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~n aşıÜa prÔjesi dün 

Son anlaşma şek'ini tefsiri güç formüller?e 

Saya dil irmeğe çalışan 
mi var 7 

··rkiy a ı . zl 
~ansızlar bizi aldatabileceklerini sanırlarsa bir 
efa daha gülünç ve acınacak hale düşer.er 
~.r Ha 1 a in t iz ar ! , ............................... t .;: ................... --................. -............. . 
~ ~un (Günü Biten intizar) başlığı altında yazdığımız ya- ~ Türk• ltalyan 

rtıılletçe oku tu B ·· d hah •v• • l ·· l · = •• k 1 ~Yedin . . . nmuş r. ugun ora a settıgımız sayı ı gun erın ~ ffiUZa ere.eri 
tİlııc d" cısı~~ ya~ıyoruz. Y~ne bu sebepten bu yazılarımızın üs- ~ 
~ (H~la lntıza~) başlıgmı koyuyoruz. Bunda haksız olmadı- ~ 
1-; 11 .. §U gunlerde cıhan efkarı umumiyesince anlaşılacak hakikat· ~ 

Gelecek aqın ücünde 
haşlayacak ~0st~recektir. ~ 

i
l ~t)' Bız bu sattrlan yazarken §Üphe edilmemelidir ki Cenevrede ~ Ankara, 25 (A.A.) - İyi malü. 

~ oLan edegelmekte olan müzakere ve münakaşaları, bundan faz • _f mat alan mahfeller, Doktor Uüş. 
ıarak A k Lü Arasla Kont Ciano arasındaki 

'· d .... n aranın Hatay meselesi üzerinde bütün ciddiyetle du • ~ mülakatın 3 şubatta l\lilanoda vu. 
ttdc F' U§unce ve kararını anlamamış ve sezmemiş değiliz. Cenev - ~ kuhulacağını zannetmektedirler. 

l' ~ransız murahhas heyeti ile karşı karşıya bulunan Türk mu- ~ İtalyanın Montreux konferan. 
J lcrııtıi heyetinin bütün devletler yüksek mümessilleri ile çevre- ~ sına iltihakı iki devlet arasının 
\ haki~ olduklan halde hala müşkül barikatlarla karşılaştıklarını ve j bu mülakat esnasında hiç şüphe. 

I
'~ ~ttijı_, tt~ ~emelsiz olan bu maniaları yıkmak için kafa ve nefes tü- ~ siz temas edecekleri mühim me. 

,ı_ "'lerın tah · di selelerdcn birini teşkil etmekte. 
:1latılır vı .. mın. e ·~oruz. Yoksa iş dah~. ~ok zaman evvel ay. ı dir. 
tıiytt d e §uphesız dunya bundan çok buyuk huzur ve memnu- '§ ........ _ ............ _ ................... - ....... .. 

uyardı. E 
• tica et~~.nkü makalemizde Cümhuriyet Hükumetinden verilmesini ) 
1 ~l'las tigırniz izah ve tenvirin de bu dakikaya kadar gecikmesinin ~ 
) ~1 burada aramak lazımdır. ~ 
i dctt b~ demek} F~ansa ile Tür~iy~ arasmd~ on beş sene .evvelin· } 

\r~ ~l'l b:Yıp ~ugune kadar .. s~~tunme halınde defam edıp gelen ~ 
l.q~ kaç gun zarfında buyuk dostlarımızın makul bir hal E 

)olun: s~ktnak için sarfettikleri gayretler sayesinde bir anlaşma ~ 
l'utk .. ;ırcr gibi görünen, fakat bütün Fransız matbuatmca ~ 
t'tlck • ransız dostluğunun bir tezahürü olmak üzere izah edil- ~ 
t .. ı ısten ·ı :: 
~1ll\ t .1 :n Hatay meselesine ait son anlaşma şeklini hala bir ~ 
eitıailc ef~ırı güç diplomatik formüllerle suya düşürmeğe çalışan ~ 

r lllı var) İ a· ~budu~ ~u Yazıyı yazarken mütemadiyen zihnimizi işgal eden su- j 
ultıcı.ta ~?kat bu sualin cevabını bulmağa yarar hiçbir kat'i ma- ,-

1 A ık de bulunmuyoruz. 
1 ~ e~cak Fransızlar Türklere gayet müsait davrandıklarını cİ· 
J 0lcıuiu ı; umumiyesine gösterir görünürken çok mühim ve esaslı 
( ll~.ktah ide tcferrüata ait ufacık bir mesele zannını uyandıran bir l 
j "t~tklcti kolaylıkla kabul ettirtilebileceği farzedilen bir formülle \ 
l ~~t F' ve onun dostlarım aldatabiliriz zehabına düşerlerse işte o f 
' ~I, bi~~Sl7. tnurahhaslan ~~r defa daha gülünç •.. y.~lnrz .. gülünç de- \ 
~ kati bil acınacak hale duşerler. Fransa ve bu tun dunya şu ha- l lstanbulım d'1nhü 1cı.ş hali 

I< AR 1 ~c!atıırr b~ckte gecikmemelidir: Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti \ 
J "%, i§tc ır Varlık değildir. Onu aldatabilirim zehabında bulunan- f 
\ aj~lltt asıl onlann kendileri için telafisi çok güç olacak derecede } 

l~ ~duklanna ve olacaklarına şüphe edilmemelidir. İ DUn Ö!jl~dPn sonra durdu 
il.~kcrı ~ Ye Cümhuriyeti çok haklı olduğu Hatay davasını ortaya l 
~ebilir) ~nun, bütün avakibini düşünmemiş olduğul?u kim iddia \ 

ıt. Attık a.va arsıulusal olmuştur. Davasında haklı olan Türkiye- g 
etllt l· dınlen·ı k ·· ·· k" · v d l v k d'kk : k e ıdir. .. ı ece sozun ımın agzm an çı ctıgma ço ı at E 
ı Ctıdisidi İ urkün sözü, Türkün haklı ve yerinde sözü Ti.!rkün § 
llUtı r. On · : 
la &. ces a nayet etmemek, onu tanımamak, onu hiçe saymak, ~ 

ftrıa <ls}~rc~. göstereceklerin düşünemedikleri akıbetle karşılaşacak- \ 
l~tc b~u~he etmemelidir. • § 

11111Jıı ı~ın bu dakikada söyliyeceğimiz bundan ibarettir. ~ 
'tıııııııııııııııuıııııı ASIM US ~ 

•ıı11ıııınııı11rınııııı1111ııımıı11111ıııııı11111ıı111111ıı111ıııııı1111ııııııııu1ııııııııı11111ııııııı11111ı111111111ııııııııııa 

Dün ayağı kaqıp 
düşen ve 11a1atanan 

iki l işi 

Karadenizde 
fırtına var 

, (Yazım, :ı incide), 

• 
ımzaa a 1 
Fransızların ileri sürdüğü 

1ürk davasına 
nıuhalif 

Bir teklif buna mani oldu 

Bu teklif içinde Sancakta kullanılacak 
resmi dıi meselesi de vardır 

Bu sa hah tekrar bir top~antı yapılacak 

. . 
Cenevre Fransız ve )'i(rk murahhasları bir arada soldan sağa: 

B. AI enemcncioğlu Delbos ve Vüınot 
( y uz"'" ! ncı sa111 fada J 

P1ofesör Mahmut Esat Boık:ırd'un b.'r konferon 

Bit .. D dii ya 
bilmelidir lll.a 

"Atatürk sağlam, lıer iamankinJe 
dıpdıridir, lnönü de içimizdedırı 

Türk mille:i onların emr·nde 
yekvücuttur,, 

(Yazım! inci sayı/ada) 

/""ıı11111ııını111111ıımı111111ınnııı111ııtnı111111ıııııııu1111ııı nı111111ııııııı11111ıııııı111111ıııııı111111ııııı11111utınııı1ınıı•ı•ıı11111ıııııı1uııııı11 

) Bir asır içinde 
f yazılmış 

İ En Güze 
( Aşk 
J Hi iyeleri 
E s 
~ 
: 

~ 
Bütün dünya edebiyatından seçil· 
mi~ en büyük ve meşhur hiknyecile
rin §:>.heserlerini ne~re b:ı.~lıyoruz: 

l{at1ıerinc Manscfic74 , 
~ 
~ 

i l k hikaye bugün 
~ 
ğ 

Mr. ve Mrs. DOVE 
Yazan: Meşhur İngiliz kadın romancıısı Katherine Mansfield ıa 

6 
~ Çeviren: Vir GUI 
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Sovyet /erde muhakeme edilen tedhişçiler Vekiller Heyeti Bitin d .. aya 
bilmelidir ki •• Rusya düşmanlarına Geç vakte kadar 

toplantılJa devam etti 

satmak istiyorlarmış Ankara, 25 {Hususi muhabirimiz -
den, sabaha karşı, telefonla) - Cenev
reden son gelen haberler üzerine Ve -
killer Heyeti Başvekilin reisliğinde top
lanmış ve gece geç vakte kadar mliza -
kereye devam etm.ittir. 

"Atatürk sağlam, her zamankindefl 
dipdiridir, lnönü de içimizdedir· Devlet adamlarına suikast hazırlanmış 

Ankara1 26 (Telefonla, husU8i mu· 
habirimizden) - Profesör Mahmut 
Esat Bozkurt bugün Hatay meselesi 
hakkında Mülkiye mektebi konferans 
salonunda mühim bir konferana ver
miştir. 

ni tarif etmi~, Türk hükWı:ıetiniJl ~ 
vizyonist olmadığını tebarüz ettifdU' 
ten sonra §Öyle demi!}tir: Bir lngiliz gazetesi bu itirafları . 

görüyor 
C. H. P. 

Bütfüı dünyayı verseler bunUll .~ 
de Tilrl."i.i.n lnmıunun k.a.namast za; 
gelse istemeyi::;. Fahat yurd.dan 
~kmakt°"1'ı dahi i.!tmıdiği "°'nMJ11 
Tiirl;; kanım vermeğe hazırdır. 

inanılmaz 

Moskova, 25 (A.A.) - Radek Ui 
mahkemede dört ıaat sliren dünkü iı -
t!cvap sırasında Rusyamn taksimi için 
yabancı diplomatlarla yaptığı müzake
releri anlatmı§tır. Almanyaıda Hitler ik· 
tidar mevkiine geldikten ıonra Sovyet 
Rusya ile harbin ve Sovyetlerin mağ -
lUbiyetinin önüne geçilmez bir keyfiyet 
olduğuna kanaat ge rdiğini söylemiş -
tir. Bunun içindir ki Radck Almanyaya 
Ukraynamn ve Japonyaya da Amur 
mıntakaıımn terkini ve harpte Alman 
erkaruharbiyesfle teşrikimeHide bulun
mayı istihdaf eden bir siyaset takip et
tiğini beyan etmiştir. Bu suretle Ra -
dek grupu Sovyetlerin zayıf düşeceğini 
ve yeni bir ihtilllin yapılmasına imkan 
hasıl olacağım ümit ediyordu. 

Mask.ova, 25 {A.A.) - Davanın i -
kinci glinü, Radck'in isticvabı ile geç
miştir. Radek, istintak esnasmdaki ifa
'delerini teyit etmi1tir. Kendiıi, 1923 ıe
nesindenberi Ttoçki taraftan olduğunu 
söylemiştir. 1929'da Radek, komUniat 
Rartislne kusurunu itiraf etmişti, fakat 
hakikat halde ne~riyat yoluna girmişti. 
çUnkU Troçki hareketi ile ali.kasını kes
memişti. 

Kirov'un katlinden ıonra Radek, 
Buharin'i görmUştUr. Her ikisi, katlin 
tahmin eıdilmiş olan neticeleri verme • 
mi§ olduğu mütaleasında bulunmu§lar
dır. Zira katil hldiıesi, ne merkezi ko
mitede ne de halk klitlcleri lizerinde bir 
tesir hasıl etmemi§ ve bir paniğe sebe
biyet vermemittir. Maamafih, Radek 
ve Buharin tethi§ hareketlerine de de -
vam etmeğc karar vermişler, ve ancak 
Sovyet Rusyanm taksimi ve kapita -
lizmin ihyaaı eıaılanna müstenit olan 
Troçki plinınm Troçkizmde bir nifaka 
bahis olacağr mlitaleasmda bulunmuş -
Jardır. 

Radek, nihayet 1934 ıencginde Troç
ki'nin direktiflerini kabul etmiş, çün -
kü bir harp halinde Sovyetlerin bezi -
mete duçar olacakları kanaatinde bu -
tunmuş olduğunu tasrih etmişlerdir. 

1935 senesinıde Sovyet Rusya, bir harp 
yapmağa hazrr bir vaziyette idL 

Radek, demi!!tir ki: 
"0 zaman Troçki planmm hayal 

mahsulü olduğunu, iktidar mevkiini ele 
gcçinnek için değil, bizi iktidar mev -
kiine gelmemizden evvel perişan edecek 
olan ecnebi kapitalizminin hegemonya -
ı;J:U temin için mücadele etmekte oldu
lf.Jmuzu anladık.,, 

SUiKAST HAZIRLIYORblUŞ 
Moskova, 25 (A.A.) - Reuter ajan. 

smdan: Pitakovun muavinlerinden 
mühendis Loginov, bugün, Sovyet kinı. 
ya sann.yiinde kundakçrhk yapmış ol. 
duğu suretinde şahadette bulunmuş. 
tur. Lo~inov, Stalin ile Voroşilov ve 
diğer Sovyct şeflerini öldürmeJr malc. 
sadlle T krnynada bir takım tethiş 
merkezi tesis etmiş olduğunu söyle. 
miştir. 

TROÇKI NE DiYOR? 
Londra, 25 (A.A.) - Reuterin 

Meksikodan aldığı bir habere göre, 
Radek ve arkndaşlannın muhakemesi 
dolayısile Troçki, Radekle 1923 tenbe. 
ri hiç bir münasebette bulunmamış 
olduğunu söylemiştir. 

BiR INGILIZ GAZETESi iTiRAF -
LARI iNANILMAZ BULUYOR 

Londra, 25 ( A.A.) - Daily Teleg -
raph gazetesi Moskovadaki muhakeme
yi tetkik ederken bunu son yaptlan Al
manya - Joponya komlinist aleyhtarı 
paktınm bir muknbelesi olmak üzere te
lakki ederek diyor ki: 

Bu 17 eski bolşc\•ik kendi itiraf;arı -
na itimat edilmesini bütün dünyadan 
talep ediyorlar. Bu itirafhra göre, on -
lar Stalin yoldaştan intikam almak ve 
iktid:u· mevt:iini ele gesirm"k iç:'"!. Uk -
rayn.:ıyı Almnnynya ve Vildivostok'u 
§amt1 olmak ilzere Sibcryayamn bütiln 
§arkmx Japonyaya terketmek istexnit -
lerdiron 

Meclis gurupunun bugün 
toplanmak ihtimali var 

Gazete bu suretle Rusyayı adeta bir Ankara, 25 (Telefonla) - Yarın 
nasyonal toayaliıt müstemlekesi haline (bugün) C. H. Partisi Meclis gurupu. 
getirmeğe teş~büs ettiklerini herkese nun bir toplantı yapması ve bu top. 
inandırmak istiyen bu maznunlardan lantıda Cenevreden son gelen haber. 
9 tanesinin yahudi olmasını şayanı hay- ler üzerine müzakereler cereyan etmesi 
ret bulmaktadır, Bu gazete diyor ki: muhtemeldir. Hariciye Vekaleti Vekili 

'"Maznunlara ilaç içirilerek bu yol • Şükrü Saracoğlunun da vaziyet hak. 
da söz söylemeleri temin edilmiştir de- kında izahat vermesi ihtimali vardır. 
nilemez, fakat ihtilll sahasındaki faali
yetleri ile kendilerini tamttırmış olan 
bu adamların bu itirafları da inanılmaz 
bir şeydir.,. 

PAR18TS BlR!Sl ôLDtJRtJLDV 
Pa.ria 25 {A..A.) - Havas bildiriyor: 

Başmuharririmizin 
makalesi 

Profesör evvela Hat.ay meselesini 
tarihi:, iktısadi bakımlardan teşrih et
miş, Hatay'm 5000 senelik Türk llike
si olduğunu anlatarak İstiklal müc~
delesi safhalarına g~miŞ ve şöyle de· 
miştir: 

TUrk mUlcti b<:tfında AtatUrk bulu
Mtı bfr granıt kaya gibi bütUn dün
yanın önüne ı:Wcildi. Bahri muhitlerden 
kopan dalgalar bu. 7oo.yaya çarptı ve 
kendi kendini boğdu. 

Bu d.algaTarın biran için bu granit 
kayayı devirdiğini f arzediniz. O zaman 
ciJı,an Tür'ksüz ve t;ksüz kalırdı. 

Hukuku düvel baknnmds.n meseleyi 
teşrih eden profesör 1921 ve 1925 it!-
18.fnameleri ile, 1923 Loza.n muahedesi-

t 

Profesör Bozkurt coşkun aıkJllı! 
sık sık kesilen s&Llerine &witdJa. 
nevreden son gelen haberle~ teııı 
etmiş ve sonra. ş()yle demtştir: 

Bii.l'ii.ıı dünya bilmeUdir ki 1arf;1fl 
letirıe yirminci asır medeniyeti11:irı .. 
şında bir yer i§gal ettiren en bil 
müz Atattlrk 8ağıa.m ve her zıa , 
den dipdiridir. lnönünde makus . 
mizi yenen lnönü de içimizdedir. 't{ilı 
yet, her §eyin üat1111M olan Tiir1' 
~ti yine onZarın emrinde ye7ct.rilCt' 

Profesör coşkun alkışlar a.rasJJ\ 
konferansını bitirmiştir. 

Temps gazetesi, bu sabah Pa.riste kat 
!edilen Navaşlnin, Moskovada muhake 
meleri yapılmakta. olan Pie.tokov ve 
Sokolnikovun samimi dostu olduğunu 
ve bu mesele hakkında kendisinin çok 
oeyler bildiğinin saylendiğini tasrih 
eylemektedirler. 

lstanbul radgosunda 
hütô.sa edilerek 
Arpça oku'ndu 

İstanbul: - 24 (A.A.) - Kurun 
Anlaşma projesi dün 

BiR TFJVK!F 
Parla 215 (A.A.) -Havas bildirlyor: 

Tempa gazeteelnin Moakovda.n alıp 

neşrettiği blr telgrafa ıtöre, Moskova 
resmt ma.ka.mle.n doğrudan doğruya 

Lenini lstihlA.f eden Sovyetler birliği 
halk komiserleri meclisi sabık reisi 
Rikovun tevkiflnl ne teyit ne de tekt.ip 
etmemektedir. 

Dairelerde her muamele 
24 saatte bitirilecek 
Ankara, ZS (Telefonla) - Dahiliye 

Veklleti dairelerıdeki kırtasiye muame
I!tın uzatılmaması maksadile bazı ka -
rarlar almıttır. Bu kararlara g(Sre daire
lerde takip ednen muameleler azanı! 24 
saat :r:arfxnda her türlü iıi ikmal edile -
rek elden çıkanlacaktır. 

Daire ıefleri tarafından haf tada iki 
defa yapılacak olan kontrolde bir ev -
rakı 24 saatten fazla bekleten ve intaç 
edemiyen memur görüldüğü takıdirde 

cezalandınlacaktxr. 

Hamit Şevket hasta 
Ankara, 25 (Telefonla) - Avukat 

B. Hamit Şevket İnce bir müddettenbe
ri ağır surette rahatsı:r: bulunmaktadır. 

Sıkı tedavilere devam edilmektedir. 

Meclisin dünkü 
toplantısında müzakere 

edilen lô.qihaıar 
Ankara, 25 {Hustl-'t) - Meclisin 

bugünkü toplantısında şeker istihlak 
ve gümrük resimleri kanununda bazı 
değişiklikler yapılması ve yeni hüküm. 
ler konulm.ası hakkındaki kanun lAyi. 
basile, madeni ufaklık para kanunu. 
nan bazı maddelerinin değiştirilmesi. 
ne, 'l'ürkiye - Romanya arasında 

Dobricenin Türk ahalisinin muhac~. 
retfnl tanzim eden mukavelenin t:as. 
dikine ait kanun Jilyihalannın ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edil. 
miştir. 

1934 tarihli Türkiye - Italya ti. 
caret mukav~Ienamesile tediyatm tan. 
zimine ait tti1Unameler hükiimlerinin 
temdidi için muhtelif tarihlerde teati 
edilmiş olan kar~:ıılıklı notaların ve 
anlaşmaların tasdikine ait layihanın 
birinci mfüakereleri yapılmıştır. 

1\fcclis ~rşabm:ı gi.inii toplanacak. 
trr. 

At inada 1 iirk resim 
~err:isi açıldı 

Atina, 2;; (Hususi) - 'l'ürk resMm. 
larının tcl'fi1> cttiğ·i n: .. ~im sergisi bu. 
gün açılmış ve açılma merasiminde 
Kra.l, V cliaht hemşireleri, amcaları, 
Başvekil, nazırlar ve kordiplomatik 
hazır bulunmuştur. 

Serginin bulunduğu P:ırnasos ce. 
miyeti reisi t::ırafrnclan bir nutnl\ söy. 
lenmiş ve el~imiz tarafından Krala 
hitaben mukahil bir nutuk irat olun. 
muştur. ı 

Serginiz Kraldan itibaren herke. I 
sin alakasını celbetmiştir 

Gazetesi Baımuharriri Asım Us'un bu
günkü baımakaleai bu gece İstanbul 

radyosunda arapça olarak ~öyle hulA!a 
edilmiştir: 

Türkiyenin Fransayı müşkülata sok
mak yolunda bir emeli ve siyaseti yok
tur. Esaaen şimdiye kadar böyle bir zo
haba mahal verecek harekette de bulun-

Cenevre, 2S (Husu.si) - Bugün 
Türk ve Fransız murahhasları aaasın. 
da Hatay meselesi hakkında hazırla. 
nan anlaşma projesinin imzalanması 
bekleniyordu. Fakat akşam geç vak. 
t.e kadar çalışmalar devam ettiği hal. 
de ikmal edilememiştir. Yann sabah 
saat onda tekrar murahhas heyetleri 
toplanacaktır. 

Deveran eden bir şayiaya göre, son 
dakikada anlaşma yolunda bazı muş. 
külat çıkmıştır. Bunun sebebi Fran. 
sız murahhasları tarafından zahirde 
tef errüata ait bir mesele imiş gibi 

lngilieıe Kıbrısı 

k1ı"vve t I endir i qor 
l 

gösterildiği halde; hakikatte Tii~ 
vasmrn esasına muhalif olan bit 
lifi ileri sürmtiş olmalarıdrr. Bd 
Jif i~lnde Sancakta kullanılacak 
dil meselesi de vardır. 

DUNKU blUZAKERELEll 
Cenevre, 25 (A.A.) - Anadoltl , 

jansmın hususi muhabiri bildiriYo'' 
TUrk - Fransız heyetleri, 1 

da İngilizler de hazır olduf,n 111 
bu sabah ve ak~m müzakerelere 
vam olunmuştu;. Birçok mesele~ 
itilaf has1l olmmı ise de mühinı bt! 
noktada henüz ~utabakat yoktııt· 

KAR 
lngilizce Morning Post gazetesinin Ddn Öğleden sonra ,.~~ 

K?brıs muhabiri yazıyor: Du··n 
tngilterenin Krbns adasını sevktil- ayağı kayıP 

ve yaralan ceyş bir hava merkezi haline getirmek düşen 
hususundaki planları, sUra.tle tamam-, 
!anmaktadır. Esaslı surette haber alın

ALMANYA 

Sür'atla silahlanma 
Planını bitirdi 

Daily Express gazetesi yazıyor: 
Londraya gelen ına.ldmata göre, 

Almanya '·sUratle intaç edilm~i ka. 
rarh1şan,, yeniden silahlanma işini ta. 
mamlamıştrr. 

dığına göre: 

1) Kıbrısın merkezi olan Nikosya 
da bir hava meydanı vücuda getirile
cektir. Bu meydanda asgari elli tay
yare için yeraltı hangarları olacak ve 
bu in~aata 250,000 sterlin harcanacak
tır. 

2) Kıbrıstaki garnizon bir piyade 
bölüğü ( 175) kişi iken bir ta bura 
(1000 kişiye) iblağ edilecektir. 

Bu yekUn., hava kuvvetine mensup 
efratıa birlikte 2000 kişi kuvvetinde 
bir garnizon vücuda i'etirecektir. 

3) Nikosyada yeni kt§lalar inşa edi
lecek ve bu suretle Polidemya mevkiln
deki metruk karargahlar tellii edilmiş 
olacak ve bunun için dahi 30,000 İngiliz 
lirası harcanacaktır. 

Hltler, memleketini silahlanma ve 
silAhlı kunetJer bakımından diğer 1 

Avrupa m.emlel<etlerlle müsavi bir de. ---------------
receye getirmiştir. Hitlcr, otuz dokuz /ngiHz Başvek iti 
fırka meydana koymuştur. Bu. tak. istf'a edecek 
riben 400 bin ile 500 bin arasında bir J 

1 

kuvvet demek oluyor. Bundan başka Lonclra, 2:; (A.A.) - (Daily Teleg. 
Almanyanm miktarı bilinmiyen bir raph gazetesi, B. Baldvinin istifaya 
hava kuvveti ve kU~ük bir bahriye.si kati surette knrar vermiş olduğunu ve 
vardır. halefi olarak B. Nevil Çemberlaynl 

İnanıldığına göre, yeniden silAh. teklif edeceğini bildirmektedir. 
lanma işinde haylı tedenni yapılacak. --------------

Giresunda iş kanunu 
hazırlıkları 

sa da Almanya bUtUn silahlı kuvvet. 
lerinin miktarını artırmakta devam 
edecektir. 

lyi malumat alan mnhafilde birçok 
kimseler Bitlerin kanunusaninin otu
zunda Alman meclisine JÖyliyeceği 
nutukta Avrupa i~in düşündüğü bir 
sulh planından bahsedecektir. 

Bu nutlrnn, birer sureti, okun. 
madan evvel Avrupa devletlerinin se
firlerine verilecektir. Nutkun yeni bir 
beynelmilel konferansı intaç etmesi 
muhtemel görüliiyor. 
RLU!tfUN NUTl{U ·vE ALMANYA 

Paris gazetelerinin yazdığma gö_I 
re, Fransız elçi~inin Berlindcki te. 
masları e.snnsında, Fransız - Alman 
ticaret nnlacımasr yaprlmak üzeredir. 
Bu anlnşmaclan ha<;ka Almanya Fran. 
sadan lmzı maddi yardımlar göre. 
cektir. 

Giresun, 25 (Hususi) - Haziran. 
da tatbikine başlanacak olan iş kanu. 
nu çerçevesi dahiline gfrebileeck iş 
yerleri ve işçileri tesbit etmek, işçi 

vaziyetlerini bölgesi dahilindeki vilit 
yeti erde teftiş ve tetkik etmek üzere 
İktisat Vekaleti iş dairesi beşinci 
Samsun bölgesi amiri baş müfetiş B. 
'l'evfik Giresuna gelmiş, iş kanununun 
umum hatları üzerinde ve iş beyan_ 
namclerinin tevziatına mütea.tıik hu. 
susat hakkmda vali B. Feyyaz'la gö. 
rilşmilştür. 

B. Tevfik buradaki tetkik ve teftişin. 
elen sonra bölgesi dahilinde bulunan 
diğer vilayetlerdeki iş yerlerini tc.sbitl 
,.e teftiş etmek üzere buradan ayrıla. 
caktır. 

iki kişi 
Evvelki gün sürekli bir halde 

kar, dün sabah hafif surette dt 
etmiş, öğleden sonra yağış durnttJŞ 

Dün sa.A.t 14 de barometre 769, . 
çok hararet 1, en az nakıs 3 de~f" 
Rüzgar saniyede 14 metre süra.tl8 

razdan esmiştir. 
Di.in Belediye ameleleri şehrill 

caddelerini ve köprü üstünü kal'Q.SJJ 
mizlemişler ve ara.balarla t,aşı 
Sirkecide denize dökmü~lerdir· ıııı 

Sokaklar, karın buz haline ge 
yüzünden tehlikeli bir hal aıınıfı 
yaralanma vakası olmuştur. 

Samatyada oturan Sofiye Fener d 
desinden geçerken ayağı kayarsl< 
mUş, sağ ayağı mafsalından kJr1 
hastahaneye kaldırılmıştır. iti 

Şişlide Halaskar Gaz.i ca.ddel 
geçen sinema müfettişi Mit.at 
ayağı kayarak düşmüş, başındııllııft 
surette yaralanarak Şişli lıa$tsJ1 

ne kaldmlmtşbr . 
KARADENlZDE FIRttNft, 1't 

İzmir vapuru limanı olmaya.il ~1 
lere uğrayamadığından Sinobıı. 
mıştır. ·rt 

Roma.nyadan gelmekte ol8.Il dö 
tonluk Karmen Silva va.pur\l 
methaline ya.km olan lğneada ile 
mo arasında tipi yüzünden ~ 
oturmuştur. 24 kişiden ibaret olatlııt 
tan ve mürettebatı tahlisiye ıneıXl 
taraf mdan ip atmak suretile ıceP 
Jarak Kilyosa müdUriyet ı:ı:ıer U~ 
getirilerek istirahatleri tenıftı ed te 
tir. Vapurun vaziyeti şüpheli '1~. ~ 
kelidir. Tahlisiye umum rniidUril.t:P 
yeti tetkik için kaza mahalline gı 
tir. et' 

!zmirin Ce~me civarında. ~rtd 
bandıralı Exmoor vapuru do. 

karaya oturmu~tur. .. ~ 
İnebolu 25 (A.A.) - Dört ! 

!asıla.sız ve !)idcletli bir surette~ 
c'levam etmekte ve kar yağn'l "ı""' 
Kara yollan kananclığı ~ibi d~ f 
nakalatı da dunnuştur. Va.purl 
memi§tir. 
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11 Yaban ördeği,. 
Hanrik lpsen'in piyesi 

Yazan; 

cı_ ~eflk Ahmet Sevengll 
~hlr t' 

llt11tik l 1Yat~osunun dram kısmındal -~----
tdf!iy PSen'ın meşhur piyesi temsil 

Telefon hatları 
tevsi edilecek 

İstanbul telefon şebekesinin tevsü 
projesi Nafia Vek.ruetine gönderilmiş
tir. Projeye göre bUyük bir otomatik 
santral tesis edilecek, Beyoğlu tarafın 
da da bir tesisat yapılacaktır. 

!Mersin modern bir şehir 
haline geliyor 

'feor:. Yaban ördeği. 
f~t ~le başlanalı bir hafta oldu; 
ohtn Pstn gibi bir adamın eserının 
lltiı lç~a.o:;ı sahnemiz ,.e sanat fılemi. 
llıllıdı n ehemmiyetli bir hadise sayıl. 
"-~nr "e ınatbuatta akisler uyandır. 
~"aı i'~çınemelidir; onun içindir ki 
lttj._i!~cı.~tniş de olsa, gene düşünce. 

Şişli, 'l'aksim, Maçka havalisini iha
ta edecek olan yeni santral Şişli ile 
:Me<:idiyeköyU arasında. olacaktır. 

Şehrimize geien Mersin Valisi 
yapılan iş' er hakkında izahat verdi 

"ll 1 aoyJemck istiyoruz. 
~tt ~~tlaklar,, "Halkın dilşmanı,, ,-e 
'-1th nt,, gibi bazı eserlerini nvel. 
lıatrı'r~el'llizdc gördüğümüz büyük mu. 

ın b ... iOhteu Utiln dünyaya yayılmış olan 

Şehrin ana. caddelerine otomatik 
telefon şebekeleri de yakında konula
caktır. Irak, Suriye ve İran arasmdıı. 
da doğrudan doğruya muhabere temin 
edilecektir. 

tst:a.nbul - İzmir arasında bir kuran
portör ilave edilt.:rck hat ikiye çıkan
lac k ıvc dört kişi hat µzerinde aynı za. 
manda konuşabilecektir. 

dllr. 
18 

memleketimizde de malum. 
~dt d28 .. de Kristiyanyanın Skin kö. 
SltaJr 

1 
°ıan, önce bir eczahane de 

de tiiro arak çalışan, boş vakitlerin. IPSEıV Ekmeğe zarnmediJdi 
l>aııill\ )'azan ve sonra İsveç I\:ralına zengin, büyük ve meşhur olacak? 

Mersin valisi Bay RUkneddin dün) 
Ankaradan §Chrimize gelmi~. vali mu -
avini Bay Hüdaiyi ziyaret ederek bir 
milddet görüşmil~tür. Bay RUkneddin 
Mersin hakkında §Unları söylemiştir: 
"- Bu sene Mersinin ihrııcatı es!d 

senelere nazaran daha hareketli ve 
daha faa~dir. Ankarada ikt.sat vekcileti 
ile tahmil ve tahliye işleri etrafında gö
rüştüm. Esaslı tetkikler yaptım. Bilhas
sa depo işlerinin tanzimine karar veril
di. Yollar, mektepler, sıhhi işler beş se
nelik program dahilinde tatbik ediliyor. 

Geçen sene ba§hyan hastane ile ilk: me1' 
tep binası ilkbaharda bitccel:tir. Mer .. 
sinin iyi su meselesini de hallettik. 280 
bin lira oarfile baştnnan bu i;; de bir • 
kaç ay sonra• bitecektir. Gelecek sene 
hall:evi b!nası yapılacaktır. Ev için in
tihap ettiğimiz yer Cumuriyet meyda -
nına yakındır. Projeyi mimar Yansen 
de g<:SrdU ve beğendi. Mersin ve hnva -
lisinde pamuğa, portakala ehemmiyet 
veriyoruz. Bilhassa pamuk tohumunun 
ıslahı ile uğraşılmaktadır.,, 

'-lıdi arkanın yardımına koşması için Ilynlmar, karısının zannettiği gibi Belediye nark komisyonu dün top
hlarıltı '~tiği ''Uyanın İskandinavya. afif bir kadın ve çocuğun da kendi: lanmış, zahire borsasından gelen on 
lirııti i&ırnli piye..cıile tiyatro muhar. sinden olmadığını öfrenince bütün beş günlük un fiyatlarını tetkik ettik
~ •ne başlıyan İpsen, 1906 da başı aynı '"aziyetteki normal insanlar gibi ten sonra ekmek no.rkmt değietirmiş

/pof ek vekaletnamesi davasında 

ııı'lll: te.re.ı halesile sanlı büyük ve hülyasının yıkıldıiını görerek ıztırap tir. 
ht1ltal' ~r muharrir olarak gözlerini ile bu evi bırakıp kaçmağa, bataklık. Birinci nevi ekmeğe 10 para zam
'-ft;h l>arnıştı. Altmış yaşına yak. tan kurtulmağa karar verir; fakat edilerek 11 kuruşa, ikinci nevi ekmeğe 
ııt~1 k •1ralarda dramlannm türlü bu kolay mıdır? Senelerce sükuna, 20 para. zamcdilerck 10 kuruşa çıka,. 
\!,. ıa~:tlerin sahnelerinde geniş istirahate, bakılmağa ve öylece yaşa. n1mıştır. 
tQttıı lr ve hayranlık topladığını yıp gitmeğe alışmış olan insan, haya. Francala. 15,5 kunışt:a. ibka edilmiş
~)le =uharrir, ''Yaban ördeği,, ni tı olduğu gibi kabul etmeğe ve bul. tir. Yeni nark yarın sabahtan itibaren 

izzet Paşanın haremi 
F at~a Lebriz, şahit ! 

Dava edenin üvey annesi; dava ed!lenlerden birinin 
l'Qlıı18 i r devirde ve böyle bir haleti duğu kadarJJe m~ut olmağa alışık o. muteber olacaktır. 
~ aıu Çinde yazmış ve bundan sonra lan insan bu hamleyi yapabilir mi? lstanbul nelediyf:sinden: 

bUyUk annesi, birinin de halası Lebriz diln 

~'1ld 1'lllne kadar müteaddit piyesler Mesut olabilmek itin genç Greger. JHınunusaninin yirmi ye<linci çar. 
hakyerlnde dinlenildi 

lı>s a ~i!tirırıfştir. sin düşündüğü gibi hakikatleri bütün şamba gününden itibaren birinci nevi Üsküdar birinci noterliğinde sahte 
liı11%:en.~n .birçok eserlerinde gördü. acılıklarlle öğrenmek mi ty~ yokM ekmeğin azami Ciatı on bir kuruş, ikin. ipotek vekaletnamesi tanzim ettirdikle • 
dt "--t•rh hava, '·Yaban ördeği,, nin komşu doktor Relllngin söylediği gibi ci nevi ekmeğin on kuruş n francala. ri iddiasile Şerif Cimcoz ve Zeki Hmc 
&tııh:' ~ca hususiyetini teşkfl eder. ruht hastalıkların, buhranların, hat. nrn on beş bu~uk kuruştur. isimli iki kişinin mevkufen duruşmala-
~ttil> t;ır, ince bir mevzuu güzel lıir t:i. maddi ıztıraplann ve yoksulluk a.. rına., İstanbul ağır ceza hakyerindc dün 
«e ha •le beş perdelik bir piyes halin. cısının llAcr, mUtemadt olan hayat Emirglna otobüs akJ&m ge~ vakit devam olunmuştur. 
ltıt~ırJaYtp karşımıza koymuştur; yalanını devam ettirmekten mi iba. Bu davadan, evvelce etraflı olarak 
~~ Ilı kuvvetli, ve vaka sonuna ka. rettir? Emirgan ile Sirkeci arasında otobUs bahıetmiştik. Kuzguncukta bir yalıda 
bat~ erak verici bir şekildedir, her Doktor Relling, Hyalmar'ı miihfm işletilmesi için yapılan mUracaat oturan, merhum İzzet paşa haremi Fat
~t önceden hazırlanmış ve ma. hlr icada muktedir olabileceğine inan. Belediye fen heyeti tarafından tetkik ma Lebriz, malını, mülkünü üvey oğ • 
~ aı~""1'"1'stn: f.ııkat ~serde asıl dırmıştı, böylece avutmuş ve onun edilmiş, ;mU!aadc verilmiştir. Hnzrr- lu hariciye vekaleti memurlarından Ab
da~ Us ka Ye heyecan veren, Yaka. hayatına bir maksat ve bir ümit koy. lıklar. bittikten sonra seferler b~laya- dülhakim S®ainin w.er,inc vermi_ş. 

lllsetUn olan siir h:ıvasıdır. muştu; halbuki Hyalmar hiç de bu caktır. Kendisine bakmağı şart koşarak!. Son 
dei'f:ııık~ln eserfn·ı sarnn ~lir, gecenin kıratta bir adam değildir. Gölde c:::z zamanlarda, sekizde bir hissesi bu su -
ti! ~d erfne dalmış hayran gözlerin keyfi için avlanan ihtiyar ve zengin Maarif MUstetarı gitti retle Abdülhakim Senainin uhdesine 
1ııt~ r.~· karanlığa alı~tıkca n karan. Werlenin kanadmdan yaraladığı bir geçmiş olan Beyoğlunda bir apartıman-
•·ıt... 11ıOtrn - J Bir mUddettenberi şehrimizde bulu- .,. k d nıd. 111ısı ..., ege başlndıkca zevkine vnr. yaban ördeği, ta dibe, çamurlara, ha. daki bu hisse, us ü ar noterliği e 
w 11ıı~lf ~ı-

1 
nan Maarif müsteıuın Bay Rııdvan Na- . k~ · · .1 •

1 
.. 1'r Jıt.,.1 b ~<u;e li1cler gibidir. l\fuhar. taklığın içine kadar indiği eırada fev. """ sahte bır ve aletname tanzmu suretı e 
" c. lr _. fiz dün Ankaraya gitmi1tir. · k d'l · D IC' ar ınq plana aldığı hir ~embo. kaH'ıde çuik olan av köpeği tarafından 6,000 liraya ıpote e ı mı~. ava ya gö-
~t§I ~nda hayat ,.e ruhiyat ile yakalanıp çıkarılmış, eonra da ihtiyar --------------- re, noterlikte bu muamele yapılırken, 
lıı'ıu . rşıya bulundurarak gördüğü. Werle tarafından Hyalmar ailesine dava edilenlerden biri kendisi Abdül -
~la •ııcelemeğe, inceledikçe anla . hediye edilmişti. Bu yaban ördeği ha. hakim Senai imiş gibi davranmış ve 

~, dtt~ladıkça dil Unmeğc sevke. yatta bütün dibe gidenierin, batak. böylelikle ipotek için lüzumlu olan ve -
~I ıtV\( Şu~ınenin zevki, hiç şüphe yok lığa saplananların sem bolü değil mi. kal eti, o nam ve hesaba ötekine vermiş! 
tltıı. ~~rın en Jncesi, en güzeli ve dir? Ba:ıan çevik bir av köpeği, bir Bu işten dolayı davacı, Fatma Leb-

l.lan.r,'taı da en korkunç olanıdır. halaskar böyleleıini kurtarıp tekrar rizin üvey oğlu Abdülhakim Senaidir; 
~~t Seı'i}' lpsen hayatta mevcut olau yükseltebilir. dava edilenler de, Fatma Lebrizin to -

l't ~ıt fll8:ınlan iç varlıklarile sah. İhtiyar ve zengin Werlenin oğlu Gre. runu Şerif CI cozla Fatma Lebrizin 
~§?it ~Yo~. İhtiyar ve zengin Werlc gers, arkadaşı Hyalmar için bö} le kardeşinin oğlu Zeki Hınc. Şerif, ve -
,.'~ ile llerın içinden sıynlmasını bi. bir kurtarıcı olmak istemişti; ona kaletname tanziminde alak~ı olmadığı 't surette ve nasıl olursa olsun hakikati bu maksatla söylemişti; hal. nı, bunun sahte olarak hazırlandığım 
~'il bir 'bnek beraat etmektir!,, di. buki... sonradan öğrendiğini söylüyor. Zeki de, 

iiııde ~damdır; karısının ölüm dö. Derin bir.oCüpzNğt. eta etaetaeta kendisinin Abdiilhakimmiş gibi veka -
:ttJetiıı ~lunduğu sıralarda ev biz. l:lyalmar, derin bir se,·gi ile bağlı let verdiğini kabul etmekle beraber 
tlt ltli<ıe' · akan genç bir kadını husu. olduğu on dört on beş yaşındaki kızı "ben de bu aileye mensubum. 'Uvey o-
,.llı It.,llıruıe illet etmiş, sonra da ka. Hedwigin kendi.sine tamamen yabancı ğul, malını mülkünü aldığı büyük an -
~t bir ıe •Maki çocuğa ile beraber ba. olduğunu öğrendikten sonra çocuğa nesine bakmıyordu . Dolayısile, bu ailc-
~l!lerıe nce Yererek onlara türlü ve. karşı büyük bir düşmanlık gösteriyor; ye bir iyilik etmek için, bu suretle ken· 

11• Yltce Para Yardımında bulunmuş, büJQg yaşının buhranları içinde sar. dimi feda ettim,. diyor. 
ı•ıı b gayr· 
~· UYU .1 tne5'ru çocuğunun yeti . sılnn delilikler yapmağa hazır Hed. Hakyeri, başka bazı şahitl erle bir -
~t larar~sıne imkan hazırlamıştır. wig, o zamana kadar babası zannetti. - Hayrola, ne oldu sana böyle? likte, merhum izzet paşa haremi Fat -

1ttıceıe n dn yeni kadınlar ve yeni ği ve sevdiği adamın ,.e ona karşı ken. - Çalınırken bir plağın yazısını oku- ma Lebrizin de şahit olarak davet edil- ı 
1 \Verı r .P<\inde dolaşmaktadır. ıSonu Sa. 6 Sü. t J mağa çalı§tım. Bu hale geldim. mesine lliz.um görmüştü. Dünkil celse -ı 
eb enın ·1 
~ u~r ~uGre~~birsuret. ---- ------ - - - --------- ---------- - --ar,.. ıyetin .. v d'kt , bq "'ltıı da Yarısını ogren ı · en, 1 

~~ita. dı tahmin ettikten s onra içi 1 
n:aıı du;ı başka hayatın karşısında K u R u N H . k A 1 . 
;ı/~Yi bi}lnıla.ri~e sar!'ılıror: İnı:;an ) a y e e r ı 1 
ı_ '11kıar1 ~ehdır, hakikatleri bütün 
"lt' ıle .. . 
~el'ıı. hile b· 01;renmclidir "e on. 
te 11'1 t .'\f ıJe katlanmalıdır! Gre. 
ıt;;t t~rıç :dında salıittcşen bu düşün. 
ıry ltıış, he arnı. babasının lıem :ıl . 
daı'1~ar•a l'll hımaye etmiş olduğu 

1
1 o~tı ~ ll'ıektep 'e ocul:luk arka . 

c 'raıl'ıt Hllınara götüriir. 
Ufu ar, 

ııı~a\( lltı te~ı ~alışarak karısını ve ço . 
ııt b ''e ~rn~dlren mUtcvazi hayatının 

rıar illan b'ıını havasiJe kendisini me. 
d.ara ltaıa111

1.r adamdır. Şimdilik a7. 
~e:ıd;reıah i) ~r, ailesini istediği ka. 
•ead ~ine seç nde Yaşatamıyor; fakat 
lıtı._ 111 l>eş~'·e~ getirecek mühim lıir 
ta~ dUşunu ~dır; oturup saatlerce 

"'lan.ı )or; hele bir k~re bu icat 
"·· o zaman bütün aile 

Giinün en güzel ve en çok beğenilen hikô.ııeleridir 
Her gün dördüncü sahifemizde ve ilavemizde bulduğunuz bu hikaye1er en tanınmış muharrirler ta

rafından bilhassa KURUN okuyucubn için yazılıyor. 

Sadri Ertem, Hakkı Süha Gezgin, Refik Ahmet Sevenqil, Kadtrcan 
Kafir, Hıkmet Münir ve. Bekir Sıtkı en son lıikayelerini 

K UR UN da neşrediyorlar 

Bu hikayeleri şimdiden okumaya hazırlanınız: 

Alınmaz Kale: HAKKI SÜHA GEZGiN, Öıümün kuvveti: SADRI ERTEM , 

Yabancı Kan : KENAN HULOSl 

de, Fatma Lebriz geldi, dinlenildi. 
Fatma Lebriz, vakur tavırh, ıözü; 

sohbeti yerinde; nohudi bir kumaıtan 
yeldirmeli, &iyah ba§örtülü, sade ve te-ı 
miz giyinmiş; kolunda ye§il bir atla, 
kulaklarında pırılda.yan küpeler; ilk: 
olar.ak §Unlan söyledi: 

- İsmim Fatma Lebriz. Babamın il· 
mi Abdullah. 77 ya§mdayım. Şerifin 

büyük annesi, Zekinin halasıyım. Se • 
nal de üvey oğlumdur. 

Reis Refik, sordu: 

- Bu daval:fa şahitlik eder misiniz?. 
- Hayhay .. ederim. 

Kendisine yemin ettirildi. Sonra §Url 

lan anlattı: 

- Bundan 25 sene evvel, mahmr, 
mülkümü sonuna kadar bana bakmak 
§artile üvey oğlum Abdülhakim Senai· 
ye vermiştim. Fakat, ne bakıyor, ne bir 
şey ... Ben, lıu ya§a geldim. Alilim, has· 
tayım. Borçlandım. Kendisine ka~ de -
falar defası yazdım. "Biraz para yolla,. 
dedim. Bir slltırlık olsun bir cevap bile 
göndermeyi esirgedi. Alacaklılar söz 
dinlemiyor. Senainin vekili Karabet 
Bazbazyan hastalandı, yerine İstepan 
Gülbenekyan geçti. O, bilvekale bir 
mikdar para veriyor, ama yetişmiyor. 

Zira, evvelce ayda 80 lira verilirken, 
mesela bu mikdar :ine ine 20 ye indi. A
partımandaki kiracılar mü~kül v.aziyet
te olduğundan, sıkıştırılmıyorlamu~ 1 
güzel, gtizel, ama ya ben ne yapayım? 

Açlıktan, bakımsızlıktan öleyim mi'! 
Gene Allah razı olsun, torunum Şerif 
bana elinden geldiği kadar baktı. Ni
hayet ipotek işi için üvey oğluma yaz
dım. H iç cevap vermedi. Bu srrada Zeki 
''hala, ben senin o ipotek işini yap
tım,, dedi. Meğer, bu işin içinde bir 
sahtelik varmış. Benim okumam, yaz
mam yok. VekAletnıı.meyi görmcdinı. 
Sonradan iş meydana çıktı. Zeki, ben 
mahçup olmnyayım, diye hakikntı ben
den saklamış. İş meydana çıkıp da ipo
tek suya dUşilncc, kalktım , ödünç pa
ra alarak, ben Ankara.ya gittim. üvey 
oğlum, benden bucak bucak kaçtı. Ak
şam bu vakitler sokaklarda kaldım. 

E lalem halime acıdılar da b:ı.n:ı sığı

nacak yer buldular. Ne ise; Allah rn7.T 
olsun! Ah, ah, ben bu hallere dü~ecek 
kadın mı idim? 20,000 lira sahibi bi:
kadm ! "OSınanlı bankası,. nda S:iO Jı. 
r a altın param vardır. "Viyner Bank., 
9a filô.n da param duruyor. Beni ora
ya, buraya götilrüp mUhlirümU nlrp 
şuraya buraya bastılar. Guyn bana bol 
para \'ermişler de bir yığın makbuz 
almışlar! Bilttkis pekala para elime 
geçti. Makbuz varsa ellerinde eğer, 

benim mühiirfünü ellerine alciıktan son 
ra, o makbuzların ne hükmü olur ki? 

(Sonu Sa. 6 Sü. ~) 
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veni tramvayların sahanlıklannd~ sigara içi . ebi?_~c:~:ıl Tiyatro 
iradaiseniye 

Ticaret Nazırı 
Kadıköyünde Zamba oğlu bahçe_ 

sindeki salaşta usta Manakyan ile ar. 
kadaşları Halas, Binemeciyan tara. 
fından verilen oyunları kaçırmazdık. 
Bu salaşın ön kısmında soldan iki Uç 
sırayı, hemen her cuma tıbbiyeli ar. 
kadaşla beraber işgal ederdik. Us. 
ta Aleksanyanın boyalı suratı üstün. 
de boncuk gibi parlryan hain gözleri_ 
ne, l\fanakyanın ara sıra (Ey rabbi. 
min Allahı..) kabilinden kaçırmaları. 
na rağmen tatil günümüzün birkaç 
saati onların karşısın da. geçerdi. 

Bu arada kulağımıza çalınırdı: 
- Ah Manakyan serbest kalsa ne. 

ler oynardı?_. 
Acaba neler oynardı. Acaba Bal. 

mumcuyu oynar mı idi? Balmumcu 
piyesını bilmezdik. Meşrutiyetten 

sonra öğrendik ki zamanın büyükleri 
bu piyesten beyhude tevehhüm etmiş. 
Jer. 

Fakat ne derııin. O zaman bir pi. 
yesin oynatılıp oynatılmaması için bi. 
le iradei seniyeler çıkardı. 

Bizde tiyatro tarihinden bahseden. 
)erin hepsi de ilk sahnenin padişah 
Abdülmecit zamanında kurulduğunu 

söylerler. Bu padişah kendi aklınca 
çok terakkiperver imiş; hatta Tarab. 
yada Fransız sefarethane.sinde veri. 
len (balo nam lubiyatı) da seyretme. 
ğe iltifat buyurmuşlar; ve bu padi. 
şah tiyatroya o kadar ehemmiyet ver_ 
miş ki buna ait her şeye karışmış: 
adeta bir rejisör gibi hareket etmek 
istemiş. 

Anlaşılan o vakit tiyatro biraz da 
ticaret .vasıtası zannediJmiş. Elimiz. 
de bulunan bir vesikaya göre Avru. 
padan gelen truplar sanat icrrun için 
doğrudan doğruya saraya müracaat 
ediyorlar ve saray da muvafık görür. 
se ticaret nazrnna emir vererek mü. 
saade ediyormuş. lşte vesı"lca: 

.. Ticaret nazın düsturu mcuili ~"
/ur utufellti rektlu {JQfa hazretleri, 

Malu11W ôlileri buyrulduğu lizere 
lleyoğlunda kain "Odeon,. nam tiyat. 
roda malumül esami Frunsızlunun 
icrarJi Banayi tylemeleri hususu üade 
ru iltimas olunmuş olduğundan sana. 
yil tMrkumenin mahalli m. .. zkfırda ic. 
raıına hôkipayi hümayunu hazreti ,a. 
haneden ledel istizan ol Deçhile icrası 
lunusunn iradei seniyei müluktim mü. 
ttıallik olmakla Tnllcibince iktizmnnın 
icrası luııJusuna himmet buyrulması 

babında. 
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Biz usta Manakyan karşısında he. 
~anlar duyduk ama, hiç olmazsa bu 
vesikanın yazıldığı de,irleri yaşama. 
dık. Acaba o zamanlar Ertuğrul Muh. 
sin dostumuz sağ olsaydı da böyle va. 
zfyetler karşısında kalsaydı şişe şişe 
valldol, avuç avuç Bromür onun si. 
nirlerini teskin edebilir mi idi? 

Dr. O. Ş. Uludağ 

Koleti bir yankesici 
soydu 

Meşhur Fransız kadın romancısı 
Colette (Kolet) in başından geçen 
gün bir macera geçmiş, 200 lira ka. 
dar para bulunan el çantasmı bir yan 
kesiciye kaptırmış. 

Hadise bir balo dönüşünde olmuş. 
tur. Yankesici de şık bir gençtir. 
Kendisine gayet kibar bir hareketle 
yaklaşan bu şık genç çantayı alınca 
kaçmış ve kalabalığın içinde kaybol. 
muş. 

Ertesi gün Koletin ~antnsmı so. 
kakta buluyorlar ama, i~incle para. 
Jar yok. 

Ni§<mta§mdan s. D. im.w.sile yazılıyor:. . . k~ karşı ıçerde oturanların yaptıkları şıkayetlcrm had- 1 
Belediye nizamnameleri tramvayların ıçınde sıgara dı hesabı yok. ( 

içmeyi yasak eder. Sigara içmek istiyenler ancak ön ve ?stelik. bi~etçiler. de, ~n sahan.~kta sigara içen· 
arka sahanlıklarda durmaya mecburdur. ı lerı Bcledıyenın emrınden ıkaz etmıyorlar? Fakat şu da 

Yalnız, yeni çeşit tramvaylarda vaziyet ne olacak? Ön var ki ön ve arka sahanlıklarda sigara içenler burasının 
ve arka sahanlıklar bu tramvaylarda kapalıdır; bunlar· asıl tramvayın içerisinden hariç olduğunu ve Belediye. 
da sigara içilecek mi, içilmiyecek mi?.. nin de burada sigara içmeyi menetmediğini söylemek

Ôyle zannediyorum ki Belediye yeni tramvaylardaki tedirler .. 
vaziyet için bu hususu aydınlatacak bir emir henüz neşr- Şüphesiz ki böyle bir iddia hiçbir vakit doğru de-
etmemiş bulunuyor. ğildir. Yazın ön ve arka sahanhkların açılan pencere· 

Onun için de bu tramvayların sahanlıklarında tirya- leri ile vaziyet belki düzelebilir. Fakat kışın, içilen si
kilerin sık sık sigara içtikleri görülüyor. Sigara dumanla- garanm dumanını bir tarafa bırakalım, sabah ve ak
n, hele kışın, her tarafı sımsıkı kapalı olan tramvaylar- şa.m üstleri tramvaylarla hıncahınç zamanlarında siga
da halkı rahatsız etmiyor mu? ra içenlerin çıkaracaklan kazalar çok tehlikeli değil 

Hemen her dakika ön sahanlıkta sigara içen hal- midir?. - - z:wwwı a:wwws~zwwws '-' _.....-... __ _.--._ ______________________________________ • 

Yedi yüz on yedi yılında bir yaz gece
siydi. Yüz bin kişilik bir Arap ordusu bir 
senedenberi Bizansı kuşatıyordu. Bu 
orduya yardım iÇin gelen dört yüz gemi 
Marmararun cenup kıyılannda demirle
mişti. Çünkü kaç gündenberi poyraz es
miş ve bu tek yelkenli gemiler rüzgara 
karşı gidemediklerinden Arap ordusu
nun bulunduğu kıyılara yanaşamamıı 

lardı. 

O akşam rüzgar doğmu~tu. Amiral: 
- Sabah erkenden yola !iılalacak 1 
Diye gemi kumandanlarina emir ver-

mişti. 

İstanbulu kuşatan ordu aylardanberi 
yarı aç bir haldeydi; cephanesi tüken
mişti. Donanmayı dört gözle bekliyordu. 

Cebele, henüz yirmi dört yaşında ol
makla lieraber bu gemilerden en büyü
ğünün kumandanıydı. Cesur ve uyanık
tı. Fakat son günlerinde onun parlak 
ve kara gözlerinde bir korku seziliyordu. 

Güvertede ve anbarlarda daha sık 

görülüyor; Mısırlı kürekçilerle gemici
leri dikkatle süzüyordu. Aynı zamanda 
iki yilz kişilik gemideki yirmi kadar 
Arap askerine de her an uyanık olmala
rını tekrar tekrar söyliyordu. Çünkü 
Mısırlı kürekçilerle gemiciler henüz 
Arap idaresine ısınamamışlardı. Daha 
önce Bizans imparatorluğunun bir par
çası olan Mısır, Araplar eline geçeli an
cak yetmiş yıl kadar o1muştu. 

Cebele kıç kaamc!aki sedirde uzan
mııtı. Fakat bir türlU gözlerine uyku 
girmiyordu. Gece yansına doğru yerin
de doğruldu. Güvertede dolaşan iki var
diyaya baktı. Sonra kara bir örtüye 
büründü. Gecenin karanlığında yavaı 

yava1 anbar kapağının bulunduğu yere 
yürüdü. Merdiveni indi ve etrafı dinle
di. 

Her taraf sessizdi. Kocaman kirişler 
ve geminin omurgasile güvertesi arası
na dikilmiıt olan direkler bile görünmi
yordu. 

Dört beı adım yürüyüp de daracık 

bir kapıyı geçince kürekçilerin zincirli 
oldukları basık fakat geniş yere vara
caktı. Oraya gitti, eşikte durdu. Çünkü 
heyecanlı bir konuşma duydu: 

-: Hepsini gördüm. Anlaştık. Tam 
Bizansa yaklaştığımız sırada hemen ka
yıklara atlayacağız ve rotayı değiştire
rek Halice doğru kaçacağız. 

- Ya bize (Rum ateşi) atarlarsa? 
- Sözümü kesme. Aynı zamanda 

yaşasın ''Bizans imparatoru!., diye ha· 
ğıracağız. 

- Beyaz bayrak da çekmeliyiz. 
- Çekeceğiz. 

- İmparatora önceden haber yolla-
saydık! 

- Yolladığımız haber Arapların elle
rine geçebilir, zaten vakit de yok. Böyle 
işleri mümkün olduğu kadar çabuk ve 
korkmadan yapmalıdır. 

Bu sözler pek yavaş, fısıltı halinde 
söylenmişti. O kadar ki Cebele bunlann 
birçoğunu pek güçlükle işitebilmişti. 

• • • 
Güne:ı samanlı dağlann ardında he

nüz yükselmemişken gem:Ier demir al-

Tarhi Rir H 1--ave 

1uzağa 
1uzak 

Karşı 

mışlardı. Güzel bir lodos başlamak üze
reydi. Bizans k:ydarına en kısa bir za
manda ve kolaylıkla varmak için bundan 
daha iyi bir fırsat bulunamazdı. 

İrili ufaklı dört yüz gemi ufukta gö
ründü. Uç sıra üzerinde prova nizamın
da yaklaşıyorlardı. Her geminin arka· 
sında birer ikişer tane de giyilecek ve 
yiyecek dolu büyük kayıklar vardı. Bu 
kayıklann yelken ve kürekçileri tama
mile Mısırlılardandı. 

Donanmanın ufukta görünmesi Bi
zansın yüksek duvarları karşısında ve 
derin hendeklerin ötesindeki Arap or
dusunda büyük bir sevinç yarattı. Da
vullar çalınıyor ve renk renk bayraklar 
dalgalanıyordu. 

Bizans surlanndaki zırhlı ve miğferli 
zabitlerle askerlerin canlan sıkılıyor; 

imparator ve halk telaş ediyordu. Li
mandaki birkaç gemi ile bu koca donan
mayı batırmanın imkanı yoktu. Seyret
mekten başka ne yapabilirlerdi? 

Cebele o sabah erkenden amiralle gCS
rüşmllş ve duyduklannı anlatm·ştı. Fa
kat amiral hem bu haberi şüpheyle kar
şılamış hem de donanmadaki askere tay 
fanın yüz doksanını bulan Mısırlılan 

hapis ve idam etmenin kabil olamaya
cağını söylemişti. Bundan başka eğer 

şimdiden ortalığın kanşmasına sebep 
olursa donanmanın yola ç·kmau geci
kecek, belki de burada çivilenip kalacak
tı. Yedekteki kayıklara binerek kaçmak 
istiycn birkaç kişiye engel olmak ister
ken koca bir orduyu aç bırakmak buda
lalıktı. 

Amiral, Cebeleye: 
- Vazüe başına git ve her ıcyi soğuk 

kanlılıkla karıda 1 
Demişti. 

Fakat delikanlı İ§te yalnız bunu yapa
mıyaca.ktı. 

• • • 
Donanma Yedikulenin ilerisindeki kı-

yıya beş yüz kulaç yaklaıtmı§tı. Birden 
bire amiral gemisinin arkasındaki gemi· 
de bir kargqal·k oldu. Mısırlı tayfalar 
isyan etmişlerdi. Aynı zamanda diğer 
gemilerin yedekte sürüklediği büyük 
kayıkların ipleri kesiliyor ve kayıklar, 
~rovalarını Saray bumuna doğru çevi
rerek pupa yelken ve çala kürek kaçı
yorlardı. 

Donanmada ve orduda telaş baıta
mıştı. 

Mısırlılar donanmadan aynlmıtlar, 

beyaz bayraklan yüksek kale duvarla
nna doğru sallayarak: 

- Yaşasın Bizans imparatoru! 
Diye haykır·yorlarciı: 

Gemilerdeki Mısırlılann çoğu bereket 
versin ki kürek ba~lanna zincirli bulu
nuyorlardı. Bunlann, boşanmak için uğ-

.. . . ~ . ~.... . .. , .... 
Yilzan : 

Kedlrcan 

Kaflı 

raımalan fayda vermiyor; tayfalard.ı 

Arap askerleri tarafından hücuma uğra

yınca uslu durınağa mecbur oluyorlardı. 

Fakat amiral bu işin umduğundan 

daha geniş olduğunu anlamış, herkes· 
ten daha çok telaşa düşmüştü. 

- Onlan tutunuz! Bırakmayınız l 
Diye haykınyordu. 
Halbuki art·k ne yapabilirdi? Kale 

duvarlanna biraz daha yaklaşırsa Bi
zansı ondan evvelki muhasaradan d.ı 

kurtaran (Rum ateşi) karıısında bütün 
donanmanın cayır cayır yanmaaı ihti
mali vardr. 

Cebele bir yıldınm gibi amiralm ge
misine yeti:ımit : 

- Dediğimi yapınız. Onların çoğu

nu geri çevireceğim: Dönmiyenler de 
tamamile öleceklerdir. 

Diyordu. 
- Ne istenin, söyle 1 
- Rumca bilen bir adam getirin.. 
Getirdiler. Cebele bir deri üzerine iki 

satır yazı yazdırdı. Sonra geminin bor
dasındaki sandala atlayarak amirale hay 
kırdı: 

- Beni kovalayın 1 Beni yakalamak 
istiyor gibi yapın 1 

Cebele kaçtı ve llç dört sandal onu 
uzaktan kovalamaya, vurmayacak şe
kilde ok atmaya başladı. 

Cebele kale duvarlarının dibine yak
laşırken başındaki beyaz sarığı çıkarıp 

sallıyor, Bizans askerlerini selamlıyor· 
du. 

Sahile çıktı. Deri parças·nı bir taıa j 
bağladı ve bütün kuvvetile kulenin üs
tüne fırlattı. Arkadaşlan yet•ıtiler, onul 
yakalayarak sürilkliye sürüldiye kayığa 
attılar ve götürdüler. 

Cebele çılgın gibi haykırıyor, ölüm 
korkusile ba~kasından yardım istiyen 
bir zavallıya benziyordu. 

• • • 
Mısırblar Saray burnu ile Galata ara

sına girdikleri zaman ç·lgın bir sevinç 
için<lcydiler. Tasarladıktan büyük İ§i 
artık becerm·ş bulunuyorlardı. 

Fakat ansızın kulelerden sert sesler 
duyuldu. Sonra mancınıkların gıcırtısı 
işitildi. Daha sonra iki taraftan ate;ı 

yağmağa, kayıklara dü§tükçe yakmağ;• f 
başladı. Suyun üstünde bile yanıyor; 

hatta üzerine su serpildiği zaman daha 
çok alev alıyordu. 

Esnafın Dert'eri 
f ıte bunlar kükürt, neft, güverçele 

Ye n!trattan yapılmakta olan ve (Rum 
ateşi) denilen bombalardı. Bizanslılar bu 
korkunç silah sayesinde bir zamanlar 
koca b:r Arap donanmasını yakmı§lar
dı. Kale duvarlanmn dibine ne denizden 
ne de karadan kimseyi sokmıyorlardı. 

Seyyar ekmekçi erden . şikaye çoğalıyQr 
Bazı fmncılar, seyyar ekmekçilerden şikayet etmek

tedirler. Bir fırıncı bu şikayeti şöyle anlatmıştır: 
- Fırınların kendi muhitlerinde muayyen müşteri

leri vardır. Bakkallara verir ve bazı ev müşterilerimize 

de ekmek göndeririz. Halbuki b:zim semtle hiç alakası 

olmayan bir fırıncı ekmeklerini yük ve atlarla dolaştır
maktadır. Bu hiç yerinde olmayan bir rekabettir. Biz dP 
aynı şekilde hareket edersek lüzumsuz masrafa girmiş 

oluruz. Vaktile fırınların başka mahallelerde dükkanlar 

açarak ekmek sattırdıklarına itiraz etmiştik. Şimdi de 

süvari ekmek satıcılar çoğaldı. 

Küçük fırınlar bunda?} zarar görüyorlar. Ekmekleri 

satamıyorlar veya güçlükle satıyorlar. Belediye seyyar 

esnafla mücadele ederken Rimdi bir de seyyar ekmekı;i 

esnafı peyda oluyor. Bunun önüne geçilmesi l&zmıdır. 

Mıs•rhlar bağınyorlardı: 

- Ne yapıyorsunuz? Biz size geliyo-
ruz. Sizden olduk 1 

Bizanslılar homurdanıy:nladr : 

- Bize tuzak kurarsınız ha? .• 
Cebelenin yüzü bir çöl güneıi kadar 

aydınlıktı. Amiral onu alnından öpüyor, 

Ne var, NJ 
yok? .. 

''-=-==='""""' • • 

Fillerin yeni b·~ 
adeti keşf ~dildi 

Insan lar, ölen hemcinsleriıtlll;. 
zı şeykrini hatıra olarak sakW,1'-
0rmnnlarda yaşıynn vahşi ha~:'! 1" 
rın da aynı suretle hareket (!tPJ' 
kınlanla ke~f edilmiştir. ~ 

''ahşi hayvanlar, arkada§ tJfl' 
ait bazı hatıraları türlü zah~~ 
katlanarak ücra bir yere go 
saklarlar. · ~ 

Afrikamn I\enya havalisind~M 
yerde bir aslan avcL-sı birçok 
bulmuştur. 

Hamallara emretmiş ve bd fil 
lerinin yanına getirilmesini . Is~; 
tir. Fakat hamallar bu işe gıri ~ 
rişbez birçok fillerin hücumuna rl'. 
mış ve kaçmnğa mecbur olınuşlbi• ~ 

Sonra dişi bir fil, büyük r -
dişini alarak gitmiştir. YerJi~fkJfl 
takip etmişler, fakat fil karall ~ıt 
i~inde kaybolmu~tur. Bununla 1' 
ber götürdüğü fil dişini de bir 
bırakmamıştır. "' .. 

Arada bir durmuş, dinlennt1'9 1 
kin sonra gene dişi alarak yolu°' 
vam etmiştir. ıJr 

Şimdiye kadar fillerin birfbl~ 
rinin yardımına koştukları ınalO J; 
Fakat ölü bir arkadaşının bakiY' aV 
ne hürmet edip onları sakJadıj't 
nilememişti. V' 

Meşhur bir fil avetsı, bir fi~lll Iİ 
yat arkadaşlığı ettiği diğer f~ıJI ~ 
ni kokucmndan anladığım s0Y1 fi 
Bu avcı böyle bir fil gönnüştilf·~ 
bu rn arkadaşının dişini aıarak -,; 
de gömmek üzere kendi yaşaclı'1 
götilrmii-ştür. 

33CO sene1ik da1'1 

Bugün Uumba ve Karyoka~ 
rını oynarken modern bir iş yaP~i 
zı sanırsınız. Halbuki yanıllff 
nuz. Bu danslar 330:> sene eV"el 

ciler tarafından oynanırdı. ~ 
"Musır seyahat sosyetesi,. al• 

Jiz azalarının anlattığına göre ,ti 
böyledir. Mısırda yeni yaptikl ~ 
hafrıyat esnasında bir takım Jll ,,
levhalar çıkarmışlardır ki Uzerill:J 
çeşit dans eden kadınların kabJI'.,. 
ları görülmektedir. fi. 

Bu mermer levhalar MJSır flffıJ 
Janndan ücüncü Totmozls'in nı• 
nin kapısı Üzerinde görülmü~ 

Halkevler"ne dair bit 
lstat atik ttl., 

Yapılan bir istatistiğe göre fi ,;' 
da en eski halkevi olan EminönU s1ı' 
kevinde 4 79 u kadın olmak uzeıe fi. 

ot· 1 aza kayıtlı bulunduğu anlaıılınıt sfl 
nun 15 şi avukat 67 si doktor. el,/ 
muallim, 118 i tüccar, 128 i gilJ ·f, 
at erbabı 2640 kadarı da muhteli)~ 
lektedirler. Son bir senede ll•\cl"' 
kayıtlı olduğu hahie muhtelif ~etlıJ"' 
le herhangibir mesele ile alakası 0 

nn sayısı 222,250 kişidir. ~ 

~ 
Bizans yolundan dönerek kaçat' ;;; 
lılan açıkta birer birer yaI<al• 
zincire vuruyordu. ıl 

B. . k ... el .zans ımparatoru o a şa ... 
deri parçasını son defa okuyc.rdll~ ;ti 

"Size gelen ve sizi alkı~layaıılı 41'"' 
mayınız. Bu Arapların bir tuııl t1' 'I 

Altında §U imza vardı: BiıJ" 
casus. ~ 

Bütün Bizans kiliselerinde: A~) ~~ 
öldürdükleri sanılan (yiğit Bııan .,, 
ruhu için ayinler yapılıyor, dUal ... / 
yordu. ~ 

: .... ----------·- --· .... 
ji»araaız muay?na kuPO -
5 Husuat doktorumuz p,...r' 
!gUnJert aaat on beş buçuktaD 
ikadar gazetemiz ldarebaneatııdl19 
Smartest günlen de saat H teJI 
ikadar La.leli Tayyare apartıın..,ı 
hldnci daire ne: numarada dafdl8 

iyucularımrzı y~dl kupon muıc•ııııt" 
:kabııl eder. US 
5 Çocuk haııtahklan doktoruırı ıctıtl 
f bu kuponun yedi tanesini biri 
0 ~A.t, 
:kendisine götUrUrsenlz cuman--

~ıı. peroembe günleri 9 - 12 

!Ak.n.rayda. Mlllet Cadde.stnde ,,ur
~pa.şa camii kar§tsmdald ınuaye!I 
~nesinde çocuklannıza bakacaktıt..:_., 
=············-···------···....,..--.-



5 - KURUN 26 il. KANUN 1937 ~ 

Anasını Gör 
ızını Al 

lsviçre Bankasının 
kaybolan çekleri 

Birkaç gün önce bir sabah arka. 
daşımız, çekleri aşırdmak suretile bir 
bankanın dolandırılmak istendiğini, 

Linetlenm·ş b·r aile 
400 senedenberi bütün ço
cukları 21 yaşında ölüyor 

R O h111ınııııu111ııııı1111111ııııııı1111 ıııııııı11ııııtıııııı 111ıııııııu111ıııııuıı11 ıııııııııu 11ııııııı11111ııııııı111111ıııııı11111rıııııı1uıı1rııırıı11 11111111" l 
'nQrı Yazan: Strmet Muhtar Alus !Vo. 87 

1111umıııı1 •ıııuııııııu 1111 ıııııı 11111 ıııııııu 111 ıı11ıı11 1111 ııııııııı11 ııııı1111 111 ıııııuıı11ıııllııt111111ıııı111111111ııı11111111ııııı1111111ııııııı11111ıın 

ttl'tda, Abdülvclıhap paşa konağına Provalarını ıaatlerce ıürdürürler; dik • 
d~ :~~~di !elei, yani bu iki ayın iç.in· tiklerini haftalarca geciktirirler .• 
y~a uç kercceik çılanıştı O gün, kayın hanfendi, gelin han • 

~~ıı; ka.danalar koşulur, Bender fendi küçük h.anfendi, Kapalı çarşırun 
tıafa 1

' ~l.tı camlı kupaya ilk binişi, ko- mağara gibi karanlrk, duvarlannı gü -
'~elııınin ikinci haftasında... Kay- verçile bürümüş, rutubet kokulu dük • ı 
tiiınc:s~ ve Yeni erkekten kaçnuş gö - kiınınJa akşamı etmişlerdi. 

li e beraber ç:lanıılardı. t;te bu geç kalış, Elanel Beyin ca • 
~ lnfendi sağa, gelini ıola, uşak nına okudu. 
~ ~ı.ıt aka da arabacının yanına geç· Daha ikindi olmadan, ıokak üstün • 
ftııd.' ahçekapısrna inmişler, Ömer E • c!eki ıelamlık misafir odasının pencere
~.~- tnağuasından ( 1), mevıimlik sine geçmiş, gözü dışan~a, kulağı ara-
ı·~r ''L 

lrıııla c:ı11os hırkalık, ıayak eteklik al- ba gürül. üs ün da, saatlerce beklemiş ı 
~ ;· karşı köşedeki Akbıyık Nişan - beklemiş, birdenbire içine bir kuşku 
ltıı 1 .. 

2>. kabartma kadife çiçekli sa • girivennişti. 
lıkiiste · ah ı· · ·· D l'kanl w d ·· t S ~ n, sıy , acıvert ve guvez e ı ıcagız çer en çop en. on 

)ı il~ ~ç. feracelik keıtinnişlcr, araba- günlerde büsbütün kadidi çıkmıı. Za
t'İp, ~a1ı c3ddesinden yukan çekti - ten yarım vücutlü, evhamlı da ... Hey -
llil' Pah frnn önünden Nuruosma • heyler bastmvenni~ti: 

polis ve müddeiumumiliğin tahkikata Dik Şeridan isimli genç bir İngiliz 
başladığını yazmıştı. muharriri. geçenlerde 21 yaşında ola. 

Yaptığımız tahkikata göre, hadise rak ölüverdi. Bu, çok acıklı bir ha. 
tam bir buçuk senelik bir meseledir. dise idi. Fakat lngiltereyi daha baş. 
Bu işle alllkadar ve bütün zanların ka bir cihetten dealakadar etti. 
üzerinde bulunduğu yazılan galatada Çünkü anlattıklarına göre Şeridan 
hankalar civarında Şair Ziyapaşa cad. ailesinin bütün çocukları 21 yaşında 
de.sinde Abdurrahman Nafiz oğlu Ah. öliiyormuş. Bu garip talii bundan 
met Tacettin, kendisile görüşen bir dört yüz sene evveline kadar çıka. 
muharririmize şunları söylemiştir: nyorlar ve an la tıyorlar: 

- Bir ni$3n 1930 tarihini taşıyan Vlll inci 1-Icnri zamanında Şeri. 
~ekler Hafız Rüştü ve Saim birader. dan Kralın yakın mensuplarındandi . 
lere ait iken benim bankadan para Kral Katt~rin d'Aragon ile evlenmek 
çekmek istediğim sıralarda y4!.alan. Lo;tedi~i zaman din adamları buna ma. 
<lığım yazıldı. ni olmuşlar, Kralın adamları da on. 

Meselenin bütün tafsilatı şudur: tarla çarpı~maya girişmişlerdi. Bu 
Evvela çeklerle Hafız Rüştü ve Sa. arada Şl'ridan sahihi bulunduğu bir 

im biraderlerin hiç bir suretle alaka. manastırdaki papazları kapı dışarı 
ları yoktur. Her iki çek t-.,;çre ban. attr. I 
kalarından 3690 frankltğı Dilmeganf, tştt' o zaman, oradald papazların 
4;).10 frankhğı Halil Muhtar zade isim. en yaşlısı o binayı ve etrafmdaki yer. 
terine gelmiştir. Çekler t.;;viçred~ feri tel'in etmiş ve ~öyle demişti: 
banka müşterilerinden biri tarafın. "Buraların sahibi ,-e onun oğulla. 

l~e laı>arak, Çarııyıkebire girmiş • Bu saate katlar nerede kaldılar bun-
lar? •. Gelsin kara kara C:üşünceler: 

la.ıı ~amanın en meşhur kadnı terzisi o • Sağdaki kadana, Marko, azgın mı 
tip f llaataı'ın dükkanında ölçüleri ve - azgındır. En ürktüğü şey de renkli ba-

dan alınarak Hafız Rüştü biraderlere n gene; yaşında ölecektir.,, ___ mc_·_,,_,_s_h_erid __ a_n_oo __ a_n_neM_. __ 
gönderilmiş, fakat Hafız Rüştü bi. Hakikaten Şeridan çok geçmeder. ( 

S ttacelikieri bırakmışlardı. lon!ar .• Acaba bir baloncuya rastladı • 
k0ııı llrınııağı celin ebnişler, kırk gün lar da hınzır hayvan ürküverdi mi der
lıtıu •ıı Sdananuı- O gün ECa, ekini sin ..• Şahlanma mahlanma, çifte mif<.e 
~ ~ıti. Nunıosmaniye kapısın- derken arabayı paramparça mı etti? •• 
~h t~ kupaya bindikleri vakit, be- Kıh kırk yarma, nihaye~ kördüğüm-
11:?11~'fclckÜr kaynanasının eline doğru leşir; açayım derken daha ziya<!e pü • 

!b.. rüzleşir._ Vezir zade, (yoksa?) demiş • 
~b.ırıun: ti ... 1lksi şeytan, tek dunnaz, boynuzu 

dtt 1laifunıllah kızım, el Öpmeğe oynar._ Hiç aklına gelmiyen, o dakika 
h,~ ~tahlar mı ki? .• Kaç paralık! gelivermesin mi?. 
~ ~· ~ıye el vennemesi üzerine, E- Y cksa, kancığınm eski kocası mı 
ıc-t~ diıtlenüyerek yusyumuk eli ya- karıılanna çrkb? ..• Belalının biriymiş ... 

8 lı ÖPlneden bırakmanuıtx. Görünce balta mı oldu? Bir rezalet mi 
lllci ~~~iincii Ye ıonuncu el Öpüşü... çıkardı? •. Annesi ıinirleri boıanarak, 
'til111: rı.~ layılııınm akabında. lkinciıi adeti veçhile düıüp bayılıverir. İt he -
'1 ~ g~inin aababmda... Olup olaca- rif eski kansını baırboş görünce, iste • 
~ kadar. Bundan sonra hürmetki • diği gibi kandınr. Seza ela, ilk gözağnm 
~~tı bile esirgemiı, sinek diye yumuıar ... 
tl, kal>:Iindcnin ilerisine gitmemiı • Ekmel Bey bu gayyanm içinde bo • 

~anrn ıokağa ikinci çıloıı bundan 
a l"t ıün sonra ..• 

~t. 11 
le.fer de, yine kaynana gelin bir

~ l'anyana kupaya oturarak, karıı -
}~lıı d• Ayıuhayat Hanımı alarak, Be-
A~ ~ çıkmışlardı. 

calarken, çifte kapaklı altın saatini çı • 
kanp ba.lanışb ..• On biri geçiyor. Der -
hal faytonunu hazırla:.nuı, Çarııpakuı· 
na dörtnala aürdürmüf, arabaaan iner 
inmez, kapanmak üzere olan çarşının 

kalabalığına çarpa çarpa, Anaıtaşın 

dükkanına doğru koımuıtu. 

Adını çocukluğundanberi iıitmiş; a· 
nasınm boyuna taıındığı yer. Fakat ne
rec!e olduğunu bilmiyor .• Sora awa dük
kanı buldu. 

~~..-"baYt, Albncı dairenin yanmdaki 
t4ra .. llfit ıokağmdan Tünel meydanına 
~~"ln~ller, gözlükçü (Verdoux) nun 
C.~ ; tnercıJc, ı~ut ağa pcılerinde, 
hıı .. r c ·.-:'Y.r boynu tutac3klan ırrada, 
"'~d Önce, uzaktan bir kollamak en doğ-

~iı... e, gart gart, ne geyiriş, ne ge
rusu .•. Karşıdan, orası mı, değil mi di-

' l1·.ı_ ye bakarden, bir de ne gör&ün. 
~~ il ~~ hoı, bu teftilıler açlığım -

raderler çeki almadıklarını bildirince ölüyor ve oğlu da tam 21 yaşında 
oradaki müşteri tekrar bankaya gide. dünyaya gözlerini kapıyor. 
rek rekleri bloke ettirmi~ yeni bir Bu 21 yaşında ölen gencin yeni 
cek ~lıp göndermiş ve para burada do~muş bir çocuğu vardı. O da 21 
tah.sil edilerek sahiplerine verilmiş. yaşında öldü. Onun oğlu ve oğlunun 

Benim elimdeki çek onların aynı. oğlu hep 21 yaşında ölmüştür. En nL 
dır. M. Talat adında biri borcuna hayet Dik Şeridanın babası 191:5 de 
mahsuben gönderdi. Ve icra dosyası. umumi harpte ölmüş. kendisi de son 
na da çekleri gönderdiğini bildirdi. günlerde bir apandisit netice~inde 21 
Ben bu çeklerle O~manlı Banka.<;ına yaqında olarak babasının yanına git. 
müracaat edince banka Isviçre banka. miştir. 
sına gönderdi. lsviçre bankası da çek. Dik Şeridan evlerımemi<:o olduğu 
Jeri ödemeyince Osmanlı Bankasına f çin bu Janetlemiş ailenin sülalesi sona 
iade etti. Ben de Osmanlı Banka.sına ermiş bulunuyor. 
h;tediği bütlin masrafları vererek çek. ----------------
leri geri aldım ve İsviçre bankalarına K atbarine 
tediye etmediklerinin sebeplerini sor. b 
dum. tsviçre banknlan, ikinci defa Hep urn 
rek verirken birinci çekleri mahkeme '""!'J'i~~-~~~Wı 
kararı ile ibtal etmemiş olduklanndan 
tetaşa düştüler imzalarına itibar et. 
mek mecburiyetini görerek çekleri 
kendilerinden alan lsviçredeki müşte. 
rive bildir<Iiler. Bunun üzerine o da 
H~fız Rü-;tü n Saim biraderleri ha. 
berdar etti. 

Vekilleri bir protesto fle ~ekleri ip. 
tal ederek Hafız Rüş•.ü biraderlere 
vermedif!im tnkdirde dava açacakları. 
nı bildirdi. Ben de knnunf cevabını 
verdim. Onlar her nedense mahke. 
meye miiracaatla ~eklerin sahte oldu. 
ğunu iddia edecekleri yerde bana pro. 
testo çekiyorlar. Ben de mahkemeye 
miiracaat ederek aleyhlerinde dava 
açtım. lşte bütün mesele bu. Netice 
ancak mahkemenin kararından sonra '! .. Cri. &eliyor. Bir lokma bir ıey ye- Kancığı dükkfuun içinde; kapıya ya. 

'1 dıyet"ek Tekke tarafına doğnı kın bir 6andalyaya kunılmuı. Gelip g&- anlaşılacaktır . ., 
~ f. aian börekçi fırmma yollayıp çen beylerin bütün başlan o tarafa çev- _.:.._..:..__ ........ _________ _ 

"~~ °" blne kunı poğça aldırtmıştı •.• r:.k; gözleri o can.İpte .• Kar,. dükkan - Bres1av Panayırı 
>, ~~Ya binmiıler, perdeleri yan· lann önünd~ ~uranlar; adrnı atamayıp 
'- ~ :-.ı· . w __ 1, ti" • , nuhlanmıt gıbıler ••• Fes oynat.anlar; hı· Son senelerde Almanyanın TUrki. 
'41tdt_ .. ~ırıp pogça t><>Ae nı açmr - - '·- 1 . b .... k .k •~k· li yık buranlar, goz ..... .,an ar, ceplerın • yeden ithal ettiği uyu mı yasa.n ı 

ııı,,.L ~~~maşallah i~tahlr-. Oçü kıy- . c!en ipekli mendiller çıkanp koklayan • eşya, Türkiye mamulatı ve mahsula. 
..;:::-. ~ıı la lar tının birçok Alman panayırla::-ma. iş. 
"<"l\t~ Pe)'nirli, beş kuru poğçayı • ..• tı·rakı"nden ve bunları Almanyaya ta. 

"tı- •~ f, gelin ile kahya kadın da bi- Ab:Iülvehhnp paşanm gelin hanfen· 
.ı_ "'Vle d. d ha d ı - t•· d t k ·· ·· ·· nıtmaktan ileri gelmektedir. ~ h.a• Jetniı, mahmul ağa ve arabacı ı e, n a ya us un e, ıp ı gorucuye 

""l\ı-.,,__ L_ _,__ • tt süz·· .. .. .. w· Almanyada açılan panayırlar ara. 

M~hur sinema artisti Katharine 

Hepburn'un tayareci Hovard Hu· 
0

ghes'le evleneceği söylenmektedir. 

Gezintiler: 
--------------------~--_. ________ _ 

Gaz; OsmanDaşada 

Dövülen talebe 
yok 

Gaziosmanpa~a orta okulunda okul 
direktörü tarafından 20-30 talebeye 
toplu bir halde meydan dayağı atıldığı 
evvelki gün çıkan bir akşam gazetesin
de yazılmıştı. 

İstanbul kültür direktörlüğü h!dise 
üzerinde okulda ispekterler tarafından 

bir tahkikat açtırmıştır. Tahkikat neti
cesinde okul direktörilnün talebeye da
yak atmadığı ve nasihatte bulunduğu 

neticesine vanlmr~tır. 

Matbuat Cemiyeti
nin yı\lık ha osu 

"Basın Kurumunun her sene oldu • 
ğu gibi bu yıl da tertip edeceği balo • 
nun hazrrlıklan bitmek üzeredir. Balo 
Kurban Bayramının ikinci günü akŞamı 
Maksim salonlarında v~lecektir. Se • 
çilmiş bir heyet, bu hususta geceli, 
gündüzlü mesai sarfetmektedir. Kotyon 
ve hediyelerinin zenginliği ile şöhret 
kazanan Basın Kurumu balosu ayni za
manda, davetlilerinin de seçilmi§liği ile 
maruf bir telaki yeridir. Basın Kurumu 
balosu, mevsimin en nezih ve güzel eğ· 
lencesi olacaktır . ., 

Ciarp flrma•ar. vekil 
ar1yorlar 

Ufak ve büyük kuvvetlerde elektrik, 
motörleri, kerestecilik ve marangozluk 
makineleri, fıçıcılık makineleri, otomob11 
vinçleri, mütehassıs fabrikalan Türki· 
ye için vekil aramaktadırlar. 

Arzu edenlerin "Vekil,. rümuzu al· 
tında "Vakit,, Ankara caddesi - İstan

bul propaganda servisine müracaatlaa. 

Aşkın isbatı 
Sıııc...- ... lq onrnk:lmamı~tı. Çuunıf vazıye e, um ıuzwn suz -

~ .... ra med sında Breslav cenubu şarki pannym 
l'>a~ lP baatınldıktaa sonra yine e._ en miihimlerindendir. Bu panayır 

~k~ .... n inilere1c, ağır ağır, dükkan ca- O anda, beyninden kurşun yemişe 
ı -ı.ıa...__ d d~:u_~ . Türkiyeye en yakın olduğu gibi cenu. 'le t.ı-,;_·na baka beka, bazıla.rmdan u- dönen vezir za e, uıuwna dalıvennaş • 

~"l""' ı - ·· .. . d bu şarki memleketler~le . Almanyanın 
• 1 • • ala, Galatasaray dört yol ti. .. Eda, onu gorur gonnez, yerın en k 
.. aı: .ı. iktisadi çalışmalarını inkişaf ettirme ~ıı .... .l! a""ll' gelıniıler, oradan eve dön- ııçrarmttı: · l Od 
'"'""ı. irin de en ziyade tavsıye o unur. er 

t- - Ay, siz misiniz? Boı bulundwn; "\ 
~ c:.~ nehrinin sahiline in~a olunmuş Bre.s. 
ilı ... ~ .. d..ı~ •• •it% 8 ,...._ yok, derinlerc!e... valdem hanfendiyi bekleye bekleye hal d b · t eo kl ...... -ı :r··- lav şehri asırlar an erı za en ~ar a 

lluaii de tu: oluyordum. Ne muıibet gavunmış bu ve Cenupta en çok ihracat ve ithalat 

Oın riinlerden cu-·-· Şu araba terziler. insanın kanına ekmek doğnı • k·d' D h 
ı.. · ..... yapan bir me,· ı ır. a a sonra se. 
~ ~~dı, kaynana zınltısı, kahya yorlar... nelerdenberi elde edilen ecrübelerle 
:1111\tt ol bıı eksik olarak, içinde yapa- Bu tatlı dilli ve güler yüzlü karııla- burada yapılan bütün işler bir inti1.am 

11 ~ dal"'Ydnn .•. Arabacı be, buralar • YJf, Elanel Beyi efsunlamışb- dairesinde cereyan etmektedir. Kısa. 
~'tı, Vcı ''tı> dunıyonız? Şu şaatte Çır- içeride, ferace~in.i prova ettiren an • ca Bre~lav Türkiye mahqulfltı için 
~~ ... a efendi kalP.b,.Hctan inim inim nesile kız kardeıisine, yaratılmış Mr piyasa mevkiidir. 
'kırbacı cüldüllerine; atlıya- _ Vakit gecikti, denüıti, neredeyse Yukarıda yazdığımız bütün bu ti. 

tı· .. k ak Hayd· eve' car·ı muvaffakı· ... ·etler Breslav c::.,ehrinin )j ll- i1Q _ çarşı apanac •.. ı • • ,. 

~ l?Öt'\i,:n sonra, yine kaynana, ge- itte o günden sonra, vezir zadenin ralnız coğrafi meYkiinden de ileri 
,. ~I> ha e hu ıcfer kar~ılannda, bir canına okunmuştu. Kansına 0 derece, gelmiyor. Türkiyenin 1936 da ilk de. 
rı 11 'bib.ıtı.i lcı NCJever kalfa, yine kupa· muhab!>et, 0 cerece aşk. 0 derece düt • fa olarak bu panayıra iştiraki pek bü. 
~f e:• Anaııtaş'daki feracelerin künlük ve yaptfkanlrk ki. Ayni zaman- yük bir mm·affakiyet eseri olmuştu. 

t ~tıatta 11bni~lerdi. da da, (bu kadmın bana muhabbeti Gelecek Bre~lav panayırı - zirat 
~ · •· "ek·ı · 1 ok ? G- - d d ., E makineler ser""isi ile beraber - 5 • 9 t ''··· l>.. ı vükela famılya a.rmrn y mu... ozu rşan a mı... rgeç ,, 
~1~ ı._ 11ldtan · · k ibi - ba k k?) d" k d" k d. ma'-"IS 1937 de arıfacaktır. dia· ~~ ırı ıçı, annca gı muş ştan mı çı aca . ıye en ı en ı- ,, ~ 

ı; d'k.ifçia~ durur ... M•lcastar ken- ni o kadar üzme, keminne, helak et 
'1c liatıi ı,· ısı da gelinini.. mc ki .. 
dile !-.. /\il' t~bir vardır: (Kuş kondur- ( A rhmu ı·ar) 
'- tı~· r "-•t""' k .•. ı· .. "'.~ en ~ ,.. n estıgı, ge ınır-ın 
~ '~ eleoı-, lrlirk'er, fishnlal'. ~·ş 

'bir lrı.L !~ama, mükemmel... Yal -ı 
~leri, ellerinin ağırlığı .•. 

( 1) Bugünkü Orozdibak ... 
(2) Şimdiki Yerli Mallar 

karşısındaki köşedeydi. 

pazarının 

Heyb li ve !!üyük:-d-da 
asri abdes•hane•er 

Heybeliada ile Büyükadada birer as
ri abdesthane inşasına başlanmıştı. Her 
ikisi de tamamlanmıştır. Sıra Taksim 
helasına gelmiştir, ' 

Avrupa memleketlerinin birin -

de bir mürettip aşık olmu~. A§k, ö· 

lüm gibi insan alnına yazılmış bir 

kader satırı olduğu için, buna şaşa -

cak değiliz. Fakat bu aşkın öyle gü

lünç bir isbatı var, ki onun üstünde 

durmamak da insafsızlık olur. 

ister bir kadın uğrunda, ister bir 

ideal pe,inde tutuşan gönül, kendi

sine yan baktırmıyacak kadar yük • 

selmiş demektir. Karşısında saygı 

duyulur. 

Sevgi fidanının çok kere gözya

şile, hazan da kanla sufondığı su gö

türmez bir gerçektir. 

Bu güzel duyguyu, kimi nazlı bir 

çiçek, kimi dolu bir petek, kimi de 

bir bomba gibi taşır. Aşkı öldüren 

vücut olduğu gibi, vücudü tüketen 

a°şk da görülmüştür. 

ikisinin de yüreklerde uzun sız· 
layışlan duyulur. Ama, şu Avua • 

S. Gez1ln 
turyalı mürettibin hikayesi bunlar • 

dan değil. 

Oüşiiniin, ki adamcağız aşkının 

derinliğini, ucu bucağı bulunmaz 

enginliğini anlatmak için "leyla" sı

na "Dur bak demiş, senin için öyle 

bir şey yapacağım ki felekler, me • 

lekler maşallah 1 diye haykıracak • 
lar!,. ve tutmuş kızın adını koca 

puntolarla kumpasına dizmiş, "on • 

ra da yutmuş. Antimuvanlı kurşun 

barsakları delerek zavallıyı öldür -

müş. "Peritvan" da aşkın isbatı .•• 

Galiba 5evda ve gönül tarihinde 

şimdiye kadar böylesine hiç rastlan· 

mamışhr. Öyle ki haberi okuduktan 

sonra, insan şaşıyor. Ölene mi acı • 

mak, yoksa aşkm düştüğü bu rukur 

karştSmda vahvah mı demek lazım 

geldiğini birdenbire kestiremiyoruz. 

En fena!ı, o zavallı kızm halidir. Gü

lünç bir ölilmü zaferleri arasına kat
mak zorunda kaldı. 
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cı.,. lttuhaııunen bedeli 2019 lira 4~ kurut olan a,ağıda cins eb'at ve mik
a-, ı:: ınalzeme 11. 2. 37 petfem be günü saat 1 O ela Haydarpa,ada 
"tala abn::~deki 1 inci iıletme k omiıyonu tarafından açık ekıiltme ile 

''8ıı İte ainnek iateyenlerin 151 lira 46 kunıtluk muvakkat teminat 
~ lert "~ 2490 sayılı kanunun ta yin .. ettiği ve~e birlikte eluilbne 

B ~tine kadar komisyona muracaatlan lazımdır. 
U lfe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

7
49 nıetre çelik çekme fren hava sevk bonııu 

(470) 

7 1/ 2 ,, DlN 1563 boy 
~ ~ 1645 ,, aynı §CY boy 7 me 

~-~--~--~~----~~~---------------~-----
Manisa Valiliğinden: 

~1• -lzınir - Manisa-Turgutlu yolunun Polis karakolundan Tur
'~lu nıebdeine kadar ( 456) metre uzunluğundaki yolun alb metre 

,. laaınınm Bandırmanın Kap udağı perke taşlan ile ve bu las.mın 
e ~luncJa elli§er santimlik su o luklan ve ayni zamanda bordür taş -

ahı t.fania tat ocağmdan çıkanla cak muntazam tatlarla ve Turgutlu 
... ~inden itibaren bir kilometre tulünde ve yedi ınetre arzında kır 

' tolaaı halinde İnfAUI (31.178) lira 05 kurutluk keıifnamesi üze -

2 lca.,-ı. zarf usulü ile eksiltme ye konulmufhır. 
h&e) · - Bu işe ait §AJ'tname: keşif ve buna müteferri diğer evrak 

3 kutuş tnukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 
~ - Eskailtme 11-2-1937 Per§Cmbe günü saat on birde Vilayet 

4 Mecliai salonunda yapılacak ta. · 

6· - Eksilbne kapalı zarf usulü iledir. 

8· - Muvakkat teminat (2338) lira (39) kuruıtur. 
~ • - E.kailtmeye gireceklerin Na fia Vekaletinden alnum! ehliyet vesi
~~ bu Yrla ait Ticaret Oduı vesi kasmı ve muvakkat teminata ait mak
\' ~ zarfın içine koymalan ve kapalı zarfın ihzarmda 2490 sayı-

?lltıtın 32 İnci maddeaine riayet etmeleri lazmıdır. 

Cbul Levazım lmlrHAll 1 Deniz Levazım Satınal-
Satınaıma K 

Komisyonu ilanları ~~~-~~~~-~~-~~-i-~~~~~~~~-~~-i_ı_a_~-~~-·-~~r~ı 
M. M. V. Deniz Merkez satın alma komisyonu riyasetinden : 

Trakya ve Çanakkale ile lstan - Cinsi kilo Tahmin edilen kıymeti teminatı Münakasa günü 
bulda bulunan birliklerin ekmeklik· Allautal Köşebent, 
)eri için Iardmlacak 1350 ton buğ-
dayın kmlmlması 27-1-937 çar
şamba günü saat 15,30 da T opha -
nede Satınalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksilbnesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 8689 lira 7 
kuruştur. Dk teminab 651 lira 68 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. Trakya ve İstanbul için 
ayn ayn fiat verilecektir. İsteklile • 
rin kanuni sevikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

(289) (166) 

Yedek Subay okulu için 2800 a
det Fildekos kıaa don 29-1-93., 
Cuma günü saat 14,45 de Tophane -
de Satmalma Komisyonunda açık 
eksiltınesi yapılacakbt. Tahmin be .. 
deli 1820 liradır. ilk temmab 136 li
ra 50 kuruttur. Şartnaııae ve nümu -
nesi Komisyonda görillebilir. latek . 
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte Komisyona gelmeleri 

(294) (167) 

.. . . 

levha ve perçin çi-
visi. Mecmuu. 4129 

Galvuıizli ve siyah 
uç levhalarla, köşe
bent ve perçin çivi-

12.000 lira 900 lira 1. Mart-837 

ıi. Mecmuu. 108.802 20. 000 ,, 1500 ,, ,, 
1 - Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatlan ve münakasa 

günleri yukanda yazılı Allautal Levha. Köıebent ve perçin çivilerinin mü
nakasası kapalı zarfla 1-Mart-937 Panrlesi günü saat 14 ve Galvaniz
li levha ile taç levhaların ve köşebentlerle perçin çivilerinin münakasası ke
za kapalı zarfla ayni günde saat on be§te An.karada M. M. Vekaleti bina
sında müteşekkil Dz. Merkez sabn alma komisyonunda yapdacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün münakuuma i.ştirali 
edeceklerin de birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyona müracaat 
~tmeleri. 

3 - Münkasaya İ§tirak edecek taliplerin zarflarmı usulü dairesin • 
de kapa)ı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir Mat evvel komisyo • 
na vermeleri lizmıdır. Posta ile gönderilecek zarflarda poetadan mütevel • 
lit tehhüt nazan itibare almımyacaktır. (152) 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Muhammen bedeli T eminab 

Lira lira 
10900 818 

Merkez Satmalma Komisyonu Rs. den:. 

Adet Cinsi 
(2) 90 breyk beygir kuvvetinde ben • 

zin motörü. 

1 - Yukarıda muhammen bedeli, teminab, mikclar ve beygir kuvve-' 
Yedek Subay okulu için 2350 ti yazılı motörler kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

çift yün çorap 29-lkincikinun- 2 - Münakasa 3-Mart-937 Çarşamba günü saat 14 de Ankara• 
937 Cmna günü saat 15,30 da Top- da M. M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonmuzca yapdacaktır. 
hanede Satmalma Komisyonunda a- 3 - Münakasa §8rlnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
çık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat (13~ 
bedeli 1175 liradır. tık teminab 88 e kadar 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve teminatlarını havi ve uau· 
lira 12 kuruştur. Şartname ve nü _ lü dairesinde kapalı ve mühürlü teklif mektuplannı homisyona vermit bu· 
munesi Komisyonda görülebilir. Is- lunmalan. 
teklilerin kanuni vesikalarile bera •1 4 - Saat 13 den sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edihni • 
her belli saatte Komisyona gelmele • yeceği. 
ri. (295) (168) 5 - Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikmesinden ~~ - Bu eksiltmeye girecek olanlann kapalı urflanru 11-2-1937 

be iÜnü saat ona kadar Mani sa Valiliğine vermeleri ve posta ile * • • 
't klerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lstanbul Levazım imirliği için 

mütevellit teahhurun nazan itibare almmıyacağı. (151) 

:la_ _, 1500 adet Filips marka elektrik ~ wımur. ( 458) 
Tahmin edilen bedeli (2574) lira (04) kurut olan (7642) adet 

elektrik ampulü 1 ıubat 1937 tarihine raıtlıyan pazartesi günü aaat 14 
de açık ekıiltmc uıulile alınacaktır. =::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;- ampülü 27 - 1 - 1937 çarıam ba 

günü saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazuhkla 
almacaktır. İhale günü teslim 

~ Senelik muhammen: S: Kalitarya mahalleainin kiruı 
(ta..ı.- IOlcatmda 8 N. b dUkkln 
~ t&rihinden itibaren 937 bi .. 
a.._~111ı aonuna bdar) 

~ Sinanpap mahallesinin 
ı.-t diitt SOlcaimda 23/ 27 N. h iki 
~ .. ocW. kigir ev ( tealim tari-

80 lira 6 lira 

~ •tibareıı 937 veya 938-939 
y ..._,,. sonuna kadar). 84 ,.. 6,30 

'~~da eemti senelik muhammen kiralarile kira müddetleri yazılı 
~. ~ kiraya vetihnek üzere ayn ayn açık arttmıiaya konulmuı
~ . eleri levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında 
'1' . ıbc teıninat makbuz veya mektubile beraber 27-1-937 çar-
,11llaat14 de daimi encümende bulunmahclırlar. (8.) 045) 

1 t Se . ~inıi Beherinin muhammen bedeli İlk teminab 
~1 l'\1ı (Üsküdar ve Selimm) 777 6,41 
17 ,, Bulbüldere ve Selimsız 551 8,67 

13sQ ,, Üsküdar Bülbüldere Se limm 420 5,36 
a?o ,, Karacaahmet 277 280,46 

"'" \'~ ,, 485 134,59 
~~hı da cinai mikdan ve muhammen bedelleri yazılı olan serviler 
("le ~de arttırmaya konulm\l§la rdır. Şartnameleri Levaznn müdürlü -
~ ... ehilir. lıtekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiza· 
"au':.~eriJen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12. 2. 937 

u laat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (493) 

I"- 1 ... ._ ___________ •I 
"b111 Komutanh§ı 1 DOKTOR' 

1Co111~:••n•lma K·emal Özsan 
»onu illnları Vroloo - Operat/Jr 

c.....~iilhıne . . . Bevllye MUtehassı•ı 
j~.ıt '-ah· hastahanesı ıçın 37 Kraköy - Kkseltllyor mağazaaı 
~ı, ~8 ıy~, 22 çeşit bakteriyo· ı yanında. ller qün öğleden ıonro 

'
I~ .. 1~efıt dahiliye ki hepıi 85 2 . den 8 e kadar_ Tel: (1235 

a at ·· Ust • h 
19 ~ eJra· encı. nam ve esa· DOKTOR 
'

3
7 ç_.. iltıne ıle 3- Şubat-

~ ~.ı-:::;a günü saat 15,30 
•i ~ SSQ • • Muhammen tu • 

Hüseyin Usman 
' 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

şartile alınacak olan İf bu ampüller 
için isteklilerin belli saatte Ko. 

misyona gelmeleri. 
(312) (439) 

~ "' 11-

Bir No. lu Dikimevi için 500 bin 
büyük yüz bin küçük ki cem'an 600 
bin madeni düjme 28-1-1937 
Perıembe iünü saat 15 de Topba -
nede Satmalma Komisyonunda pa -

Muvakkat teminatı (193) lira (05) kuruş olup ıartnameıi komİs· 
yondan her gün parasız verilir·. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yauh vesikalarla ve belli gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan Komisyonumuza müracaatları. (256) 

Tahmin edilen bedeli "32900" JWa .olan "35000" metre yerli pamuk 
kumat 12-Şubat-937 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminab (2467) lira (50) kuru§ olup, §artnamesi (165l 
kuru! mukabilinde komiayondan her gün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplannı 12-Şubat -937 Cuma günü saat 13 e kadar 
Kumıpaşada bulunan Komisyon Baş kanlıima vermeleri. ( 433) 

zarbkla alınacaktır. İhnle &ünü tes • --------------------------
)im ıarlile alınacak olan madeni 
düğme için isteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri (316). (477) 

• • • 
Dahiliye Vekaletinden: 

1. - Vekaletin 1936 mali yılı ~.at ihtiyacı için 350 ton aömİ 
İstanbul Yollama Md. emrinde kok (Türk Antrasiti) kömüriinün mübayaası lcapalı zarfla eksiltmeye 

bulunan Müdafaa mavunasma ko - konmu§tur. 
nulacak motör ile kqfi mucibince 2. _ Ekailbne 1-2-1937 Pazartesi (Ünü aaal 15.30 da Ankaradn 
tamirab 12-Mart-1937 Cuma y eniıehirde vekalet binasında toplanacak aatınalma komiayonunca yapıla
günü saat 15 de Tophanede Satın - cakbr. 

alma Komisyonunda kapalı zarfla 3. - Muhammen bedel (10.500) liradır. 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be- 4. - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruttur· 
deli 6628 liradır. ilk tenıinab 497 5. - lıteklilerin bu baptaki fUlnameyİ vehAlet levazım bürosunCian 
lira 10 kW'Uftur. Şartnaıne ve nü - almalan lizımdır. 
munesi Komisyonda görülebilir. Is- 6. _ isteklilerin t-2-1937 günü aaat 14.30 a kadar teklif mektup
teklilerin kanuni veıikalarile teklif larıru aabnalma Komisyonu Reisliğino vermeleri ve makbuz almalan ica -
mektuplamu ihale saatinden bir sa- beder. 
at evvel Komisyona venneleri. 7. _ Posta ile gönderilecek tek lif mektuplannÜi yukanda yazdı sa -

(315) ( 478) atte Reialiie gebnit bulunmaaı tattbr. Postada olacak gecikmeler muteber 
• • • değildir. (94) (306) 

Ölçme taburu binasmda yaptm- ...:...._ _______________________ _ 

il et tii liradır. Sartname -
......._ ' n CSğl d - mUtcnaııım. Ltleli, LOtuf, apartımanı larile berabe:- belli saatte komisyo . '& ~~d, .. e en evvel komisyo- -------------

)\ lh-tlt)t ~l~tiilebilir. isteklilerin nü vakti muayyende Fmdıkhda' na gelmeleri. (314) (476) 

lacak elektrik tesiaatnıın açık eksilt· det patiska don 11-Şubat-1937 adet Fi!dikos fanila 1600 adet fani
me ile münakısa11 10-.Şubat-937 Perşembe günü saat 14 de Topha - la don, 800 adet kolsuz beyaz tire 
Çarıamba günü aaat 14,30 da Top. ne<le Satmahna Komiıyonunda açık fanila 11-Şubat-1937 Per§Cmbe 
hanede Sabnalma Komisyonunda eklilbnesi yapılacaktır. Tahmin be· günü saat 14.30 da Tophanede Sa· 
yapdacakbr. Keşif bedeli 1100 lira - deli 520 liradır. İlk teminatı 39 lira- bnalma Komisyonunda açık eksilt
dır. nk teminatı 82 buçuk liradır. dır. Şartname ve nümunesi Komis - me ile almacakbr. Hepsinin tahmin 
Şartname ve ke,fi komiayoncla gö • yonda Görülebilir. İsteklilerin ka - bedeli 2528 liradır. llk teminab 189 
rUlebilir. lıteklilerin kanuni vesika- nuni vesikalariyle beraber belli sa - lira 60 kuruttur • 

atte Komisyona gelr.:ıcleri. (313) Şartnarne ve nümuneleri Komia-

'~ teminat makbuz ve· Komutanlık Satınalma Komiıyo- • * • 
~ f) beraber ihale &il· nuna gelmeleri. (265) Maltepe askeri lisesi için 800 a· 

( 474) • yonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
* * • vesikalariyle beraber belli aaatte ko-

Maltepe Askeri Lisesi için 1600 misyona gelmeleri • . (317) .. (475)~ 
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VAKiT cep k't•pl•rı No. 7 

Muhtelif eserlerden 

Her memlekette 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

V AKIT Kt'l'ABEvt 

Fiyatı: 20 kurut 

Dr. lbrahi'm E7deniz 
Birinci anuf Çocuk Haatabklan 

miltehasaı11 

Ha.eki ve Çocuk luutaneleri sabık 
aaütanı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

haıtalannı kabul eder. 

r
mm:m::::ı•ıumna11nnnamms111111. 

ŞİDDETLi 
Soğuklara karşı 

, 
l~.!'l ""' ... ,,. 
~ .~ 

N E Z L E , B O G AZ, G O G CJ -
ü .,.ümes.naen ve ö Ksürükten 

~~m~ÇAPAMARKA -: 
Çok saf ve besleyici olan nefıs gıda, çay ve kahvenin mide ., 

isab üzerindeki fena tesirlerin den de sizi korur. 

15 ~ramhk paketleri her yer 
( 5 ) kuruş ur. 

----~~~~~~~~~~~~----../ 
Yllbaşı piyangosunda 

kazanamıyanlara 
MUJDE 

HIM Sİ 
HEM Iİ, 
SEVİ NECi,, 

Dr. Mehmet Ali 1 
Bevli9e mütehassısı 

:=~~:::.~~"ı.:· ~~ :.~•ı:,I 

--------------------·· ~ 

Gayet mühim ilin 
Posta T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada kurulması kararlqtır dan uzun ve ima dalgalı büyük tel • ı 
ı;iz telefon istasyonu "Radyo" ve projeleri üzerinde Nafıa Vekiletinde 
nriitetekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. Bu ifle alikalamna~ 
isteyen maruf müesseselerin 1 S-Şu ba~-937 tarihine kadar mezkUr k" • 
milyona müracaatlan rica olunur. , 

Bu ite ait fenni ve her nevi ma itimat komisyona müracaattan daha 
ene! P. T. T. Umum Müdürlüjünden almmalıdır. (176) ( 464). 

1 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllılr 6 ıyblr hrlılı AJlık 

Memleketimizde 7SO 420 ZJS 110 
Y.llancl yerlere llSO 72S 400 ISO 

~oa~ Birlıjine l 1800 ~O SOO 180 
sırmı:ren yerlere f 

Tiarluyenift her poa1a aıerkninde KURUN"ı 
.bcJDepzıbr. 

Telefon 
tdarer 24370 
Yazı itleri: 21413 

Poata kutusuı G 
T elpaf ectre.i: KURUN latanbul 

8İwldıia yer: lıtanlnal Ankara Caddai 

VAKiT Yurdu. 
Sahibi : ASIM US 

Nqriyat direktönı : Refık A. Se.,..a 

Sabt yeri Piyango bayilerile )' e ni Poetahane karflSIDda li"...ııll"."':~ 

nmdaki Cemiyetin ilin itleri bürosudur. (107) 

Istanbul gümrükleri 
. başmüdürlüğündeil ti 

i
l Gümrük Sahşmdan: 2572 mez "\l kaimesi 960 kilo 1871.60 &-. 
karoseri aksamı, 2651 m. k. 1200 k. 569.01 1. Adi cam bardak, 
k. 1310 k. 777 1. Kendir halat'm 3-2-937 G. de saat 14 de 
Gümrüğündeki sabf salonunda açık arttnmalan yapılacaktır. 
girecelderden yüzde yedi buçuk pe7 akçesi ve ünvan tezkae9İ ~· .,._. ____________ ...._. ___ l ( 


