan Blanka, bü. yerC'k, bir iki adım daha ilerledi. Rü. 
tün kararlarını yalnız kendi kendi. tiin tayfaların gözü mankanın hare. 
ne verirdi. Ye korsan Blankanın .sır. ketleri üzerinde idi. Blanka biraz tit. 
lannr, bunları herke.-;;e söylemek üze. 
re saklayan hiç bir e~rar adamı da 
yoktu. 

Blanka, elleri arka.-.ında kor:-;an 
gemisinin gÜYertesini, bir iki dakika 
evvel oda~ından yukarı çıktığı zaman. 
ki gibi, hızla dola ·tr, sonra, keskin 
gözlerini bütün tayfaların üzerine 
deli bir ~ebatla dikerek: 

- Arkadaşlar. dedi: emirlerimi 
derhal yerine getirecek bir fedaiye 
ihtiyacım \·ar. 

Korsan gemi..,.inin gÜHrtesi bir an 
içinde biribirine karıştı. Korsan Blan. 
ka bir fedai i..;;tesin de Blanka için 
hepsi canlannr nrirlerdi. Ve hepsi. 
nin göğ~ünden çıkan ses, korsan ge. 
misini bir fırtına gibi kapladı: 

- Hepimiz, hepimiz hazırız!. 
Korsan Blanka, seçtiği fedaiyi kü. 

~tık bir sandalla denize indirdiği za. 
man, kayrp oluncaya kadar onu bir 
saniye bile gözlerinden kaçırmadı; 
sonra küçük sandal bir dakika dalga. 
Jann arasında gözükmedi; ve düşün. 
düğü bir fikre karşı yumruklarını sı. 
lcan korsan Blanka: 

- Bir kadın kor.san, dedi, korsan 
Blankanrn arzularım yerine getirme. 
sin ... 

Ye y11mruklan en açılmaz bir ki. 
lit gibi J;.iraz daha hızla kapandrğJ sr. 
ralarda: 

- Hayır, diye konu;;tu; korsan 
l:adın l\leri dedilderimi yapacak ve 
Y"ri her.imle eYlenecek. Yahut be. 
<m m Jandı.i'hm denizlerde bir daha 
d.>In~amıyacaktır. 

Jfakilmten Cenup denizlerinin üze. 
Tir-le hükmeden korsan Blankanrn ya. 
nı ;,;rşmda bir iki aydır korsan Meri. 
ı.:n ;:mti dolaşmaya başlamıştı. 

Il:orsan Meri. 
Bu isim, bütün tayfaların dudak. 

IarınL1 :ı, Meriyi yakından görmek i<:ı. 
tiyen bir arzu ile dolaşıyordu; ve 
B!anka bir dakika öyle hi."cretrnişti ki 
J!f~r korsan l\leri istemi' olsaydı ken. 
di b~tün tayfalarını bile alabilirdi. j 
Fakat korsan Bıanka bunu ancak his 
ediyordu ve hakikaten böyle bir feHi. 
kete hiç bir vakit inanmak da iste. 
mezdi. 

• * • 
Korsa kadın Meri, Blanka tarafın. 

dan geldiğini söyliyen genç bir tayfa. 
run getirdiği bir mektubu süratle o. 
kudu. Sonra birdenbire: 

- Korsan Blankayı merak ediyo. 
mm, dedi. Acaba nerede karşılaşa. 
biliriz? 

Ye yava~ yavaş genç tayfanın ta. 
yanına kadar sokuldu: 

- Tekrar Bıankanın yanına gide. 
cek misin? Diye sordu. istersen ka. 
Jabilirsin .. 

Tayfa gözlerini eğdi. 

Korsan l\leri, her ne pahasına olur. 
sa olsan, rakibi korsan BJanka ile 
karşılaşmay1 kafa.-.ına koymuştu: 

- Korsan Bıanka benimle evlen. 
mek istiyormuş. diyordu. Vahşi Blan. 
ka. Sonra da tehdit ediyor.. Eğer 
evlenmiyecek olursam, Cenup denizle. 
rinde bir daha korsanlık yapamıya. 
cakmı ım?. I\orsan Blanka: ~özleri. 
nin ıntikammı . enden nasıl aldığımı 
göreceksin ! . 

• • • 
Meri, korsan Blanka ile lrnrşılaş. 

redi ve birdenbire: 
- Evet, dedi. Nasıl istersen! 

Kon•an gemilerinin sandallan Ce. 
nup sahillerine yal;Jaştıkları zaman, 
Meri toprağın üzerine, bir rüı;'gı\r gi. 
ci, cesaretle atlamrştr. 

Rlanka: 
- Meri, diye hir erkek gibi ko. 

nu~tu; sana son bir müs aade daha .. 
Benimle Hlenecek misin? 

Korsan Hlanka elinde mavzer tu. 
tuyordu, kadın: 

- Eğer erkeks<'k, diye atıldr; kı. 

lıçlarımızla dÖğü~ürüz. 
nıanka, bütün hayatında ilk defa 

idi ki kendi emirlerine kar~ı gelen 
bir inl'ana te. adüf ediyordu. Hem de 
bir kadın. 

Korsan Meri, aynı dakikada, mav. 
zerini Blankanrn ayakları ucuna fır. 

Jattı. Genç bir kız arkada;;r, döğüşe 
hazırlananların yanıbaşında bir ha. 
kem gibi dim dik duruyordu. 

Blanka: 
- Bir defa daha :--öyliyorum, di. 

ye tekrarladı. Mert bir kadına ben. 
ziyor.sun. Seninle birleşebiliriz. 

Aynı dakikada, korsan kadının 

yüzünde cenup denizleı·inin en güzel 
sabahlarından birini gördü. Kadının 

yeşil gözleri vardı. içerlerine güneş 
vurmuş denizlerden daha güzeldi. 
Parlak teni sudan yeni çıkmı~ bir ba. 
hk kadar taze ve hareketleri çevikti. 
Bununla beraber, Blanka, ancak bir 
saniye kadar onun giizelliğini dü"ü. 
nebildı. Ve korsan kadının, kalbin. 
deki bütün kapanıkhğa rağmen içeri. 
~ine damladıjtını hissediyordu: 

- Meri, bir defa daha söyliiyo. 
rum sana; Meri! Evlenelim I 

Meri: 
- Hayır. dedi, kor~an birkadının 

sendenala cağı şeref borcu rnr. Her 
~yden ev,·el bunu almaya mecbu. 
rum. 

Aynı dakikada. Blanka. neredt•n 
geldiğini anhyamadığı hir hamle ile 

birdenbire geri çekildi. Merinin mu. 
zaffer sesi, en çılgın bir kahkaha gi. 
bi, arka taraftaki dik kayalıklara 

çarpıyordu. Sonra birdenbire kılıcını 
yere fırlattı: 

- Blanka, diye atıldı: Blanka, er. 
kek Blanka.. Bir korsan .,erefinin 
ne demek olduğunu bilmeliydin! Ya. 
zık sana?. 

Arkada:zı, küçük ~andah karaya 
dohu biraz daha çekti n sordu: 

- Gidiyor muyuz? 
Karsan M~ri: 

- Ent, dedi. t~akat yalnız olarak 
Değil. Çünkü bir -.C'ref borcunu ar. 
tık ödemi~ bulunuyorum. 

ltal~an eıc;·si geldi 
Bir müddettir mezunen Romada bu

lunan. İtalyanın Ankara büyük elçisi 
Bay Karlo Galli dünkü ekspresle şeh
rimize dönmüştür. 

ISTANBUL BELEDIYF..SJ . 
Şehir 11Qaf,.os11 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

Bıı Pı•!<;ıım sa<ıt 

20.30 da 

LÜKS HAYAT 

ıınnııımın 

111 .. JI~ 1
1 11111111~ tıklan dakikaya kadnr güverteye hiç 

çıkmadı. İki giin sonra, bir öğle dn. ,1 

kikasına doğru idi: -
- Korsan Blan1mnın gemileri, de. 

diler. Tıpkı onun gemilerine benzi. 
yor. 

Meri birdenbire dışarıya fırladı; 
evet. Korsan Blankanrn gemileri. C'e. 
nup denizleri üzerinde fora edilmiş 
yelkenlerin bütün deh«>etilc kendi ine 
doğru geliyordu. Meri kımıldamadı 

bile.. Ve gemiler, sesin işitileceğl 

KADIKÖY St'PTI'Vv ' 

Sah akşamı 

Zozo dalmasın i ... · 
kile 

Lüsi ve Emıyih 

Çarşamba Sarııyd-. 

Es.ki tas eski hamam 

Fenerbahçe Güneş muhteliti 
Dünkü maçta Romenlerle iki ikiye berabere kaldı 

lık devreyi saq1s1z bitiren her iki takım gollerini ikinci .devrede yaptı/O 
Romanyanm profesyonel C. F. R. 

takınu ikinci ve son maçını dün Tak
sim stadında Fenerbalıçe - Giincş 
muhtelitile yaptı. 

Hava ve saha gayri müsaitti. Kar
la kanşık bir yağmur durmadan ya
ğıyor. saha çizgileri çamurdan gözük
miyen bir meydanlığa benziyordu. 

Bütün bunlara rağmen, Giineş - Fe- 1 

Dl'rbahçe muhtelitinin, bir gün evvel 
Galatasaray - Beşiktaş muhtelitini ye. 
nen Romenlerin ka rşısmda nasıl bir 
netice alacağını merak eden bir seyir
ci kütlesi stadyomu doldurmu~ bulu
nuyordu. 
Takımlar biraz gecikerek saat on 

beşte ı:ıahaya çıktılar. Kısa bir mera
simi müteakip ka.rşılaştıklan zaman, 
muhtelitin bütün tahminler hilafına 

şöyle tcşkıl edildiği görüldü: 
Hii,<>amcddin - Faruk, Fazıl - Yu

suf, Aytan, Reşat - Naci, Esat, Me
lih, Rebii, Fikret. 

Bu takımda Niyazi, Rasih, Cevat, 
ve Yaşar gibi elcmanlann bulunmayı~r 
halkta büyük bir hayret_ uyandrrdı. 
Bilhassa, bu oyuncuların hemen hepsi
nin maçı seyretmek üzere statta ha.7.ır 
bulunmaları bu hayreti haklı bir tees
süre çevirdi. 

Hakem Sadi Karsan. 
Oyun muhtelitın hücuınile başladı. 

Soldan Fikretin indirdiği top avuta 
kadar dayandı. İki klübün birleşmiş 

fa.kat tam kuvvetini üade etmiyen 
muhtelitin, vaziyete hakim olduğu ve 
bu üstünlüğü idame ettirdiği görUIU
yor. Romenler bu tazyikı karşılamak 
için büyük bir gayret sarfediyorlar. O
yun, çamurlu sahada süratli denebilir 
bir şekilde oynanıyor. 

Soldan in'·işa! eden bütün muhtelit 

KISA HABERLER 1 
-ls>1çre frangının düşmesi üzerine İ!!tan. 

bul elektrik fiyatı kilovat başına doksan 
para ucuzlatılmıştır. Yeni fıyat1ar bir §Ubat. 
tan itibaren tatbik edllecektir. 

• Tramvay ~rketl tn.Jebeye vereceği pa _ 
solan §Ubat sonuna doğru tamamlamııı ola.. 
caktrr. Talebe iklncl mevkilere yüz para bl. 
rlncl mevkide be§ kuruşla gidip gelecekler _ 
dir. 

• Denlzyolları taro.!mdan Krup fabrika _ 
sınıı. tsmarlıı.nan vapurlar 938 yılı içinde ve 
ikişer üçer aylık fasılalarla teslim edilecek. 
Ur. Vapurların üçü üçer bin üçü de 1700 
tonluktur. 

• Yerli mllteha.asıslar tarafrndan tstanbu
Jun tayyare ile alman pltuu 415000 liraya 
çıkmıştır; hall>ultl ecnebi mUkhassıslar 

200,000 lira istemişlerdi. 
• Kalaınııı ve BP.~il<taş civarında. bazı yer. 

!erin haritası Prost tarafından hazırlanml§ 
ve belediyeye verilmiştir. 

• Devlete geçen Şark Denliryollan tari!e. 

stnln Devlet Dcmlryolları tarifesine uydu • 
rulm88I için devlet tart!e dairesi mUdUrU 
Naki §ehrimfze gelml~Ut'. 

• Ştıhrimiz imar rolldürlüğü tstanbulun 
il<: yaka.cımı deniz kısmı, orta kımm ve iç kı. 
sım diye ayırmıştır. üç yakanın her kısmın.. 
da mevcut rC!Bmt, hususi, ve bütün binala _ 
rm irtifaları kat adetleri birer birer tesblt 
edileccktlt'. 

Romen ta1.1mı ile ~fohtelit maçında Gii1U'.Ş -

bir kurtarı§1 

hiicumları Fikretin gayretile Romen f 
müdaf aasma kadar uzanıyor. 

26 mcı dakikada Aytan, 33 üncü da
kikada Faruk, çok sert oynayan Ro
men oyuncularının dikkatsizliği yü
zünden, sakatlanarak sahadan çıktılar. 
Muhtelit takım dokuz ve on kişi oyna
maya mecbur kaldığı halde yine haki
miyeti devam etti~eğe muvaffak olu
yor. Bu sıralarda Melih ve Rebii üst
üste iki gôl fırsatı kaçırdrlar. Ve bu 
suretle ilk devre 0-0 beraberlikle bitti. 

İkinci devreye muhtelit takım kad
rosunda ufak bir iki değişiklik yapa· 
rak sahaya çıktr. 

Sağ beke Ya.~ar, Yuııuf çıkarak sağ 
hafa Mehmet Reşat, ve solhafa da İb
rahim gelmişti. 

Bu devre de muhb~lit bıkımm hnkim 
bir oyunile ba.cıladı. Ve bu hakimiyet 
on birinci dakikada ilk semeresini ver
di. Nacinin attığr şilt Romen müdafi. 
inin ayağına çarptr ve Melihe geldi. 
Melih, a<'ele etmeden bir plfı.c:;e ile bu 
fır,:1atr gole çevirdi. 

Bu golden hız alan muhtPlit takım' 
daha canlı bir oyun crkarmni;a başla-! 
mıştı. 23 üncü dakikada Fikret. Ro· 
m"n miidafaıısını yararak kaleye giri· 
yor, fakat iki müdafi Fikreti makasa 
alarak bu nkmı kesmek istediler. Muh
telit lehine neııaltr ve Fikretin ı:ıUtile 

FE'nerlıah<'e - Giineş muhtelitinin ikin· 
ci golü. 

Bu golden sonra Romenler biraz ken 
clilerini tonlama~a ba.5ladılar ve 34 ün 
cii dakikada muhtelit müdafiinin ken
di kalesine attığı bir golden sonra 
kornerden de bir sayı yaptılar ve maç 
bu suretle 2-2 beraberlikle bitti . 

Fenerbahc;e - Güneş muhteliU N:ıns 
kadrosiJe ovnasnydı bu maçı scrbest~.e 
knzanabilirdi. 

Fenerbahçe - Güncs muhteliti cu
marteı:ıi giinii 4-1 yenilen Galatasaray 

Her nedense böyle ecnebi takınıl$l° 
yapılan maçlarda teşkil edilen mllll 

~~:.m~~ek~:~: :::ıı:~~~:: d 
zeltemcdik ve bu gidişle düzelterııi~ 
ceğiz de .. 

ROmen takımına gelince: eunıatl 
günkü muvaffakiyctli oyununu çı 
ramamakla beraber fena bir oyun °· 
namadı. Misafir takıma bu~ünkÜ o) 

nilc vasat bir takımdır denebilir. 
s.1· 

Dünkü lik maç'arınd• 
Anadolu - Vefayı 2 .. 1 

· mağ fıp etti 
Dün yalnız Şeref stadında 

maçh\rına demm edildi. , 
lk oı)·unu ildnci J.:ümcall•u -.1)~1:; 

beyi - Altınordu takımları yaptı. 
Neticede, bir çamur deryası haJİ~d' 
lan sahada bir buçuk saatlik dl V 
meden sonra Beylerbeyi 2 - 1 ı' 
geldi. 

İkinci maçı biıinci kümeden .ı\~ 
dolu - Vefa takımlnn yaptılar.~ r. 
dolu takımı kuv,·etle rakibine "~ 
hftkim ve düzgün bir oyun çıknfll 
2:l cü dakikada Ziyanın nyağilt' r> 
zel bir gol yaptı. Devre 1 - O }. 
dolunun lehine lıitti. 

~ 
ikinci de\'renin hidayetinde o) 1 

Vefanın lehine bir cereyan alıtl~ç 
Cs üste yaptıkları bir iki hücuıtl 
nasında Vefalılar Hüseyin msıW 
beraberlik sayısını çıkardılar. 

' Yefanın, hu golden sonra tt'! 
eden hücumları çok gayretle hir "' 
çıkaran Anadolu müdafaasında "'~~ 
lıyordu . Oyunun bitme.-.ine 10 dJ!" 
ka kala Vefa tazyikinden kurfO I 
Anadollular hücuma geçerek 39 J 
cu dakikada Kenanın güzel bir ~ 
tile ikinci ve galihiyet sayısını dıt 

Be~iktaş muhtelitinden muhakkak ki' f 

daha iyi oynadı. Fakat Galata.saray .1 Bundan sonra Vefanın hUtürı ~ 
zandılar. 

Beşiktas muhtel iti de iyi bir kadro re ti mziyeti değiştiremedi', Ve _>~ 
ve gü7..el bir ovunla 4-1 kavbetticri oyu- dolu tıkımı. kun-etli rakıbe kB 

• AVt'Upadan getirilen soğuk damga me.. 
klnel"ri Galata postanesi tarafından bir tec. 
t'Übe mahiyetinde olmak Uzere kullanılmak. 
tadır. Damgalar pul ŞP.kllnde, ay yıldızlı, ve 
"Türk Postalnrı" bll§lıklıdır. Tam orta yer _ 
!erinde de kaç kuruşluk damga olduklarına 
drur rakam vardır. 

nu o günü lehine neticclendirebilirdi. 2 - 1 galip geldi. ./ 
~~~----~----~~----~~~----------~~~~~~~~-_.,....,,.,,.-

• Blr mUddet evvel Kudllse gidc.n sabık 
ermeni patrl~ Aslanyan dünmU,St.Or. 1 

• Oniverslto Tıp FnkU:teııl pro!esörl,..rln. 
dl.'n doktor Helman göz. burun \'e boğaz 
doktorlan için lrurlar açacaktır. Kurlara 20 

1 
fklncllctınunda htt§lnnııcak ve 10 glln devam I 
edecektir. 

Kaybedersin·z! 

• Kırkn~açta metfun olan şnl r E§refin 
mezar taşı calınınıştır. Şailr ölmeden önrl'! 
mezar tatma fatiha rmenmlıı olmadığmm, 1 

yalnız mezar tnşının çatmmnmnsını istedi _ 
ğlni vasiyet etmişti. 1 

• Posta ve Tcl.,.raf teşkil~tı kanunu ile 
hlr merkez mUdilrlll~ haline konulan eski 
• lSla başmüdürlUğU G:ılatnsaraydakl bina • 
·'\n BllyUk Postane binaııına taşınmıştır. 

imdiye kadar hUyUk postane binasında bu. 
•ıan po~ta teftiş hc\·('U de Ca\ata.cıaraya 

',ledilml Ur. . -
• Verilen h be !ere ""Öre hazert!e ve se _ 
rde vazife gör~r 1: bı. va mUdnf'lnsı işini 

tC'd\·lr edecek bir hnva kumandanlığl ihdas 
edl!ecekt1r. 

l\ üşteri - Bahse tutu~uruın ki bu et, beygir etidir ... 
Garson - Kaybedersiniz, bayım; çünkü katır etidir. 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Onbeş kuruşa 
entari 

Satılan memlekette 

Bazıları için soğan 
,ve bıber qemek 

yasak ! 

Milyonıarca kişiye dtr-
dini unutturan adam 
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... rnan Yazan: Sermet Muhtar Alus No 72 
Tino Rossivi .,, sevindiren şey nedir? 
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Ross_i, ~e elde ettiğim şöhret, ne kazanddjım vara 
dıyor; ben i memnun eaen tek b.r $e!J vaı aır 

laliDaha güneş yukanlarda; vakit erkeni 
'-.. Kartrdan gelen abani aanklı, 

eıl\ı\E elb' l' .. w •• d ·· .. k.. ' ~. ıse ı, gogsun e gurr:-ı oste-
Kı &allanan bir krr a....:kallrya yaklaşh: 

- Efendi ba'n, saatin kaç? 1 
)'))Dokuz~ on. geçiy~nnuş. D~ha akşama 

1 

hu ~· Şımdı Hafızeye gıtse; Körle 
k tunlrii bulu§uşlannı, uzun uzadıya 
OT\uıuşlannı, verdikleri karan sıcaf.ı 

•ıca~ 1 tına bildirse ... 
• Evet, vakit geciktirmeden cici anne-

Y'i -K0 rrnesi şart. 

A Hafize, ( nimettesadüf) evindeymiş . 
iiıl\la~lanlan, (Hah tamam! •. öyle de· 

:.. mı ya? .• A_şkolsun !.. Pek muvafık') 
Rıo' ıa) 1 cümlelerle kese kese, baş sallaya 
k.ı lan dinledikten aonra, o dakikayn 
d dar ne kendisinin, ne Edanın. ne de Ah 
~l"rahmanın aklına gelmemiş olan çı • 

haırru deşti: 

~ En mühim noktayı unutuyoru7 ... 
~~ ~n ko~luğunu ne yapacaksın?. 
>t ıur..e bugun onun nikahı altmdasın. 
~hfın ona bağlı, ona köstekli. o ba • 
~kösteği hopadak koparmak kolay 
1'ıttıı Botamam da hop.marn! .. ) diye 
lıitıbi ~raa .• {Dünya altüst olsa, yer gök 
~ !'tne girae racletini eline vermiye
da 1) diyıe dayatır.sa.. Dayabr mı 
1•ın- z· ibi A k ~ • • ıra aana mecnun gı a§ı . 

~ıainin şiddetini aen de, ben de gÖ· 
~ ~l~ görüyoruz. Sevgiyi gitgide o 
tc_..,~ ılerlctti ki taş ölçerim selamün 

1 
b· !-:ne uğramışlara döndü; dili ağırlaa· 

'Dlry ak b fd S d~·-· anı snmaya aşa ı.. enin ber 
&ı'" 1tıne boyun eğiyor. Ovent!ireyi at, 1 

llr güd 'b' .. h 'f' B 1 
le, er gı ı gut erı ı... u c!ere<:c 

lıaına .. ··11.. b' k el 1 la {!Onll U ır OCI\ C\"l kolay kr-
y "Yrılınmaz... ı 

Edan ·· l · d 1 •al ın goz erı o muştu; nefesi de 
tdc soluğa; 

lcii;- Aınan cici anncciitim, hep müş -
tarana .. ı· k ·· - · · h ~eli nnı soy ıyere ; yure[:ımı un 

~~~Orsun. Vallnhi şurac·kta ölüvere -
lltnl 1 

( ı...- ~·aha lafımı bitirmedim, dinle: 
..... ~f 
~ . .1" bam teline batanm; kızdın • 
~d0fkelendiririm; daha lazımsa ku • 

ll'Jp ·ı ' k itnct Çı ecen çı annm. Kıskançlı· 

dlllı ~ da korkmam; zira korkaklığın • 
diy~:§i bana birşeycikler yapamaz!) 
lcetrn ol... O da bo§. Gene de seni ter
Jlir ~; hepsine eyvallah der, yutar ... 
deıı ~ et daha kalıyor. Başını alıp ev
lctp açmak; bana gelmek; Şehislam 

ısrnd bo hiaı· a şanma davası açmak.. Şe • 
arn ka 1 "•" bes pısıy e aynlmak aylara, yıllı1· 

lcun: te. işin yo!m, git gel, taban tep, I 
ı.ıra eskit ... 

8u liıft · · 1 'la an dınlıyen Edanın yanr..klann"!\ 
"-ıı d~~la gÖzyaşlan damlaı ken, koc3 

a_ ' •kine tra fazl · ·- · • •d şın aya gıttigını an • 
1• lie Yecanınr cevşetti: 

- Dl' . •tlıyor e •nın z~runa bak, çocuk gibi de 
bıaı · Yallahı Papucu büyüğe okut -

1 &eni ş· · . llu d'• ·•• ımdı aglamaya sebep ne .. • 
Unyada T' d ba Çil~· o um en şka her §eyin 
ı hulu D . r .... d nur. emın kapı baca tara-
~n a 1 lr old _ Yrı ınaklrğın aylara, yıllara bağ-

Ugunu .. 1 J' Yolct aoy e ımse hiç de imkanı 
ur deıned· kira la ım ya .. Her şeyin bir im-

d~ha -;;:1 olur: Daha çıkmaza girerse!<, ! 
lanı ka ra gelırsek, o <!ediğim Şehis -ı 

P•sında d • bo . }f r· a seru şetacak benım. 
a ~e . • netıccyi •una baaladı. -n ,.. "' . 

t• ak, hu dio -· · ih · ır· • • .; eccgımı z ftıne yerleş-
.' Çl\r) !i '\le • • 

illi dir bez· ar gıbı çak. Ve2ir zade 
' d' zade midir her ne karnak· 

• 

&ı ise o gence nikahla varacaksın. N i 
kahsız eline el değdinniyeceksin .. De • 

minki söylediklerinden anlaşıldı. KÖt" 

herif nikah tarafına yanaşmıyor. Zira o 

cihet onun işine hiç gelmez; aksatasına, 

avantasına uymaz... Delikanlı bir ke -
re buraya gelsin. Seni görsün, teninle 

konuşsun, sana hayran olwn; büs;bü • 

tün tutulsun, zıvanadan çıksın; alt ta • 

rafını bana bırak ..• 

Taksim bahçesinin yanındaki bayır 

başı dönüşü, arabalar Beyazıtta biribi -
rinden aynldıktan sonra Abdurrahman, 
arabacıya: 

- Sola sap, Sağanağa mahallesine 
çel<!. dem.iş, Abdülvehhap Pıqanm ko • 
nağının önünde faytondan atlamıfh. 

Akşama vakit olduğu için vezİJ' za· 
denin daha konaktan çıkmamı§ olacağı
nı tabminediyordu. 

Tahmininde yanılmadı. Ekmel Bey 
evdeydi. Bir gece evvel yine dalkavuk· 
larile cümbür cemaat Benli Hürmüze 
dütmü~ler, çalıp çığınnışlar, gülüp oy· 
namıılar, binlikler devirmişler, delik.an· 
h, bermutat dördüncü, beşinci kadehten 
sonra sızmıştı. 

o geceki alem burnundan gelmişti. 
Sabaha karşı dişi tutarak, veca.dan ba· 
ğ1ra bağıra ayılnuı, bir araba getirilip 
Beyazıta götürülmüı. Andreomeno fo • 
toğrafhanesine biti;,ik dişçi Agop Ker· 
petenyan uykudan kaldınp küçük beyin 
nğzını dolduran çürük di§lerden biri dr.
ha çektirilmi§ti. 

Şark hayatı Avl'Upalılar için dalına 
bir sır halinde kalmıştır ve üzerinde 
yazılan her şey bu sırrın ancak bir 
parçasını aydınlatabilmiştir. Meşhur tenör Tino Rossi keııdinden 

Japonya adeta bütün dünyadan bahsediyor 
ba.~ka bir dünyadır. Oradaki hayat "Niçin doğdum?,, 
şartları bütn Avrupalıları hayrete dil- Bu suali birçokları belki kendi kcn-
şürecek kadar başkadır . dine sorar. Bir arkadaşım vardı. O da 

Mesela, Japon kadınlarının giydiği bunu kendi kendine sorar sorar, verc
şu meşhur entarilerin kaç kuruş ola- cek cevap bulama7.dı . 
cağını tahmin edersiniz? Hiç zahmet Ben biliyorum, niçin doğdum: Her 
etmeyin, bulamazsınız: Bu entarilerin günkü işlerinin binbir tasası icinde ic
tanesi 15 kuruştur! Mükemmel bir öğ- leri kemirilen inı::ıanlara bir anlık unut-· 
le yemeğini Japonyada kaç kuruşa yi- ma, dinlenme, dünyadan kaçıp kurtul
yebilirsiniz, biliyor musunuz? Bunu ma fırsatı vermek için .. 
da bilemezsiniz: En fazla on kuruşa.. Bunu ben söylemiyorum, doğuf:n-

Hindistadanda da hayat çok ucuz- mun sebebini böyle izah eden de ben 
dur, ve bu cihetten Japonya ile reka- değilim. Ben bunu ba.'3knla.rından öğ
bet eder. Hindistanda yaşamış liliri an- rendim. Ve belki öğrenmeseydim ben 
!atıyor: de şimdi: 

- Orada hayatın bu kadar ucuz ol- "Niçin doğdum?,. sualine cevap bu-
masına rağmen herkes her istediğini lamayacaktım . 
yiyemez. Bunun bir sebebi herkesin Bunları ben, en fazla, gelen mektup 
günde on kuruşluk yemek yiyecek ka- larda öğrendim. Öyle tuhaf mektuplar 
dar zengin olmamasıdır. Bu, bir. Fa- alırım ki! Bunlardan size biraz babı;. 
kat, ba.7..an zenginler bile her istediği- edeyim: 
ni yiyemiyor: Kış. Dağdayız. Çiftlik büyük bir 

Bu, Hindistandaki din tahakkümü- sessizlik iGinde. Kar her tarafı kapla- ! 
nün en büyük bir delilidir. Çünkü, mış. Çiftliktekiler vaziyetlerinin her 
parası olanlan bile her istediğini ye- gün biraz daha güçleştiğini goruyor
mektcn meneden kuvvet dindir. lar. Bu sessizlik içinde herkesin zihni 

Brahma dinine göre bekar erkekle- binbir düşünce kaplamış. 
rin ve dul kadınların soğan ve kara bi- Bu dü§ünceler hiç de kalbe nese ve
ber yemeleri yasaktır. Buna sebep ola- rici şeyler değil. Herkes sıkıntıdan bo

rak da din, bu maddelerin kanı galeya- ğı.ıluyor. 
na gctirm~ini gösteriyor.. İşte bu l"rrada. içlerin'dcn biri rad-

Din, yalnız yemekleri tahdit etmek- yoyu açıyor, yahut gramofona bir 
le kalmıyor, Japonların yapacakları plak geciriyor. Ben şarkt söylemeğc 
hareketleri de sıkı bir çember ıçıne başlıyorum: 
alıyor. Meselıi, Hintliler yumurta kt· Neşe uyandıran şarkılar. yahut te
rarken, bü~k bir günah işliyorlarmış ~ssürlerini daha yüksek hisler arasın
gibi elleri titrer. Yine aynı dinin ah- da kaybettirecek melodiler söyliyo
kamına göre yumurtayı kırmak haya- rum. Herk.es büyük bir jnşirah duyu-

tm esasını öldürmekmiş.. yor. · 
Yine bu dine göre, ölen bir adamın Bu sahneyi hayalinimc istediğiniz 

kan~ı. cennete gitmek için kendisini kadar çoğaltabilirsiniz, istediğiniz ye
diri diri yaktırmalıdır. Bu suretle her re ve ta.mana nakledebilirsiniz. Bu ra
ölen kendisile beraber karısını da pe- kamları tesbite tereddüt ediyorsanız 
şinden sürükliyor . size satılan plaklarnnın sayısını vere-

Hindistanda 4000 senedenberi Bede· yim: 
vi olarak yaşayan bir sınıf vardır. Bugün iki milyon plağım satılmış 
Yirmi beş milyonluk bir ni.üus teşkil bulunuyor. Her ay da 50.000 ürerin
eden bu sınıf Hintliler, ev ve kulübe den bu rakamı çoğaltabilirsiniz. Tabii 
nedir bilmezler ve dalına oradan oraya şarkılanmı radyoda dinleyenleri hc-
göç edcrl~r. çadıdarda ya.şarlar. sap etmek pek kolay değildir . 

Fakat, şeh\rlerde yerleşmiş olanlar Verdiğim kom.erlerde beni dinleyen-

Ros~i 

lerin hcy<'can içinde göğüslerinin 
bardığını görürüm. 

Dudaklarımdan dökülen: 

fstcdi(liıı yere giderim senin, 
Scrhild.crı ayrıları gcmiri gibi. 

mısraları çıkarken bana öyle gelir ki 
büti.in salon benimle beraber bu şarkı
yı söyliyoı ve biz hepimiz aynı ruh 
i<:inde ha,·alara yükseliyoruz .. 

Bütün bunları anlatmaktan maksa
dım, öğünmek değil. Ben bu neticeden 
gurur değil. memnuniyet duyuyonım. 
Çünkü, sanatımın ~ade lx-ni değil. 

mümkün olduğu kadar geniş bir küt· 
leyi heyec ınR verdiğini görüyorum. 
Duyduğum his, bu cihetten, hiç egoist 
değildir. 

Belki, bu muvaffakiyetimin şerefin
den ziyade maddi kannı kıskananlar 

olur. Onlara da şunu söyliyeyim ki 
benim bu kazançtan duyduğum sevinç 
de kendimden ziyade ba.skalarr için .. 
dir: 

Beni büyük bir müşkülat icinde bti· 
yüten babamla annemin, ve bütün ai
lemin biraz rahat ya.53.1J1ağa hakları 

yok mudur? İşte, kazandığım paralar
la onlara iyi bir hayat temin edebıldf· 
ğim için bahtiyarım. Oradan konağa dönmüşler, yatak -

lera ginni§lerci. 
da hiçbir zaman muntazam bir hayat --------------------------

O gün, Abdurrahmanın Abdülveh -
hap Paşa konağına ilk ayak atış günü. 

Kapıyı Ayvaz açtı. Kör, yerle bera -
her temennahı ÇRkht 

- \' elinimetim Abdülvehhap Paşa 
2ade Ekmel Beyefendi hazretlerile mü
şerref olmak jsterim! .. 

Pr;\ılu enneni, tuhaf tuhaf ~ • 
da. Bu biçimsiz, ağzı kalabalık adam da 
kim? .. 

Kahveocağına koştu; haber verdi: 
- Şeşbeş gözlü, kotü sıfatlı bir he • 

rüf geldu; Dcdügünü agnama.dım! 
Lala Ramazan ağa abdesthaneden 

çıkıyordu. Ayvazın söylenişini duyd~: 
- Ohanes kim geldi? 

1 A~vnz, ay~i s~zü tekrarladı. Rama-
7an aga gclenın kım olduğunu derhal 
tl\nım•ştı. U~ak Dursuna emri verdi: 

- Koş, karşıla, yukan salona at! .. 
Rursun k~":tu; Abdurrahmanı karşt· 

!adı; önüne düştü; misafir s;alonuna gö

tür:lü. Sordu: 
- Beyefendimize zatınız hakkınd" 1 

kim diyelim? 
- Yekçeşim Abdurrahman köleleri 

,'c:-sin, nğaofnn 1 1 
(Arkası Var) 

MUn •r rture ttin konser i 
Kadıkörı llal/..:euinden: 
l\adıköy Halkevi Sosyal Yardım 

-.\!besi m<'nfaatine her ı-;ene olduğu gi. 
hi bir~ok fakir yurtta~lara yardım 

maksadile Süre.va ~inemasında mev. 

geçiremezler. Onlar da senenin büyük 
bir kısmını şehirlerden şehirlere dola
şarak geçirirler. Bunun sebebi de yine 
dindir • 

Hintlilerin hemen her günü ilahlara 
yapılan mera.simlerle geçer. Fakat, 
senede bir gelen en büyük din bayram 
larmda bir senelik hayatları tamamile 
altüst olur: 

Dine sadık her Hintli şerefine bay
ram yapılan il:1hm bulunduğu yeri zi. 
yarete gidecektir. O zaman.. her şe
hirden ka.f ilelcr yola çıkar. Günlerce, 
haftalarca. batta aylarca yollarda 
yürürler. Yollarda ölenlerin haddi he
sabı yoktur. Hatta bazan, müthiş bir 
hastalık salgını, hemen hemen hepsi
ni birden silip süpürür .. 

Fakat. geri kalanların da birçoğu, 

(Sontt: Sa. 1 Sii. 1) 

KO RUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 aylık 3 aylık Ay~ 

750 4l0 235 110 
IJSO 725 400 150 

Mrmldu:timiz:de 
Ynbancı yerlere 

Poıta Birlıjine 1 
gırmiyen yerlere j l BOO ~O 500 180 

T urkıyenın hrr posta merkezinde KURUN't 
abone yaı:ılır 

Telefon 
!d3re: 24370 
Ynı itleri• 21413 

:-imin en büyük konseri olmak üzere!' Poata lcutusu: 4r, 

Münir Nurettin ,.e arkadaşları tara. ·ıelııraf adrcşi: KURUN lstıonbul 

fındnn 12 ikincikanun 19'.17 sah ak"'".1 "" &.ıldı'" yer: lsuınht.I Ank&ıa Cadd.:ıi 

mı hir kcm~er \'eritecektir. • : VAKiT Yurdu. 

Sanatl\llrımız Münir . ·urettin bu Sahibi : ASIM us 
•,onserinde en yeni şarkılarını dinle. Nc~riyat direktöru: Refik A. Sevc:nsil 

tecektir. 1 .,..-~------------·-_..J_ 

Hitler qeni kararlar 
arifesinde 

Diktatörün 
ması 

Berlinden uzak 
buna atfediliyor 

yaşa-

Hitlerin Alman. 
ya lıükıimet reis
liğinden çekilip 
yalnız del'let J1.Jisi 
unvanını mulıafa. 

za edeceğine dair 
bir telgraf lıaberi 
veril nıişti 

Dün gelen Frnn 
sız gazet<'leri bu 
me.~ekyt> tema~ 

ederek şöyle diı1or 
lar: 

Hitler, Brechte"". 
gadendeki köşkün. 
den ayrılmıyor .• 
Berlinden uzaklaş. 
ma.-.ındaki sehep 
nedir? \'ereceği 

mühim kararları 

hazırlamak için ~ü 
küna ihtiyacı ol. 
ması mı. yok~a AL 
munyada ) eni bir 
değişiklik \'Ücuda 
getirmek istemesi mi? 

~u muhakkak ki Almanya biı· dii. 
niinı tH'l,tac;ınu gelmiştir. Halk kat. 
landığı mahrumiyetlerin son haddine 

rnrmı .,hr. Otar~i . h-temf dahilde n .. 
Hl hariçte \ lmnnya için yeni bir hal 
doğuracal, nu? 

(J,,iiffcn, ~yfayı ç.evirini::) 





12 İkinciklnun 937 Salı runu akpmı 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

stanbul Vall•I ve a,ıedlya ReleJ 

"Muhiddin CJstündaO,, ın 
YUkaek himayesinde Çocuk kUtUphaneelnin lüzumlu maaraflarmı k&r11-

lama.k için verilecek mllsamere programı 

Şehir Opereti: Lüks Hayat 
Naıit heyeti: Caza Mankemesl 
KOnSERVATUAR HEYET i 

a.z Alaturka Müzik: BAY AN MU ALLA. Çocuk danalan. 
ba11rb mUaanıereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden tedariki. 

•ndarma genel komutanlığı Ankara 
satına ima komisyonundan: 

ile l ..._ Bir metrMine 280 kurut deler biçilen JetmİfteD aeben bet bi
..., lothJc elbiaelik ve üç lira deler biçilen otusdan imle bin metreye 
~ulc kumq t/Şubat/937 Pazartesi günü aut 10 da kapah 

· ~le Komisyonca sabn alınacak lrumaılarm en az fiat teklif eden 
2 da ayn ayn ihalesi caiz ola caktrr. 

· • ~ ~e on yedi lira doban kurut karpLğmda komisyondan alma 
· 'de bneye l(İrmek isteyenlerin loıbk kumq İçin 13150, kaputluk 

'72so liralık teminat, prtname ve kanunda yazılı vesikalar içinde 
~ teklif mektuplarmı belli g ününde saat dokuzdan evvel Komis -

"erntit olmalan. (8) (117) 

Onbeş kuruşa 
Entari 

Satılan ınemlekette 
( 5 itıeidtm deoom) 

•\.. 
~ ·~ bayram ( ! ) esnasında ölecek-

A 

~ ıın heykelini taşıyan arabanın 
~it li~dilerinl atmak için Hintliler 
~ lcrue kavga ederler, çarpışırlar. 
dt ~arpışmada ölenler lSlür; kalanlar 
'llkaddes arabanın tckerlckfori ._t-, ~. 

)ram biter. Sağ kalanlar, bir mu
l' t ~ döner gibi, eehirlerine M

ı..ı".ı.!inc uzun bir yol. Yine salgm 
l~ kurban ~idenlerin yolda 

" ~il ~· Ondan 80lll'& hayat ye 
~ ta~ltl-: Fakat bu, tamamfle yeni 

ı:- bir hayattır. 
:.. :: ·;klll &'eri kalmumda dinin bu 
ıııl'fllbı 'it herkeee ölUmU aevdlricl te

~~lc büyük bir rom vardır. 

i>ro.per Merime 

E:trüsk 
Vazosu 

\1 AXıT K1TABEV1 
1936 

latanbul Levazım Amlrll§I 
Satlnalma 

Koml•yonu ilanlar. 

Ordu Hutaneleri için 200 adet 
sD'b ıu kovuı 22-1-937 cuma gÜ· 

nü saat 15 de Tophanede aabnalma 
Komisyonunda açdc eksiltme ile ab -
nacaktır. Tahmin bedeli 340 liradır. 
ilk teminab 25 buçuk .liradır. Şart -
name ve nümuneai Komlayonda gö
rülebilir. isteklilerin belli saatte ka -
nuni vesikalarile birlikte Komiayo -
na gelmeleri. (276) (77) 

• • • 
Ordu Hutaneleri için 60 adet te

ferrüatile beraber Semaver 22-1-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top
banec:le •bnahna Komiayonunda a
çık ekailmıe ile almacalmr. Tahmin 
bedeli 900 liradır. Dk teminab 67 
buçuk liradır. Şartname ve nümune
ıi Komisyonda görülebilir. lateklile -
rin kanuni veıil,alarile belli saatte 
Komisyona ıelmeleri. (275) (78) 

Selimiye Askeri Sahnal
ma Komisyonu ilinlan 

t - Boğuiçinde Anadolu ve Ru
meli Kavaldarmclaki Tümen birlik • 
lerinin 937 senesi Mayıa aonuna ka
dar olan ihtiyaa için 32600 kilo 11 -

in' eti almacakbr. Bedeli muhamme
ni 12981 lira 54 kuruttur. 

2 - Şartnamesi Selimiye Satm -
ahna Komisyonunda her aün ıörü -
lebilir. 

3 - Eksiltme 22-1-837 Cu • 
ma günü aaat 15 de yapdacakbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf suretile 
yapdacakbr. 

5 - ilk teminat 973 lira 62 ku
nııtur. 

6 - Bu ite gireceklerin bu İ§le 
meşgul olduklamu bildirir kanuni 
vesaiki teminatın konduğu zarf içeri· 
sine koymU§ olmalan mef1Uttur. 
Teklif mektuplan saat 14 de kadar 
yatmlnut bulunacaktır. Bu aa -
atten geç mektup kabul edilmez. 

(64) 

lstanDul Komutanh§ı 
Sahnalma 

Komisyonu lllnlar1 

Rami laılaamdaki tavbnm tami • 
rabna ihale günü talibi çılanadıiın • 
dan ihalesi 14-1-937 Perıembe 
aünü saat 15 de yapılacaktır. Mu -
hammen ketif bedeli 4118 lira 12 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADlR 

- --- ·-
,.,.. ... -'·I A .. -

·-
•• 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~--~~-------

kunııtur. Şartnamesi her gün öğle· makbuz veya mektuplarile ve doku·ı ninde Fındıklı~ KomutanLk Saim· 
den evvel komisyonda görülebilir. zuncu ıubcden aJacaklan vesika ile alma Komisyonuna plmeleri. (135) 
lateklilerinin 309 liralık ilk teminat beraber ihale aıünü vaktü mua71e • 



1 
• 

J 

KURUJ'l' llivelerl 
Her Cumartesi ve her Çarşamba 

Gazetemizin ıçinde ve renkli b1r kapakla beraber otarak en güzel 
·Hikage, röportaj, deniz yaı1ları ve resimlerle çıkıqor 
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Bir şeref borcu 
Korsan kadının parJak teni sudan qeni 

çıkmış bir balık kadar taze ıdı 

~ı 

lsprınwı7 .<mlnmırltı ilh /;Itrışıldı{jı çıkaran Alnımı gcmilerindaıı 1>iri: llü 1cı( m,JJlin 1Jir qrmisini lnpn fıtt.arı 

Alman zırhlı.~1 Amiral Schcer 

Almanya F asta Fransızlara karşı 
• 
ısyan çıkartacakmış 

Ganeral Frankonun Almanyaya /spanyol Fasında 
bir yer verdiği söglenigor 

Bütün lngiliz ve Fransız harp gemileri tetikte 
Faris, 10 (A.A.) - intransigeant 3 - Bir üssülhareke de Vil1a Cisne- sız ve İngiliz makamatr İspanyol sJ 

gazetesi Rabat'dan istihbar eldiyor: ros'da vücude getirilecektir. Burasını lerinde yapılmakta olan her türlil ~Uf 
Almanya İspanyol Fasının muhtelif general Franko Almanyanm emrine a - heli faaliyetler hakkm!da mütemadi 

noktalarında üssübahriler tesis etmek made kılmıştır. temas halinde bulunmak ve mallırn'1 

tasnvvurundadır. Alı'\1.ANYA FASI FRANSIZLARA ati etmek tasavvurundadırlar. 
1 - Sidi • İfni'de denizaltılar için bir KARŞI AY AKLANDIRACAKMIŞ Zannolunduğuna göre bu haber; 

üssülhareke vücude getirilecek ve otuz Paris, 10 (A.A.) - Oeuvre gazete- atisi iki payitaht arasında yapılaca 
bine yakın efrat ile himaye edilecektir. sinde Madam Tabouis Almanların, ls - Çünkü bütün harp gemileri menıı0Pıf 

2 - Deniz tayyareleri ıçın Plage panyanın Rio de Oro müstcmlekesine dukları amirallik daire1erile telsit 
Blanche'da vücude getirilecek üssülha- hulfıl etmeğe devam ettiklerini yazdık- nasebette bulunmaktadırlar. 

Em 
reke Rio de Oro arazisindedir. tan sonra burasmm bütün Afrikanın BiR ABLOKA HAZIRLANJYO~ 

---------------------------- haydutlarına bütün soygunculara, asile- al' 

et d • r le t o•• r 1 •.. " • n de re ve çete reislerine ve bütün Fransız Paris, lO (A.A.) - Journal g ıJ D müstemlekeciliğinin düşmanlarına bir tesinin Londra muhabiri İngiliz hil 
melce olduğunu söylüyor. metinin ispanya sahil ve hudutlıı /' 

m. •• e s s 11 -- ı r •• a z a Madam Tabouis Almanların orayl\ bilfiil beyneİmilel bir abloka altına -D 'U .. teşkilfttçrlar yollayarak bu çetelere !Iİ - m;ısınr derpiş eden bir kontrol p1~t\l 
lah tevzi ettiklerini ve onların talim ve zırlamakta olduğunu bildiriyor. 

Uğursuz bir tabanca bir arkadqşı 
vurdurdu diğer bir ark adaşE:t 

7 abanca muaqene edilirken tekrar ateş aldı,· fakat .•• 
Enelki gün Emniyet Direktörlü. 

ğlincle çok mües.ı;;if bir ka7.a olmuş, de. 
ğerli nıemurlardan birinci komiser 
Hikmet yaralanarak kaldırıldığı hru;. 
tahanNle e':vclki g~ce saat 16 da öl. 
mü~tür. 

KaLa)a il.inci ~uhe birinci kısım 
üçüncü koml.:eri Nuri sebebiyet° ver. 
miş ve knznyn se~ebiyet suçundan j 
dün adliye · nöbetçi cürmü meşhut 

mnr' · ·1e muhakeme e 'ilmi~tir.~ 
IJADISE NASIL OLDU 

Acıklı hadise şöyle olmuştur: Bey. 
oğlunda, imam ~okağında Bozüyüklü 
Ali Osman adında birinin üzerinde 
bir mavzer tabancast bulunmuş, ta. 
banca Beyoğlu müddeiumumili~inin 
isteği ile Ali O.::;manın nozüyükte al. 
dığı tabanca. taşıma miisaadP~"inin ls. 
tanbulda nn rari olup olmıyar--'lii"r \'~ 

bu t:ıhanranın taşınma~• me~nu si. ' 
lahlardnn olup olmadığının hildiril. 
me..ı;;i ıçın Emniyet Direktörlüğüne 
göntlcrilmı ·tir. 

Ennk }<;mniyet Direktörlüğünde 
blrçnl .. muamele gördükten sonra ta . 
banca ile beraber üçündi komt ... er Nu. 
riye getiril mi:. tir. Nuri eHakı fptkik 
ettikten ~onra tabancayı muayene eder 
ken tabanca ateş almış ,.e tam o esna. 
da kapıdan girmiş olan birinci komi. 
ser Hikmet inli.rerek yere yıkılmıştıı 

liçüncü komiser 1\ u ri şaşırmış, 
namlu unu ayakları hizasınc!a tuttu. 
ğu tabancanın nasıl ateş a'd:ğını ,.e 
çok sevdiği arkadaşını n:ı .. ıl ,·araladı. 

ğını anlıyamamı~tır. 

Tabanca sesi üzerine oda \ıı ko an 
fımir ve memurlar derhal . raralıyı 1 

kaldırmışlar ve tnhkiknta haı;:lamı". 

lardır. Nuri hac'i..:C'~ i anlatmı tır .. 
Müddeiumumi I\imil rle Emniyet Di. 
rektörlüğüne gelerek taMikata ha. 
lamıştrr. 

İfadelerin alınmasındaı .. .,nra 
müddeiumumi mua,·ini. tabiin ncl'i.I 
ikici şube müdiirii Necatinın huzurun. 
da komiser Alişan, şarjörün tabanca . 

namlusuna girip girmediğini anlamak 
için tecrübe yapmıştır. işte hurada 
da Alişanın fe\'kalade dikkat ,.e ken. 
<lıne hakimiyeti sayesinde ikinci ,.e 
feci bir hadi.senin önü alınmıştır. 

Ali~ın ~arjörü .sokarken tabanca 
h•krar ve iist üı.-te iki defa ate:;; almış 
ve namlu. la.sav' ur edilmez bir suret. 
te sarsılarak hedefi değiştirmiştir. 

Alişanm tabancayı ~ok sıkı tutması 

yiizünden hedef az inhiraf etmiş, ü. 
çüncü kurşun ateş alacak yere yer. 
le.-ıtiktcn sonra tabancanın hozuklu. .. . 
ğnna hükmolunarnk, görülen lüzum 

üzerine ustalar ~ağırılmı~. içindeki 
fişekler boşaltılmıştır. Mahkeme diin 
şahit olarak komk;er 1''azıl, Hilmi,~
för Adnan, Sami, Rı7.a, Alişan w 
Muzafferi, ehli \'Ukuf olarak dn Meh. 
met ve arkada:ılarını dinlemiştir. 

Şahitler, tabancanın bozuk oldu. 
ğunu söylemişlerdir. Mahkeme hadi. 
~e yerinde ke:;if yapılmasına karar 
,·ermiş \'e Nuriyi .c;;erbe~t bırakmı~tır. 

Bu mües..,.if ve acıklı kazadan do. 
layı gerek merhumun arkadaşları ve! 
g;~ek e ailesine taziyetlerimizi bildi. 
rırız. 

terbiyesile meşgul olarak onlara hini HITLER KARGAŞALIK ÇI· 
hacette Fransanm Fas ve garbi Fransız KARMAK iSTiYOR 
Afrikasile muvasalasmı kesecek olan 
tahkimat işleri yaptırmakta olduklarım 
kaydediyor. 

Muharrir bundan sonra Almanların 
Yeşil burun, Funchal ve Madcra isim
lerin!deki Portekiz adalarında büyük bir 
faaliyette bulunarak bu adalarda maki
ne yağı ve benzin depoları vücude ge -
tirdiklerini ve keza Kanarya adalarına 
da teknisyenler ve mühendisler gönder
mek üzere olduklarını bildiriyor. 

BOTUN HARP GEMlLERt 
TETiKTE .•. 

Fas'tan gelen ve pek yakında ,Fas'a 
bir takım Alman kuvvetlerinin gelcce ~ 
ğine ve bunlarm yerle§tirilmesi için bir 
takım hazırlı.klar yapılmış olduğuna da
ir olan endişeli haberler üzerine Fran -

Vaşington, 10 (A.A.) - 'fspaıı>1 

Fastaki vaziyet bütün Amerika rnııt 
atını meşgul ediyor. Diin akşam ~ 
gazetelerin başmakaleleri italya ile I 
manyanın bu işte mes'ul olduğunu 
lüyorlar. 

The News yazıyor: Bu işte kati' 
lık çıkarmak isteyen biri varsa ()( 
Hitlerdir. Hitler üç senedenberi b' 
nelmilel muahedeleri ayak altına al~ 

Fakat bugün B. Hitler büslı 
b:ışka bir vaziyet karşısında buluıt~ 
Ne Fransa ne de İngiltere boyun eJ'. 
ğe razıdır. Bu yolda bir hareket Al~ 
yanın Fransaya şimalden ve ceoııP 
hücum etmesine ve Fransa ile Fas~ 
sındaki muvasalayı kesmesine fı 
vermek olur. Fakat öyle zannedif' 
ki B. Hitler Fas meselesinde dahll 
gitmiyecektir. 

FRANSIZ HARBiYE NAZiRi ff.S 
GiTMlYOR ~ 

Rahat, 10 (A.A.) - Bay pa13 

Fasta yapacağı teftişi tehir edect~jf 
ct'S Bununla beraber Meknes'de ken '·r 

şerefine büyük bir askeri nümayiş 1 

sr mukarrerdir. 

FRANSA AKDENlZE FiLO ,,tı.. 
SEVKEDIYO.R? 

~ 
Paris. 10 (A.A.) - Bahriye sıı ~ 

nı. Akdeniz filosundan bir kısmıf1111 

rika sahillerinde toplandığı hak1<111 

şayiaları yalanlamaktadır. Bakarı 
0 

rafından neşredilen beyannamede 
liyor ki: 

Her sene olduğu gibi, yılbaŞ1 ~ 
zuniyetlerinden sonra Akdenizdel<

1
,4 

Atlantikteki filolar Akdenizde ,,e tf 
kanın doğu sahilleri açık1arınd811" 
manevralar yapacaklardır. Bu rnıı t" 
ra1ara ::-tazırlrklar liman1anmııd8 ıı 
zı faaliyetlere sebep olmaktadır. lJI~ 
münhasıran her sene başında 0 f 
ğu gibi deniz kuvvetlerinin norın31 ~ 
liyetlerire tekrar geçmelerinden 
gelmektedir. 

qnhibf A ~TM U8 - VAKTT ld'Bttı' 
-:esrıyat Direktörü: Refik A. $e 


