
Yeni bir lngiUz filosu 
l'unanıstancia 

Atiııa, 26 (HususiJ - Dün Yun~ 
llistand11 Astukos limanına diğer bir 
İngiliı filosu gelmiştir. Bunlar ara. 
lnıda İn.gilterenin donanmasına men
sup büyük Hund ve Ripuls gemileri de 
\'ardır. 
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bin şükran! 

}eni bir diplomasi 
zaferi kazanan 

Hariciye Vekılimiz 
Dr. Aras 

~İHA YET ZAFER !r ~·ı·~·:~~a:::q°V:kni'İi 
Ptilıhataplarımız bu işte Türk dilek 'erini hiÇe saymanın. iz a·h at Ver d İ 

ne gibi akıbetler doğuracağ nı anladılar 

~ Birkaç gündenberi Cenevrede Türk ve Fransız delegeleri 
~~ devam eden çetin diplomatik müzakereler artık kat'i bir 
"rn~ safhasına girmiştir. En son bir zorluk olarak ortaya çıkan 
~ ~l ıneselesi de dün sabahleyin halledilmiş ve iki taraf arasın· 
it İtila lanan itilaf projesi imzalanmıştır. Bundan sonra yapılacak 
~ .ı!;rojesinin Milletler Cemiyeti konseyinde okunarak tasdikin· 
h\ld 1 

et olduğuna göre haftalardan, hatta aylardanberi cenup 
iilJt U~larrınızda arsıulusal bir tehlike manzarasını gösteren Hatay 
~~1.bu sabahtan itibaren sulh ve saadet diyarı haline girmiş sa
>iit ~~r. Hatay meselesi bu suretle haJledilmekle bir taraftan üç 
~ ~n Türkün hayatları ve haklan kurtarılmış oluyor, bir taraf
içı11 ~Cenup hudutlarımızdan memleketimizin bağrına saplanmak 
~ b· ırlanınış suikast silahları kırılmış bulunuyor. Bu itibarla yal· 
l'Utlt ır~ç yüz bin Türkün hayatına ve hukukuna değil, bütün 
'~•iletinin varlığına ve emniyetine ait en hayati bir mesele or : 

J..tlkını§ bulunuyor. 

~ 
~hıi I atay ıneselesi bizim için yeni bir şey değildi. Bu meselenin 
'-dtiı .:ı ı senesinde imzalanan F ranklen Buyyon muahedesile baş

~ itte ~ide son zamanlara kadar kül altında saklanan ·kor gibi göz
lutld . ~aınıştır. Fakat son defa Fransa ile Suriye arasında Hatay 
~11\:nı~ ınevcudiyetlerini inkar eder şekilde bir muahede irıiza
t~tlt t Cuınhuriyet Hükumeti bütün milli vasıtaları harekete geti· l 

l~cbbüslcre girişmek mecburiyetini duymuştur. \ 
it ldt~ ~anlarda Fransa. hükumetin bu ciddi teşebbüslerine kar· ~ 
~lt hiçbj Vlırdurnduymazlığa gelmiş, "merak etmeyiniz. Telaş ede- ) 

l't\tai i . r fey yok. Fransa - Suriye muahedesinin mer'iyete geç• ======-~ 
~)~ ~ daha üç sene lazrm. Hele o zaman gelsin de meseleyi ko-

f>~ tn" lederiz . ., gibi sözlerle işi geçiştirmek istemiştir. Bilhassa -=~-=-==_=-= 
"ı~l\&r. tzakerelerinde iyi niyetle hareket etmediğini meydana koy. 

ite o vnkit bütün milli davalarımızda memleketimizi mu-

AS l M US i=~ 
Smm. Sa. 2 Sü. 4 ) 

._~ .... .._illlllıllllllllllllllılllllllllllllılllll'lllluulfl""'mıııınnııııııııımı.111111nı11u11ı111111Mıd111....., ...... l 

Sancakta tezahürat 
yapmak isteyenler 

Poı;s/e dağıtıldı 
Şam, 26 (A.A.) - Sancak hakkın

daki Türk • Fransız anlaşmasına dair 
olan haber siyasi mahfillerde az çok' 
ihtiyatla karşılanmıştır. Bu mahfiller, j 
Sancağın tamamen muhtar bir hale 
getirilmesinin Suriye menfaatlerine.! 
aykırı olacağı kanantindedirler. Bazı j 
Üniversite talebesi bu sabah tezahü. 
ratta bulunmuştur. 

Tezahüratçılardan Türkiye kon~ 
losluğÜna doğnı gitmekte olan bir ko
lun polisler tarafından önü kesilmiş 
ve tezahüratÇJlar dağıtılmıştır. 

Türk· lngi iz 
7 ica1 et münasebeti hak

i< ında hır izah 
Londra, 26 (A.A.) - Avam kama

rasında, İngiliz hükumetinin Türkiye
de İngiltere ticaretinin inkişafına mü • 
zaheret edip etmediği ve yardım edi -
yorsa bunu nasıl yaptığına dair soru • 
lan bir suale cevaben deniz aşm ticaret 
baaknı Wallace "evet" demiş ve iki 
milyon 7 50 bin isterling tahmin olunan 
bir çelik fabrikasının kurulmasında ih -
racat kredi servisinin Prasserts ile tet
n1ti mesaide bulunduiunu ilave etınit

tir, 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. Partisi 
Kamutay gurupu bl;lgün öğleden son. 
ra Antalya say1avı Doktor Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplandı. 

Dış Bakanı· Vekili Saracoğlu söz 
alarak Sancak meselesinin son safha. 
ları hakkında izahat verdi.. Bu izahat. 
tan anlaşıldığına göre elan hallolun. 
mamış kalan ihtilaf noktası. Sancağın 
resmi di1i meselesidir. Türkçenin res. 
mi dil olması bütün Sancak dava.~ı. 
nın temelini teşkil eden \'e 1921 den. 
beri teslim olunan kültür haklarının 
icabı olan bir meseledir. Sancaktaki 
diğer dillerin her türlü ko1ayhğa 

mazhar olması anlaşılır bir şeydir. 
Fakat diğer bir dilin Türkçe gibi res. 
mi mahiyeti haiz olması ihtimali Türk 
halkının kültürel mevcudiyetine filen 
tch like ika edecek mahiyette görül. 
müştür. lyi bir anlaşmayı ümitlendi. 
ren birçok müsbet işaretler, mesele. 
nin esa.~ı olan Türk kültürünü lhH\1 
etmek için bir perde olması ihtimali 

Dışbakan Vekili Şül"TÜ Saracoğlu 
ciddi endişe uyandırmıştır. Dil lıusa. 
sunda bugünkü müzakerelerin ihtill. 
fın neticesi üzerinde kati mahiyeti ha. 
iz olduğu anlaşılıyor. 

Müzakereler 
akamete uğrasay:dı 

Bunun 

Sancal<ta l
1

ürklere karşı 
çete~er teşkil edilecekti 
iç;n Türk düşmanları 
topLantı yaptılar 

bir 



Hatay kanunuesasisi 
Konseq içtımaından sonra bir komisyon 

tarafından tanzım edilecek 
Paris, 26 (A.A.) - Resmi bir teb -

liğe göre İskenderun Sancağına ait iti
laf şunlan derpiş etmektedir: . 

1tilafnrune, Suriycnin Sancak arazi 
si üzerindeki otoritesini ilga etmekte • 
dir. Maamafih Sancak, kat'i bir idari 
muhtariyete sahip olacakttr. Milletler 
Cemiyeti tarafından tayin edilecek bir 
Fransız Ali komiseri, mezkur cemiyetin 
zımanından müstefit olacak olan San -
cak arazisinde kontrol icra edecektir. 
Sancağın şimdiki arazi statüsü, Fransa 1 
ile Türkiye tarafından müştereken zı -
man altında bulundurulacakttr. Meskıi

kat rejimi, posta, telgraf ve t elefon ~da

resi. .. ilah münhasıran Suriye devleti -
nin ıalAhlyeti dairesine dahil olacaktır. 
Şam parlimentosu ile Sancağın par -
lamentosu, aralarındaki münasebetleri! 
bizzat kendileri tanzim edeceklerdir. Su 

riye devletinin hudutları, Fransa, Tür
kiye ve Suriye arasında Aktedilecek üç 
taraflı bir itilafla ztman altına alınacak
tır. 

iHTiLAF BiR NOKTADA IDt 
Münaziünfih olan yegane nokta, li

sanlar meselesidir. Millettaşları Sancak 
ahalisinin ekseriyetini teşkil etmekte o
lan Türkiye, münhasıran türkçenin res
mi lisan olarak tanınmasmt istemekte -
dir. Franstz heyeti, bu meselede kendi 
nokta! nazarından vazgeçmiyeceğini sa
rih surette beyan etmektedir. 

Tahmin olunduğuna göre Milletler 
Cemiyeti konseyinin, içtima devresin -
den sonra mütehassıslardan mürekkep 
bir komisyon, Sancağın statükosunu ve 
kanunu esasisini tanzime memur edile
cektir. 

Fransız gazete erinin neşriyatı 
Paris, 26 (llusust) - Fransız ga. dığı taahhütlerden müberra kılarsa 

zetelerl umumiyetle nlkbindfr ve me. ayrılabilir. Uzlaşma ancak Türklerin, 
seleyi tamamen halledilmiş gibi gös. Suriyenin de kabul edeceği tekliflerde 
termektedir. Yalnız lıazı gazeteler buhmmnlarile kabildlr. 
Fransız hükumetinin sirnsctini tenkit Bugünkü vaziyet nedir? En mü. 
ediyorlar. Meselfi, lskenderun hak. him olnn şudur l ı iki taraf da uyu. 
kında h881l Qlan anla madan bahse. , şulnmaz vaziyetlerden çıkmış bulunu. 
den Le Journal gazetesi, hu hal tnr. yor. Fransa artık hiç değiştirilemez 
zmm mfistakbel Suriye devleti içinde bir manda slynsetinl muhafaza etmek. 
bir devlet tesis ettiğini ve S uriyenin ten vazgeçmiştir. Ye Milletler Cemi. 
Arap olmıyan diğer unsurlarının mü. yetinin yeni bir Şark '6tattikosu yapa. 
talebelerine yol açmakta olduğunu bileceğini knbul ediyor. TQrkiye de 
bildiriyor ve diyor ki: ne tam istikU\1, ne de federasyon o. 

"Fransa bu sisfumlc, nazari bir lan bir hal şckllni dUşUnUyor. 
Suriye blrllğl ile fili bir ayrılık karı. "Pa.r:is - Soir,, gazetesi Cenevrede 
şıklığını idame edeo:l-tir. Bu lıal anlaşma.ya doğru gidildiği zannedilen 
bir Türk tahakkümii ve Türkiye ile gün Eden'in g&terdiği tavMSUtta.n 
Arap Suriye ara.'ftnda anlaşmazlıkları bahsediyor ve anlaşmanın imzrun için 
intaç 1.?decel:tir.,, ' ynlmz Ankaranm muvafakati kaldı-
1'0RK ..... FRANSIZ MIJZAKERELE. ğ1nı söyledikten sonra "Galip gelmek-

RININ GEÇIRDllJI SAFHAIJAR te olduğµ zannedilen noktan~ 
Aynı gazete dnl1a evvelki sayısın. Fransızların.kidir.,, diyor. 

da şunlan yazıyor: FRANSIZ GAZETELERi 
Türkiye, İskenderun Sancağı ve MEMNUN 

bu mıntakndaki TUrlderi Suriyeye Paris, 26 (A.A.) - Anadolu Ajan. 
karşı emniyet altına alarak taahhüt. sının husu.si muhabiri bildiriyor: 
Jer istiyor. Fransız - Suriye mua. Bütün gazeteler, Cçpe,•rede elde 
bedesinde böyle bir tanhhUt yoktur ve edilen prensip itiltıfından dolayı mem. 
bunların ihdası yeni bir clevlet kurul. nuniyet izhar etmektedir. 
m:ısını mucip olacaktır. Gaıeteler, yarılan bu neticeden do. 

llkkanun sonunda 1'iirkler Paris layı Delbpsü tebrik ve Edeni methü::;e. 
müz.-ıkerelerind~ bu noktada ısrar et. na etmektedir. 
tiler ve onun için 48 saat zarfında Petit Journal, •·Proje Ankaranın 
mii7:;.İıl"relere son verildi. Sonkanun tasl'ibine bağlıdır. Tadile uğrayalıl 
başında 1'ilrkler, ltm'Vete müracaat 1 d" l r .,, ıyor. 
tehdidi ltnrşısmdn, tekrar mUzakere. Le Journal da, ''Türk teklifi radi. 
Jere başlamağn hizi mecbur ettiler ve kal bir hal tarzıdır. Yeni sistemde 
bir "Şark devletleri konf edcra.syonu,, naz{lrl blr Suriye vahdeti ile filt bir 
veya hiç olmazsa bir "Suriye ve San. lnkisqmın t~lifine çalışılıyor. Hima. 
cak konfederasyonu,, te kilini ısrarla yeıniz yerine Cemiyeti Akvam kontro. 
istediler. lU ge]fyor. füsacası yeni bir Danzig 

Cenevreye gider gitmez duyd11k ki yarntıyoruz.,, diyor. 
bu şiddet siyaseti yalnız görünüşte Humanite ve Echo de Paris gnze. 
imiş. Hakikatte Türkler Suriye hlr. teleri de Türktye ile tecıriki mesatye 
Jiğini kabul ediyorlarmış. Yalnız Snn. yol nsnn ltilfiftan dolayı memnuniyet. 
caITTı Şamdan tamamile müstakil bir Icrinl blldlrmel<tcdirler. 
muhtariyet idaresi verilmesini şart Republik; li'ransız - Suriye iti. 
koşuyorlardı ve hu onun Suriyedcn lafında. akalllyctlerln ihmal edilmesi. 
ayrı olduğunu göstermek için hu reji. ni tenkit eıliyor, Cenevre müzakerele. 
min derhal tatbikini i tlyorlardı. rine karsı tnkmdığı v.~ ztyetlnden do. 

Malumdur ki Fransız - Suriye layı So,.Yetıer Birliğine ~.ntıyor. 
muahedesine göre Suriycye verilen Pa.ris, 26 (A.A,) _ Ana~olu ajan-
yeni şekil ancıık üç sene sonrn tnt. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
bik edilecek. İskenderun Snncnğına ''Ere N'ouvelle gazetesi dünkü ba.ş 
hususi bir rejim vererek hemen tat. yazısında Cencvrede Türk ve Fransız 
hikine geçilmek miiınliiln olacak ' 'C heyetleri arasında yapılmakta. olan 
bu suretle Suriyeliler üç sene sonra, müzakereler mlinascbctile şunları ya. 
kendileri el süremiyecekleri bir vazi. 

da kı S zıyor: 
yet karşısın hulunaca - ar \"C an. Fra.nsanın menfaati Türkiye ile 
cağın istiklalini seslerini çıkarmadan namusknr bir anlaşmaya varmaktır. 
kabul etmiş olacaklar. Birinci François _ Sultanla anla~mak 

Gayet açık olarak görülüyor ki için Papadan izin almadı. Soğukkanlı 
biitün bunlaTa 11 eylül 193G tarihli ve siyasi olalım . Sancak . yUzUndcn 
Frans1z - Suri~·e muahedesi mani. Türk dostlu unu kaybetmeyi aklı se. 
dir. Bu muahede ekalliyetlere veri. lim kabul etmez. 
len garantileri yalnız tahdit ctm<'kl<' --..,,.,.-- ----------
kalmıyor, aynı zaml!ndn rcnf rejimin ~ay c hm t Ihsan Tokgöz 
her t.ararta Uç sene sonra brc;lıyaca. Ordu saylavı ve Scrvetifünun s::ı.hi
ğını pren ip olnrak oı-tayn koyuyor. b i Bay Ahmet fösan Tokgöz'ün ayın 
Surlyeli1cr mütemadiyen itiraz ederek on beşinde Cenevrcde sol gözünden bir 
diyorlar ki Türkler o z.ımann !mılar ameliyat geçird iğini hususi muhabiri
mevkilerfni ktıvntlendfrecel'lcr ve mlz bildiriyor. Ameliyat muvaffakiyet 
yeni taleplerde hulunncaklardır. le neticelenmiştir. Bay Ahmet İhsan 

Fransa taahhiidlerinden ancak, ay sonunda hasta.haneden çıkacaktır. 

Milletler Cemiyeti onu 11 eylülde al. Geçmi§ olsun deriz 

Tedhişçi101in 
hazırla ığı 
suikastler 

nasıl al<.im kaimıştı? 
l\losko'\'a, 26 - Tedhişçilerin bu. 

günkü muhakemeleri:,de Molotofa 
karşı suikastın ne şekilde hazırlandı. 
ğı ve niçin muvaffak olmadığı hakkın. 
da müddeiumumi tarafından sorulan 
ı::uale cevap veren Muralof, Molotofa 
karşı suikastın tertibine Çestofu me. 
mur ettiğini, onun da Troçkistlerden 
Arnoldu l\lolotofa şoför tayin ettir. 
eliğini, şoförün, otomobili bütün sür. 
atile giderken arabayı şiddetle hende. 
ğe yuvarlamak için talimat aldığını 
fakat cesareti kırılan bu şoförün ha. 
yatını feda etmek istemediğini söyle. 
miştir. 

Suçlulardan Çestof 1932 de Kuz. 
netçk havzasına Alman casusi vesn. 
botajçılnnndan mürekkep kalabalık 

z: 

Davar;ıızı kazandık 
(Ustycını, 1 incide,) 

vaffakiyete götüren Büyük Önder Atatürk'ün. bu 88Vsaklama poli· 
tikasma aldanmıyacağımızı göstermek için lstanbuldan hareket ede· 
rek Konya ve Ulukışla seyahatin.e çıkması bu i§te Türk dileklerini 

hiçe saymanın ne gibi akıbetler doğuracağını muhataplarımıza an· 
latmıştrr. Bununla beraber İngiltere, Rusya gibi Avrupa işlerinde 
Fransa üzerine müessir olabilecek dost devletlerin sadece hakka is
tinat eden Türk davasına müzaheret etmeleri de bu işte milli dilek· 

lerimizin dinlenmesine yardım etmiştir. 
Demek istiyoruz ki Türk diplomasisi altı ay evvel Montröde 

olduğu gibi Hatay meselesi dolayısile bu defa Cenevrede büyük bir 
zafer kazanmıştır. Altı ay evvel Montröde kazanılan zafer Bo· 

~ ğazları cmrivnki şeklinde tahkim etmek elimizde iken bunu yapmı· 
~=~-==: yarak Lozan mukavelesini imzalıynn devletleri konuşmağa dn· 

vet etmek suretile olmuştu. Bu defo Cenevrede kazanılan zafer i~e 

e_-_=-== 1921 Franklen Buyyon muahedesini bozarak H atay mmtakaıını Su· 
riyeye ilhak eden Fransayı diplomatik vesaik le ve kendi dostu ve 

;;: müttefiki olan büyük devletlerin yardımile haksrzlığmı itirafa mcc· 
~ bur ederek, elde cdilmi,tir. Bu itibarla sırf diplomasi bakımından 
~ kıymetçe Montröden aşağı değil, belki daha yukarı olan bu :zil• 

ferden dolayı Türk milleti bayram yapabilir. Bu bayram ayni za· 
manda bu yeni zaferi bize kazandıran biiyük devlet ve millet reisi 

Atatürk'e minnettarlıklarımızın ifadesidir. ı 
~ ASIM US ,rıııı 
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bir grubun mütehass18 ııııfatile geldi. H • • V k·ı• • A J k te 
ğini, kendisinin Stroi1of ile yabancı arJCJ ye e ) llllll 0 aşma 3 ame 
bir devletin No\·osiplrskteki resmt mu. R . . d 
messill arasında irtibat vazifesi gören oma zıyaretı uğrasa y ı .. 
Stayn ile mtinasebat tesis ettiğini, 'J'Ut• 
§ebestonun ricası üzerine Çestofun /ngiliz/e1 tarafından nasıl Şam, 26 (Hususi) - Hasiçadı 
kendisine Prokopfevsk madenlerini tefsı'r edilıqor? düşmanlığı ile şöhret kazanmı§ olan~ 
havaya atmak için bir pl!n verdiği ve hıslar meşhur aşiret reisi Haço'ııı.U' • 
bu plAnı tatbika teve.ssill etmişse de, Dünkü posta Ue gelen Ne.vı Chro. yaseti altında toplanmı§ttr. Bu topla.1' 
dinamit deposunun o civarda oyna. nick gazetealnln diplomatik mulıabiri t if.fa Milletler Cemiyetindeki Türk ~ 

Fransız milzakereleri akamete uğradı~ makta olan bazı çocuklar tarafından yazıyor: "' 
meydana çrJmrılmış olduğunu, 1933 de Anlaşıldığına göre, Türkiye Hari. takdirde Türklere karşı yapdacak ç• 
Alman casusluk l!!trvislnln ve Çesto. ciye Vekili Doktor Araş, Milletler teşkilatı etrafında göril§mü;:ılerdir. tt' 
fun talimatı üzerine Kuznetzk elektrik Cemiyeti konseyi toplantısı biter bit. Türkiye firarilerinden baııları 'ff• 
santralını yaktığını, altmış kadar yer mez Duçeyi ziyaret etmek üzere !tal. olarak kaydolunmu§tur. Çetelerin _ıe ot' 
altı yangınlan tertip ettiğini. gene ya.ya gidecektir. znru~~ tedarik .husus~nda da. ~en~ırı_1,) 
1933 de maden :işlerindeki bozukluğu Hariciye Vekilinin herhangi bir den murekkep bır koınıte te§kılıne ıttif ,,J 
kendLı;lne hatırlatan mühendis Boya. yoldan ge~mesi esnasında bir takım lq karar verilmiştir.Fakat zenginler l>:ı.r 
rinofu öldUrdilğ'UnU ve nihayet 1934 rivayetler ç1kmuına mani olunamaz. taraftar olmadıkları takdirde par rf 
de tedhiş /aaliyetl yolunda sarfedfl. Bu ziyaret dahi haylı alaka uyandı. kentlllerinden cebren almacaktır. ":O, 
mek üzere Anzerka bankaınndan 164 racaktır. nµn riyaaeti altındaki bu haydutlar .. 
milyon ruble ç.aldır~tığını itiraf eyle. Bu ziyaret hakkında iki ihtimal lant111ndan bu muhitte bulunan mal , 
mfştfr. ileri sürUleblJir ı mülk sahipleri korkmnya b"§lamı~tıt 

1) Türkiye Hariciye Vekilinin ltal. dır. u 

Kış müthişi 
Birbuçuk metre kari 

yaya rtdl§i Akdenizdeki gerginliği Halep 26 (Husust) - Türkiye b 
izale için atılan bir diğer ndrm olabi. nudundan Surfyeye geçen tahıılar. P'; 
lir. ~portlu veya pasaportsuz olıun, d•', 

- . taj 
2) Yahut Sancağın istikbali hnk. hal tevkıf olunmaktadır. Bu ye~ı . t1d 

Ankara, 26 (Telefonla) - Gelen kıpda Türkiye ile Fransa ara~ındaki yik sisteminin ihdast sebebi hır til 
haberlere göre Zonguldakta kış şid- ihttlUla altumdar olma.ı;;t muhtemel. anlaştlamamıştır. I" 
detle hüküm sürmektedir. Bir hafta. dir. TORKLRtN ŞAPKALARINI Yl 
danberi yağan kar vilfıyetin sahil mm kl TIYORLAR ,,,, 
takasında 25 santim, iç taraflarında /talqa - Yugos 1avga JJO 1 Hama, 26 (Hususi) - Kilis k• d> 
bir iki metreyi bulmuştur. Yollar ta- Jlopıa, 26 (A.A.) _Alman ajansı nın on kilometre garbında ve hu~ 
ma.men ktlnıı.runıq, kazala.rln muvasala ıc\ört kilometre mesafede bulunan _.ıtt .,,.. v bildiriyor: darv· 
kesilmiştir. • Sal8.hiyetli mahfiller, İtalya ile Yu- şivan ki:SyUne bir ermeni kuman e' 

lzmit, 2G (H~usi) - Birkaç gün. goshı;vya a.ratında. bir ademi tecavü~ emri altında bir jand<ırına mu.ere-,~ 
denberi şehrimizde kısa fasılalarla paktı müzakereleri hakkındaki haber- gönderilmi~. bu Türk köyünde bır {t'~ 
kar yağmakta ve kışın iddetli günle. !eri yalanla.makta, bununla beraber, i- karakol açılm ıştır. Bu karakol e ~ 
ri devam etmektedir. Bu ır.iinasebct. ki memleket arasındaki müna.eebctin köy halkına musallat olmu§tur. şa ı; 
le Halkevi içtimai yardım şube.5i de. s:l.lahmdan bahsedileceğini bildirmek- giyen köylüleri başlanndaki şııp1" r 
Jaletile Çocuk Esirgeme ve Kızılay todirler. müsellah kuvvetler tarafından cebre~ 
kurumlan fakir ve yoksul halka ek. lmınakta ve ytrtılmaktadır. Şapk3111 t • 
mek, para ve kömür vermek &uretile ALMAN YA çıkarmıyanlar hakkında tazyik y9P

1 

yardımda bulunma}\tadır. malctadtr. 
Simdiltk 350 nileye yardım olarak e:;:::;:;=:;====~:-;;:-::::;;::;=;;::;== 

bin kilo kömür verilm<>::;i karnriaştı. Dostlarını da silahlan- 1 
rılmıştır ve tevz.lata başlanmıştır.. dıracak mışl spa n ya 
şehrimiz tüccar ve e.311arı da bu yar. K onıün st oımıqacalı .. , 
dımlnrla ynkmdan alalrndar olarak, Daily Ekspres yazıyor: d doır 
llalkevine tcberrQlerde bulunmakta. liftler dört senelik silahlanma pHi, Londrn, 26 (A.A.) - Orta ~ of#" 
d nmı itmam ettikten sonra kendisine san ~ylayn göre, Valansla hli~ t 
ırSinop, 26 (Hususi) - l{nr fırtınası dost olan milletleri de ~iliıhlamak Ü, ynluııda yeni bir kanunu~16~1 başlanuş, Boyabat ...... Sinop şosesi ka. taıavvurundadır. redetektir. Jlu l"anunucsasi!.. hiil' i!V 

panmıştır. J\arndnn ve denizden mü. İtalya, ham maddelerle slUıh ve 6eJ<linin komünist olmryacagın_ı 
1 

Jl' 
nnkaliıt durmuştur. cephane de~iştirmeğe hazır bulunu. edecektir. Bu hal B. 1\h.ıssohP ııo~ 

Yor. lsve,. simdi ye kadar Almanya. n llftleı ·ı Frankovu müdafaa i~lrı ~ 
Su··merbank memurları .... · · · .[ · "'" dan otuz altı Junkers bombardıman Jnndıkları başlıca delillerden 111fl 

arasında taqinler tarra:resi, yedi tecrübe ta ·ynrelerf edecektir. . "'-~ 
almı~ ve takriben 1,000,000 İngiliz li. Jspanyol oynletlerine genilt bı.r ııt~ 
rası ödemiştir, Bunun yarısı demir tııriyet verilecektir. İı;panya, bır.K" Ankara, 26 (Telefonla) - Sümer. 

bank memurları arasında yapılan ye. 
ni tayin ve nakil1eri bildiriyorum: 

lstanbul laboratuvar müdUrü B. 
Hamit Sümerbank umum müdür mua. 
Yinliğinc, istifa eden inşaat şubeai 
müdürü B. Reşadın yerine mühendis 
D. Azmi, merliezdel<i mühendislerden 
B, Fahri Ilüsnii Fcııhane fabrikası 

madeni ile ödenmektedir. federal cumhuriyet halinde tenl1 

Yunanistan 11,000,0:x> sterlinlik bir lunacaktır. / 
istikraz akdetmi~tir ki bunun mUhlm ~ 
bir kısmı tesllhat.a gidecektir. Yu(!OS/Q{} - )' untıfl 

Yugıutlavya, Bulg.ıristnn, Lchis. k · b / tJOf 
tan ve Avusturya da diğer devletleri müza ereterı aŞ :titııı.i~ 
ta.kip edeceklerdir. Atin:ı, 26 (Hususi) - d ~ 

l)aşmühendisliğine, Fc hane başınü. • • b' 
hendisi B. Ömer J,.ütfi Dursa Merinos lt~lyada Sovyetler ıçın ·r 

Nca gazetesinin Belgra.da g8Jl ;ıılt' 
hususi muhabiri Yunnnleıtanla. ıeıet11 

rlstan arasında ihtillilı ıneee reıel' 
ha.lli için pek ya.kında m~kC 
banlana.cağını bildirmektedir. ~ "-.' 

müdürlüğüne, muhnselıc umum mü. luuvazör yapılıyormuş 
dlir munvini D, Ziya Arif iştirakler 
ı;cı·,·iai um um miidürlüğünc, iştirakler 
servisi şefi n. Sait muhasebe umum 
müdür muavinliğine, Beykoz fahri. 
ka:n uıiidür muavini Il. Şnkir Etib.-ınk 
tarafından işletilece!~ olan Ereğli l<ö. 
mür fabrikası komiserliğine tayin e. 
dllmtşlerdir. 

Roma, 26 (A.A.) - ltalyıı.da Sov
yetler Birligi hesabına harp malzeme .. 
ı:;i inaa edilmekte olduğu ve tezgA.ha 
konulan 3000 tonluk bir kruvuörUn 
de Tokyoda.n değil Moskovadan sipa
riş edilmit olduğu haltkında §ayialar 
doltı§tnakta.dır, 

Yugo~lavyah resmt bir r.At ~le j3İP' 
zcte muhabirine Yugoslavya. 1 dcÖ~ 
garistnn arasıpdtı yeni muahC, ~ 
hiç kim.senin end!~eye cfü!7Jlle!lirı ~ 

kft.n olmadığını ve Yugoshı.vyanıt1()5t ( 
ta Bn.lkan sofrasına yeni bir d 
tirdiğini OOY,lü~or. 

y 

dij 

•i 

le 
dj 



!!,ararnideredeki katmerli cinayet I 

Suçlu bakkal Mehmet, 20 
Yıl ağır hapis cezası yedi 

~~et besl~iği Rifatı altı patlarla öldürdüğü, babası Himidi de 
;;unnek kutile yaraladığı ı abit oldu. Babaya, 1200 küsur lira 
"'leJecek! 

~ul ağırccza hakyerinde, Rifati ı 
~ J.İ Hirnidi yaralamaktan su!lu 
~ti 0hnı:din, 1934 senesinde Ça-

1 ~~nda Haramiderede Rifati al
~ tabanca kuI'§unile öldürdüğü, 'ba tarladan silah sesine ko§an 
'd baaı Hamidi de iki yerinden 
,~ ve .onu da öldürmeğe tam 

tifa .ıı ~bıt görülmüştür. 
ili lltııı. tin hucurnuna uğradığı, kendişi
l"Q ~daldığı yolundaki ifadesinin dc •ğ 
~rğına kanaat hasıl olmuş, nefsi 
'1111 Yolunda silah attığı müdafaa. 

ttcSdedilrni . 
t'trı. ıtır. 

• d~ulamaktan çıkan ihtilaftan, 
~ IOyulmaaınr Rifattan bilme

'~ İnhisar bayiliğini Rifatın al· S husumet duyarak bu suçu iş-
diri ~kik.atla ııübut bulmuştur. Tak-
~ lebebi, kabul edilmemiştir. 

ı... Oll 1...... Mehmedin, Rifati öldürmek 
-ı lene, Hamidi öldürmeğe te-

ıebbüsten on sene hapse mahkUmiyeti
ne, suçlarm birleşmesinden dolayı bu 
müddetin yirmi sene olarak tesb:tine, 
bir sabıkasından dolayı da yirmi sene- 1 
ye beş gün zammına, bin lira ölüm taz-1 
minatının maktulün babası Hamide vel 
ayrıca yaralanmasından dolayı iki yüz 
lira tazminatın, davacı olarak hazır bu
lunan Hamide verilmesine, duruşma 

masraflarının da Mehmetten alınması· 
na, suçlunun müebbeden Amme hizmet
lerinden mahrumiyetl.ne, ırıahkiımiyet 

müddeti zarfında da hacr altında tutul
mas·na, reis Refik, aza Cihat v~ Abdür
rahman Şeref taraflarından vecahen ve 
ittifakla karar verilerek, karar, müddei· 
umumi Kaşifin huzurile bildirilmiştir. 

Karar bildir:tmeden "Mahkemei 
küberanrzrn idiline kararından eminim 
ve onu bekliyorum 1,, diyen bakkal Meh 
met, karan öğrenince, heyeti selamlıya· 
rak, salondan !jlkım§tır. 

Çanakkaledeki facia 
~dliye kaptan 

tahkikata 
Fagar 

devam 
hakkındaki 
ediyor 

""'lll ' .. ı. l h k J an ar, olt nler ve Kaybolan ar a kınaak; 
en son ve en yeni mal fi.mat 

~ Vanduara isminde bir Ali 9 ve 1 yaşındaki çocuğu, F.cea.bat
b. llaotö "l'icareu Bahriye,, isminde tan Sağır Veli, Kiğıtçı Tatar İsmail, 
ı~tıı re Çarpıp batırdığını yazmış, Eceabat jandarma bölüğünden Amu .. 

8U baaıl olduğu hakkında vapur yalı Halil oğlu ~hmet ve Darende 
Qbi ~arisin!n verdiği izahatı da li Hüseyin oğlu Ömer, Topal Ali, De
~ ~i~. Hö.dise etrafında yerinde mirci Ramazan, Kumköyden Abdi, 
~~~ıka.~ta bulunan Çanakkale Küçük Anaftartadan Muharrem usta, 

tö ız, bıY.e bu hwrusta yeni ma Gelibolulu Burhanlı köyünden Mehmet 
'-.,. .:deı:c1~· Vanduara vapurunun oğlu Mustafa, Eceabat Kum.köyden 
ıı.:~ ~8.risi Faga.r Çanakkalede Demirci lsmai.1 
~:ı ~Ullmaktadır ve henüz sor .. --------------

~ talıki etmektedir. Hadiee hak- Bülbül deresindeki 
~hefrt· katta bulunan Çanakkale 

4..~-.:rı. kısa bir zamanda hazırlı- bir dükkana taarruz 
'""!;~ve kaptanı mahkemeye 
'aı... ıaı~fi anl~ılmaktadır. Facia .. 
~· lıt enıesi Çanakkalede yapıla. 
bıı~ :ıab~mizin tesbit ettiğine at' ('r Useyın kaptanın idaresinde 
ı:ıı~~ kt~~ti Bahriye) motöründe 
dı~lt. Jr.ı.~1 Yardı. Bunlardan onu sağ 
t11- ~lll-tarılnıış, yedi kişinin cese
\t • ~r; on sekiz kişi kayıp
.::- ectıJnı IU'a6rtnlmasma hilA. de. 
Ilı ~ ektedir; bununla beraber 

•tttt-. et-de Yeni bir ceset bulunama-

~ Sa~ ot 

1 ~ aı~l'ak kurtanlanlarm da ifa. 
al":\\ 1tu akta.dil'. Kazadan berhayat 

"' l , ,;t&rılanlar şunlardır: 
ra~t ~oto 
~tt..~ı .\h r kaptanı Hüseyin, 2 -
t~~:~ lanı n_ıeı,. oğlu Silleyman, 3 -
f"'ll~ köl.ilogJu Niyazi, 4 • :Eceabat 
~ 'l'~l'i Ytınd~n Salihoğlu Mehmet 
~t 6 ' 'Pke &.razı komisyonu reisi Eş
~ İtft.te abattı Ha.san, 7 - Ecea
\' tt~6Yllnden Sülilnoğlu Ahmet, 
~ Ott~ ~j~danna alayı efradın
~ lııtuı 

11 
Yit oğlu Re~it, 9 _ Ece

l\ ~ to Idrr köyünden Abdi km 
~ ~ Eceabatta dava vekilliği 
~L·'oı~ 
~. denizden çıkarılanlar l . 

\>il,.:.'~ 
~ ~t RUçük Anafarta kö-
lfa~ Jtllılı 'n oğlu Mehmet Ali, 2-
l'aıı.· ~. a k6yden İbrahim kansı 
~ ~~ ~ l!keabat Kum köyden İb
~ ·~ S daki kızı, 4 - Kundu
~ıtıı Oflu 'ta Uat Yanında Bozcaadalı 
~il ~ ltıah at, 5. - Çanakk:ıle Ka
lilltatı, 1t4!ft allesınden kasap Hüse-
~a, l'ıd t~e~ 6 .- Eceabatta Bulga
t-~1 'l' a. liiltnı erinden Recep ktzı 13 
~ alı'bı. et, 7 - Eceabatta $('. 
altboı 

h !JJı.:...:>talllar 
'1"1~ ~ardll': 
._.. ~)Q\: ~lıı~Uden bakk:tl 
~ ~~ trUJn a.rtadan Çerkes Ha
~" .\.h kayden Avhkt'ı Meh
~ IL~~l ınet., Topal Ali, batan 

~arından l'!'emici İFmail. 
Ce.nakkaıeden Mehmet: 

Bu vakanın tahkıkatı 
dün Adtıyeqe geçti 
Birkaç gece evvel Bülbül deresi 

caddesinde 41 numaralı aşçı Hayri
nin dükkaruna yapılan taarruz vak'a.sı 
adliyeye intikal etmiştir. 

Bu suçu, garson Süleymana garez 
besliyen bazı kimselerin onu vurmak 
maksadile işledikleri mevzuu bahistir. 
Kargaşalıkta Niyazi ve Ali, yaralan-
mışlardır. j 

Yakalanan Enbiya, Fevzi, Ali Dur
sun, Yakup, imdat i!ıimlerinde altı ki
şi, dün mUddeiuınumilikçe birinci sor
gu hakimliğine gönderilmişlerdir. 

Himaye heyet ·eri 
için proğram 

Himaye heyetlerinin çalışma duru. 
munu tetkik etmek ve birlikler için ye
ni bir program hazırlamak üzere ls
tan bul C. H. P. sinde Kültür direkt& 
rü Bay Tevfik Kutun başkanlığı altm. 1 

da toplanan komisyon çahşmasınq. bu- ' 
gün de devam edecektir. 

Himaye heyetleri birlik haline ge
tirilecektir. 

öldiirmeğe tam 
davranıştan 10 

sene hap·s 
Kadıköyünde Sadık'ı kasden öldür

meğe tam teşebbüsten suçlu Rif atm, 
İstanbul ağırceza hakyerinde temyiz
den nakzan duruşmuı neticesinde. Sa. I 
dık'ı altı, yedi yerinden, öldürmek kas 
tile yaraladığı, Moiz ve Cevadm mani 
olmağa çalıştıkları, ellerinden kurtu
lan suçlunun, yara.lmm peşini bırak

madığı sabit olmuş, cezayi azaltıcı se-
1 

bep de görülmemiştir. DolaYJsile on 
sene ağır hap!e konulması karar altr. 
na ahnll"_1ştır. Bu s11retle bozulmuş o-
lan eski ka.ra.rda durulmuştur. l 

1 - ltURUN 27 il. KANUN 1937 s 

Fatihte bir eroin 
fabrikası bulundu 

Balkan Antantı ve Küçük itilaf 

Şimdiye kod.ar on bin 
tıralık eroin sarfetm;ş 

1
POST A VE TELGRAF 

KONFERANSI 
Fatihte Akarçeşme surlarının ya

nında bir evde muazzam bir eroin fab
rikası bulunmuştur. Bu fabrika ile a. 
lakadar on kişi tevkil edilmiştir. İçle
rinde Ahmet ve Yusuf adlarında ero
in kaçakçısı olorak tanınmış şahıslar 
da bulunmaktadır. Aynca fabrikada 
on kilo· eroin ele geçirilmiştir. Şimdi
ye kadar yapılan tahkikata göre fab- ı 
rika sekiz on bin liralık eroin çıkar
mıştır. Dört bin lira ile tesis edilen 1 
fabrikanın aletler~nin son sistem ma
kineler olduğu görülmüştür . 

Murahhas'ar geldiler; bu~ün şehrimjzde top/annıo.,. 

Emniyet direktörlüğü tahkikatımı 
devam etmektedir. 

Kü:tür Fakanlığı 
1 ari i eserler le qakından 

meş~ul otuqor 
KUltilr Bakanlığı Türk tarihini tet

kik için mUhim bazı tedbirler almıştır. 
Anadolunun tilrlü yerlerinde gerek ta. 
rih öğretmenleri vasıtasile gerekse 
hafriyat yapmak suretile orada bulu

Bugün şehrimizde toplanacak olan 1 
Balkan Antantı ve Küçük itilaf posta 
ve telgraf konferansına iştirak edecek 
olan murahhaslar gelmişlerdir. 

Yugoslav heyeti Yugoslavya posta 
ve telgraf idaresinden B. Popoviç ve 
B. Zlatanoviçten müteşekkildir. Lond
ra oteline inmişlerdir. Keza Londra o
teline Yunan murahhası B. Bogas da 
inmiştir. Romen murahaslan B. Elilo 
Canini ve B. Rene Roska Perapalas q.
teline gelmiı:;lerdir. Çekoslovakya mu
rahhası B. Ferest'dir. 

Türkiye, Yunanistan. Yugoslav ve 
Çekoslovakya murahhasları dün te
maslarda bulunarak bugünkü toplantı 
nın esaslarını tesbit etmişlerdir. 

Bu konferansı müteakip gelecek 
sene Kahirede toplanacak olan bey. 
nelmilel posta ve telgraf kongresine 
iştirak edilecektir. 

Kahire beynelmilel kongresine mü.ş
te-reken iştirak edece~ olan Balkan an
tantı ve Küçük antant A.zalan tezleri
ni burada hazırlıyacaklardır. 

Yugoslav başmurahha.sı B. Popoviç 
"Posta ve telgraf işlerinde zamanla 
bazı yenilikler yapılması lazımgeldi. 

ğinin muhakkak olduğunu,, söylemi~ 
tir. 

Diğer taraftan Balkan devletleri
nin müşterek bir posta pulu kullanma 
sı meselesi de bugünkü konferansta 
konuşulsa gerektir. 

Şimdiki halde müşterek bir Balkan 
posta pulu kullanılması prensip itiba. 
rile kabul edilmiştir. Bugün bu pulun 
şekH ve resmile u~ılmaktadır. BO
tün pullar ayni resmi haiz olacak fa
kat üzerindeki yazılar kullanıldıktan 
memlekete göre değişecektir. 

Dün murahhaslarla bu hususta~ 
rüşürken bize şöyle maliimat verdiler: 

"Balkan pulunun önümüzdeki Bal
kan antantı konseyinin toplantısmı 

müteakip tedavüle çıkarılması muhte
meldir.,. 

Bugilnkü posta ve telgraf konferan 
sı Ticaret odasında yapılacaktır. 

nan tarih eserleri meydana çıkarıl- ------------------------------

ma~:kır Tarih Tetkik ku.nıınu bu işle Çoc U 0 Un U denize atan a-
yakında meşgul olmaktadır. Ö 

Bundan başka bugünkü tariht esa.s h k d d • ? 
!::c:.:;:;~!::~:tecı:1:~! u:7. na ma eme e ne 1 yor • 
miştir. 

Diğer taraftan Türk Tarih tetkik 
cemiyeti namma Yunanistanda tarihi 
tetkikatta bulunmak Uure Üniversi
te edebiyat şubesi Yunan tarihi doçen 
ti Arif MUfid de bugün Yunanistana 
gidecektir. 

Cesedi denizden cıkaran kagıl<çının ifadesi 

Arif Müfid Korent, ve Atinada tet 
kikler yapaC'.aktır. 

Bay Arifin seyahati bir buçuk ay 
sürecektir. 

1 Polls Haberleri f 

Birdenbire çıldıran 
adam 

Beyoğlu Taksim lokantası önünden 
geçen, Cibali sakinlerinden deli Yıl

maz birdenbire şuurunu kaybederek 
lokantanın camma bir Y\lmruk indir
miştir. 

Yumruk neticesinde lokanta camı 
kırılmış, kendisinin elleri de kesilmiş 
oldUe,Oun.dan yakalanarak tedavi altına 
almmıgtır. 

AY AÖI KAYDI - Dün akp.m Ca. 
ğaloğlu yokuşundan a.,a.ğıya inmekte 1 
olan Bayram, birdenbire ayağı kaya-

lzmirde Karşıyaka vapurunda birl 
aylık çocuğunu deni:r.e atarak ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 23 yaşında 
Ane.piıı muhakemesine ~inle ağır
ceza.da başlanmıştır. 

Maznun anne çok derin bir teessür 
içinde Sökede doktor Silreyyanm ya
nında hizmetçi iken " ... ,, adında birin-

1 

den hlmile kaldığını söyliyerek de
mi3tir ki: 1 

" ... .,, ile evlenecektim. Fakat anası 
razı olmadı. Zaten Sökede " ... ,. ile olan 
münasebetimi bilmiyen yoktur. Bir ço 
cuğum oldu, çocuğu İzmir Çocuk yuva-! 
sına getirmek için Söke belediyesi ba- ' 
na 3 lira yardımda bulundu. Çocuğu 1 

almalan için Uç defa çocuk yuvasına 
gittim. Kat'i surette red cevabı verdi
ler. İş bulmak için öteye beriye mürr
caat ettim, çocuklu olduğum için hiç 1 

kimse bana iş vermedi. Buradan kat'i I 
red cevabı alınca vapurla tzmire de
nerken açlıktan gözlerim l ı.rarmıştı. 
Çocuğu an.sızın elimden deniu düştir
dUın. Sonra beni yakaladılar. 

Maznun anne; zabı,tada vermiş ol
duğu ifadesi okundu. Bunda çocuğu 

istiyerek denize attığı bildiriliyordu. t. 
fadesi okununca: 

- Evet ben attım. Çünkü hıç ümJr. 
dim yoktu. Oç gündenberi açtım. 

Şahitler dinlendi. Kayıkçı Saiın a. 
dında bir genç, vak'a günü Ka.r§ıyaka 
vapur iskelesi yanında yıkandığım ve 
çıplak bir halde iskele Uurinde dunır
ken deniz üzerinde Iastik topa benzi. 
yen bir cismin bulunduğunu, fakat kü
çük bir elin de oynadığını gördnğilntt 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Orada bir gümrük memuru var. 
dı. Bana: "Galiba denizde bir çocuk 
var, atıl şunu kurtar.,, dedL 

Dümen sularının dalgalan çocuğu 
zaten iskeleye doğru sürüklüyordu. A
tılıp çocuğu kurtardım. Eczaneye ve 
oradan da Çocuk yuvasına götürdüler. 

~ahit 12 yaşında Perizat ve kard~ 
şi Mahmut Nedim denime bir lAstik 
top gördüklerini ve bunun ııonradan 
bir çocuk olduğu anl~ıldığmı söyledi
ler. Ve bir kayıkcmın atılıp bu~ 
ğu denimen çıkardığını anlattılar. Ba
zı ı:ıahitlcrin celbi icin rı1uhakeme bq 
ka bir güne bırakıldı. 

rak yere yuvarlanmıştır. -----------------------------.. 

YAKAI.,ANAN KUMARCILAR- Hak i'e temas edenl Hava 
Galatada Döşemeci sokağında Hasa- 1 
nm kahvesinde ıcuma.r oynamakta o- Satı CI ar 
lan kahveci Hasan ile Sabri ve Ziya Baki.al, fırın, aşçı, lokanta ve bun. 
adında Uç kişi bir kavga neticesinde !ara mümasil yerlerde çalışan müstah
yakayı ele vermişlerdir. ı demlerin üstbaşlarınm yırtık ve pis 

ÇARPIŞTILAR - Vatman Şükrü- olduğu yapılan teftişlerde görülmüş-
niln idaresindeki 83 numara1ı tramvay tür. ' 
Şişliye git.mek üzere istiklal caddesin-1 Belediye şube şeflerine gönderdi~i 

1 den geçerken önüne gelen şoför Azi- bir yayımda hnlkla temas eden bu gı
zin idaresindeki taksi otomobilile çar- bi kimselerin temizliğine dikkat edi!
pışmıştır. mesini. pejmürde kıyafetle dolaşmala-

Çarpışma neticesinde her ikisi de nnın menedilmesini bildirmiştir. 

hasara uğramıştır. F enerd" 3 ev yandı 
DENiZE YUV AR.L.4NDI - Dün 

sabıı.h Eylipten 10 numaralı vapurla 
İstanbula gelmek ilzere binen Eyüpte 
Bülbutdere sakinlerinden Halil vapura 1 
binerken ayağı kaymış ve denize yt'· ' 
varlanmrştır. Yuvarlanma neticesinde 
bileki Muzaffer tarafından kurta.nl
mışt.Jr. 

Şehir Mecllsl rUznames; 

Evvelki gece Fenerde Avcı bey 
mahallesinden çıkan bir yangın bir evi 
k~milen diğer iki evi de kısmen yak
tıktan sonra güçlükle söndürülebilmiş
tir. Yapılan tahkikat neticesinde yan. 
gm Fenerde Avcı bey mahallesin
de Çnkırağa yokuşunda 15 numarada 
oturan Vasilin karısı Fonikanm bir 
ihmali yüzünden çıkmıştır. 

Fonika evde a~ dolu mangalı bı

açtı 

Sokaklar Belediqe 
amelesi tarafından 

temizıenigor 

Oç gün !asılalı bir şekilde kar yağ. 
dıktan sonra hava dün açtı, 

Sabahleyin soğuk fazla idi. Her ta
raf donmuştu. Öğleye doğru günet 
karları eritmeye başladı. Akşama ka. 
dar şehrin bazı sokakları amelenin de 
yardımile temizlendi. Belediye daimi 
ameleden başka hariçten amele almı~ 
tır. Bu ameleler kardan kapanan Sa
rıyer yolu ile Dlrül8.cezeye giden yolu 
açmışlardır. Hararet dün sabah nakıı 
beş dereceye kadar düşmüştür. Öğle. 
ye doğru da iki dereceye kada.J: çık

mıştır. 

Üç gün zarfında 18,5 santim kadar 
kar yağmıştır. Rüzginn sürati de ~ 
zalmı~. on beş metreden be§ metreye 
kadar inmiştir. 

Bir Şubat puvtesi günU toplana
cak olan Şehir meclisinin ruznamesi 
hazırlanmıştır. 937 bütçesile temyizin.

1 

den sarfınazar olunacak davalar görü
§illecek, istimlik komisyonlarına lza j 
seçilecektir. 

rakarak komşuya gitmiş ve mangal- --------------
dan sıçrayan bir at~. e-vin yerde dö
!}eli bulunan kil!mi yaktıktan sonra 
etrafa sinı.yet etmiş, yangın da söndü. 
rülemiyecek bir hal almıştır. 

Vasilin evi yandıktan 80DJ'& yanm-

daki Dramalı Musta!anm ve Teodo
nın oğlu tstefanm ahşap evlerine de 
sirayet etmiş ve iki ev de lnımıen yan
dıktan BOnra söndUrUlebilml§tir. 

Polis tahkikat& devam etmettedir. 
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B den Klod Farer'in adını taşıyan soka- ,. ~ 
için 7900 kilo Zeytinyağı kapnlı zarf ğm başındaki levha belediye tarafın- det yün fanila 29-lldncikfil1 ttf 

Hararet sıfırın 
dereceye 

altında 31 
düştü 

Sivas karlar altında 

Sivas 23 (Hususi) - Sivas ve çevre
sinde bu yıl görülmemiş şiddetli soğuk· 
lar haUi devam etmektedir. 
Soğuk sıfırın altında 31 e kadar in

miştir. Yağan fazla karlardan şehir ve 
köy yollan tamamen kapanmış gibidir. 

Köylerden Sivasa gelmek üzere yola 
sıkan bazı köylülerin kar ve soğuk altın 
da kalarak dondukları söyleniyorsa da 
henüz çevrede fazla kar bulunduğundan 
'bunlar hakkında esaslı bir araştırma ya· 
pılamıyor. 

Şerefiye nahiyesine !azla kar yağmak 
tadır. Evvelki gün köylere geziye giden 
Şerefiye kamun bayı Turgut Güneri kar 
altında kalmış, güçlükle kurtanlabil· 
miştir. Umtaniye nahiyesinde soğukla
rın şiddetinden iki kişi donmuştur. 

Sivasa bağlı Karaçayır kamununun 
köylerinden Mustafa kahya ile Mehmet 
Alinin 150 ye yakın koyun ve keçileri 
clağda kalarak hepsi de soğuktan telef 
olmuşlardır. Yine Karaçayıra bağlı Ak
c:nhan köyünden İsmail oğhı Bekir. Bekir 
oğlu Turan, ve İhsanın kansı Safiye Si
vastaki işlerini görmek üzere köylerin
den çıkmışlardır. 

Uç gün zarfında dönmedikleri görü
lünce aranmışlar. Bunlardan İsmail oğlu 
Bekir, Bekir oğlu Turan Çelebiler dere
sinde donmuş bir halde bulunmuşlardır. 
İhsanın knrısı S~fiye aranıyor. Onun da 
soğuktan donarak kar altında kaldığı 

zannediliyor. 
Çok fazla yağan karlardan sonra Sıı 

şehri, Koylıhisar, Mesudiye yolları kn· 
panmıştır. Ve Karabayır bölgesi geçit 
vermemektedir. Posta nakliyatına bile 
yol vermediğinden, Suşehri, Koylıhisar. 
Mesudiye postalan aksamadan takip 
cgilmek üzere Reşadiye Tokat yolu üze
rinden gelmeye başlamıştır. Diğer ilçe· 
lcrin postafan da atla gidip gelmektediı:'. 

1ki üç gündenberi de Şerefiye, Koylu
hisar, Suc-ehri, Karaçayır kamunununda 

kar tipi halinde devam etmektedir. 
Kann fazlalığından şehirde kızaklar 

çoğalmaktadır. 

Son günlerde kann ve soğukların faz
lalığından şehir içerisinde bazı dükkan
lar şekeri birdenbire kendiliklerinden 
zam yaparak 35 kuruşa kadar halka sat
maya yeltelenen beş dükkancı mahke
meye verilmiştir. 
ŞEKERlHTIKARIYAPANLAR 

MAHKEMEYE VERiLDi 
Zara ilçesinin Şerefiye kamununa 

bağlı Göktepe köyünde geçen gün çıkan 
bir yangında bir ev tamamen yanmış 

ve içinde bulunan dört manda yanmış
tır. 

Bir adam terlemek için 
fırına qirmiş!. 

Düzce, 25 - Burada garip bir ha
dise olmuştW'. Koca Tahir adında saf 
bir adam nezleye tutulmuş ve arka
daşlarına ilaç sormaya başlamıştır. 

Bu sırada muzip bir adam kendisine 
''nezleden kurtulmak için bir f rrına gi
rip iyice terlemelisin,, demiştir. 

Saf Koca Tahir bu tavsiyeyi ciddi 
zannetmiş ve bir çiflik f ırmmı yaka
rak elbise ile içine girmiş, arkadaşı fı
rmın kapağını kapıyara.k dağda odun 
kesmeye gitmiştir. 

Gittikçe ısınan fırında yanmıya 

başlıyan Koca Tabirin iniltileri et.raf
tan duyulmu~ ve kendisi ter içinde f n
kat baygın bir halde fırından c_;ıkarıla
rak tedavi altına alınmıştır. 

Artvin kar makinesi 
alıqor 

Artvin belediyesi, §ehre yağan kar-ı 
lan kaldırmak ve şehirle köylerin mu
vasn.lasmı temin etmek üzere bir knr 
makinesi almağa karar vermiştir . .A
lınacak bu makine hakkında İstanbul 
belediyesinden rnalfimat istenmiştir. 

t~nta ya Şarbaylığından: 
De!ecliyemiz için alınacak Araz öze talip çılanadığmdan bir ay içinde 

rnz~r·.ı-.J:ı mübayaa olunacağı ve paz.arlık miiddetinin 11-2-1937 tari -
} ·, .... J ., .. -:olduğu il~n olunur. (327) .. ----- c:a::asa 

Mr. ve Mrs. DOVE 
1 Yazan: a------- Katherine Mansfield 

Çeviren : V i r GÜ 1 

-2-
Fakat denemek istediği bu talih ona 1 

fona bir darbe vurdu. An:ılığı bahçede 
Chinny ve Biddy ile bir aşağı bir yu -
kan dolasıyordu. Reginalld'in analığile 

arası iyi idi. Fakat aslında sert bir ka -
dmdı bu. Reginald'in hayatında öyle 
zamanlar olmuştu ki - Alick amcası Ö· 

lüp ona o meyva çiftliğini bırakmadan 
evvel, - Reggie onun yanında çok sı -
kmtı ~ekmişti. Kadın yalnız fena bir 
hısım olmakla kalmıyordu, bütün öteki 
akrabalarla da dargındı. Bunun icin, 
Reggie'nin diğer akrabalarından da yar
dım görmesi güçlesiyordu. 

Fakat o, analığım çok severdi. On -
dan uzak bulunduğu zamanlar gramo -
fonda ''hayat aşktan başka nedir?,, şar-

kısım duyunca analığı, yanında Chinny 
ve Bilddy ile beraber, bıhçede ge~erken 
gözünün önüne gelirdi. 

Kadın Reggie'nin sokağa çıktığını 

görünce birdenbire durdu: 
- Sokağa mı sıkıyorsun-? dedi. 
Reggie, ellerini ceketinin ceplerine 

sokarak cevap verdi: 
- Kahvaltıya geleceğim. 

Kadın sessiz durdu. Bu sırada yan
lanna iki küçük de gelmişti. Onların 

konuştuklarmdaki manayı anlamışlar -
dı. Biddy, dilini çıkarmış, duruyordu. 
Chinny çini mavi gözlerini Reginald'e 
dikmişti. 

Kadın sordu: 
- Nereye gidiyorsun? •• 

usulile ihalesi 10-2-937 Çarşam- dan indirilmiştir. 1937 Cuma günü saat 15,30 da ıJI 
ba günü saat 15 de yapılacaktır. Mu- Bu sokağa NW'i Conker isminin ve- hanede Satmalma komisyon 
hammen tutarı 5214 liradır. Şartna- rilınesi düşünülmektedir. Şehir mecli- kapalı zarfla eksilbnesi yapıla~ 
mesi her gün öğleden evvel Komis - sinin ııubat devresi içtimamda bu hu- Tahmin bedeli 5970 lirachr. ll~ ~a.d 
yonda görülebi!ir. isteklilerin 391 li- susta bir karar verilecektir. nah 447 lira 75 kuruştur. Şa~ 
ralık ilk teminat maltbuz veya mek - -- -- ve nümunesi ltomisyondn gö~ 

Su saatleri bo~ak mu? ~· tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 bilir. İsteklilerin kanuni vesik. ~ 
üncü madelerinde yazılı vesaikle be- Terkos su saatlerinin son günlerde teklif me!duplanm ihale saatil2 
raber ihale günü vakti muayyenin - akan sudan fazla yazdığı yolunda şika· bir saat cvYcl Komisyona ,.errııelt 
den en az bir saat evveline kadnr tek- yetler baş göstermiştir. Sular idaresi sa- ri. (291) ( 189) 

atlerin çoğunu yenilediğinden bu saat-
lif mektuplarım Fmdıklıaa Komutan- lerdc bozukluğa ihtimal verilmemekte- ~ ~ ~ 
lıl< salmalrtıa komisyonuna yermele- <lir. Ancak eski s.ıatlerde su tazyikinin Bir No. lu Dikimevi için SOo 
rı. (415) artması yüzenden musluk açılınca bir· büyük yüz bin küçük ki cenı'aJ1 • 

den fazla su geli:ı fazla yazılmasının bin madeni düğme 28--1-19J 
lstanbul Komutanlığı Birlikleri i

çin 22000 kilo ı:ıabun kapalı zarf u
sulile ihalesi 12-2-937 Cuma gü
nü saat 15.30 da yapılacaldır. Mu -
hammen tutarı 8580 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komis -
yonda görülebilir. fsteklileıin 644 li
ralık ilk teminat makba veya mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazı:ı vesaikle be -

mümkün olabile• t ',i söylenmektedir. Perşembe günü saat 15 de f oplı# 
Sular idaresi bu hususta tetkikat yap· d S alnı K .ııı P' ne e atın a omisyonunu 

mıya başlamJ1t1r. · ti' 
zarhl:la alınacaktır. ihale günil u 

Piyano ~onseri lim ıartile alınacak olan ııı•cr 
Cenevre konservatuvarından me- d .. · • • kl'l · bell' ügme ıçın ıste ı enn ı ~ 

zun piy:.ı.nist bayan Mari Oskan ya- ) (4'1' Komisyona gelmeleri ( 316 
nnki perşembe akşamı 18,30 da Saray 
sincma.smda. bir piyano konseri vere
cektir. 

Programda Şöpen, Branıs gibi san
atkarların parçaları vardır. 

. 

raber ihale günü vakti muayyenin - --------------
den en nz bir saat evveline kadar tek- lık satmalma komisyonuna gelme • 

Ordu Hastaneleri için bir . ~ 
bet eninde iki yüz otuz sekiz bit' f' 
yüz metre patiska bir Şubat 931 ~ 
zartesi günü saat on be§ otuıdJ ~ 
tanbulda Tophanede Satmalın' 
misyonunda kapalı zarfla ekJiltıl" 
si yapılacaktır. Hepsinin t~İJI~ 
deli yüz kırk yedi bin yedi yiiS_ , 
alb liradır. tik teminab sekiz ~ 
ll yüz otuz yedi lira otuz ~..) 

Nümunesi İstanbulda Top,. 
satmalma Komisyonunda gö ··~ 
lir. Şartnamesi yedi yüz Kırk 
mukabilinde Komisyondan aloıı; 
teklilerin 2490 sayılı kanunu:, 
3 üncü maddelerinde yazıJı .., f 
larla beraber teklif mektuplarJJ11 :i 
le saatinden bir saat evvel kotıl"' 
na venneleri. (285) (164) 

lif meutplarmı Fındıklıda Komutan- leri. (422) 
:(.. ~ :.{. 

lık Sabnalma Komisyonuna verme-
leri. (416) 

• * • 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko • 

mulanlığı için 4000 kilo zeytinyağı 

açık eksilbne ile 10-2-937 Çar -
şamba günü saat 14.30 da yapıla • 
cakhr. Muhammen tutan 2660 lira

dır. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 200 liralık i1k temimıt maltbuz 
veya mektuplarile beraber ihale gü
nü vakti muay}?eninde Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma Komİ!iyonu -
na ge!meleri. ( 420) 

* * * 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri 

için 8100 kilo zeytin tanesi nçık ek
silbne ile ihalesi 12-2-937 Cuma 

günü sant 15 de yapılacaktır. Mu -
hammen tutarı 3240 liradır. Şartna -
mesi her gün öğleden evvel komis -

yonda görülebilir. Js~eklilerin 943 Iİ-I 
ralık ilk teminat mnkbuz veya mel<

tuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fmdıldıd:ı Komutanlık 

Sntmnlma komisyonuna gelmeleri. 
(421) 

• * ,. 

7. ci Kor için 40 tane kantar açık 
eksiltme ile ihalesi 12-2-937 Cu
ma günü saat 16 ela yapılacaktır. Mu

hammen tutan 800 liradır. Şartna -
mesi her gün öğleden evvel komis -
yonda görülebilir. İsteldilerin 60 li -
ralık ilk teminnt makbuz veya mck

tuplnrile beraber ihnle günü vakti 1 
muayycnind~ Fındıklıda Komutan -! 

Reggie bunları işitmedi, çoktan u -ı 
zaklaşmıştı. Hızlı hızlı gidiyordu ve 
ancak miralay Proctor'un evine geldik
ten sonra yavaşladı. O zaman birden -
bire farkına vardı ı..; hava çok güzeldi. 
O gün öğleye kadar yağmur yağmıştı: 
Yazın son yağmurları; hava sıcaktı, sı

kıntı vari:lı: Hava berraktı, fakat orma
nın üzerinden doğru hafif bulutlar sü
zülüyordu. Ağaçlardaki son damlalan 
düşürecek kadar da bir rüzgar vardı. 

Bir damla elinin üzerine düştü. Bir 
damla da şapkasına. 

Kolonel Proctor'un evine gelmişti.• 

Elini kapının parmnklığına götüıı:iü. 

Faknt biraz durdu. Acele etmemPk la
zımdı. Her şeyi tekrar zihninde tasar -
lamak istedi. Kararında daimdi. Eli zi
le gitti ve çaldı. Fakat o kadar şiddetli 
çalmıştı ki 1 Sanki ev yanıyor ldiye ha
ber vermeğe gelmi~ti. 

· Hizmetçi kız alt katta, sofada idi 
herhalde; zil çalar çalmaz kapı açıldı 

ve Reggie miı::ıfir odasına girdiği za
man zilin akisleri daha halı1 çınlıyordu. 
Burası biiyük bir oda idi; bir kenarda 

Gümüfsuyu hastanesinin su le -
sisatmın açık eksiltmesiyle ihalesi 
17-2-937 Çarşamba günü saat 

15,30 da yapılacaktır. Muhammen 

l<eşif bedeli 118 lira 40 kuruflur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. İstek a 

!ilerin 1 O liralık ilk teminat makbuz 
vcyn mektuplan ile beraber ihale gü· 
nü valcti muayyeninde Fındıklı Ko
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (515) 

8. ci kor için iki tane emme ve 
basma tulumba ile 100 mt. verici 
hortumun açık eksiltme ile ihalesi 
17-2-1937 ÇarfCUJlba günü saat 
16 da yapdacaktır. T ulumbaların 
400 ve hortumun 135 liraki muham-

:;. :{o ~ •• ' 

Yedek Subay Okulu ıçırı 

metre yatak ve yastık çarpflıf 
2-Şubat-937 Sah günü sar.t 1. 
da Tophanede Satmalma Ko 
nunda açık eksiltmesi yap~ ...4 

men tutarları mecmuu 535 liradır. ı· 60 I""-~ Tahmin bedeli 3153 ıra . oİ 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebilir. İstek
lilerin 41 liralık ilk teminat makbuz 

veya mektuplan ile beraber ihale gÜ· 

nü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (516) 

9. cu Kor için 64 tane matbu no· 
ta açık eksiltnıe ile ihalesi 19-2-
1937 Cuma günü saat 15 de yapıla
cnktır. Muhammen tutan 180 lira -
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel Komisyonda görülebilir. istekli·' 
lerin 14 liralık ilk teminat makbuz 

veya mektuplan ile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde F mdıklı Ko

mutarılık satmalma Komisyonuna 

gelmeleri. ( 517) 

tur· Şartname ve nümunest gıl. 
yonda görülebilir. İsteklilerin 
ni vcsikalarile beraber belli . 

Komisyona gelmeleri. ilk l (11 
236 lira 52 kuruştur. (296) 

:;. "" 'f. ~ 
Tophanede Merkez K~~~ 

ğmdan Halıcıoğluna yüz bırı • 
dun pazarlıkla naklettirileed:J 

pazarlığı 27-1-1937 ~ı'· 
günü saat 15 de Tophaned~ 
alına Komisyonunda yap1!8 ~ 

ihale günü teslim fMbYle • e 
dilecek olan odun nakliyetitl ıt' 
olanlann belli saatte KomisY0 

Ordu birlikleri için 2400 ş 
meleri. (319) (506) ~ 

dır direği v~ 2400 adet çadır~ f 
ğı 11-Şubat-1937 Per~ııı 
nü saat 15 de Tophanede ~ t? 
Komisyon unda açık eksıl 
mi.inakasası yapılacaktır. # 

Hepsinin tahmin bedeli 3 

radır. tık teminah 297 li~cbf~ 
Şartname ve nümunes• . i/ 

Oda karanlıktı. Vakit endişe içinde yonda görülebilir. lstekliletlÜ ',/ 
geçiyordu. Nihayet kapının topuzu dön· ni vesikalariyle beraber ı,el 

piyano vardı, piyanonun da kenarına bi
risi şemsiyesini asmıştı. Buna sinirlen
di. Esasen çok buhranlı dakikalar ge -
çiriyordu. Biraz sonra kapı açılacak ve 
talihini tayin edecek bir hadise olacak-
tı. 

dü. içeri Anne criııdi. Aralarındaki ka- K • im le · rl'9, 
b" te omısyona gc e n.~( 

ranlığı yararak ilerledi ve elini uzata- (320) 
rak ince, berrak sesile: / A 

- Maalesef, dedi, babam dışarı çık- ...... ~! 
········•··•······••·•·······•••·••·••••• o~ tı. Annem de şehirde. Seni~le konuşa • • Parası muayene k&J;: 

cak yalnız ben vanm, Reggıc. tcsl ~ 
R 

. 
1
. d k" k k . . Hususi doktorumuz poz.ar 6" 

.. . eggıc, e ın e ı şap -asını ~e etının san.t on ~ buçul<tan ytrml)'C ~· ~ 
uzerıne bastırarak cevap verdı: zetenıiz ld:ı.rchnneslnde, eumıırt~'l'~ 

- Zaten, ben yalnız ... hatınnızr sor- de sruıt 14 ten 1!l a kadar LtıJel ıJ~S 
mağa gelmiştim.,, npartımanlan ikinci dıılrc Uç not\ ~ 

dıılına okuyucul:ı.rımızı ycöl JtUP 
Anne, geri geri çekilerek, ve yeşil 

gözlerini açtı: blllndc kıı.bul eder. ııı 41_1 
Çocul' hl18t:ılıklıırı doktorııı:ı1 ~eııdl"• 

- Oh 1 dedi, gelip bu kadar az kal - kuponun yedi tanesini blr1kUrlP 
mak olur mu! glltllrlirscnlz cumartesi, salı, )Jlılet • 

Sonra bir kahkaha attı; dömü piya- S gtlnlerl 9 • 12 ıı.rnsı AltSllrayd:ı.. d,ııl/ 
noya gitti ve ı;emsiyesinin sa pile oynı- ~ deslnd3 Murıı.tpal'n camii 'kıı.r.ıtS:ttt' / 

l: ıı.ycncbnnesindo çocuklıırmız!l ,. ••• 
yarak: . . ...... 

(Arkası var) J ....................................... . 
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~. ~d'fU'eıp halktQ ~ celnslelr! ki deimc kemanilerin ham cı.fiı. Zü. 

deı. fırlabrdı ıazeteyi... Uiflil Tahıln mı acaba, yoksa Lonqb 
Rafit mi? .. Şbndi, ne lıleri ftl' onlann 
burada? .• 

s.. ...... •olcaim tarafından •• -
llyor ... Aeaıııba hqıl udef .. 

Dediğimiz battan üçüncü evin bir 
pencen.i apk. Keman, _.tlaka orada 
salmı:ror ... Em. muhaldr.i. araaı .•• 
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Unden )'atlıya benzemiyor... .,, e ı r ; ,, o ro • u 

lda, tunlet odaımdan Pftfpak '1'EPBBA&1 
durbkü al4b. Kafeain alt arabhıa ya • Dram Kwnı 
ntttmht,, Bu ak§&ID uat 

GöJn, açılr '*'esenin il\~ ı~cli ı ~.30 da 
ı..1111 ........ dayadı. Konaktan taraf• YABAN ÖRDEOt 
~yordu. 5 perclc 

ıt, ~ Jllfkrında nr yok, Hem ö:r· y H · t 
.... silael Wr delikanb ki. .• vüi, be .. azan: anrik paen 

-=-•" _., •--• 1ı • ile 1 Tilrkçeye ~mren: Şaziye Berin yaz ,,.._.u, •..- ....... ..,AÇ , ..-nnac 
......., ı..,dda. •• GürW.. ı..ı-ıa goelu, fl'Qfll Tintroıu <>Dent Kıta 
lalılr ln7afetl .. cHiasGn. .• Arkumda Pi- Buıün uat 14 de Cooull Tiyatrosu 
nl pırıl Wr ~ bsrlruı; ulm siW bir l'ATM.4CllC vı MIUll taat 30,30 da 
cecelilr entarisi; belinde, uçlan piakiiJ ASK MBKTEBI Yuu; Y~ Ziya 
piiakvl 1"1' ibritiaı kupk •. , :S.telinn: KWıl» ~a.wa 

ÇJıı>ık ~ •YİP ~ .ençiMep -----------
elrsikliii obuılılrta11 ~da ka, Qt üı· 
tünliiiü ...... 

Sd•>'• pn dopnuıtu. JC.artıTa du • 
yurmak için. hızla, ıüriiltülilce kart i 
kalclrrdı. Delikanlmm göderi kontak • 
tan tarafa aına Mtka pençerelerde. Yi
ne k-.nnu 1ııorıunun alhna aılattır • 
PUf ft O kaclaar COf!JIQf ki ite Jlt1 Ç~f• 
ne yQ çekit··· KiirdiU hic:azklr pefre • 
vinln biriJlci haneıiqe sirifUİtı döktü • 

SA&4.Y ~A 
Bu &qaut. au.t 21 do 
Zor.o D~n ,...,...~rr.r.ır111 

lttiraJdle 
PIPIÇA 

Opefet 3 perde 
Yarm a.lq~ Tand 

H.ALl•E 
Pek yakında. 
BB-YBK 

r\iyor nıaım.ı.n.. ----------=-----
ıd, h1"Qldan çatbyac;alJ •• , Ne alık 

ıımç ~. "'-• ç,~eş1eriıw. ~· A • 
rq kcr1ann, dan;a1" halaydd'"q o. 
~ kN-tı inletiyqr kesnanmı ..• 

(Ar,,_. ""') 

Çeltlk c;ıttnıt 

Silivri ka11•ma tabi Celtlk otftllti
nin müatakll bir köy haline ıetlrilın• 
ılne k&l'U' verllmiıtir. Keyfi)let D&bi-1 
llye veklletlDe blldirUtaektir. l 

.işte bundan dolayı Nakiple Müşür 
Paşanın araları hiç iyi değildi. O de
recede ki biribMerine gayri resmi ola
rak da gidip gelmezlerdi. Recep Pa
l& merhumdan hoşlanmıyan Yabanza
de ailesi ve Nirc Na.kibiıı himayesi al
tma iltica etınişlerdi. Bu Nakip Mah
mut, gayet çahil olmakla beraber ga
yet de iriyan t-ir adam idi. Gayet çok 
yemek yerdi. Bir gün fena halde ha& 
taıanmış, acele doktor kaymakam Yan 
ko efendiyi çağırmı~lar, Nakip gayet 
qngin olduğundan doktor Yanko pa. 
rasına tanı& ederek gitmiş. A vd6tinde 
bana milşahedcsini IU suretle aıılat
DU§tl: 

- Nakibin yanma girince ne gö. 
reyim. Dalma 5ldlz kadar yemek yi
yen bu herif bu defa biraz daha fasla 
kaçırmıı. Allah bilir sonra bir tulum 
da su içmiş olmalı ki karnı bUyUk bir 
tıcı halini almıştı. Nabzi gayet şiddet-

' U vuruyordu. Süratin derecesinden bir 
ltY anlaınak J1\Ul\1lcilıı olmuyordu. Der 
bal kendisine kuvvetli bir cmfö Bh vv 

Kay allmeti verdim. MUballga edl. 
yonım sanmaymıs. Yedi kere sarı ap
destleğini doldu. G&lerini açtı. Hafif 
bir see ile daha Blkmtısı oldufunu 
aöyledi. Birdenbire bUtUn midesi boşa. 
1ırsa felç ~ 4U:ff korktuJ:ll. Olıw 
lein biraz da lçinir.de ka.1suı ·dedim. 
Bu sırada birdenbire diz çöktil, göBleri 
tını fınl d&mı.P bqlW. Garip lı&l· 
lere girdi. Nlha19t boğulacak Jibl bir 
iniltiyi mUteakip iki Uç metre UeriYO 
alzmdan bombaya benr.er bir şey fır· 
JadJ. Kuayene edince o ,un relen taba .. 
palardan bir Jdlçtıfll oldufunu anla· 
chm. Bu lahana kerifin itkembelllnde 

l•aretler: 
'-.&P•-- 1# OUP_, __ 

Gerçek inkılap : 

Ankara Halkevinde san' ota cWr 
bir toplantı yapıldı. Bu toplanbda 
Ankaranın fikir ve san· atla .Jakalı 

insanları hazır bulundu. Yeni bir ha
yatın, dünyaya bir edebi bakı§m ifa
deei olan Anbradaki ac:nçlerin •n. · 
at hakkındaki düı\inceleri politik ve 
sosyal cncliıelerle dekorlanmakta icli. 

San' atın soşypl hizmetleri görm~ 
si, cemiyet hayatına kencliıini sefer
ber olarak vermesi fena ıeyleı de -
ğildir. Fakat bunu bonce bir ean'•t 
meselesi olarak değil, planlı bir mem-

leket propagandası kadrosu içinde 
tetkik etmeliclir. San'atm bir gaye 
için hizmet almasını particiler, hü
kumet adamlan muayyen bir hesap
la idare ederler. Propaganda edebi· 
yab yanmcla ondan tamamen müs
takil olan san' at kıymetinden bah • 
aetmek istiyorum. 

Bunu söylerken aan'etm hime -
yeşine, san' atın cemiyet tarafm~ 
korunmasına taraftıır olmadığını ~· 

nas~ çıkarmak beni i\nlamaınak 
olur. 

Millet hayamı~ bence, san'at, 
san' at kıymeti olarak, muzaffer or
dular, muvaffak cliplomasilerle bir 
saftadır. 

Polonyayı Pilıudtki'den daha 
fazla Hanrik Sinkiyeviç kurmuştur. 
Bugünkü Yunan iatiklAli Yunan 
san°at ve fikrinin Z&fcriclir. Sqeri 
bir kıymet alan san' at eseri, fayda • 
yı dUıünmediii halde eıı üstün fay
dayı temin edecek ınahiyettedir. 

Bence • halkevlerfnin mieyenu 
Türkiyeyi dünyo mikyaısmd. el4P'le
re sahip etmek heyecam, hue1, ve 

kabardıkç• ka.b&nnış. Gözlerini d~ 
men taşı glbl çeviren meğer o imite 
Efer bana çarpııuo olsaydı mutlaka 
bir tarafımı r.edelerdi. Onun için ba.11& 
geçmiş olsun deyinlz..,, 

Dedi. ~ 
Bu adam öldUğU ıama.ıı dorgiha git

tim. Teneıir U7.erine gayet büyilk blr 
muşamba serildi. Bu mUthl§ cUsseU 
hilkat garibeelni tısttlne yatırdılar. ZI· 
kirler, afla.malar ile hindiler çakal gt. 
bi acı &01 ııanlar &Uyorlardı. Bir ta
kmunm ellerinde dt blnllkler ile sUD· 
gerler duruyordu. Soııra ölüyü yık&

mağa bafı.dılaf. Ceaede dökülen sular 
teneşir üzerinden hep ~ler ile 11-
llnlyor, blnllklere doldunıluyordu. Şt. 
119ler doldu~ afızlan ltalmumlvl 
ile kap&b]4J. 
Meğer bu tul&r Baidattaıı Hin~ 

na (idecekmiı. Oma bu aular mm· 
r.em gibi içilirmiş. Ölüyü yıkayuı 
adam cesedin karnına fazla.ca. bubll 
için ııeriıinden ~ur edeıı kuur&tı 
bu hindiler yalına ettl!er. Orada ,.. 
mele 'oyU}dulv. Ben bu hale tahaıa
muı edemfyerek kustum. Oradan Qo
mağa mecbur oldum. Bu HinUi denU. 
adanılarm kam gil)l pltlik ,..Iildeı4-
ni gözlerimle gördüm. ( ArkaAt """' 

Aile makberelerl l~ln 
Ucret tarlfe•I 

Bele(liye 111-.rlıkl~ phll 've ~ 
ile makbereai ayırtmak iatlyonlerin u. 
su1&mu yerine ptınnek için bir Uo. 
ret tarüesl hazırlamaktadır. 

8u tarife Şehir meclisinin tad• 
kinden reçtikten aoııra tatbik edlltoli 
tir. 1 

Sanata varinak 
Sadri EPl•111 

titizliii olmalıclır. Bunu hMannama 
yolları yok deiildit: 

1 - Methileena ile edebi}'Ptm ar. 
n, ayn san'atlar oldu~nu ve bqra • 
ya ancak san'at kıyınetiıdn gireblle
c~ğipi ciddi, kat" i bir iman halinde 
kabul etınek. 

il - Edebiyat kollannm tek fay. 
dalı faaliyeti halkevlerini yUksek ka• 
litoli, IJ\iikoırunel zevkli bir muhit 
haline koymaktır. San'at kalitesiz • 
liiine kartı titizce m\lkabelt etmek. 
san'at kıymetini üatUn bir ecviye • 
ye çıkarmak Türkiyeqin beteri he• 
defterinden biridir. Biuat aıı'•ta 
kavuşmak Türk.iyede bir inkdiptlr .. 
Dünyıa mikyoaıııda bir ean'at cere • 

yanınm TiUkiyede yapmaeım, gür
büıdqrneüni, dal budak aaım..... 
istiyenler dünya mikyuma ıöro he. 
tap yürütmek mccburi)"etindQdirler. 
~ hudutlan ile ınuka11.t 
kontenjana tabi bir edebiyat beteri 
bir IMhiyet alaınaz. 

111 - Oıtün aan '•t kalitoaiı\in ha· 
kim olduju bir merkez haliııcle hal
kcvlori çok faydalı itler yapabilirlor. 
San'et toplantılan, ~U&el Clel'lcri kü-

. tüphanelerine almak, onlann tami • 
mine ve nqrine yGrdmı etmek, top
lantılşnnda titiz bir tan' •t hamisi 
sıfatile kalitesizliğe yer vermemek 
sündelik politikadan çok üatün, çok 
güzel bir hareket olur. 

Bize lazım olan ~·etı aeforber 
etmeden evvel eline silah verilecek 
ineanı eli lillh tutabilir h41o koy • 
makm. Bunun için diyorum ki bi • 
zlm i~n .. ean .. ata ka~'' inkı • 
lap hedeflerinden birine ve.rmo.k ola· 
cakbr. 



- ~ 1 ilanla alakadar Bankalar, mües- f a ~ 
• sesat, şırketıer ve tüccaranın i 
j Nazarı Dikkatine: i( 

KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
aşağıda gösterilmiştir: 

Birinci sayıfada bqhk 
Birinci sayıfada santimi 
İkinci aayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
llin sayıfalannda santimi 
Resmi ilinlarm santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmryan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilin1ann beş defaar 
Muhtaç san'atkirlar ve iş anyanlarm 
ilanah 1 O kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat için tenzilit 
yapılır. 

Kurut: 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

,, 

" ,, 

500 
300 
100 
50-35 
30 
20 

20 

30 
100 

00 

ilanlar için yalnız Ankara cadde
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine müracaat edllmelldlr. 

\ Telefon: 24370 
~aaşka hiçbir ilan müessesesinin 
~ gazeteler namına ilAn almak 
~ saıaruyeti yoktur. 
~ 

. t' • . 
. ... ;tc· .... ~ ı l • 

· Devlet Demıryolları ve Limonları işletme 

1 
•. :.~ , . Umu.m idaresi ilanları L•-•Dr. Ihsan Sami --

Muhamen bedeli (24000) lira olan 780 ton Hematet 180 ton dö- 1 BAKTERi YQLQ J1 
kümhane piki 9-3--1937 Salı günü saat 15,30. da kapalı zarf usulü ile LABORATUVARI 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Umumi kan tahlilatı. Frengi noktai Senelik muhammen kirası 150 lira olan Aoryada Kalitarya 

nazarından (Wasserman ve Kalın lesinde Aorya sokağında 2 No. lu dü !tkin 937 veya 938 ve 939 
Bu işe girmek isteyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile ka • teamülleri) Kan küreyvatı sayılma-

nunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 sı. tifo ve sıtma hastahklan teşhisi, Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya kon 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve Şartnamesi levazun Müdürlüiünde görülebilir. istekli olanlar 11 

numaralı nüshasında İntiıuu ebni• olem talimatname dairesinde alınmış tahl 'l"t "lt 'k k i h s· 
r-- 'S' su 1 cı 1 u armı ros op ' usu 1 kunıtluk ilk teminat mektup veya m nkbuzu ile 8-2-937 P--·, ...... 

vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • a kadar komisyon Reisliğine aşılar istihzan Kanda Ure, şeker, 
vermeleri lizmıdır. Klorür kollesterin miktarlarmm ta· nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (406) 

yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 ı 
Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, Hay • 

darpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (412) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme i anı 

Nafıa Vekiletinden: 
1. - Eksilbneye konulan it: Trabzon - lran T ranait yolunun T rab

zon vilayeti içinde seylip tahribatına kartı yapılacak duvar, anropnan, 
Mahmuz ve sair inıaathr. 

Ketif bedeli (125.855) liradır. 
2. - Eksilbne 4-2-1937 tarihinde Perşembe günü saat ( 16) da 

Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksilbne komisyonu odum · 
da kapab zarf usulile yapılacaktır. 

3. - Eksiltme ıartnamesi ve bu na müteferri diğer evrak ( 629) ku · 
l'1lf bedel mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 7543) lirabk muvakkat 
teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tali • 
matnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz ebnesi lazundır. 

lsteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk· 
tazidir. Postada olacak gecilaneler kabul edilmez. (79) (266) 

Tür Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l\a car binlerce kişiyi zerıg n etmişfr 

4. cü keşide 11 Şubat 937 ded r. 
Büyük ikramiye: 50.0QO Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.CCO, lC.000 lirahk ikram1ye'erle 

(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Haseki Hastanesi için 14-1-937 ıününde ihalesi ilin • 
Beşiktll§ icra Dairesinden: gen levaznnma ait prtnamed~ bazı taclilit yapddığmclan eksil~ 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 1-937 gününe bırakılmııtır. Bunların hepsine 3396 lira 75 

paraya ~evrilmesine karar verilen bir a· j tahmin olunmu~!ur. Ş:ırtnamesi ve listesi levazun müdürlüğünde 
det boya islimi ve bir adet kurutmama- , bilir istekliler 2490 N. h kanunda ya zıh vesika ve 254 lira 76 ~ ---IP"'
kinesi 30.1.937 tarihine müsadif cumar- : • .. -'-
t · .. .. t 10 da 12 k da B .k temınat makbuz veya mektubile beraber yukanda yazıh gunuııı:ı 
esı gunu saa n ye a r eşı -1 • .. •• la 
taş Akaretlerde Şair Nedim caddesinde ele Damıı Encumende bulwunalıdır r. (B.) (161) 
satılacağından talip olanların mahatıin-j • • • · .. , 
de hazır bulunacak memuruna müraca-~ Bınncı sınıf Operator - ~•110lllOGlll!IUIM.IVElllK•hl!!Dll.iNI 
atlan ilan olunur. 1 ) r. c " F EH r \ v v A H tı1 H..\ST ALIKLARI 

(V. No. 20496) Parls Tıp FakU'tcst S. asistanı dimağ, MÜTEHASSISI 

:~~~="~e !:ı~e~a:;~~:ı::: k::mdo: Dr. N aş. d Er•.' 
mütehassısı 

DO TOR 

Hüseyin Usman Her gUn saat BEYOGLU lstikliıl cadde" 
8•U e kadar MECCANEN 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliy~ 
1 

müteiıassısı. Laleli. Liituf, apartımanı 
muayene 

Öğleden sonra tlcnıtıldir. 
Beyoğlu Pannakkapı, Rumeli han 

Kazaen düşen bir pencere camile e- ----· No. 1, Telefon: 
44

086 --ii 
linden ağır surette yaralanan kızımı, fen· 
nin en yeni usullerile ve muvaffakiyet
le tedavi eden, memleketimizin genç o
peratörleri içinde en yükseklerinden bi
ri olduğuna şüphem kalmıyan, Ankara 
caddesinde, Hükumet konağı karşısında,! 
operatör Halit Ziya Konoralpa teşekkür' 
lerimi muhterem gazeteniz vasıtasilc 

alenen iblağ eyliyorum. 
Sermed Mulıtar Alua 

Beşiktll§ icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 

paraya çevrilmesine karar verilen bir a
det el tr:kotaj makinesi 6.2.937 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 10 dan U 

ye kadar Beşikta§ Hasfırın Suat sinema
·~ karşısında 54 numaralı dül;kanda sa
tılacağından talip olanların mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatlarıl 
nan olunur. 

Bahırl•Öy Sulh Hukuk Hakimli·{ 
ğinden: 1 

Müddei Bakırköyünde Oımaniyede 1 

Fmncı Fad im müddeialeyh C 'Smaniev-ı 
de Mektep karşısında Dervişin kahve
sinde mukim Ahmet oğlu Süleyman a
leyh:ne açtığı 146 lira 50 kuruş alaca!( 
davasının cereyan eden duruşmasında 

müddeialeyhin ikametgahının meçhuli
yetine mebni evvelce ga~ete ile tebligat

1 
yapılmıı ve bu kerre yıne mahkemeye 
relmediğinden hakkınızda muameleli 
gıyap karan verilerek dosya tetkik vc l 
phit dinleneceğinden tarihi ilandan iti
baren beş gün zarf nda itiraz etmediği

niz surette ma'ıkemeye kabul olunma-
1 yaca~ımz ve gıy:ıbınızda ikmali muame

le olunacağından yevmi muhakeme olanı 
12.2.937 cum:ı saat 13 de mahkemede 
bulunmanız ilan olunur. 

<V. No. 20492) 

KDRUH~ 
Abone şartı•;1. 

Yıllık 6 aylılı J 1 •" 
Manleltetimizde 7SO 420 !:. 
Yabancı yerleıe l lSO 7zj 

~os~ Birlifine j ı aoo 9SO r,ol 
sırnuyen yerlere 

Tiırkıyenin her poeta ınerkezindıı 
abone yazıbr. 

Telefol'I 
0 tc1are, zd7 

Yazı itleri: 21.flJ 

Poeta kutusaı 4' ~ 
Telaral .dreai: KURUN :;,..; 

Basıldıi:ı yu: lstanhul l\r~ 

V AKIT Yıardu. 
Sahibi: ASIM U5 ~ 

Nqriyat direktörü: Refik J>.. 


