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·Aımat:i1ya müthiş bir 
cidale azmetmiş! 

Yeni yıla g irerken 
Hitler'in sözleri 

- ikinci sayı/ada -
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Memleketimizdeki · Hataylı Türkler 
Cenevrenin f!Önderdiği ve Ha/ebe giden 

Müşahit heyetile gÖr·Üştüler 
-~~~~~_.:,~~--~~~--------~------~-

Murahhaslar bitaraf bir tetkikte . bulunacaklarını · 
ve hiç bir kuv·vetin müdahalesine meydan 

vermiyeceklerini . söylüyorlar 
tc Antnkyada cereyan eden mezalim f . Adana, 31 (A.A.) - Milletler ce

~~Yetinin Antakya işlerini tetkik için 
gonderdiği heyet Yeniceden geçerken 
h-~ersin ve Adanadadan gelmiş olan 
bır çok liataylılar istasyonda toplan
mışlardı. Burada bulunan bir Hatay 
~el'.eti tetkik heyetiyle göri.işmek ir-

.. t •• ... . ., .......................... ..... ..................... . 

;:~~~k::~~~~r~=~e::ue;~;~ b;~:~~:~ H ...... A·········t··········t····;;·· .. -k ........... ~i Sirl..ecidcki merasimde ua1i O;tiinday nufıılc söyW.yor 
rck bu işin derinden ve inceden tetkik g a ur h d 
edilmesini hcyetın vicdanlarından bek == == 1 t b ı Ed · h tt a 

~1· lieyet derhal Antakyalıları tre
nın Yemek salonunda büyük bir ne1 .. a
ketıe kabul ettiler. Antakyalılar heye. 

lediklerini, Milletler ee.~i~etinin yük ~~ Vatandaşların iı' S afi U • ) r ne a ) fl 
sek otorite ve sempatısının mutlak ii telgraflarına ı, 

Necati ihtifali 

surette muhafaza edilerek_. Antakyada !i 7 eşek kürlerini il 
ki Türklerin ehemmiyet ve dikkatle i: il 
dinlenmesini. çünkü orada bulunan H bıldirigorlar ıi 
müstemleke memurlarının birçok taz. g Riya,<ıcticum1ıur Unrnmi Kü- !i 
yik ve tertiplerle murahhaslarla tema- H tipliyindcn: · H 
sa girmeleri ihtimali olduğunu söyle- g Yılbaşı münasebctilc memle. g 
diler. ii ketin her yerinden gelen ve va- Si 

Murahhaslar cevaben Antakyahla- :! tandaşların samimi temennilerini fi 
. b .k. t 1 l . il .. rı gösterdiklerı u nazı ane a cp erın :: bildiren telgraflardan Atatürk :; 

tamamen göz önünde tutulduğunu, bi- g mütehassis olmuşlar ve tcşck-H 
tarafanc tetkiklerine hi<;bir kuvv~tin n kürlerini ve yeni yıl için saadet fi 
müdahalesi imkanı olmadığını, her ii dileklerini iletmeğe Anadolu A- ~~ 
Türkü dinlemek için her fırsatı hazır- g jnnsmı memur etmişlerdir. g 

(s · s 41> s·· 5) ::.-............. ____.....~ .. : : onu. a. """ tf. ......... ... ....... ............. ........ . 

'J\lmanya;. Fransız -

1Misakına Girecek, 
Sovyet 
Fakat .. 

-:-. Kend i s i nin b ir· f ormülünü Fran-
f• sanın kabul etmesini istiyor 

. /t-/aqzra a/Dlnet saqzlmzqanlıareket 
Londra, 1 (A.A.) - :Nevs Chro

nicle gazetesi B. Yon Neurath'ın B. 
François Pocet'ye şunları söylemiş ol
duğunu istihbaratına atfen yazmakta
dır: 

1 - Almanya, diğer devletlerle ay. 
ni vcçhile hareket ettikleri ve lspan. 
yada bulunan kuvvctlcdni geri aldık
ları ve Madrit hükumeti lehinde gaze
telerle ve sair ,·asıtalarla yapmakta 
oldukları propagandalara nihayet ver. 
mcJeri şartiylc İspanyaya gönüllü gön 
dermek hareketini durduracaktır. 

. 2 - Almanya, İspanyada komünist 
bır hükumetin teessüsüne müsamaha 
etrniyccektir. 

3 - Almanyaya giden yolları sahil
ler boyunca harp gemileri taraf mdan 
ve Fransız hududunda İtalyan ve Al
man memurları tarafından kontrol c
dilmelidır. 

1 - lspnnya meselesi Avrupaya ait 
diğer meselelerden tefrik ediltnelidir. 

5 - Almanya, İngiltere ile Fransa
nın İspanyada komünist bir hükilmE'
tin teşekkülüne mani olmak için ne gi
bi tedbirler almış olduklarını sormak
tadır. 

6 - Almanya kendisinin müteca
vizin tarifine dair olan formülünün 
lı,ransa tarafından kabulü takdirinde 
Fransız • Sovyet misakını kabule ama-

EYÜP'TE y A 1GIN 
Carşıda dokuz dükkan yandı 

Zara·r on beş bin liradan fazla 

Yangmdaıı sonra çarşmın hali 
(YaztsL: 2 inci S!.tyıfada) 

Voıı Neumt}ı, 

de bulunmaktadır. 
Morning Post gazetesi Almanyanm 

İspanyadaki tasavvurlarından vazgeç
Sonu. Sa. 2 Sii. 4) 

Almanlar bir 
lspanyol gemisini 
tevkif ettiler 

Berlin, 1 (A.A.) - DNB. Ajansının 
bir tebliğine göre, Bilbao'daki marksist 
makamat Alman Polas vapurunun bir 
kısım eşyasını ve vapurda bulunan bir 
İspanyol yolcuyu geri vermediklerinden 
Alman hükumeti mukabelei bilmisil tcd 
birleri almaya mecbur kalmış ve Alman 
ideniz kuvvetleri İspanyol sularında 

marksist ispanya hükümetinc ait bir va 
punı muvakkaten tevkif etmiştir. 

Devlet Demirgollarının ilk tireni dün iki 
istasyondan da büyük tezahüratla kalktı 

Istanbul valisinin ve D. D. Umum 
Müdürünün merasimdeki sözleri 

Devlet Dcmiryolları ırnpım mü dü'T'Ü Erenı nutkunu SÖ'lJZerkıçn 

Devlet Demiryollannın kudretli e. 
line geçen Şark Demiryollan hattın . 

da i lk.tren dün sabah büyük merasim 
ile Sirl.eciden kalkmıştır. • 

Sirkeci ista:syonu ve civarı bayrak. 
lar la .süslenmi~t i. Halk akın · akın 

gara geliyor du. 
Saat ~ekizi t:errek geçe De,•let De. 

miryoJJarı umum müdürü B. Ali Rıza 

Er ern, biraz ~onra da Yali ve Bele., 
diye Reisi B. Muhittin Üıo;tündağ ga. 

ru geldiler. Kadın erkek binlerce halk 
istasyonun her tarafını dol'durmuştu. 
merasim, Valinin ~u nutku ile baş. 
ladı : 

"- 1937 , enesinin ilk gününcreyir.. 
İlk işimiz Avrupa kıtasın<lııki demir. 
yol umuzun ilk t renini kaldırıyoruz. 

demiryolu yaparken· bir yandan da 
T ürkiye Cumhuriyet i yeni baştan 

yabancı ellerde bulunan bütün demir. 
(Sonu: Sa .. 4 Sü. 1) 
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bir kapakla çıktı 
Gazetemizin içinde 

bulacaksınız 
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Koronel deniz savaşı oldu? j , Hadisenin rİles'u~ o~n ~hu;chi ll 
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Alrnanya müthiş bir cüdale 
azmetmtş ! 

Ahnttft si#a!etinde geçen sene neler 
yapıldı, bu sene neler yapılacak? 

Hitler ve Goebbels'in nutul<ları 
• l 

BiııHUl, l {.AA) - M. Hltıer nas- -\...:.;::ı,.:==..-__..;~~...;;;.;;;;.--=;;;;;....;;;==.;.... 
,1'b8l - idiy&İJ8t ~ yeni ~ 
mlli\Mıeheüıe l&i~ bir ~
mede Mt\iftile ~ki! 
"AHA~ hef' zaıtWıkindeii rüta, 
~ ~ ôlan ~'tiliMe 
bitl A'ft'Upl ~lttlt 've me8.enl~üefi 
bit ~ _,.ara.it lala.cakbr. Aht\a.n
,. bu nte\le Avrupa sulh\üıun @ttı 
'bit Wftlttl ôİftilk lS~ii'. 1'937 
seM!il btiltft tkt.i.Mal 88.haaa milletin 
ıae~t~Urıı wnnı etmek hUiüstm. 
11• nıtlthit btr tldate ~bit 
... ~-Oi\ım\laciekl döft .. 
• ~ Vemıılel muaJtedesl'ilii 
~ ~~ üade kahttlf 
oa.n Mllltl Mıeadt llMlrierinl \ie kı-
~ 

GEÇEN SENE 17E. BU SENt.KI 
AL'i'JANYA 

nedin, 1 - B. Goebbels dlin s-ı;. 
ltdili bir hUtk'unaa ı;ıöylc detntştir: 

1936 senesi Almanya için ta.'?l bır 
muva.ffa.kiyetle g~en bir sene oimuş. 
t t. O kadar kl, 8 lkllic teşrinde ~ki 
muharipler önünde söz söyliyen B. 
Hltlet, Athıal\ <levlet.inın is\:lkb!.lmi 
ilk defa olarak endifesiz tahayyül ct
tifiıtl .c>tlemiştir. 

Ekonomik bir hareketin muvaffak 
ohllMı içm siyasi muva.rfülyctıe'ritt 
eNıa edlimeei de terl i>ldujundan 1936 
._._ Mllıt ba)'atınull tem:ın ltlıi, 
bil' lAklDı llyut hll'fıtitlefln pt;tbıia-
• IUttfttl b'llöNıimıttlf. 

l'rauil • lk>'1M putr Löia.ma mtt 
•• lill lft\lt olut.k: öMW\ ıtat-. 
dlrmt{I oldutunduı P.Z@ti 't martta 
..... AlntAI .... lll ÖAftil Ala 
...,.. l\ta mm\U&allld& wn hl
~illa ~t. BlrUndt O&r. 

Yunınistanın 
müdAfaası için 

ıe 

ılti mtlgar flrrıltmi 
ictltai oltHOtiu ltlr 

Attü, ı Otu•O .. BaJVN:H 
~l~!ak;!ılB il~ ft\h\'lnl tt millye vekili 
b.\iç.ya.iios lh blrleşenk Yünanista. 
•nn MHtl tt ıkt1saat vallyetferlttl tet. 
kik ~•l!le\: ~ tn~r *kı höi\iSul\ fta 
tnbll\de tyf bfr halde buhı~uhıtunu 
hi!bU ~bl\lılertttr. 

Gtı~etecllet-e IM}yana\ta bül\inan 
fftflll3~ ~Uf bugU.tt\u ltuk•metfı\ es_ 
ki p:ırti hükumetlerinin bıraktıkları 
keşmekeşi temizlemekte olduğunu ,.e 
P,uvaffnkiydli neticeler aldığını, buıh 
lıırtlan en mühimıninin memlen\ift 
milli müdafaası hususunun te.nin e. 
\li1m si olauğuftü ve b tna dair sekiz 
s~n~de iSdenihek üzere tiıbsfa ~tlileft 
iki milyar drahmilik masrafın Yuna_ 
hl!tanıtt Ahnan) ata ihraç et\iil mll 
be:lelilc kapatrlnc.ağını söylemiştir. 
lJA~l;EKILIN tf:ŞEKkVRLERI 

Atina, 1 (llu.c;usi) - Başvekil Me
~ )'ılbfişı mlihüebetile yaptığı 

be)·anatta, hükumetin e~rine iştirak 
ellfklerl 1 ln ı Mhlpleii ile işçilere 
teftltlt'lefhU bil dtrmlılir. 

BAVA ORDUSU rAltDIR 
liDllJ1'0lt 

Atl\i, 1 (ttttnM) - İll•A mMte. 
tan UrlMtlAkt nMkett mh'att lftlü. 
tonunu t ftff etmlf ft hata orduub. 
dil ui'tedi1Mtkte buhınan IMttrü\lk 
ta:fhtluı tak dl r •tmlıtır. 

~ ~ldrohtn'49 )'&Pil IOl\ ---· ...... ....,3 

............ _....,..._.._._ __ 

~\ ~.,.. ~ ıçlen ltll 
yonta )'a'*ıaı fttDdt _.trUtJ ~nl Al 
muraıı a«snnt\t ... tantbl 11\0ll\l~tttıt. 
ı.dl ,aptlmıt olu\ )'&iM \it lf\lrftlA 
"" hıkUcıtttn M kld..- - oldYfU Palt.tının imıalıınacıılını 
aa an\un1tlt.rdır. 
· u ttınm\lıda imlllan.n. Alman bıtdırdi 

Avusturya mwtavelenam.esi, Alman} a .. e.fy 1 (AA.} ~ Dn~btkafi Kısıe-
ıvn sulh idarcllinin yı:nı. bir d~lillôir l\tilhbL lmı:.U\\ ltrel, el~iler v~ hükumctl 
Almlınyl, metk~d A ruparttl\ t:n Miik ~tkunınm da hnııı:- bulun4Lığu bit ru -
'te te\UlkeH nôkt~l~t'ihd'.\fi bittfii 'b .. rta _ hınt t.yin mUnaııcbı!tilc söylediği nu -
t'at etmiı:: ve Uı:t J.:,,ra~ devlet ara m 1uk a. Dl ıc r rtı'llttitı~ t atl~tli bır ;e-
dürüst miinascbctler tesis ctmi~tir. hi sene teml!ı ı [ ihfl~ l'.ıulılilH\UŞ 'tc Mı -

Alman <lcvietinın 'SU )ıollnrı üıorinde kQtft tln oıhtlfle !Myiğl ... ~ kOmtuları 
k1 ~kUni,yctioinin ı4 iitinçite,tj.qdt ye- 11~ iyl ınUnııft~Unb idcıın~ ttmtılt ve bG
bideıı thisi ile V:tn;ailies muahtdeil _ yük devletlerin do.stlu!tlttrttıl k:ıtaf\ıttftk 

tçln tısdc\tİ l ay. eU ti t?ltetnmiyetle nin mc~fimiti ilılaı eden digcr bir hük-
mu de ortadan kaldırılma oldu. komin- Jt .. } de) ı flil t 11 torıt:ı nuı ti~tat\ llt 
terne kartı a,tığım z mUc~dclc, 25 ikin- Yur;o lııvyll :ı bit d tluk plktı 
citttntıde imta edilen Alman _ Japon it: " l n t tnt !l irrul~ Ve bu f>~kttn 
anlaşması ile tam bir muvnffat:iyete er- 1937 de l3 H· ulh\J i~in htı}'irlı bir aL 

mit tr. 
Yeni aene batltnıle1ttd11 v ıty lie -

rimiı tam bir ıu hul tflbtUUr etmek
tedir ı A1m&n ide\ lctlnln kuwtttenCSiril
:mesf, dtsrt aenclllt pllnın llk Hfhltiı -
n:n bıprılmau, hayatrmmn A ı lan 
ve millet olarak blrUftml t t ln -ede 
sosy--ıl lntl11mınuım ttktmr.ıUt ettiril 
mc t. UAh. 

Muidı oldulu ıtbl tıtlklıaldt de 
Hitl r. mlllıtlnln sevıtılnden emh1 ola
bi ir. Almarı,a, onu lradtll eli taratın • 
dan ldart tdllmtı olmaktan bahtiyar -
dır. Yeni 1tnı1t 1&1dttlt ve 1tıkıseğe 
bak ,. .. k girelim 'ile miUetimlr \"c ser -
be t b.it Alman dtvlcti için miicadelc et 

.. , hı.ıausunda kat't kar:ırmuın idame 
e +"i lirn • ., 

Bir 

Berlın, 1 ~A..A..) - Alm'an istihba -
tat buro l oskovadan istıil1bar cdi .. 
yor : 

Altrtan •por ~tofuörü M:eier, dUn 
akşam Lc:ıingratta tevkif edilrr:i§tlr. 
Gert'k ken Li ve gerek noeldcn evvel 
kansile birli!•te tevkit e'dilmiş bulunan 
Al1!1'1n mühendis Lctzgcr, Moskova7a 
nakledilmişlerdir. 

Alman istihbarat bürosu, bütün Rlls
yada mahpuı bulunan Almanların mlk· 
darıhıh J8 e baliğ bulunmal.ta olduğu
nu, bunlardl'ln 15 inin Leningratta bU -
lundur-untı ta!irih etmektedir. 

Blum'un hır nutku Sillhlanma ,thünden 

Fransa hükumeti sosya.. lngıllere açık verdi 
llst değıldir Lbndt:ı, ı (A.A.) .- Matiy~ neza -

retinin istatistikleri mali senenin Uk 
Pari., 1 - Ba§vekil B. Leon Blum 

9Un ık11m radyoda söyltdili bir nu - clokuz ay iciı'l bilhassa sllahlahma prot
l'hMirtrtı tatbiki tıetiwcsih11c 24.800.000 tukta şöyle demi§tir: 
tntlliz lirasına baliğ olan bir açık kay

.. HükOmet souralist değildir. Fakat 
detınektedirler. 

rejim, §İ.:?idiki cemiyetin çerçevesi da - ~-..,...-------------
hilinde azami mikdarda nizam, adalet 
v.e. refah temin etmek gay~sinin peşin ~ 
den .ko~maktadır. 

Bunun ~ de ttttlracaat edeceği \t· 
ı\&I euMurfyttçl Jcanuntyettit ve· kabın
da biltDn l9t1mai tıb~alar araıoında 

doıtçasma metanet vücuda gelecek bir 
itilaftır. Biz milli menfaatin manastru 

anlıyan bütiin insanlarla çalışmak at • 
zıısundayız. 'vatantla!lat :ı.ras:.nda hu -
ıule gelecek :vlfak, bUyük bir ıair!ml • 
1fin ~f§k gibj., '11 büyük ~climiafılir. . 

Almanya Ftönsız -
1\'ıisakıha tecek, 

Sovyet 
Fakat .. 

lsp·anya · işlerinden çekilmek . için de başka 
şeyler u~·,' . Şü'recekmiş 
' (V8!f'lnı ı incide) yanın tabü zenginllklerini meşhur nf besliyebih, 

~esi için bir takım ta.1ilıl\t Hlti~i "Dött senelik plb,, Janha· şimdiden Harp muhtemeldir ve Berlin Is. 

ni yazıyot. Uhu etml but\ınıtıaktildırlar. pan)·a ı~ierlttde herşeyi göze al:nıştır.· 

ALMANYA DAlfA GEV .A, n. Bitlerin 8\lhl bugünden eline . 1\faamafih sabır '\'e talaammül göste. 

· Vilt»IYOR 
Londra.; ı (A.A.) - Sallhiyetw 

mahafil M. Von Ncuratıı'ın tnxmı ınt. 
yük elçisile yapmış olduju gö~eo 
lerl m\ısalt' t.etlıtkı ~bM~ıtı~. 1 

Bu ma.11l.fil, Alnıa.nyanm bu te)eb
büse v~l cevahifi ttaha Ditıtat VUn 
gecikeceği mütaleasmdadrr. 

Siyasi mahafil :Almal\YinJn Affli.o 
padaki gerginliğin izalesi için te§riki 
mesaide bulunmak YadinP. karşı bir 
taviz ısliyeceginİ lallınln eb:iıe\dedli'. 

1T-.1fl!A.'NIN NÔT14.SI T#1KIK 
· bıüNtJf lJII 

Londra., 1 (A ~) - ltaıjanın fa. 
panyaya gönUtlü gönderilmesi mel& 
lesi hakkında Frahslz ve lngilizler * 
r&fındaft Wftlri\11 t>l&ft Jlôtaja ka.tjı 
ita et.mi§ olduğu cevap Wmıi nıüa&:
ht.le komitesi reisi LOrd Plymouth1i 
tevfil edilınlŞtir . 

~tniş safdıji nıuhakkaktrr. Du iti. 
'harta lsp&tt~:.ad;lkt kal\lı harbin iona 
ermesi isin miidahaleye nihayet ver_ 
nıeye, bakalım razı olacak mıdır? 

"llARP MIJliTEM~tDIR., 
Londra, l (A.A.) - Gazeteler bey. 

dellhilf l \taziyeti tiıllh uadıra tetkik 
etmeltt~atrlel' . . baiiy Telegra&>h gaze . 
tesi c ettlhun muhaf aZMr anahtarının 
tlnttti fierlinin elihde buhınd\ı!Unll 
;)'azarak di)·or ki: 
. Almanya umumi vazi~·etin çok 

m.ilihÜI olduğunu bilmelidir. Hitler, 
eiJ·nscten bu kadar kuvvetli Ye iktisa. 
den bu kadar hoşnutsuz bulunurken 
dert sene içinde tam bir iktisadi istik. 
l~le ka-vuımak icin çalışırken \'e aa. 
hili hi~ bir tenkide müsaade etmiyen 
'lı· h"kumct tarafından idare olunur. 
ken bir iMan nMıl olur da Avrupa. 
nttt tmni1et a\tcnda ~ulundugu hissi. 

• • t fj f 

terek ihtilıifı m '1d.ıt l>ir halde bı. 
faıtmak Fransa vt lhfiltere için azim 
bir muvaffakiyet olacaktır. Müttehit 
ve azimkfır Garp demoli:rasilui IA 
liafho i>i\kliHut aktıine "' MillHltr 
('cmiyetini Almanya he Rusya}'r yan 
yana oturtacak şt*ilde tensik ~tmeye 
c;!\lı ·nıah6rrlar. 

'fimes gazetesi de şimdi son sözün 
Alftı:tnya \'t! ltalyada olduğunu söy. 
Jüyor ve diyor ki: 

Her tarafta olduğu gibi, Aiman1·a. 
da da bugün herkes biliyor ki, İep.n. 
yadaki ecnebi müdahalesinin durdu. 
rulması :Avrupa sulhunu temin l~in 
elzem olan ~ylerin genii bir tarzda. 
müzal•eresine yol açacaktır. Alman. 
ya, müsavi şerait altında tcşrikı me. 
saide bulunma!' ve yahut da tamam 
bir infirada düşmekten birini tercih 
etmelidir. 

=n ., R ,. "W y;= ---Rueter ajansının öğt'ei'UllfİM ıört 
tla1ya bu notümda ~n\lUu b\eeetdl
i\e hakkı lütıailtim vemı* Amale 
Glduğunu beyan ~lö\~kle, att~alt, &ıı. 
ylSlle mlıdahate hlltltttt6a leHtUtıtile 

EYÜP'TE Y Al''G N 
nı~şguı di~ ınuWıüeını.:m dl k6< Çarşıda dokuz dilkkdrı yandı 
mite Uınltttdan nü.atı lti~tft. tLlnuna- . 
sı ~nı ılerf sUtmeıft-edit. z ~ ra r on 
llAYIR. iiLAM'Rr SAflLMl'YôR.\. - U be, bin liradan .tazla 

13erlln, 1 (A.A .~ - Ravas aJansı 
muhabirinden: 

Afinan matbuatı SOvyet ft\ısyaya 
şiddttı~ htlcuma ttvaın itltt~Jttıedir. · 

blplomatik nılhalll bu ilttıhare. 
keti falinayrt" ii.dllebnemlıkte te :Al:. 
manyatuA bp8.ııya:Ja kaifı ~yetiııi 
değl6tiı1M8iaatn ek4* ~ktedir. 
Aynl Wıthatn \)\ll'ld~ ~yolll 808YM 

list ricali ile sıkı temasta bulunan bir 
~~:bpa1'~t tllö.llji6tiMtılll iftevtut 
bulunlluğ\lnu k'-Vaetroekteiir , 
WRA~KO AtMAN~ADAN A!RIR 

iSTiYOR 
Da!W !1.tttNY 00-lwft ~: 
O@nM'ru rtamko ~lrılı ao.ooo b. 

limli asker göndermeğe teşvik etmek
tedir. Yeniden .askeri yardım gelme
<li1* *drlU alun~ Wl"lllJn 
ktommunttlD', 

Jinelki akfem eaat iki buçuku E .. , 
yilpte bir yangın olmu§ ve dvkuz dük
kin tamamen ,anmııttr. 

\t'antrft ltl'lftl\da ~pttğım.il tahkia 
kata ~öre b!dise J.U şekilde olmu§tur: 

• 'ky:üp caJ.u&'cbir çao4nlhde a1çı 
M\~r.rah~nın dıikkftnı" ile aktar Ah-
1Tıtd•n· dbkklrıları arl,ıtidlh bir alev çık 
maya ~§lamı,1 ve etraftan görülenler 
~rafından 4erhal karakola, oradan d:ı 

itfaiyeye ltaner verilmiştir. 
Faltlt itfaiyenil\ ı 1 c1alt1lt« gıç gel -

mesi yangı~ın büyümesine vesile te§kil 
etmij netictde g dükkiA tamamile yan

ertttl• 
Polis yapt:ğı tahkikatta aşçı dükka

Htftdı )'itıın Muu 'H Hiytl tdında iki 
lttıtnhı yıntti blt ih4t1deyi ale!te ~ak -
tn:alt tiıere tutuıtutMihltU\d~n ilerl get
diflı\l teebtt etMlJtlt. 

Yangın aittikçe yayılmış ve yan tı -

rafta bulunan Abdinin benzinci dükk;\-
nma da sirayet etmişt:r. Abdioin ben -
ı:inleri derhal patlamaya ~laaut ve &.• 

le•l•I' daha fltldtUl bir hıl IİflUftıt. 
itfa~ye vak1adan 11 dakika soi\fa gel 

dili zaman üç dükkanı bir'-n .ı&ev 

için1:Je bulmuıtıır. Fakat tılüia.A t .. .ün_ 
ttclbirİett 'rt!tn~i\ bir mÜddtt ~aııgı -
mn ~nüne ge!rmek mümtcün ölıtftll1'uJ ., 
tır. 

itfaiye sll bı.ı\mak hususunda da hay~ 
1i n\UflCUlAti tHtlamıştır. 

Yangın saat 4 e kadar devamlı su • 

rtttt sürmüıtür. Saat dört b\lçula doğ
tıl 9 dUka11 tlnıp kUI ~ldukttn ıonra 
söndUrülebilmiştir. 

DükKlhlardın k\.ırtı.alah ctfya pek az
tlır, %atar on be• bln llriltlah fat1* tlh
tflin ıdllıtttkttdlr. 

Yan(tın tsnaınnaa yualai\An olrftl • 
mııtrr. 

MadrlttA 100,000 yo.rr ttJlmll mtıda. 
fi Yardır. B\lhlt.r1 bllhllM ~llel 
krtldan NMNt bulmiktl4ırlt.r. llld-
rit mUdat!ıortnıA kullandıft loY)'et .......................... ____ ~.___..~..__.---__.__.........---.--.... .................................................. .ıo.-....... 

=':un~ '!tli': Memleketimizdeki 
retl Ull41tl tıüytik b~ ~-

!u:: ::ım:~~.U: Hataylı Türkler 
tfthlı @tMtkt~ o\t.n Alıııt.ny& Uo ,.n. • -
şa ıtftlılt bWunuyc.r. tkıaot ~ ha. (V~t ı ~) j bir tarafta hlÇbir suretle biJil Ulclbf.; 

rektt, l~akl lkl rt.ktp• haqi- lrya~atda.rmi, bUHin bundan m'1H(!rlh cek bir tezahürat gönnidUt. Bll'1tll 
slntn ckh& ~bult w mlllMlr' ııarttte h olmalarını söylediler. er yerde sempati il~ kutıla.ndılt. Bu 
sll&hlM&ôalın& bafltdlr.11 

MAYIN DôKMfl$lER Gene ·Antalt)'alalar h~yetten bir ri- murt.ô&at vt koııu§Dla d& bu neviden-

Londra, 1 (A.A.) - Timesin Cebe- cada da.ha bul\uıdtılar. l3d da Antak- dir.,, 4emişlerdit. 
1üttarık muhabirine fÖh\ ismi ve mil. ya \'e havalisinde Suriye ve Frıınsız MUşahit heyet bugUnkü Toros Ek! .. 
liyeti gizli tutulan bir vapur, Malaga memurlarıtıhl Alt~! diye biti\:! oolp preBi)'le Adanadan Halebe geçnıiştir. 
limanına ıirerken bir tnayına "a'rpmı• Y"zl A tak J Tü' k k d 'l c-l 

'.' -1 Türk kUUesinden ayrı tutmak istedik- u erce n ya ı r en ı er-
n çok ağır bir rahne almıştır. L k ı 

Franko taraf tarlarının İspanya_ 
l~rt klltlenln tamamen Tlirk oldukl&rz• ltiti ba ve teşyl etmiştir. Mu;ahiU. 

nm tark aalllll•rll\t lll&Jlt' dlkmlı ot. nı ve bu kU\lcnırı Ykl Hititler olclult- Ekspresin bei on dakjkalık tavakku-

dukları ilan cdilmektellir. ıt.rnıı ve hatıl mear ta.elan t.tUtllt e- fundan iıtlfade @dtrtk pra inmlıı...
ALMJtN.Y,A /SPANtAYI PLANINA dlllııot Altvtletln nual laf TUrk ktlt- ve l•tuyottd& ııe-r.k Aaana nı ...... 

ÇOK'I' AN GEÇIRM1$ Itlerl oUtukluını Sömtklerln~ Ar.p- rllannt ıöatertn klU"tpoetaUt.rdan aı. 
Moekova. ı (A.A.) - T~ ajansı iarm at; bU 'Nrlc ktıtlilorlnl hlçblr •· mıılnr ve katarın Myyaruıa damıa. 

bildiriyor: lz-vütia gaıetesi diyor ki: man An.p cıamltJarındlft uymayı'p latnu,lt.rdır. MUıahltlort lld 1&t da. 

8ovyet hiikiimeti bu teftt ele sarih d&Utta ht.k.a~t tttl~lerinl, ıon IM\&r.• h& refakat etm~ktôdir. Bunlar mı ... 
\'e ka~amaksız bir Ce\·ap vermiştir. litda h\MıUı ~ak1&tJarlll bu kUUelc· hlUerln eekNtorlertdlr, 
Dtl'ltal anla~manın yapılmaer .~ ade-
mi müdahaleye iştirak cdfh dnletle. t'l TUrklerdtn &yırmt.k mlk.1adtyle 
Tin ~panyadlı bulunan retml ve gayrı Arap o&llUaaand&n •t.YM"tla. ktJktıkla· 
'.ttljmt ajlnl:.ırı nAıwne derhal bir 1 mu 9Ö)'&ldU... 
kontrol letklJAtı yaratıhnuı IAlım. · Ant&l&Jalrtlr t.tUdk }ıeyetlnt MYI• 
chr. lnglll! \'e FraNuB ,aly&Ml mlhlh !ht.Uırl 11num4• yaptıkları bu ınbra. 
rm, B. Hltltri bir ftdAkArhkta bu. 
tunmak lilıumu halckında ikna edebi. et.atin ull blr toahUrat mahlycıUnde 

Atına •lçimi•in 
eö,a,,,..,,,; 

Atıfta, ı (HuaUll) - TUrld1• f1t16 
ıl D. Ruıon Bıret dUn hırlel11 mu.. 
tttarı M. Murad'- Ilı iki M•tıkttl 
allkadar ıdtn muhtelit mt1ıfıltr 

letekterinl UmJt ıtmeltıtdlrler, Hal. ğerlllmll'll-.lnl Ye n~&t.Jtetle kıbut •~ 
buki ,fi. l11tJer1 lspaıyayiL Olan MUda. I mıltrlndtn dolayı t•kkUrltrlnl IUftl• 

ha.le hnrekefini şiddetlendirm~k oiye. ı rak aynhrken, heyet, Antlıkyalıla.ra: hakkındı uzun süren konuşmalarda. 

&lndtdtr. Hltltrcl mUfAlllUır_, ~pq..I ~rkiyede s,ey~baU~ -ıurasında hic bulunmpş~ı.ır •. 
.ı.... . 



'lllusiAt 1 

ciddi musiki mabltlnlı 
ıeaışıetebllmek için 

Yaz.an: 

Mahmut. Ragıp K8semlhal 
Geçen asırda. ınusıkt i3lerinln ilerl&

mesl hususunda devletin yardımı ara.n 
~&7.dı; olsa. olsa san'atsever zenginle
ruı (M.cc~ncs) teberrüleri aranırdı. 
Devlet işe el atarsa san'at kurumlan• 
nm · t•kltı. · 18 1 ıı.Iı kaybolacağ1t neticede iler-
~~me ~olunda az serbest çalışılabilece
gı ilen 6UrUlilrdu. Fakat hele harpten 
sonra iş bUsbUtUn tersine dönmilş, an. 
anesız genç mueıki muhitleri devlet 

1 

rı:dımı olmadan hiçbir şey yapmağa 
k!n kalmadığını en başta ba.ğırma

ğa başlamı!ilardır. Harpten önre or. f anf2'!:ısyon çağ mı geçirmiş ola o mem. 
eketler kurulmuş makinelerin~ (yani 

orkestra, opera, cemiyet , v.s. terini) 
YardınısrzJığa rağmen gene imkan de
recesinde yürtitebiliyorlarsa da, orga
nizasyon çağına henliz girecek olan 
Jn:nıteketıer • devlet yardımmn: yok
~~gu.nda.n veya azlığından - bir türlil 
1

• sağıaın temelleri atamıyorlar. Bi
zını llleslekte az para ile çok iş çıkar. 
:tnak istediniz mi hiçbir §ey yapam::ı.z... 
srnıı: hele hem iş yapıp hem kar etm&
Yi d~§UnUrseniz yapılanların keyfiyeti 
(kalıtesl) derhal a'•am seviyesine dl~. 
eer. fBurada hep tstanbulu kastede
rek dertleşiyoruz). 

1 
Vaziyetin iç yüzil her yer için böv-

e olduğu halde, lstanbulda halk için 
~Usıkt Verimleri olarak yapılan işler 
ı:: hakikatin tersine yollarda bir ta. 
:rn :rn ~beler yapmağa mlinhasır kal
h~k gtb!dir: Yn çok ucuz duhuliye ile 
de hiçin konser tertip ediyor; netice
tutarı alk tehacüm ediyorsa da gelirin 
ıere b.nıasrarı korumuyor, veya artist 
ters· 1~Y bırakmıyor... Yahut da 
rek .1n~ doğru olacağına bükmedik. 
~ · Bılet ücretleri arttırrıtıyor, bu se
~ de salon dolmuyor... Neticede şu 

fena. hUkUmler yükseliyor: 
- Bizde hcııüz böyle 11cylerle uğ. 

~nm im1;6nı yok. çünkil seviye 
teJckk-aı etmemi§tir, irfan 8cviyeai 
olg:ııılaşmaın~tır ... deniyor. 

Llı.f lilı aı:ar fehvasmca d~ bu son 
hUkmUn mUgalatalardan ibaret deli!. 
lerin!n sayılmasına g~iliyor: 

- Halk operetine bal.·m, az:zım; 
nasıl kazanıyor. Halk bizde i§te böyle· 
sini ister. O se>ıin dediğin smıfo-nik 
konserler, operalar, filô.n, sökmez he· 
?ıUz buralarda! •• 

Buna. bir başkasmm delili katıl?• 
~or: 

- BO§ yere fü:iilüyorsım. Smıfonik 
konserler kim, biz 1..im! .. Bir gromo. 
f o"l mağaza.sına gir de hangi çeşit 
Pla1darm çok satıldığını bir sor.. Bir 
de radvo'lt:mn mii.<ıtcrilerinden danış: 
Rcıçı M1Sırı, 7«.ıçı Berlini cıçıyonnuş ... 
lıir kere de bunu an1a. da, ondan son· 
ta ka.facığını yor! ... 

k 
İşte konserciden dinleyiciye kadar 

e s . 
k erıyet arasında gecen münakaşa ve 
y lUlaatlerin ana temelleri bunlardır: 
anı, tama.m;ıe indi olan dilşünceler .• 

kU :Oavanın doğru esası şudur: Büyük 

d kç~k her {iehirde ve dünyanın en iter. 
c 1 k" 1 dır: M e>şelerinde bile iki zıt zümre var-

hatif USıkt terbiyesi hiç olan şehirlerde 
:A.grc ten ve 7.evk sesler:nden (Arts d'-1 
l llun nıent) ho§lananlar ekseriyette br. 

ııt.tı olan ti "k Wo •• 

akaır yu segı anyan zumre,, 
nis~ii'ette ?lur. Musılô sahnsmda bu 
!ek w tersıne cevlrebilmek için yü1'. 
ğaı:usıkt terbiyesi vasıtalarını t<>
fil:i ak i~er; yüksek musıki ihtiyacı 
di / ~erb:11csi ile de~l, musıkinln ken 
Ba er iyesi ile ancak kazandmlabiUr. 

§ka Çare Yoktur. 

madan en ~k kotı.3er"lere oo tenWZ 
"/ere fUUrlu programJtJT'la ba§Uımak. 
BUet"leri !}Ok ehven ücretlıere bağlamak 
fakiı.t bu.na karşılık da deulet yardımı
nı temin etmek. •• 

!stanbula ait yardım, konserler ve 
temsiller için birkaç tUrlü olacaktır; 
1) Artistik verim.Zerden t:ergil.eri kal
dırmalc; !) Şcltir sahn&inden para. 
sız istifadeyi. arti.stl.erden esirgeme. 
mek; 3) Arti8tler kon.serlerden kaz.a.n 
mak mecburiyetinde buZutufakl.arına, 

aksi takdirde konaerleri sıkl.a§hramı.
yaoak'ltırına göre de Walnn.da a.çıkları 
da hwmsi idarenin tereddilt8'ilz yar .. 
dımlari'le kapamak; S) Sonra ela her 
kon.ser programının Beyoğlu, Şehza.. 

debc,şı, Kailıkö'IJ gibi üç dört semtte 
tekrar'ltınnıasına dikkat etmek... · 

Şimdiye kadarki perakettde sondaj
larda İstanbul şu bir hakikati bin ke
re anladı : 1stanbulda mükemınel bir 
senfonik orkestra ve koro kurmak (ar
tistlerln emekleri öel~nmek · şartile) 
nıümkündUr. Şimdi bir de b:zim dedi
ğimiz himayeli şartlar temin olunsa, 
o zam.an tsta.nbuiun birkaç !!emtinde 
birden çok canlı bir musıkt hareket!· 
nin en ciddi şekiller altmda alevlenip 
Balkan §chirlcrinde yapılanlarla at 
b3i~,$"eliverdiğl görülecektir. 
~çen yazılarımda Balkan şehirle

rin eki konser, opera, konservatuvar 
faaliyetini sayıp dökerken, hele Ati
nada yapılan iyi işlerin şehir nüfusu. 
nun bUyUklUğU ve semtlerin pek elve
rişli topoğrafik §artları ile denk olan 
çokluğu maddesinde ısrar etmiştim. 
Fakat, sakm bu sözlerden "ayni Bal
kan §ehlrlerinde havai:·cı.tla meşgul 

bir zUmre yoktur,, demek istediğim 
anlaşılmasın; bunca ciddt san•a.t prc. 
pagandalarma rağmen hafifliği her§e
yin UstUnde gören zUmrelerin ardıar
kası oralarda da almaınamıştır. Bir 
Yunanlı meslektaştan aldığım . mek. 
tupta şunlar anlatılıyor:. "Yunan mu
sıkicileri arasmda başka bir.kitle da
ha vardır ki bunlar san'atlan ytlziln• 
den, benim sabahtan akşama kadar 
milyonlarca. kapitallere b'ağladığm kc· 
restelerle çabalıyarak kazanamadığım 
paralan kolayca kazanırlar. Bunlar 
da hafif musıkt tiyatrolarıdır. Operct
cilcr ve dizörler. Bilmem buna med~ 
niyet mi demeli, yoksa adilik mil Proz 
tiyatroları boş kalırken operet tiyat
roları hıncahınç dolu. Bir proz artisti 
ayda ancak on bin drahmi kazanabil
diği halde, ötekiler 25-30-35.000 
drahmi aylık alıyorlar. İşte bir iki i. 
sim: 1ro Handa, Anna Kaluta., Zara 
Briyanti, Petros Kieyakos, v s .. Di.zör
lere ve hafif şarkılara gelince, hake
za! Bugün Atinada bir Sofya Vebo, bir 
Kakya Mendri var ki ayda 30.000 drah 
miye para demezler. Ve ahali, bunla. 
rın ismini taşıyan herhangi bir tiyat
ronun programını gördü mü, divane 
gibi oraya koşar. Vembo veya Mendrl 
nin fonoğraf plaktan bir iki gün için
de tukeniverir. İşte bunlar böylece o 
kötU ve adi san'atlarile kıyamet kn. 
dar para kazanırlarken, öte yanda za-ı 
valh piyanistler bir dersi 25 drahmiye 
vermeğe katlanırlar.,, 

İşte Atinanm ve öteki kUçüklü bü
yüklU Balkan şehirlerinin arka yüzle
ri! Ciddi musıki muhitleri, bütün bu 
haf:fi arıyan zümrenin ve onun artist
lerinin geniş öküdeki gürültüleri ya
nında canlandırılmağa çalışılıyor. Biz 
de bunu yapmalıyız. Ciddiyi genişlet. 
meğe başlamak için hafifin kendi ken 
dine yok olmı.uıım beklemek gtilünç 
olur: Basit ve hafif, belki - ve ne ya
zık ki • birbir yerde bUsbütün yok e
dilemiyeccktir ! 

sen 
1r~. esası bu olunca, hem güzelim 

llin c erı b?şuna intizarlarla geGirme
hr ~e f ecı bir dalalet olduğu anlaş:. 
art enı de sivri dağların tepesinde 
Bekczye? sondajları yapar gibi "yük
+,.._ san ate karşı halkın idrak seviyesi 
~'lekkUI etm· . t . i . --------------ikld b' ıı:; mı, e memış m ., dıyc 
tnel:r. ır Uçer bceer ciddi konser giriş
d ıyle ovalanmanın garabeti mey. 
auadna çıkar. Tutulacak biricik cıkar yol 

Giresun C. H. P. 
kongresi 

"' ur: -
Giresun, 1 (Hususi) - Cumuriyet 

n - Halkın ekseriyeti neden hoş'Uı- H ~artisi vilayet kongresi faaliyetini 
a ırnı~, radyoda en çok nereyi ve ne1}i 

1 
bitinni§tir. Müşahit olarak aaylavımız B. 

rarnı~ ve Jı • 1 • , , - 1 1 ke . an11ı n.at.: ar heme~ı tu,.. smail Sabuncunun bulunduğu konıre-
nıverirm.~ .• bütün bunlara hiç l>aka l de mühim karar alınmı1tır1 

PoUs Haberleri 

Mas'akta yeni 
bir kaza 

Evvelki gece Maslak yolunıJı bir ka
za olmuştur: 

Şoför Hayrinin idaresindeki 1820 nu 
maralı taksi otomobili Sanyeıden Şiı -
liye gelirken Hacıosman bayıı:ında yan
daki hen'deklerden birine yuvarlanm.:ı • 
tır. Bazı yerleri kmlmı§1 §Oföo:e bir §ey 
olmaml§tır. Şoför Hayri kaza hakkında 
şunları söylemiştir: 

"- Hacıosman bayırından ç:karken 
karşıma elektriklerini tama~n yakmış 
bir otomobil çıktı. Kuvvetli ziya gözle
rimi aldr. Direksiyonu sağa kıvırdım. 
Bu sırada otomobil hendeğe yuvarlcın -
dr. içinde müşteri yoktu." 

u~ kumar vakası 
Galatada Kasaplar sokağoıda 9 nu -

maralı Servetin kahvesinde Hasan, Ab
di, ve Ahmet adında üç kişi kum.ar oy
narlarken cürmü meşhut halinde yaka
lanmışlardır. 

* Tarlabaşı caddesinde kahveci Ce • 
malin kahvesinde kumar oyruyan Ke -
mal, Cernal, Hüsamettin ve Martiya a -
dında dört kişi zabıta tarafından yakala 
narak haklarında takibata başlanmı§tır. 

UÖ-URSUZ DEDtôt tÇtN - Ka -
sunpa§ada Bedrettin mahallesinde :fs • 
kender sokağında oturan Ester, evvelki 
ge::e kapısı önünden geçen seyyar por
takalcı Yaşovaya: 

- Uğursuz herifi Kapının önlin'de 
dolaşma!" diye bağınnca Yaşova kız • 
mış, Esteri göğsünden iterek yere dü -
§Ürmüştür. 

Ester başında yaralanmış, hastaneye 
kaltl:rılmıştır. 

OTOMOBİL ALTINDA - Halı -
cıoğlunda otufan ~ yaJtnda Rüatcm Har 
biyedc ıo!ör Bekir.in sürdü~ü 2092 nu
maralı otomobilin altında kalmı§J başın· 
dan yaralanmıJ, hastaneye kaldınlmıt
tir. 

BtR OTOMOBiL KAZASI DAHA 
- Evvelki akpm Balatta §Oför Peya • 
minin idaresindeki 2654 nuınaralr otı:>

mobU 12 ya~larmda Todori kızı Despi -
naya çarparak yaralamıştır. Yaralı has
taneve kaldmlmıı soför yakalanmıştır. 

BiR ÇtFTLtK YANDI - Alemda
ğında Baltacr ormanı civarında Halinı 
paşa cHtliğinde yangın ~ıkmıJ, ates 
ı;Uratle penislemiştir. Sarferlilen ~avret
lere r.ı~men ~nprn lltıt":ak bütÜTı rHtlik 
yandıktan sonra FÖndürülebilmi~tir. 

Edebiyat gecesi 
Edebiyat Fakilltcai Talebe Kurl!mu 

S kanunusani galı ak§<lmı Fransız Ti -
yatrosunda bir edebiyat gecesi tertip 
etıniılerdir. 

Bu gecenin bilhassa edebi ve güzel 
bir gece olması için büyük bir proğram 
hazırlanmıttır. Toplantıyı edebiyat fa -
kültesi dekanı Bay Fuat Köprülü aça -
cakbr. Dekan gece etrafında bir söylev 
verd:kten sonra halk eldebiyatı hakkın
da B. Sadettin Nüzhet, divan edebiyatı 
ve edebiyatı cedide hakkında B. Ali Ni
h;ıt; musikinin tarihi tekamülil hakk1n
cla da Konservatuvarc1an Bay Adnan bi
rer konferans vereceklerdir. 

Pazar gUnkU ma~lar 
Eminönü Halkevinden: 
3-1-937 pazar günü Bozkurt ve 

Bakırköy snhalannda yapılacak olan e
vimize bağlı spor klüplerinin futbol maç 
lanna ait program aşağıya çıkanlmıştır. 
Alakadar klüplere tebliğ olunur. 

Proğram: 

Bozkurt sahasında: Saha komiseri: 
Avni. Fatih - YıM:z saat 11.15 de ha
kem Abbas A takımı. Alemdar - Hah -
cıoğlu saat 13.15 de hakem Numan, A 
takımı. Bozkurt - Yeşil direk saat 14.45 
de hakem Refik, A takımı. 

Bakırköy sahasında: Saha komiseri· 
Cevdet B:ılmköv - Lanc:ra saat 12 de. 
hake"!'I Cemal. B tak-mı. K. Pazar - Şi

mendifer saat 13.lS de haker.ı Faı:•l. A 
t~k-r,..,r. ft:-1r.r,,.ö•1 - T,~nga saat 14.45 
de hakem Fuıl A takımı. 
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Yılbaşı gecesi 

Polisin yakasını 
qırtan şoför 
Meşhut suçlarda Bir ay 28 

hapse mahkôm •• gun o!du 
Yılba§l gecesi olan sarhoşluk, haka

ret, darp v.s. gibi bazı hadiseler, diln 
meşhut suçlar kanununa göre hakycr -
lcrine verilmiş, duruşmalar yapılmış ve 
bunlıiI':ian çoğu karara bağlanmıştır. 

MODA BiRAHANESiNDEKi 
HADiSE 

Hadiselerden biri, gece sabaha kar
şı Beyoğlunda İmam sokağında "Moda" 
birahanesinde olmuştur. Bir müşterinin 
gürültü, patırtı çıkardığı ve öteki müş
terileri rahatsızlığa uğrattığı polise ha
ber verilmiş, Taksim merkezi mürette -
batın'dan 1024 numaralı Ali Rua ile 783 
numaralı Halil, birahaneye girmişler, 

orada karşrlaştıklan ve kara.kola götür
meğe davr.mdık1an §Oför Muzaffer git
mek istememiş, Ali Rızaya sövmüş, zor 
la dışıırıya çıkarıldığı zaman, kapının 

önünde polisin yakasını yrrtıru~ ve ya
nağına bir tokat yerle§tirmi§tir. Sonra 
karakolda da ileri, geri söylendiği gibi, 
Beyoğlu me§hUt suç hakyerine götürü- ( 
türken de, yolda Ali Rızaya "Ben bu i§
ten dolayı olsa olsa bir, bir buçuk ay 
hapis yatarım; çıkınca, sana gösteri -
rim !,, demek suretile, adi yen tehditte 
bulunmuş. Ayni zaman:da, kendisinin bi
rahanede eğlenenlerin rahat ve buzu -
runu kaçıracak derecede sarhoş oldu -
ğu da dava mevzuu; ortada bir de mu

ayene raporu var ... 
İ§te, §Oför Muzaffer, dün nöbetçi o

lan asliye birinci cezaya, öğleden sonra, 
aleyhinde bu noktalardan dava açılmı§ 
olarak gönderildi. Davac.ı polis Ali Rı
ıa !da, hakimlere, davaamı apğı yukan 
bu tekilde anlattı. 

Şoför Muzaffer, §Öyle diyordu: 
- O birahanede altı duble bira iç -

tim. İçmiştim, ama pek o kadar da sar
hoı değildim. Muharrem adlı biri, bir 
meseleden dolayı birisile yüksek sesle 
konuşuyordu. Konuşma, münakaşa ve 
kavga halini aldı. Bu sırada polis Ali 
Rrza geldi ve Muharreme 1doğru yürü · 
dü. Kalabalık arasından, Muharrem ary 

rılıp gitti. Polis bunu benden bildi. GQ
ya ben araya girmişim de onun kaçma
sına sebep olmuşum! Halbuki, ki.çıran 
ben değildim, oydu. Tutamadığı için 
kaçtı o adam l Ben, böyle deyince, ya -
kama yapıştı, beni karakola götünneğe 
girişti. Ben, buna bir sebep göremiyor
dum. itiraz ettim. dinlemedi, ba ıma 
ne olduğunun farkına varamaldığtm bir 

• 

şeyle vurarak, beni dışarıya sürüklcdı. 
Hen itiraz yolıu söz söylemekten ~ka 
bir şey yapmadım. tşi büyüten, kendi -
si ve arakadaşlarıd:r 1 

Birahanedeki mü~tcrilerden üçii, gar 
sonlardan ilcisi ve iki polis, şahit olt:rak 
dinlenildiler. Tüccardaı~ Baha, operet 
artisti Yaşar Nezih, tü:cardan Mehme~ 
garson Tevfik ve Ahmet, 783 numualı 
polis Halille 1311 numaralı polis r..ifat, 
muhtelif safhalara d::ir söz söyldilcr 
Hadeler arasında b:ızı ::::üb:ıycnetlcr eö
rüldü ve bilhassa Yaşar Nezih, b:r kaç 
defa çağınlarak, öteki şahitlerle yü 1eş
tirildi. 

Müddeiumumi muavini, ceza l:nnu -
nunun 266 ncı, 273 üncil, 191 inci m~d
desinin 1 inci bendi ve 572 inci mnd ., 
delerine göre dava edilen şoför :A:uzaf
ferin. müteselsil bir tarzda sus Hediği 
kaydile, cezalandınlması isteğini orta -
ya koydu. 

Sadettin, Ertuğrul Sait. Murat Şc • 
rifoğ!u ile teşekkül eden hcıkyeri l1eyc
ti. şoför Muzafferin 1 ay, 26 gün hap
sini. 70 lira para cezası vermesini ve 
700 kurus hı duruşma masrdı öden:c -
sini kararlnoıtırdı. Ayni zamanda kendi-
sini tevkif etti. -

Sarho~luktan cezalar 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza hak

yerinde de, yılbaşı gecesinde fa:lıı sar -
hoş olmaktan Laznr bminde biri 7 gün. 
Yaşar isminde biri 1 gün hapis kararile 
cezalanl:iınlm~brdır. 

Fransız ve Yunan 
kon•olosluklarmnda 
Yılbaşı münasebctile dün Fransı:ı 

ba§konsolosu B. Hanriyo İstanbuldaki 

Fransız kolonisi ile §Chrimit:len ge~ -
mekte olan Fransız seyyahlann:n teb:ilr 
]erini kabul etmiştir. 

Yunan başkonsolosu B. Gofos da. 
konsoloslukta Yunan kolonisinin teb -
riklerini kabul etmiştir. 

Dün Sent Mari kilisesilc Yun3n kon 
solosluk kilisesinde dini ayin de yapıl· 
mıştır. 

ölen mua ilim ailelerine 
yardı:n 

ölen muallimlerin ailelerine yapıla • 
tak yardım etrafında te§ekkül elden ce
miyet ilk kongresini bugün saat 14 de 
Universite salonunda yap<:caktır. 

BiR CESET BULUNDU 
Cinayetin para için işlendiği zanned.Uigor 

Dün sabah Nuruosmaniye eamii ar -
kasındaki sahada top oynayan ço:uklar 
hendekte yüzü gözü ve ellerinin par -
maktan jiletle kesilrniş, kafası soyul -
muş bir ceset bulmuıJardrr. 

Bulunan ceset çocuklar tarafından 

derhal zabıtaya haber verilmi§, zabıta 

ve müddeiumumilik hadise mabı11inc 

giderek tahkikata b:ış!amışlardır. 
Cesedin para i~in i~lenmiş bir cina .. 

yet olduğu zannı kuvvetlidir. 
Ceset sahibinin Kocaeli vilayetinde 

Akçamesçitte 317 doğumlu Ragıp ola. 
ğu tesbit e-dilmi1tir. 

Tahkikata önemle devanı ediliyor. 
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tanbul- Edirne hattında 
Devlet Demırgollarının ilk tireni dün iki 
istasyondan da büyük tezahüratla kalktı 

Istanbul valisinin ve D. D. Umum 
Müdürünün merasimdeki sözleri 

,>ollannı kendi eline alını tır. 1936 
eenesi ile beraber memleketimizde tc. 
nebi~r ile işletilen demfryollarının 
90nuncasu da tarihe ikan mış bulun.

1 
maktadır. 

Büyük .Başbakanın ·mendifer :ı-i. 

ya.sietinin bu patlak muvaffaki~tini 
candan kutlular, munffakiyetler te. 
menni ederim.,. 

Muhittin UBtiindağclan sonra De. 
m.iryoJJan umum müdilrU Ali Rıza 
Brem de şu nutku söyledi: 

.. _ Bu hattın demmiycü :her.ktıa. 
~ ma.1<ımdur. Binlerce ı.tanbult11. 
Jl'tln bur~ya tıoplanrıtaM da bu eMm. 
miyeün bir delilidir. 

1936 ~cnesinde Af yon - Aıatalya 

ı.atıanmı.z Kara.kuyuda Aydm hattı 
ile birleşti. Malat7a - Sin..ı:ı hattı 
Bekimllana Yardı. 

Irmak - Fily~ hattı Çatalai7.rnda 
ilk kömür knyııağına erişti. 

DemirJ otlarının ilk treni. istasyonlar. 
la. birlbiri ii~rine ytğılan hnlkrn Ye 

mektepfüerin Cumhuriyet marşı te. 
rennumJeri arasından geçerd• Edir. 
neye nnncaya kadar Üzerleri Ata. 
türkün 1t.4limlerile ~u lü taklar ~u. 
rutm.u olan her iıd.a!llyonda rniilki w 
askeri rical, mahalli memurlar (', H. 
P. erkanı ,.e bilh.a.'lf'a hatta uzak ka. 
saba ve köylerden ko up gelen hnlk • 
ve mektepliier tarafından karşılan. ıoo,ooo hra kazanan 
nnş ve ufurlanmışttr. Bay SUleyman 

Halk. her yerde lokomotifin önün. 
de kurbanlar keserek Cumhuriyet 
idare.c;inin Türk topraklarından öz 
Türk '!nah olarak geçirttiği hu ilk tre. 
ni kutlamıştır. Kabak~ahlaı bir de. 
ve ve bir öküz kurban etmişlerdir. 

Rizeli 

Yılbaşı ikramiyesinde kazananıar 

Vural'a iki yüz bin lira 
nasıl vurdu? 

200000 liranın talihlileri arasında 

Ankara caddesinde kitap;:lık ıirketi ha
malları ile Alanyada rr.abccmc mUbati • 
ri Hasan, kanar Şefika, krzı Ay1e. Oı
kudarda Toptaşı tUtUn deposunda kan
tar memuru Bay Sami vardır. 

150000 lira kazanan biletin tahhlile· 
rinden biri Edirnekapıda kahvC(;i Ma • 
latyah tz.ıcttit. Bir ay e'fVel civardaki 
evlere &u taşırken biriktirdiği paralarla 
kahve açmrştır. Aldı~ı para ile kahve -
ciliği Uerleteeekmiş. Ayni biletin talih· 
lilcdnden bir kısmı da Ankarada aake· 
rl fabrikalarda Şevki ile arkadaştan ve 
Tc vikiyede kimyager Tahsindir . 

100000 nnı ku:ananlar ırasmda Ça· 
takada orta okul muallimi AU •c deri
ci lsmail vardır. 

Ni§anta uıdaki Gilneı apartımanın • 

Liste dun ~ıkrrıı~t.:r. Bu sah htan iti· 
aren piyango mtidü::-hiğti !kramiyele· 

ri dağıtmaya ba hyacaktır. 

AıtlORTI J E MtrKAFATlAR 

Sonları ( 3) ve ( 6) le nihayetlenen 
biletlerden on lirıhk olanlar be§ lir•• 
bei liralık biletler iki bu~ul: lira, iki bu· 
çuk litılrk !Jiletler 125 lcuruıt amorti a· 
1acaklardır. 

Son çift rakam ( 17) ile nihayet ibu· 
lan biletlerden on liralık biletler 100 li 
ra, bet lirah\c 'b etler SO r lira mu • 
klfal alacaklardır. 

6120 den 5170 numaraya icadar v 
3499! numatt'dan 3444l numaraya ks 
dar olan numaralardan on liralık bilet 
ltr H.lO lira. 'be linl•k bHttler 50 st 
lira mükUat alacaklardır. 

'dıı Yani. Manisada fsmctbey fabrika • ----------------! 
smda veznedar Şcfik'c yetmiş bin . Te
pcba ında 132 numaralı apartımanda o-
turan Bayan Esterle Alanyada maliye 
tahsildarı Etem, kızlan Etnine, MürUv
vet, Ayşe ve oğullan Ahmet, Halit. Ke 

Sapanca ile iz.mit 

ko.nalla bağlanacak 
h:ntlt, (Husu~I) - Sapa.nr.a göl 

&i ene bu memlekette kaıa.nctan 
mşka birşey dtişünmtyen Şarlc De~ir. 
yollan ela nihayet enmize geçti. Tnk. 
') ~nm kallonITUL"ln2l, Cumluıriyetçi, 
Halkçı bir i ~tme ihib olan Dev. 
Jet Dcmiryollarl bogftnclflt itibaren el 
:koymuş oluyor. 

Çorluda Kolordu k\ımutanı K-0rge. 
neral Salih n maiyeti treni karşrla. 
mışlardn·. Bu Mbnh Edirnedl'n kal. 
kan ilk Devlet Dentiryolları treni de 
Ç,Orluda kar§Ilaşmt. n iki lokomotif 
düaü seslerile ~lnmlnşmışhırdır. 

'l'ekirdağ valiRi ,.e maiyeti Murat. 
lıda, Knklnreli vali!'li n vilA.y-et tr. 
kanı Alı>lılluda treni knŞ1lamı,ıar ,-e 
Kırklareli ,·agonlan burada nyı1lı•. 
n1c Kır._hm~Hne gilmi_tir. 

' rim ve Aliye elli bin füa çılcını tır. ite bmit kürf ninin btrihirln~ bağ\a11 
ma.c;ı için ~<;kiden beri hlr tasa-n·ur ,.a 
dır. önce yapılan tctk:!derde S.'lpa 
ca götünnü ~ularının a:r..:ılmnk1n old 
ğu SÖ)"1enert>I\ lıir fayda hasıl olr.n~. 
cağı ileri -ürtilmekte l(lf. 

Bti.,,;tklerlmizi gygı ile anmayı bir 

vaf!ife blltrim.,, 
Bu nuttiklardan sonra Şar~ De. 

mir.yollan memurlarmdan bir ut 
badi yudığı fİİrl okudu. ~rr han. 
do.lu 14Jtfklll mP.rşnn çaldı. 

Kampasa trafo hareket saönin 
,..adaftlfmı kak veıiyordu. B. Ali 
Rna F..rem ih yeni hatim mü«ltrl B. 
Salli.Mttin, beledi) e umami mtlfet. 
fioi ll. 1'edlk Te ga:r.c(eci)e,r~en bur. 

lan treae binclikr. Yeı>Tui YapL 

J.a.rdan ~ o1Vltr.a1JI T~ bayraklarla 
s&denıımJI olan katar, hallml c.&ndan 
aBn.,ıan aramda ~aa kalktı. 

lhı :merasimdeıt sonra, itlarenin 
'aalMlan, öalednde şehtr bana.sn 
~ hal ~me giderek Abi. 
d~y. 91Jenk koym9flardrr. 

U~umcöprtide Edirn den gel n üç 
kişatik bir heyet latanbul trenini kar. 
.,tlayarak I. unbltldnıı elert hcrtt. 
lere ı-efa rat eUlli tfr. btanbul t~i 
Kan.aiaç \f Edirne. :ehir ~tn~yon. 
lanndan t:dinıclilerin i!:&en gelen te. 
zahtlratlarile karodanmı~trr. Jstanbut 
)'olculAn kesihniJ'etl alktJlar arasın. 
da tr•Jerini bo§al~<ilar, t.§ta 
'I'raQ& 11nıam mtifetti§liji ba :mtişa

' iri SabTi ve Edirne ~isi Şahmbaş 
, .• bütla mahaJll hUkGmet erl<Anı, bf'. 
~ediye reisi H C. 11. P. mümes.ğlleri 
ka111lama rı-:<:mine ıiştirak etmi lerdir. 

1ST.ANBUL TRENi EDIRNEDE 

Tr•n nUta)·et Ea.irneye ,-ardı ve o. 
ı·ada fevkalade ta~ın bir 'tezahüratla 
karşıla.nd:r. ~tasyonll dol<luran .halk 
Mi:ylk bir 'bayram günil yap.yor, her 
ta rafta kurbanlar ltesiliyorda. 

200,000 lira kaz nan kan· 
tar memuru Bay 

Yılba~ı piyangosunda kazana , talihJ 
lilcr birer, birer belli olmaktadn. 

En büyük ikramiyeyi kazananlar -
dan ikisini dün yazmıştık. Bu ikramiye 
nin talihlilerinden ikisi de Bahlresirde 
belediye tahakkuk memuru Bay Nev -
zat ve tahsildar Bay Mehmettir. tlçün
cii bir talihli de Ankarada İsmet Paşa 
m4lballesinde BC§tepelerde oturan Ba • 
yan Şükr.iyedir. Dördüncü talihli ~e 
Ma~ada Bay Şevkettir. 

200000 liranm talihlileri Rizeli Sü -
leym.an ile Kurmpaşada eski Bayram 

PangaltıdA 14 numarada oturan Ba
yan Novcrik ile Adapazarında kundun
er Murat ve Seferle askerlik tubeaind"' 
muamelllt memuru Şevki de otur bin li· 
re kazanan talihlnerdendir. 

Gumilşhacr köyünde Mkim Bay Na
fizle dokur arkadaırna yirmi bin. Ço· 
rumda Sarimbey köyünde muallim Mu· 
ıaucı: ve arkada lanna on be~ bin lira 
çıkmı1ttr. 

Sabık dilnya gü.ıcllerindcn Ba -
yan Kcri~ Çartıkapıda seyyar satı .J 
cı Bay Ahmet, Buruda Merkez otc • ı 
lindc Bay Şahin, Sürtte nafia fen me -
muru Bay Sabri, Niksar idarei huıuai • ı 
ye memuru Enver ve -dokuz arkad.aşt, 

'i..adik nahiye müdürli Bay Ahmet. h -
mitte Bay Arif arkada§lan. Eu:urumda 
Nümunc hastanesi ba§doktoru Bay Sah· 
ri, öldemiştc terzi Bay Şakir ve tütüncü 
B. Mümin, Denizlide Ortaköy okulu mu 
allimi Bay Fikretin kansı Bayan Hav -
va, yine Dcni.7:lidc mütekait binbaşı Kı
zım, Erdekte bakkal Na .. mi. Çatakadı
tahrirat katibi Hilmi de o:ı bin lira ka· 
zanmT§latdrr. 

K~iıt ,., l\artnn hhrikasının ' 
bilhMSa ikinci k:\ğlt fahrikn!ı 1 
ıııtllülo~ fılbrik:ıtStnın temelleri atı 

dıktan onra f11.brikalnrın muhtaç o 
duğu !luyun Sapanca ~rnnden tf'tl' 

nl ~anlet! dü~ünüldü. Siimtr Ra 
umum mUdürlüğlinün . apanr.a. 
röıtdtrdiği bfr r.;u mUh•ndi!li g~çenlt 
de rölde tetkikler yapmışttr. Mühe 
disin ''a.rdığt netice, göt . u~-unun gti 
den ıüne azalmakta değil, hilal< 
günden rüne ~oğalmakt.a olduğu ' 
~nun i n de h~mtt k6ı-f zht bh· il 
nal RÇththıleceği mt.rku:indedir. 

Diğer taraftan, Sapnnc:ı gölün 
İzmit körfeziM bir kanal ile h:ığ\ş 
ma.-.ı lzmit için büyük bir hadi~ t 
kil etmektedir. Bu u:kdirde İtmit 
bir su kaynalına kuıı cak u ~--r. 

lın ge~ceği "Sahada bulunan Bf'.' 
Derbend batakhjı lı.-urutulmu 1' 

caktır. 

A'DIRNEDEN DE lltR TREN 
KALKTI 

Şehirdeki co~klın tezahürat ua. 
sında :nutuklar ısöylenmiştir. Bu an. 
da yaşlı bir sat §ll wleri demiştir: 

.. Benim dedem u yollarda p.lış. 
ntıflrr. Eskiden O. yollarda işl~yen 

~~de Sn~~lıerieobranBa~n~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Cemiledir. 

Edirne, 1 (Huırmt) - DeTlet De. 
IMiryDllıan umma den bu sa. hat yabancıl:uıncb ,., buradan para. 

lntz yabancı •tmlekdlere akıp gidi. 
lııah ilk tren büyük -··-... mle kalktı. yordu. B•giin artdc bu llat da bizim. 
Balk, Edirne Şehir ı .yonu cinn. dir.,. 

nı 41olilvmw,ıu. B• aqam belediye t.arafmda.n bir 
Villye .. ı fia mthUi.rü B. Kem 1 ,d ffril•i8 'fc ba ziyafettt>, :tren 

Bayan Cemile birkaç gün evvel E -
minönünde Zengin ıiıcsinc gitmİ§, be§ 
Hra uutarak §Öyle dcmiıtir: 

- Şimdiye kadar kendi talihime bir 
sok bilet aldan. Fakat sıkmadı. Bugün 
de 'ldokw: aylık çocuğum Vural'ın t•li -
hine bilet ..almaya geldim, demi tir. 

Bayi bileti vermiş, Bayan Cemileye 
de: 

O.• tt mualıtm 'B. Thsan heyecan. haitmu>: «tftiti Yunu araıı;isinff sa. 
b hitabelt.tde bulundular. Kauaiac nriıat Mlahtirat cti6~ren Y11n&n r.a. 

bitlertndea batalan ela bulunmuştur. 
it!tasyonuncla da nutuklar söylendi. tstaabuldaıa ıelen heyet bu gece - Mademki Vural için alıyorsunuz. 

Nafta. mtidürü B. Keıııal, .Parti ebpre.-.e bflğl8MR hu a9 bir vagonla Bu sefer muhakkak size bir ikramiye vu 
Mnwut BaJall Bariye. dlş heku.i B. dönmü~r. ncaktır, <lemi_ştir. 
Snlt trMM U.-d(;prlye kadar ıffti. --~----------- Bayan Cemile bileti alıp s.ıkarken içi-

ler. Oradl\ btanbuıdan geJ«e1ı: ın. Kar111 ca1arın Hayatı -ı ne bir ıüphe dü~muş. bayje şôyJe bir 
lif ~~Ilifladılu. sual sormuıtur: 

Dia M ı·ann IGtapla-mdandn - Sahiden Vurala ikramiye ç.ıl:arsa 

Edirne, l (HllM&i) - Bu abah Fiyatı ;s kuruıtur parayı kim alacak? Yani ben alabilir mi 3.ll 4'e lataa1"aldaa Diba Dn'.lel .._ _____________ .,:! }'İm? 

Anne5i olduğundan isabet edecek ik· 
ramiycnin kcndiainc verileceği temin e
<lilincc Bayan Cemile evine gitmiştir. 

SAKARYA Sinemasında 
Dana Kreh ve Krallçesı 

Fred Astalre ve Glnger Rogers•ın 
En BUyUk muva'takıy~ffert 

filoyu Takip Edeliın 
(f ollow the lleet) 

filmini görerek yeni sene hot ve nqe ile t~it edilmektedir. 

• En güzel yılb••• hec:Uyest 

SARA V Sinemasının 
81r •eanaMda bulunmak va •u Hansta 

Edclle Cantor'un 
Gangsterler Arasında 
En gOz&I f'renStzca clzlil ıum·nı s;tirmc~t!r. 

Evvelki gece ikramiye çıkınca ba -
vi bir o•omobille Kas:mpaşaya giderek -----------------------------! 

DUn Maalak volunda yeni bir kaz• otmut ve bir 
oio•obll flaha dt vrll•ittlr. rt Sl"ftimlz devrilen oto· 
mobili gzs.twlfor. a.na ald yazı 3 tindi uyıtamızda 
oku,unuz. 

Hayan Ccmilenit evini bulmuş kapıyı 

;.ıcan kadmc: · 
- Vurala ikramiy vu~du A • 1 pa· 

raln.ı demiştir. 

'Bilet bir saat evı; •1 uykuya dalan 
Vurafrn koynunda olrlugundan küçük 
'•'WT l mecburen urndmlmt . 'kundağı 
,.;· i.'lc .. ·ek bil,.t r.• • r lmıtttr. 

lJ··kud;tn u••ar.dr tlan Vura1 :M .. disi-

Kur mu 
Büyük Piyangosu 

Türk 11ava 

Şimdiye l< ad ar binlerce kişiyi zeng n etmişt;,. 

3. cü keşide 11 ikincı Kanun 937 dea. ; 
ne 2'Ulc-ı talihten bılı ber ,-ıE_;hlrk"ll an • 

~:~i oltl\ı r"Rmına o, ?h 1iravı ıtlmış .[ Büyiil< ikramiya: 45.000 Liradır. 
Diger taliblılhy Suleyman da bir fı-J A .. yrıca: 15.fJOO, 12.000, lll.if.A) tirahk ikramiye eıl 

r~nC:a amurkarkcn yirmi gün evvel i - ( 1o000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat v d 
şmde~ ay:ılrru t:r 'M cr.ı1eketine gitmek ar n. 
fü:ere ha.ı:rrıanırken ııyni gi!eden bilet D i k k at : 
almı 1stanbuldan rnlmırdan evvel ta-
lihini dcn!mek i tc-ni!:.tir. Bilet alan he:rkn 7 /ıl:kinc\kinun 937 günii ilkıamma kadar bif .. t 

Sa• Süleyman d tcım on bin lira al- c!eği!tirmİJ bulunmahdır. Bu tarihten sonra bllet üzenndcki hakla :; 
mr.;ttr. olur ..• 
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- Fe,übhanallah, ekmek mi? .. Ke -( 
ınale, Is.maile de andınyor! deyip du • 
rurken, artrlc: kendini unutarak kolunu 
~afın altına llZath; kahve fincanındaki 
onyağr cHkiver-di. 

Tanı keyfe gelip laklaka baılryacağı 
•ırada, Hafize 

.. - T eşekkü,r ederiz, duik olma Züh
~ ~lendiciğimt i basıp tuhnu§tu cad • 
eyı.,. 

Sokağ.,n baımda biribirlerinden ay -
rılddar; ikisi de evlerine yollandılar. 
. _Ed~ yiiz görümlüğü salknn küpele
rım takb. Bol bol lavanta, az mikdaıtda 
PUrda ve allrk sürdü. Hafif bir sürme 
çekti. Yedilik fistanını ve ağırlık olarak 
alınan Pil!C!dan yaptırdığı: JeyJ.$.ki fera • 
cesini giydi. ikinci bostan korkuluğuna, 
lınınaz melaikeye yine görünmeden, çık
tı lcapıdan. 

Daha vakit erken; öğleye bile .saat
ler var_. Aksanya indi .. Salat baraka -
lardaki kasaplar, manavlar, karpuz ka
\'Un aergici1eri: 

- Hacrbekirin kaymaklı latilokumu ! 
- Titreme gerdan bi.n albna, ima • 

ıunır.. 

- Ananı babam, Edirnenin devayı 
~misin~? ..• leri verittirdiler. Ye
!iltulwnha kahvelerindeki tek tük müş
teriler ide daha edep dairesinde sözler 
ırtblar. 

SJnnakeı hanına yaklaırrken, Eda -
'lllll vücudunda bir ürperme; yüreğin • 
de .... ~ d ~ 1..! _,_,, __ _ 

~-• ognı "'r ÇctilllDIC ... 

N4! hllllere girdiğinin farkında ve 
~dine hayrette: 

Ne idim, ne oldum ben?-· Bu lcadar 
lr'1 hnnhıllqtım, mankafa oldum? 
ti. fleaun harap kap11mm önüne gelmİ§· 

.. t ıtc tam orası; iboyalı bıyıklmm 
~tlar,nı sildiği nOkta. .. 
~ bryrk]ıdan eser yok ... Acaba 
•t erken de Ondan mı? 
İVdfin.ıarnu yavaılatb. Tıpki, Yüiya
güııij, koltuktaki yürüyüıüniin aynı. 
Kar§ı bldınma geçti. Hasanpa§-8 

lraralcolunun kö§eıinden ~b. M.ıııırlı 
Zeynep Hanım konağtıun ( 1) duvarma 
gelince du.rda. 

Nt-.re 'd" ? N ye gı ıyor. .. e iıi var Ve:ı:ne-
cilerde? •• Esnaf illi ki FerrneneciJere ca
madan, potur ısmarlıJ"aCa.k? 
~.~.dü geriye. Yine S.rnnaket hant· 

'1Uz.ı onun dcn Koskaya doğru birft7. in -
di •.. \ine nereye? .. 

, D öndü. 'rekrar hanm önüne geldi. 
A,yaldlll"I bir türlü oradan uzakla§8mı • 
J'Gr, Han kaprıına bitiıik takunyacı 
diildrBnnun raftanna gözleri ldatrn.ı, ... 
keaer sallamakla ~gul takunyacı, Ia
"1tııta kOkulannı duyunca bapnı sevir
di. Yılışıyor: 

- O senin tombul ayaklanna liyık 
kadifeli lalmlnrpn da var ıeıkerim .• He
le -1 • • 

~""' ıçerı ... 

Yürüdü. Şimdi de, ta.kunyacııxn ya • 
IUndaki kuru kahvecinin önünde dama 
.eledi. 1ki çam yanrnuı, Wcçi aopaA gibi 

~0ı>alara ~nlnuılaı·, kan ter içinde, 
ı. ınk hınk kahve dövüyorlar; terleri 
ırahvc,,.:- ·· .. ....... , ustune JIPll" ırpır damhyor. 

Tez&'a.htaki kirli aur~lı ermeni so .. 
ruyor: 

~ - Tıırta)'Im şundan yarım okka? .. 
1._~bın .gibi çitlenbiğin a~zına layık 
""<Ul\•edir ı 5 k ,__, v 
ıa· • ne... u aıumarnrı ı eınen • 

ır •• 

Eda • .. " d" N d b k" deli ' Yıne yuru u. ere c u or, 
0)...,~L • t d v•ı Ak · · -.uı: ış en egı . 

n !atndan aç yatmıs. Boc.luktan kar· 
1 g ı . " 

uru clarnada acaba Filcancılar >·oku
surıdaJc· . 

ıun oğlunun Peri padi§Ahııun kızma i • 
tık olması ka.bilinden, nasıl vurulduğ·u
nu anlamak istiyeceluiniz. 

Vezir zadenin Edayı gönnüılüğü, 
göriir gönoez de vurulmu§luğu filin 
k.at'iyyen yok... Bu doğrudan doğnıya 
Kör Abdurrahmanm iNf\izarbğı... Şim
di, ortaya bir vak'a kahramanı olarak 
çıkan Ekmel Beye dair biraz in.hat ve
relim. 

Delik.anlı, iki, iki buçuk aylık miras
yedilerdendi. Baba11 yeni vefat etmilf • 
ti. 

Abdülvehhap paf8I11n zenginliği, Ab
durrahmanın göklere çıkardığı kadar 
değildi. ı'.vlerhum, bir vaktin cihan ser· 
askeri Rıza paıa gibi, mahalleler kaplı• 
yan arsalar, hanlar, ha:mamlar, fırınlar, 
mağHalar sahibi olarak tanınmamı§lı. 

Maamafih büsbütün yalın katlardan 
da sayılmazdı. Mahiye, 130, 140 lira ge
lir getirir sekiz on akan, Soğanağa ma· 
hallesinde bir kışlık konağı, Rumelihi
sannda bir de yazlık yalısı vardı. 

Konağın ve yalının içinde, emsali mi
ıülh'.i çifter çifteı· han.fendi, takım takun 
evlatlık, sofahk yok. Paşa, tek karılı, 
namazında niyazında, sofu sulha bir 
zattı. Vefatında seksen beşine yakınclı. 

Ekmel Bey, annesi ve tekne kazın· 
hır olarak kendisinden beş yaş küçük 
hemşiresi ile beraber, Soğanağadaki ko
nakta oturuyordu. Tabii, eski kalfalar, 
bacılar, halayıklar, beslemeler c!e mev
cut ... 

Hanfendi, pataırrun dördüncü karı-
11, torunu yerinde ve 30 yaş küçüğü 

İmi§. Mahdmn dünyaya geldiği vakit, 
paşa albnıı bcşlilaniş; tekne kazmhsı 

kerime doğduğu vakit de yetmiştilk .• 
Bu yaıt.a zürriyete erdiğine bakıp, 

onu eski topraıklartltın sanmayın. Hik -
meti rabbaniyenin cilvcger olması ka
derde vanmt ve oluvermiı... Zira paşa, 
20 yıllık ımüsteskilerden ... Aralık kapı -
dan ufacık bir hava cereyanı girse, göğ
süne biraz rüza-ar esintisi vursa, ökıü -
rüğü trksrnğı azar, yatağa girer, hafta
larca çıkmazlardan.~. 

Kasım girdi mi, sırtında kürk. So • 
kağa çıksa bile paltonun, kamselenin al-
trnda yİne kürk.. Kanunlar ayak bastı 
nu, yatak odasından dışarıya elveda ... 
Ta ne zamana kadar?. Erbain savulup 
Hamsin nih11ycte erinceye kadar. 

Ekmel Bey işte bu babanın oğlu. 
Rahmetli hık demiıı, o, burnundan düı
müı. 

Portresini buyurun: 
Zayıf, nahif, çerden çöpten .. San .ka

ra lbıir yüz; çıkık elmacık kemikleri; ku
yuda gözler. Avurt.lan içeri çökük ya -
naklar; ş0luk dudaklar, çürük diıler. 
Yamn arım boyunda, dapdaracık bir 
a-öğüı. Hamama götürüp ıoy, kadavra. 
Sesi bile kadın sesi gibi ipince ... 

Yirmisine hasmı§; fakat ıkarırdan bir 
göz at, bu çocuk taş çatlasa 16, 17 sin -
den faila değildir; dersin. 

Hayır; zavallı delikanlıda körpelik 
ve genç çailılığın z.Rıddiğinden de eser 
arama ... Kavruk, hırba, ihtiyar halli . 

Gözünün içine bakrlara.k, (Hoppala 
beyim!.. hoppala Patam!) la büyütül -
düğü besbelli.. Örnrü günü, sağlıksız • 
Iıkla ve marazla geçtiği için nane mol
la nu nane molla .• 

Bu zavallı nane mollada şanarık.lık, 
ciciınlik de yok. Raftan sünger düşse 
( tncindim) diye vızdtrya ba§lamıyor; ses 
çıkarıp hiç hırçınlık yapmıyor; tutarağı 
da tubnuyor. Ensesine vur, ağzından 
lokmasını al.. 

. 

fllra 1 1§kcmbcciye &'İtse mi? .. Ora • 
mi kadar açılmağı bir türlü gözü ye • 

Y~r .• r>aha yakrn bir yer? 
k' .. asanpaşa kar~kolunun karşısında • 

• ır rek·r · F L çı ınnına zıtmck en doğrusu .. 
ar1tındo p . f da sınız ya. erva:ıenın ışık ctrr.-

~n dört dönmesi gibi o d:ı Sırmakeş 
<ını~~n etrafında pervazda. 

li Ç<ira.'<çiden üç tane yağlı simit aldı. 
valnın Önünden bir dalla geçti. Kör yek 

Okuma, Y~ıın yana da yayan .. 
llihi!erle mektebe baılamıJ ama rüşti -
ye tahsilini bitircmemiı, eline 'VCl'ilecck 
bir gazeteyi, (Hasan mellah) yahut · 
(Hüseyin Fcllfıh) romanltınm haldır 

hulchır clnıyacru;;; raddeyi bile bulama • 
mış .. 

(Ar /.."(l,•rz V m') 

og u Yok... ----------
(1) Şimdiki Fen fakültesi. 

Vezir zadeye doğru 
PARA 

l Şimdi, Abdülvchhap Paşa zade Ek- ı =-ı 
~~ B~~-in Edayı ne va:kit ''e nerede Dün \'e Yarın Kitaplarındandıl' 
l'<>rdüv•• ·• - - •• F' 
1 

gunu, corur gorm.cz de, mas:ıl. ----·-ı•y•a-tı.2_s_k_u_r_u.şt1.u_r ___ _ 
arda 0 duğu gibi, Çinimaçin padişahı _ı 
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Maskeli bir adam 
aranıyor 

Çocuk hırsızlığı 
Amerikaya yeniden 
dehşet salmaya 

başladı 
Nevyorktan yazılarak Daily E.x. 

press gazetesinde okunduğuna. göre 
Amcrikada çocuk hırswığı yeniden 
baş göstermiştir. Hüktimet polisi ha.nl 
harıl maskeli bir adam aramaktadır. 
Bu adam, bir doktorun on beş yaşın
daki çocuğunu kaçırmı' ve 5600 İngi
liz lirasını fidyei necat istediğini bil
diren bir kağıt parçası bırakmıştır. 

Doktor, Nattison isimli zengin bir 
?.attır. Hırsızlık olduğu zaman kendisi 
karısile birlikte misafirliğe gitmiş bu
lunuyordu. 

Çocuk hırsızı maskeli adam, evin 
üst katındaki camekinlı taraçanın içe 
risinde bir noel ağacının ışıkları ara
sından doktorun on, on dört, on altı 
yaşındaki üç çocuğunu görmüş ve ta
banca.sile camı kırarak ic;eriye girmiş, 
on altı yaşındaki çocuğu araştırmış. 
sonra. on beş yaşındaki Çarls isimli 
çocuğa doğru yürüyerek : 

- Bu herhalde daha çok para eder. 
Diyerek maskesini çıkarmış ve çocuğu 
kavradığı gibi dl§arda ormanlığa doğ
ru götürmüştür. 

Giderken bir fidyei neeat talepna
mesi de bu-akmı§tır. 

Kardeşinin çalmdığmı gören 16 ya
şmdald diğer çocuk hemen telefona 
sarılarak polisi çağırmış ve polis, ça
lınma hadisesinln nasıl cereyan etti. 
ğini çocuklara tekrar ettirmiş ve böy
lece bir fikir almağa çalışmıştır. 

Zabıta hitli bir arada, hırsızın eı:;

kalini meydana C'Ikarmağa uğra~ıyor
lar. 

Doktor Nattionun evinden birkaç 
adım ötede olup geçen sene hırsızlar 
tarafından çalman on ya.sındaki bir 
milyoner çocuğu da • çocuk hırsızının 
kim olduğunu meydana cıkarmak ü .. 
midile - isticvap edilmektedir. 

Papa ciğerlerinden 
rahatsız 

Daily MCJil'in Roma m?ıLh.abiri ya. 
~yor: 

Papanın sıhhati hakkında büyük 
ôndişe gösterilmektedir. 

79 ya§ındıı olan Papa, haswlığın
dan beri tam dört hafta oluyor. Vazi
yeti henüz dUY.clmcdlği gibi günbegün 
:kuvvetten de dilştüğü söylenmektedir. 

Papa. hemen daima sol ciğerinde 
bir agrı hissetmekte Ye bu. uyumasına 
mani olmaktadn. 

IST ANBUl BELEDfYF.SJ 

Şehir 1iqat,.osıı 
Tepebaıı Drar.n kısm ı 

Bugün saat 15,30 da 
ve akşam 20,30 d:ı 

SVRTVli. 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kumı 

Bugün saat 15,30 da. \"C akşam saat 
20,30 da LEYLA ve MECNUN 

Çocul: h1rsdığt l ngiltcre.cle -:ıaş yüs ten; i~tir. 
JJ adanı Simpsoıı 'ım arkada~larmdaıı of an t:" !Jııl:.arcla 

r "-smi göriLlen Aladmn Coıısion ''çocııüıımııı 7.cııclis'ml.rıı 

alınıp :t ücudiinüıı k 1t1'JU>1l't delik desik cclilcccği.. şcl,/' .. 
dcı bir tehdit mchtubu almış ı;c 7101'.sc milracaat el i~ · 
Mektup "Tanı Dilli11gcrc,, iııı:::.alul ır. 

Sabık kral qalnız başına 
gez.meği tercih ediyor 
Daily Mail ya::ıyor: 
Hav& sisli \'e soğuk olduğu için golf 

ŞEHZADEBAŞl FERAH 
TİY A TROSt:NDA 

Büyük Türk tıınz. 
yonisti ,.e Mnnye 

tizm:ıcısı 

oynıyamıyan sabık kral Edvaı-d , bu- Pr. Zati Sungur 
gün Viyan.ada kendi ba.sma gezmiştir. 

Evvell İngiliL sefaretine gitmiş o
rada. hafif bir öğle yenıeği yedikten 
sonra bir "Buhar banyosu .. müessesi
ne uğramıştrr. 

Sonra. kulak mütehassısı profesör 
Nöymanı görmüş, akşam yemeğine de 

Her g ün fe\'kali· 
de oir programlı 
temsillerine <lev~P 

ediyor 

EMefcld şatosuna dönmüş. burada ak- • ı "" f 1 f 
şa.m. yemeğini §atonun sahibi olan Ro- - ) mi e Se e -

~iltlerle birlikte ~emiştir. 1 Dün ve Yarın Kitaplarındandır 1 
Fiyat1 40 kuruştur 

Çok çocuklu anneler ---
bayramı 

Her sene İtalya.da, çok çoçuklu ar.
neler, hükfunet t.a.raf mdan, Romaya 
d1.vet edilir. Bu münasebetle, onlann 
şerefine büyük merasim yapılır, resmi 
ziyafetler verilir. 

"Anneler bayramı., adı \erilen bu 
bayram b\l s ne de g~cn ~ün , ~·apıl- ıj 

nuştn-. 1 

;şaretler: 
..._._..--=-=-.-. ~ s._ ,_,~ 

KADIKÖY 
SÜREYYADA 

Pazartesi akşamı 
saat 21 de 

Zozo Dalmus 'ın 

iştirak ile 

P1PI Ç A 

Biletler snt1lmnktad1r. Tl'lci"on. 6068:.l 

Köyün kalkınm sı 

Kırık bir saban, cılız bir merkep. 

fer iz gözlerle etrafı süzen bir öki.iz. 
öküze yardım eden bir kadın ve bü -

tün bu iptidai levhayı canlandıran 

t~rlada dövü§en erkek Türk köyii -
nün manzarasıdır. Bu manzara kaı

~ısrnda, !lerme.yesi trt:i!tle~en, tartası 

makinele~en, tohumunu enternasyo
nal merkezlerden alan bir tarla iıle· 
mi vardır. 

Türkiye nüfusunun yüzde 11 'i 
köylerde çal~rr. Bu nüfusun çalış -
tığı saha vasati olarak aile ba~mn 
(bir çiftçi ailesi , ·asati olarak beş ki· 
şidir) iki hektardan daha fazla d -
ğildir. 

Küçük arazide çalışan, sermaye· 
sini, tohumunu, gübresini 'e İstih -
sale yarıyan her §eyini sadece ken -
disi temin etmek mecburiyetinde o

lan bu insan mütemadiyen çnlışır, 

ömrünü haHı.dn bulut, toprakta mah 
sul aramakta harcar. Gökte bulutu 
anasının memesini anyan bir çocuk 
gibi gözler ve gözleye, gözleye saç -

lan ağarır, topntkta mahsulü gör -

mek için eğile, eğile sırtı knmburla -
nrr. Köy böylece toprakfa bulut ara

sında ömrüni.( eken \'c ŞC'hirlcr gı · 

da hc:ı1inde scYkeden insanlnrm yur
du hnlini aldı. 

Kökü toprakta çahsan bir rı1ille· 
tiz 

Bu toprnktaki çalışmanın daha 
me.,"ut, daha \-erimli, daha o1gun \' e 

insanlığa yarar bir şekil alma11ını dü
~ünmek mecburiyetindeyiz. 

Daha kaliteli istihsal, daha mes'ut 

fadrı Ertem 

insan, ' e ~cviycsi y ükselen bir iş h:.
yatı idealimizdir . 

Köyi.in bugünkü münferi t 'e 1Z· 

urap dolu is tihsal hayatı bunu iste· 

diğimiz • ct~ildc tanzim edebilmekle ı 
uzaktıT. Bu ıztırabı en güz:.el formu· 
ie e?~n Ba~vekil Ismcl lnön i.i oldu. 

O, yalnız ıztırabı formi:llcmedi. Ko· 

ylİn istih al kudretini şahlandıracak 
cezri tedbirleri d SÖ) ledi : 

:ratifkri 1mrultnu~ ise fatih .. ~ in ta • 
dnı ve te5ldli iriız de ı11a ılı ı·c i 
Zi bir ç.alt§11uı dcv1 esin !f.irmd. w 
c Uıw ı , r. J"cni aJdJcrlc 1ıarn a ı ' 
1.-üKiları, sıirm,c v S7 ı 

planlı ul rah tcuı;::i1 ı od l mi§ bul 
zirai J,·.onıb 'ııdCJ' rılcud.a gctiı k i 
yom:::. n.ı kombineler 101 rağm 't:c 
tin :caplarnıa qörc z,·rn .. biiyi11'J o 
kiiç'i l.: olabılocck~c de 1tcr1w.1 lc f. 
ı i bir c":::'"tc. ı §Ckfüıd olaoal.:I 

bit4 cıbi kombi l r ı ii" fn .. t t 

t CJ·ck cUct 1 c 1 ml.i;ıa1arkı t1 r" 
mclm accıJ tn . l.k l,o ııı 

nadolı~ ve ta l. a daha ço1~ 1,'1 t · :ı 1 

do-: 

Ki.iyün k 11 mmnsı, Ye Tt . J:)~ 

istihsaline yüksek bir dc~cr ol k 

karışm" sı, hem j~ kalit i. hem T:1 • 

utluk se\ iyesini yüh·cltmck itibri • 
ie manalıdır. 

Tiirkiye köylerinin dünyn m.ik • 

yaSinda bir kıymet olması nocak hu 
şekilde ola bili reli 



!!!!!!!! 1 - KU'RUR 2 

•==-==-==-==-=-=====================::::::ıı-==================• 

Madam Sim so 
Büqük bir kralı tahtından 
vazgeçiren kadının haqatı 

Yazan: "EWBOLD ttOYES • 
nefret eder ve ikisi de kedilerden 

köpeklerden hoşlanırlar. 
rında şayanı dikkat bir 

Bu arala
bağdır 

-6-
Fakat bu neşe veren tabiattan gayri 

Ea.,,1' u1n v alJ&:.e kaışı O'an muu .. uue
tiı1 .... e başka esası ar \'.irdır. Bu esas.ar, 
la1'ıam b.r arKauaşuk, muşteı·ek zevk1er 
ve ı.>ımassa LJ.!raoe.c oımaK La.,aıd ıçın 

V al!ıilie ınuıar e\.lllek 'v a•Hs ıçin l!.C1vcırd 
la ıftihar etmek hisleridir. 
iftihar etmek hisleridir. 

Madam Simpson, .l!:dvard ıçın, 
- Imparatonuğunu onun kadar ta

nıyan yoktur. 
lJer. Ec.vard bundan memnun olur. 

Bir gün, krala, bir gece evvel gördü
ğüm bir dansözden bahsetmiştim. Göz· 
leri V allise dö11erek dedi ki: 

- Dostumun dans edişini görmelis · -
niz. 1 

Ve yüzünde, baygın bir mu~ikini . 
hatırası ile olsa gerek, bir parlaklık o~
du. Kral, Vallisten bahsederkeıı daima 
.,dostum,, der. Bir kimse ondan Valli3 
ld.iye bahsettimi, latife yollu itiraz eder. 
Ne o, ne Valliı bu "hususiliği,, sevmez
ler. Vallise gelince, kimse, kraldan 
"Edvard,, diye bahsettiğini duymamış
tır. Ondan yalnız "Sir,, diye blhseder. 
Fakat bu kelime, onun dudaklarında 
bir mahremiyet ve şefkat manası alır· 
Başbap olm.ık şartile, her şeyden be· 
raber dans etmekten, gezmekten, bah-
5ede bulunmaktan ho§lanırlar. 

Sonra da, en akla gelmez izahat. Bü
tün bunların aslı yoktur. Hakikat daha 
çok sadedir. Bu maceranın arkasında 

esrarengiz, karışık hiç bir şey yoktur. 
Sadece, içinde bir kucak odunun yandı
ğını bir ocak, kaynayan bir çaydanlığın 
çıkardığı sesler, kapıya vurulan bir tok 
mak ses~ ve kısacası bir ç:ft terlik, bir 
yuva vardır. 

Mistrs Simp~ f! ~mdtı 

Bir cumartesi günü öğleden sonra 
Belvederc şatosuna, Lonı:iradan, Vallis 
:için bir manikür çağnlmıştı. Manikür 
ıatoya gelmi' fakat halın hususi bah
~esinde yolunu şaşırmıştı. Orada, kralı 
kurşwı1 fakat ötesi berisi lekeli bir pan-ı 
talon giymiş olduğu halde çayır biçer
ken gördü. Vallis bir hasır sandalyeye 
oturmu1 onu seyrediyordu. 

M3n°ki!nin şaşırdığını gören kral: Wallisiin Edvardın gönlünü kazanma 

.... - Aldırış etmeyiniz. ıı içi n hict: sun'riklere ihtiyacı olmamı! 
.Diyerek işine devam etti. tır. Her ~ad nm ku I!rid•J;H ev:mlilik 
Windsor dükaıı ile Madam Simpson şefkat ve samimiyetten gayri bir büyü 

kitap okumasını severler ve boşları• • de kullanmamıştır. Bu İ§ için bir tebes 
g~:ien kitap:ar, ayni kitaplardır. Belve- süm, bir el sıkması, "Sir., diye hitap 
dere ıatosunun ve Londradaki Wallisin cdiş:ndeki muhabbet kafi gelmiştir. 
evinin kütüphanes:nde ayni kitapları Wallis, muzta:ip bir hükümdarın yal 
gördüm. Kral ile dostunun en sevdik- mzhğmı neşelendirmek, sırtındaki yü. 
lcri muharrir Filip Guedallaı'dır. kün ağ rlığını hafifletmek sırrına maz-

tk:si de sade, ~Uiyişsiz, hatta saftır- har olmuştur. 
lar. Bu meziyetlere sahip olduktan son Belvedere şntosunun mahremiyetinde 
ra nasıl olur da biribirlerine evvela- kral ile görü~ürken, onun tahtta kalıp 
dostluklarını sonra da aşklarını itiraf kalmıyacağını bilmiyordum. Yalnız mu
etmeder? Macerayı ört; bas ederek hakkak olarak gö;ünen bir şey vardı ki 
gizlemek, şüphesiz kolay bir şey idı. o da, dünyada h'.çbir şeyin onları biri. 
Fakat ne o, ne de öteki gizli kapaklı birlerinden ayıramıyacağı idi. 
!§terden hoşlanmazlar. Her şeyleri açık Pek tabii onlara "ne yaptınız?,, (ne 
tır. Açık havayı severler, rüzgarın .sa!l. yapacaks:nız) diye sualler sorup duru· 
lannr dalgalandırmasından, bol güneş yordum. O derece ki, bir defasında Ma
altında bulunmaktan hoşlanırlar. tngi· dam Simpson dedi ki: 
liz matbuatının neşriyatına konulan - Eğer böyle devam ederse, Sir, 
memnuiyetlerin Buckingham sarayın· onun yanında, size ilanı aşk etmemi is. 
dan çıkmadığı muhakkak gibidir. B:la. tiyecek ! 
kis, bizzat kendi yazdığı saray tamim- Wallis, dünyada pek az kadına nasip 
lı:tinde Madam Simpsonun resmi ziya- olan bl:r aşk1a sevilmiştir. Bunu tekrarı 
.fetlerde veya Balmoral da bulunduğu. etmekten hiç usanmıyacağtm. Wallis 
ntı kral gizlemeZ'di. olmasa, Birleşik İngiltere ve İrlanda 

Krallara mahsus (gizli) !iği kullan- ve denizaşrn memleketler kralı, Hindis 
mak, onlann, biribirlerine karşı olan tan imparatoru Sekizinci Edvard içirıi 
~sterinden utandıkları demek olmaz saadet imkanı ycktur. Hayatının tcmel
nt:y l ·? Halbuki onlar biribirlerile iftj. taşı \Vallis olmasa, kral Edvardın bütün 
bir ediyorlardı. Ve böylece, hayretler hay:ıtı altüst olur. bir şey kalmaz: Ne 
içinde katan dünyayı, saadetlerinden hayal. ne de yaşaması için bir sebep. 
~berdar ettiler. Halbuki onunla beraber o1unca, yol ne 

tkisi de kedilerden nefret eder ve kö. kadar tatlı. hayat ne kolay ve istikbal 
peklerden hoşlanırlar. Köpekleri sev- ne penbe rörünilyor. Ed,•ard bunları 
ınek ve keıdilerden nefret etmek, zan· bilerek intihabım yapmr!ıttr. 
nedildiğinden fazla bir şeydir. Bu, Ed. ________ (Ar7;ası Var) 

vardla Wallis arasında şayanı dikkat G 11 e SU n 'da ka.,. 
bir blğdır. Vallisin iki köpe:ğinden bah-
setm'ştik. Edvardın da bir köpeği var
dır. ismi Slipperdir. Avusturyaya berc1. 
berinde götürmüştür. 

rı Kral yoruMuğu zaman, adeta bir ço· 
çuk gibi, şefkate ihtiyacı vardır. Şefkat 
'-.,bir elin üzüntülerini silmesini yanında 
kahkahaların ·çmlamas:m ister. O za
man Madam Simpsonun görünmesi ka. 
fidir. Çünkil o, bu mı~hiti yaratmasmt, 
bu havayı getirmesini bilir. Kralın, yan 
lvında rahat ve zevkJ • duyacağı hoş 
bir kaç ahbap davet eder. Endişeler 
ıı.&ar, giderler. 

:ln~ilterede olduğu gibi Amerikada
lnanılmu şayialar do'a~yor. Birçok 
kvnseler, ••bu mahut maceranm arkas·n 
da bir !eyler nr,, diye mırıldanıyorlar. 

Giresun, 1 (Hususi) - Dün öğleden 
sonra b<Jşlıyan kar dün gece ve bugün 

1 
fasılasız obrak devam etmiştir. Karın 

kalınl ğı otuz santimi geçmi~tir. 

KöşkU kimin soydu!lu 
bilıniyor 

Dünkü Akşam gazetesi merhum Dr. 
Nafiz P.:ışanın torunu Bay Muzafferin 
Çamlıcadal-i köşkünün bir me!lhul hır· 
sız tarafından soyulduğunu ve 16 oda
da bulunan eşyalann çalındığım yazı -
yordu. 

Hırsız mechul değ"i'dir. Bunu ya~:ın 
köşkün bckrisi Mehmettir. P.ı:-srd•ğr 

b-.ınun v.,..,Hh ımlaırlmış, eşyalar mey • 
dana çıkarılmıştır. 

r ~ADYO r~- -BiR "ZABiTiN 
~Programı -~ ~-1-tATIQ.ALAQI 

2 Kinunuaani 937 Cumartesi 
öÖLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Pllkla TUrk mwdkiaf. 12.~ 

H&vadt& 13,0IS PtWa hafif mUzik.. 18,25 -
14,00 Kuhteut plAk ne§rlyatı. 
AKŞAM NEŞRJYATl: 
Saat 18,30 P~lld& dana mwılldsl 19,00 

Şehir Tiyatrosu komed! kımu tarafmdan 
bir temsil. 20,00 TUrk mlllltld HeyeU. %0,30 
Künfr NuretUıı ve a.rkad&§Jan taratmdaD 
TUrk ınwdldsl ve halk D&rkılan. 21,00 (Saat 
ayan) - Orkestra: 
ı - Schubert: (Rozamunde) uverttır. 

ı - Btraun: (Dlnamlden} vals. 
a - Mendelaohn: (OOvett.o - Lled ohne 1 

Wort:e). 
• - Gotdmark: (Sabah Krallçeai) opere 

Unden parçalar. 
l5 - Lehar: (Zlgeu.tıer!lebe) operetınden 

parÇal:ı.r. 

8 - Stolz;: (Wlen Wlrd Bel 'Nacbtent 
Schan). 1 

Saat 22.00 Ajana ve bora haberleri ve 1 
ertesi günün programı. 22,30 PlAkla eololar. I 
%3,00 SON. 

3 Kanunusani 937 Pazar 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIO.kla Türk muslldsl. 12.~ 

Havadl'I. 13,05 Plrıkla hafit mUzik. 13,25 -
U,00 Muhtelif pldl< neşrtyatL 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 
S:ıat 18.80 Ambasadörden naklen varyete 

müzik. 19,SO Konferıuıa: Sclfm S?TT1 Tarcan 
tarafından. 20,00 Müzeyyen ve arkadaştan 

tuatmdıuı Türk musiki.si ve halk ş&rkıtllrt . 
20,30 Belına ve arkada.şlan tarafmdan TUrk 
musikisi ve halk p.rkllan. 21,00 Saat ayarı : 

Orkestra.. 
Sa.at 22,00 Ajllnı ve borM haberleri ""' 

erlC.'li gUnUn prognmr. 22,30 PlAkla .otolar. 

%3,00 SON. 

4 Kanunusani 937 Pazartm 
öCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plll.kla Türk mwıtklll. 12,lro 

Havadis. 18.05 Plı\kla hafit müzik. 13,25 -
14,00 lfuhte1lf plfik neşriyatı. 

AKŞAM NESRlYATI: 
Saat 17,00 tnkrlAp dersleri: ünlvcrstteden 

rklcn, Mahmut Esat Bozkurt taratmdan. 
J f!,30 Pl.'1.kla dam x.uaiklst. 19,30 Çocuklara ı 

masat: t. G~lp taratmdan. 20,00 Rıfat n 
arkadaştan tara.tmdan Türk mustkJat •e halk 
ı:ıarJaları. ,.20,30 Sa.:lye ve arkadqtan tara j 
tmdıuı Türk mua1k!M -ve halk p.rJaJan. 21,00 
Saat ayan: Şehir Uyatl"ORI dram kumu ta 
ratmde.n bir tetn.sil. 

Sa.at 22,00 Ajanıı ve borsa haberler! " 
ertesi. gUnUn programı. 22,30 PlWa M>lol.ar. 

23,04) SON. 

S Kanunusani 937 Sal 
öOLE NEŞRİYATI: 
Bant 12,ıo PlAkla Ttlrk musikisi. l'Z,&o 

Hava:ils. 13.05 PIAkla hııtıf mür.tk. 13,23 -
l4,00 Muhtelit pltl..k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 
Saat 17,00 tnkdAp der&lert: Unl•errılte 

den naklen, Mahmut Esat Bozkurt tara.tın 
da.tı. 18,30 Pltl.kla dana mwıiktal. 19,30 Kon 
!erans: Doktor Eaat Raşlt t.aratmd&ıı. 20,00 

Vedta Rıza •e arkadaştan tarafmdan TUrk 

mua!kıat ve ha'k tarkılan. 20,30 Cemal K1 
mfl ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu.sUdat 1 

ve halk prkı1an. 21,00 Saat &yan: Şehir Ti 
yatrocru operet kmnt taratmdan bir temaıı.1 

Saat %2,00 Ajaruı ve bora& haberleri Ye 
ertest gtlnUıı programı. 22,30 Pl&kla aololar. 

23,00 SON. 

6 Kanunusani 937 Çaı,amba 
ÖÖLE NEŞRtY ATI: 

Saat 12,30 Pll.kla TUrk mualkl.af. 12,IJO 
Havadia. 13,05 Plakla b~ mllzlk.. 13,25 -
14.00 Muhtelit plAk neoriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 P:Akta dans muııtklsl 19,00 

Konfenuıa: Suat Dervif t.aratmdan. 20,00 
Sadi ve arkadaşlan t.aratmdan TUrk mualld 
ıd " halk prkılan. 20,30 TUrk mu.alld bo 

1 
~U. 21,00 Saat ayarı: Orkestra. 

Saat 22,00 Ajana ve boraa haberleri ve 
ertesi gUoUn programı. 22,30 Plakla 80lolar. 

28,00 SON. 

7 Kanunusani 937 Perıembe 
ÖÖLE NEŞR1Y ATI: 
Saat 12,30 PlWa Türk nıwılkisl. 12,M 

Havadia. 13,05 P11kla haflt mllzik. 13,21S -
1',00 Muhtelit plAlc neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,30 P"A.kla dana muaiklal. 19,00 

latanbul Halkevi neşriyat kolu tarafmd&n 
kJt.'\p yayımı hakkında bir konferana. 20,00 
Rıfat -ve arkadaştan tarafından. Tllrk mual 
kist ve halk varkılan. 20,30 Satlye ve arka 
d&.,'an tara.tmdan TUrk mualldsi ve ha?k 
p.rkıtan. 21,00 Saat ayn: Orke.stra. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi g11nUn programı. %2,30 PIA.kla. aololar. 

23,00 SON. 

8 Kanunusani 937 Cwna 
öôLE NEŞRiY ATI: 
Saat 12,30 Pltlkla Türk mwdkJ.ai 12,~ 

Havadis. 13.05 PIAkl& hatif müzik. 13,25 -
H,00 lfuhte!tf pltl..k DC§riyat.L 

AKŞAM NESRtYATI: 
Saat 17,00 tnkı!Ap den1leri: -OnJvel"81Wen 

nalt?cn, Recep Peker tara>'mdan. 18.30 Pla.k 1 
la dnns rnuslklel. 19,30 Spor mUsahabelerl 
Eşref !]etik tarııt'mdan. 20,00 Vedia RTZ& '"J 
arka•fa2tıın tııratmdan TUrk musllctsl ve halk 
garkılan. 20,30 Cemal KA.mll ve arkada,olanj 

Anlatan: Menlıkli Haydar 
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" - Çorbacı ar, emir var, 
Serez'e götüreceğam 

• • 
sızı 

" İptida o Türkler aelyhinde küfürler ı 
savuranı sopa ıle mükemmel surette döv 
düm. Lakin Bulgarlardan biri busırada 1 

1 
(Prim) köyüne doğru kaçtı. Yanımda~i 
neferlerden (Eyüp) ad ndaki biri de ar
kasrndan silah attı. Bu haclisc benim !şi-

Tesadüf eseri olarak tam benim ya,. 
nıma diişen Kosti Çorbacı bana türk· 
çe: 

mi bozdu. 1 
Zihnimde kurduğum plaruar altüst 

olmuştu. Bulgarların (Prim) e kaçması , 
ilzerine ben de oraya girmeğe m:cbur ' 
old~m. Bereket versin kı yanıma iki bo-1 
razaa a:mıştun. Bunları Bulgarlarc!an i
şitmek suretile bellediğim Yassı Tepe • 
ve Yanık Orman tarafına koydum. Bu 
iki borazanı iki tabur olarak gösterd:m. 
Kend:.terine icabeden parolayı verdim. 
Ben yanımdaki askerler ve Pomaklarla 
doğru Prim köyünün !r:lises:nc gittim.1 
Bakbm ki kilisede on beş yirm· ki§i ile 
asıl aradığ m ba§ yatak Kosti Çorbacı 
duruyordu. Hen.en hepsinin isimleririı 
y.azdım ve okuma.ğa ba.~ladım. Kend:te-ı 
rınc: 

- Çorbacılar, emir var. Sizi Sereze 
göttireceğ:m.,, 

- Ecyim bizi niçin Serezc götürü. 
yorsun? Doğrusunu söyle. Ben de ol· 
muşları ve olacal:ları sana dosdoğTU 
anlatayım. Sen Menlikli Büyük Ecyin 
ofrlu imişsin. Sizi b'z ~ok biliriz. Z=-.. 
ten bu yayl:ıla.r sizindir. Sen çok doj
ru imi~in. Faltat dayak atnrm:'-"'<-m., 
Ha' ti baz; köyler korkularından kaç
tılar.,, 

Dedi. 
F..en ce\'rt;ı verdım: 

- Peki Çorbacı. Fakat benf d ... ~,~ıc 
atma~a mecbur eden gene onlar .. Cl!-. 
kil ne sorsa.m bildih!cri halde ''Eil· 
meyiz. duymadık., nfmdan ba.~l·a l:ir 
sey a:;ızıar::ndan cı'·mıyordu. Pat' a. 
(Van:rel) in evini b'Je ilk clcfa cfarak 
benden l~itfklcrini söyliycrek 'benimle 
eğleniyorlardı ... 

Kosti - Bi~ bu c 'var köyleri hep 
Ö:'-'·leviz. r.Unkil (Van3el) in ~a ı-.. sı 
yoktur. Adamı tencler. mahveder. Eer 
kes korkudan inkar e'me-Ye mccbttr o
hır Sen onları mnzur görmelisin. Bizi 
böyle nicin sUrüldeyip götürüyor!'un? 

Dedim. Muhalefet ettiler: 
- Gitmeyiz.,, 
Diye cevap verdiler. O vak't verdi· 

ğlm talimat daircs:nde karşılıklı olarak 
borular çalmağa ba§ladı. 

Tekrar Bulgarlara: 
- Kendinize acımazsanız çocu'lclan

nrza acıyınız. Onlara kıymay ruz. Çiln
kü köyünüz tamamile her taraftan sa-

1 nlmıştır. Bir fert kurtulmaz. Köyü baş-
tan aşağı yakacağtm.,, 1 

Dedim. O vak•t korktular. Benim 
tavır ve hareketimden sözlerimin ciddi 
olduğuna inandılar. Hülisa: 

- Peki, gideceğiz.,, 
Diye razı oldular. Yola düzüldük. Fa

kat bu ıı:rada Bulgar köyHilerin'n ka
drnlan hadiseden haberC:ar olmu§'ar. 
Ge~eccğimiz boğum iki tar:ıf na Toya
ga denilen büyük sopalar ve taşlarla di 
zitmi~ler. Bizi ta~ yağmuruna tuttular. 
Kocalan Bulgarca: 

- Atmayınız! Sonra hepimiz mah-
volacajız! ,, . 

Gibi sözleri yUksek sesle b:ığırdık
lan halde dinlemediler. Ben de ister 

1 
istemez askerlere sUngU taktırdım. Hü 
cu.m kumandasını verdim. O vakit 
kadmlar kaçışmağa ba.~ladılar. Biz de I 
bu fll"Sattan istifade ederek Boğazın 

dar bir yerinden acele yürUyUşle kur· 
tulduk ve (Gorniçe) köyüne doğru hız 
1ı adımlarla. yürüdük. (Prim) hudr. 
dundan aynlınca geniş bir nefes al
dnn. Nihayet (Gorniçe) ye vardık. 

Verdiğimiz parola UT.erine iki borazan 
da arkamı'?<lan yetişti. Artık sabah oı- 1 
mağa pe!t az bir zaman kalm1ştr. Kf
yUn cami avlusunda yattık. Bir taraf
tan taarruz ya.oılması ihtimalini dü
şünerek nöbetçiler koydum. 

Pek garip bir tesadüf eseri olarak 
Bulgar ka.dmlarmın attıkları taşlar. 

dan bir Bu1'~ann kafası yarılmıştı. Een 
derhal bu Bulı:~ann ba..jmı yıkattırdtm. 
Örümcek yuvahrmı, kayı~lan bıçak 
ile sUrterek elde edilen toz ve kırmn-
tılan yaranm ii?.erine koydum. ! 
Giizelcc b:ığladım. KayıBlarla sımsıkı 
sıktırdnn. 

tarafından Türk muslkiııl ve hRlk ~arklla.n l 
21,00 Saat ayan: Orke.stra. 

Saat 2!!,00 Ajanı:; ve borsa haberleri ve 
frtesl gUnUn programı. 22,30 Pldkla sololıır. 

23,00 SON. 

9 Kanunusani 937 Cumartesi 

öOLE NESRtYATI: 
Saat 12,30 Plı\kla. TUrk muS"fkisi. 12,M 

Hııvadl. ... 13,05 Pl!l.kla hafit mUztk. 13.25 -
14,00 Muhtelif pldk neşriyatı. 

AKSAM NESR!Y ATI: 1 
SMt' 18,3G P"Akla dans musikisi J9,oo 1 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmr tarafmdan bir 1 
temsil. 20,00 TUrk nrnslkl heyeU. 20.30 MU ı 

1 
nl:- Nurettin ve arkl\da.,ıan tara!mdan Türk , 
mustk1st -ve hııtK §arkıııtn. 21,00 SMt ayan: 

1

1 

Orkestra. 

Saat 22,00 Ajana ve bor.sa haberleri ve 
erte.si gUnUn proıramı. 22,30 PlAkl& aoıoıar. 

%3,00 SON. l 

Ben - F.,şldyaya y:ı.taltlık ettiğiniz. 
den. 

Kostf (gülerek) - A eenim ~cnç 
beyim. b zi bunun için mi götürüvor. 
sun? Bunu bize köyde Eöylemeliydi~ 
Vallahi billahi he:ıimiz yata:c olduf:'U
muzu söy!crdik. Hatt!'l hükumetin. r:-. 
dişahın karşısmda bile söylerd'k. Ec~e 
ben (Vangel) jn birinci dostuyum. 
Yeme!c, ekmek, su. pıra, her ne j .. ~el'

se fazlasile kendisine veririm. Çünkü 
b~nim canım onun el'ndedir. Ben (Van 
gel )den k r ttı ~m l'::td" '" .. nn 
JcorkmaM. Dur da f"!l"!l. hak·trnti ı-öv
liveyim Bu i~te en bilvük kab~hat }ıi1,. 
kiimette':lir. Evvela bız·m köv ~ı!crıli'·e 
n"'~. Nevrc!rnnıı alh rant tr1~::ıfc:1e•·I·en 
köytimüzU Demirhis:ı.ra ba,3lnmı ... 1 .. r
drr. Biz'm köye Dcmirhısar on dert 
saat c-eker. Sonra b~z:m köye Eer.ede 
iki defa vergi için sil'ı.·ari zaptiyesi ~e
lir. Borcumuzu verir'z. Süvarilerin ce 
b2Ş,' on kuru~ bah!;iş verip karınlarını 
doyururuz. Torbalar.na arpa dcldurı:. 
ruz. Kendilerine sağlıkla deyip ycll:ı.
nz. Halbuki (Vangel) her gün bizim 
köyümüzdedir. Daima yanımızda, dai· 
ma içimizledir. Benim a.Cam vardı~ 
O (Vangel) i .Menlik kaymakamına, 

haber verdi. Halbuki :Menlik kayme. 
kamı :Arnavut, hırsızın biri. Hükumet 
için çok fena bir adam. Bir adam ki 
herkesten ziyade (Vangel) in dostu 
(Vangel) dağlarda, köylerde sıkışınca. 
kaymakamın evine ka::ar. Orada ca
nını kurtarırmış. AC'1Ill bu işi bilme
diği için Vehpi bey isminde olan bu 
kayma!tama haber verir. Kaymalmm 
(Vangel) e söyler. (Vang-e}) karce,,.·. 
mi köyümüzün içinde yilz parça ede.
rek öldilrdü. Bu B::ı.lkanda benim bin
lerce koyun. kec:i, ka~a s;ğrnm Y::ı.r. 

Hükıime!e katiycn "'Üvenemem. } l .... 
ha emanet eder:m. Ge"e gündüz Ed
kanda. beslenirler. f:'''z!er'mi bizirr!lC 
beraber olan Buln-arlarm hensi tc."dik 
ederler. HepJine b:rcr birer eor. ı:ep.. 
sinden bu cevabı alırsm Hal böyle :. 
ken sen benim ye:"m:ie olsan yatak
lık etmez misin? r"'kiyanrn istcdikle. 
rini vermez misin? .. 

Bundan sonra Ko~~i Çorbacı ye. 
vaşça yanıma yakla .. ~ı: 

- Efendi, sana Uç yüz lira \'ereyim 
de bizi b:rak.,. 

Dedi. TUfeP[:'İ gö;;.sUnc dnyadnn: 
- Bar.a bak, beni daha ilk vazifcm

de hainlifrc mi eevkctme'• istiyorsun. 
Seni gebertirim.,, 

D'ye cevap \'Crdlm. Kosti o ve.kit 
yalvardı : 

- A beyim, darılma. Bizi &reze 
götürece1rnin. Ora.da ı?enc bizi bırakı:. 
eaklar. Yalnız adama!t lh sa~caklar. 

Görecel:sin. benim bu dcdi.:;im olacak, 
Fakat sen daha. gcn"s!n. Türkiyenin. 
ne olduğunu anlamarnış3·n .. , 

, Ar/ca31 OOT) 





ABONE ŞARTLAR{ 

MemleketimlZde 
· Yabancı yerlere 

Posta blrUğlne I 
glrmlyen yerlere( 

Yıllılı 

76C 
135-0 

18() 

:! ayWı ~ aylık 

100 

ıtı.ywı 

110 

180 

Tllrkiyenm ber posta merkezinde KUBUN'a aoone yazılu. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

l.starıbuJ. Ankara C&ddeSl.. l VAJU'I yurdu) 

l'elefoo 
\ldant: 24370 
lYazı fJlert: 2:1.'1J 

Telgraf adreıd: KURUN lstaııbul 

Poata kutusu NG ıe 
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BAY ve BAYAN 
Barıştllar ... 
Gülüştüler 
Seviştiler 

ÇÜNKÜ ... 

Bayan adeta ihtiyarlamış, ve güzelliğini 

kaybebniş olup, bay tarafından evvelki mu-
• 

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

JOLI - FAM Kremini ve pudraamı kullan
ddctan sonra, bayan; kaybetmiş olduğu 

gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeniden 

kavuşmU§tu. JOLl - FAM Kremlerinin bu 

güzelle,tirici hassaları bugün kadınlar ale· 

minde bir sır değildir ve her kadın tercihen 

JOL1 - FAM Kremi ve pudraaını kullanmak

tadrr. 

afıa v ekiletinden: 
12 Şubat/937 Cuma günü sııa t 15 de Ankarada Nafia Vekaleti md 

zcmc Eksiltme Komisyonu odasında 104.000 lira muhammen bedelli 2000 
ton Krcozotun kapalı zarf usuliyle ek siltmesi yapdacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 520 kuruş mukabilinde Vekalet Mal
zeme D:ıiresinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 6450 liradır. 
lstekfüerin teklif mekutplarını Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafia Vekiletinden 
al•nmrş vesika ile birlikte 12-Şubat -937 Cuma günü saat 14 e kadar 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazmıdır. (2184) (3790) 

~©\ y ©\ifil o c§l IF • .... : --:·· • ,ı• • 

Girdiğiniz Ve _ni Sene 
nin büt:ün yeni model ŞAPKA ıevazımat:ınizı yalnız 

PEiSSiSTE BULABiliRSiNiz 
Beyo~ıu Tünel meydanı Ensiz s.o5(ak No. 7 Teleto!1 405:>5 

".. . • • • -:. .. ; • l :··. >:;·~·1.· ... ,:,,,,,·. . . ·~ 'lo'"':::S,. •• -~-··~v:ı.0:- .'i" ,.?,. ' .... ·~ ., · "-.. • .. .:. .. ·~·• ... ~· ~.':,. ... '.ı ,. .. J •. •.· : .. · .. ~ '(."' 

.f---4 _;,-...$ " . • . ,, ":' ~."' .• · .... J.;.. ....... ~.· , ...... '1~' 7-~..,~'l· 't •••• ~. 4'. .. 
TAl{S!MDE AB!DE KARŞISINDA 

Kışlık BELVU salonunda 
Bütün Avrupa sahne ve sttidyolarrnda bi.iyül\ nıuvaf-

TÜRKiYENiN BİRİCİK OKUYUCUSU 

BAYAN 

fakiyetler kazaııan 

TÜRK F!LM YILDIZI BAYAN 

ZEHRA AHMED 
''SAFiVE,,yi 

Her akşam dinleyiniz. Telefon: 40099 l Taksim DELVÜ Sa:onunda 
Pek mahdut zaman için seanslarma başlamıştır. 

. . . •t. :...,..,. ..... . •· ....... ~ - -~·-.. ~ . : .· . ,, -: . \.:_ ' ,. .. .:;,; ... ·~ı- .. . . • '' 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

SEZ AR-..... 
c::-:arın tercüme küJ1iyatındaııdır 
, ........ ~ .. • Fiyatı 40 kuruştur 

lstanbul Komutanhğı 
Saflnalma 

Komisyonu il.inları 

il 

· ı 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
Num.ara 62 

Virg·ile 
L'eneide 

2 

Maurice Rat 
Ahmet Reşat 

J .., ,Jlı 

........................... _ .... -..:; 
Tayyareye top atan Topçu ba -

lıııı. taryaları için 3 amperlik 500 ve 5 
• amperlik 500 kc 1000 tane sigorta 

açık eksiltme ile ihaleleri 8-1-937 
Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
Muhammen tutan olan 350 liradır. 
Şartnamesi her gün öğ!eden evvel 
Ko:misyond'.l görülebilir. isteklileri -
nin 26 liralık ilk teminaıt makbuz 
veya mektuplan ile ihale günü vak
ti muayyenincle f mdıklıda Komu -
tanlık Sabnalma Komisyonuna gel
meleri. (3879) 

Dr. Hafız Cemal 
LOK'.\IAN HEKİM 

Dahiliye Mütehasam 

-- .. ....._ 

.. ı )·~ .. ... 

,, 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mütelıassısr. Laleli, Lfıtuf, apartımanı 

Saat 4-7 ye kadar Tel: 22459 

VAKiT cep k tapları No. 6 

Prosper Merime 

Etrüsk 
... Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RIFAT 
ı-· 

V AKIT MATBAASI 
1936 

~ 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) ! 
ya kadar lstanbul Divanyolu (104 l ye 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 
lara bakar. Fiyatı: 20 kuruş 

Fiyatı: 100 kuruş. V AKIT Kitabevi 
Sahibi: ASIM US - V AKI'!' Matbaası !~eşriyat Direktörü: Refik A. f.:ievengil İstanbul •Ankara caddesi. Telf: 24370 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
telefon: 21044 


