
Nafia Vekili 
Eskişehir de 

'Afyon, 10 ( A...A.) - Ali Çetin.. 
k4ya d'iln 300t !! de §ehrimizden 
"Y'NlmA§tır. Bakan Gazlıgôl Toap'Lt
caamda bir kaç saat kaldıktcm 

10nm Bskişe1t.ire müteveccihen 
'Yola devmn edecektir. 

YILI 
1 

19-2 
1 • SAY 1 
j 

6737· 
677 

Türkiyenin iktısadi sahada garblılarla ve 
şarklı/arla teşriki mesaisine doğru adımlar : 

lngiliz sermayedarlarının 
Türkiyedeki tetkikleri: 

Avrupa ile A.sya arasındaki telefonun lstan 6ul üzerinClen li:uruJması ve Tür!E 

§ehirlerinin birbirine telefonla raph - lki liıta arasında itliyecelC tayyareler i~in 

lstanbu lda büyük bir merkez ve tamirliane - Türkiye ile İngiltere arumda 

ooğuk hava tertibatlı muntazam gemi seferleri ... 

Cemal Hüsnünün riyasetindeki lıeyet transit 
işlerini görüşmek üzere Irana gidiyor •• 

lstan'bula gelen Bay Cemal 
Hilsnü 

Romaya da bir heyet yolluyoruz 
(Yazısı 6 ""°' Sayıfad,a,) 

Vekillerin 
seyahatleri 

D ünkü gazetelerde Anadolu A
jansının bir tebliği vardı. 

Bunda Artvinlilerin Büyük 
Önder Atatürke arzettikleri bir tel
graftan bahsediliyordu. Bu arada 
cumuriyet hükumetinin Artvin ve 
havalisinde şimdiye kadar yaptığı, 

hundan sonrası için de yapmağa ha
zırlandığı hayırlı işler birer kelime 
ile sayılıyordu. 

Hakikati halde Artvinlilerin çek
tikleri telgraf bütün bu vilayet hal~ 
kının ruhundan kopan samimi bir 
minnet ve şükran sesidir; çünkü A
navatana iltihak ettiği gündenberi 
bu havalide cumuriyet idaresinin 
bayındırlık siyaseti her sene yeni 
bir inkişaf eseri göstermiştir. Hopa 
ile Borçka arasında evvele-: geçilmez 
bir berzah olan yol, memleketin en 
güzel şoselerinden biri haline gel
ıniştir. Borçkada Çoruh nehri üze
rinde en mükemmel bir yeni köprü 
kurulmuştur. Böylelikle Hopa iske
lesinin Erzurum, Kars, Ardıhan ta
rafları için faal bir iskele olmasına 
iınkan hazırlanmıştır. 

Fakat Çoruh havali.sinde hük'tlme
tin daha geniş mikyasta icraat silsi
lesi ismet lnönünün geçen yıl doğu 

ASIM US 
(Sonu Sa. ! Sü. .J) 

B. Şuşnig 

Avusturya' da 

Şuşnig dik
tatör oldu 

Sadakat yemin etmesi 
teklif edılen kabineden 
üc aza çekilmek istedi-

sede istifaları kabul 
olunmadı 

(Yazısı 3 üncü sayıfamızda) 

Balkanlı b~klmleri 
Yıldızdaki kongre heyecanlı 

samimi tezahürler içinde 
ve 

bitti 

MisafirleTtmiz bugün Ya/ovaya ve 
Bur saya qidecekler 

----~~~~~~---- ~~------~--------~ 

Bolkan.Z1 hekimler Cıımuriyet dbidesinin önünde defteri imza11yorlar 
(Yazısı 6 ıncı Sayı/ada) 

,...-- - -..... - -~ 

\laffinst; 7000 
Faşist kurşuna 

dizildi 
M adrite elektrik veren 
fabrika milli kuvvEtler 
tarafından işgal ed1ıdi 

lbiza adası Jtalyanlar 
tarafından nasıl işgal 

olunmuş •.• 
?ort'9kiz murahhası ademi 
neUClahale komitesinden 

~ekildi 

Bir devrialem 
yarışı 

Amerikalı gazeteciler yaman ~ey
ler vessel6m. Sansa.syonel seyahati 
havadislerden herkesin artık b'!ktığı
nı dü.§'ünen bizzat kendileri bir hadi
se iact ettiler: lptidn. (Ekins) ismin
de bir gazeteciyi bir H olanda haav 
postasile devrialem seyahatine çıkar· 
dılar. Sonra biri (Doroti Ki1galen) is
minde kadın, öteki (Leo Kieran) o,.. 

dında bir erkek olmak üzere iki gaze.. 
teciyi bir lngiliz tayyare posta.sile ta
kibe yolladıW.r. Bu gazeteciler birbir
leri ardınca Atla8 denizini, sonra bü
tün A vru.pa havalarını geçtiler. A.k
denizden lskenderıma, sonra Basraya 
vardılar. Şimdi Hindistan ve Filipin 
adaları istikametinde gidiyorlar. (E
kins) en Tcısa bir zamanda devriôlem 
yapmak istiyor. Ayni zamanda 'ffl!Ü§a

hedelerini de yazıyor. '.Arkadan giden 
iki gazeteci ise öndekine yeti§meğe ça 
lışıyor. Daha doğrusu gazetecı1er a
rasında heyecanlı bir dcvrialem yarışı 
oluyor! 

Bir kaç gün evvel gazeteci Ekins 
Mısırda iken onu takip edenler lsken· 
danında bıılunuyor1.ardı. Yani ara,Za.

rıııda iiç bin kilometrelik bir mesafe 
vardı. Bıı va::iyete göre sürat rekoru 
(Ekins) de göriilüyor. Bakalım, (E

kins) şimdiki siirat üstünlüğünü mu
hafaza edebilecek mi<lir1 Yok.sa kap· 

Zum.bağa ile yarış eden tavşa>ı gibi 
bir yerde rahat uylcusmıa dalarak ar
kadan gelen rakiplerine mağlup mu 

olacaktırt 

Hasan Kumçayı 

ISTANBUL 

PAZAR 

11 
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Parasız muayene ,= 

kuponu 

1 1. el. TEŞRiN 1 
L__1936 

Bu kupondan yedisini birik- 5 
tiren okuyucumuz KURUN 1 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. . ............................................... .. 

1 Suriyedeki hükUmetin takdire 
· değer bir teşebbüşü 

Arap gazetelerinde 
Tlrkllk aleyhindeki 

aeşrl1at kesildi r-.. ·-----·;:~;~;·-;=-~·;;~~-;~·;;~~-~··;:;;·~~; ................... .. 
1

. Kırk sekiz saat süren muhtariyet 
Kırk aaırhk TUrk tarihini tetkikten sonra Sancak· 

• takl müstakbel muhtar devlete lsmail mUştak'ın 
i koyduğu isim; 

i HATAY DEVLETi 
! ···---·--········-···---·---·--·· ...................................................................... . 

(Ya.::ısı ~ inci sahifede) 

Vstte Maltepe, altta Deniz Gediklisi sporcuları 

F ulbolcularımız ara
sında ilıtilllf çıktı 

On beş klüp Ajanlığın tasnifine 
itiraz ederek içtimadan ayrıldı 

Askeri liseler arasında birincilik 
seçmelerine dün başlandı 

BULGAR LEVSKY TAKiMi 
PERA'YI 7 -1 YENDi 

Jstanbul futbol ajanlığı tarafın. j 
dan 936 - 937 senesi futbol fikstü
rünü çekmek üzere çağmlan kliip 
murahhaslan dün saat on beşte Bey 
oğfu halke,·inde toplanmışlardır. 

Klüp murahhasları tamamen gel
dikten sonra ajan Bay Zeki Rıza 

Fikstür etrafında izahat vermiş, bu 
sene klüplerin üç kümeye ayrıldıkla
rını bildirmiştir. 

Ajan, birinci kümeye Fener, Ga
latasaray, Beşiktaş, Güneş, Beykoz, 
Anadolu, Istanhulspor, Vefanın ayrıl 
dığını bildirmiştir. 

lkinci kümeye de Süleymaniye, 
Eyüp, Topkapı, Hilal, Altmordu. A
nadoluhisar, Be>:lerbe~, üçüncü kü· 

meye de Feneryılmaz, Kasımp3 

Galata gençler birliği, Sümer~por, 

Doğanspor, Karagümrük, Ortaköy 
klüpleri ayrılmıştır • 

Ajanlığın bu tasnifi klüp mura 
haslarmın şiddetli itirazlarını nıt:cl 

olmu~tur. Geçen sene birinci küm 
de bulunan Süleymaniyenin ve yi 
birinci küme namzetlerinden iken 
çüncü kümeye düşürülen Kasım 
paşa klübünün murahhasları uzun 
süren sözler söylemişler ve ezci!ml 
şöyle demişlerdir: 

"- Her sene değişen ajanları 
keyfine tabi olarak klüpler kö 
lere ayrılırsa bu sporda bir ana 

'(Sonu: Scı. 7 Sü. 1) 
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Dilsizler ve sağırlar mek
tebi nihayet a·çılıyor 

lstanbulda ne kadar dilsiz ve 
sağır var? - Cemiyet parayı 

nereden buluyor ? 

Di'lsizlcr oo aa.ğırlar cemiyeti reisi J 
Süleyman Sırrı 

Beı senedenberi tıtanbuldaki dilsiz 
'°c sağırlar cemiyeti reiıliğini yapmak -
ta olan Süleyman Sırrı, iki yıldanberi 
llfraşmakta oldufu mektep meseleıini 
halletmiş bulunmaktadır. 

Dün kendisile görüşen bir muharri
riınize mektep hakkında §U izahatı ver
lniştir: 

- Mektep için biitün hazırlıkları 
:Yaptık. Binayı temizletmekle meıgu -
liiz. Jkinciteırinin ilk günü mektep a· 
~ılnuı bulunacaktır. Şimdilik ancak on 
htı talebe okutabileceğiz. Gelecek ıe
tıelerde bUtçemi.ze varidat temin edcr
•c)r kadroyu daha ziyade genişletece
ti.ı. Mektep yedi yaşından on dört ya
tına kadar olanlar içindir. Bundan baş
ka diğer yaıını başını almış dilsizler 
için de gece kursları açıp evvell oku
~ J'AZma ve bu arada iıaretle konuş
tna öğreteceğiz. 

"Mektep bir dershane ve beı sınıf 
olacaktır. }dektebi bitiren çocuklar ce
l'lliyetin atölyesinde marangozluk, ter
tililc, kunduracılık gibi sanatlardan bi
tini öğrenmiş ve tatbikatını görmtiş o
lacaklardır. Atölyede muvaffak olup 
diploma alanlara cemiyet idare heyeti 
ltal'lrile l SO den 300 liraya kadar bir 
•crnıaye verilecektir. .Bu dilsiz veya 
•ağır bu para ile kendisine bir dükkan 
açarak çalışacaktır . ., 

Bay SUleyman Sırrı ite muharririmiz 

,.rasmda bundan sonra ~u muhavere 
geçmi§tir: 

_ Cemiyetiniz nereden varidat te-

1 
mln ediyor? 

- Muhtelif membalarımız vardır. 

Her sene takvim çıkarıyoruz, muhtıra 
bastırıyoruz. Ayrıca mUsamere ve ba
lo vereceğiz. 

- İstanbulda ne kadar dilsiz ve sa-
ğır vardır? 

- 600 kadar. 
- Dütiln Türkiyede? 
- Bütün Tiirkiyede yirmi bin ka-

dar. 
- Türkiyede başka dilsiz te§ekülü 

var mrdır? 
- Biz Ankaradaki merkeze bağlı

yız. Orası umumt merkezdir. Bu se· 
ne tzmir ve Bursada da birer §Ube açı
lacaktır. Dilsiz ve snğır olanlar işte 

hüyük kabiliyet göı;terirlcr. Yalnız on
ları irşad edecek yok. Çok ihmal edili
yorlar. 

- Dilsizlerin çoğu erkek midir, ka
dın mı? .. 

- Görünü~te erkek çok gibi geliyor. 
Fakat kadınlar dahaçoktur. 

Dilsiz'ler mektebi>ıin yoni ta1ebe1eriıı

den biri: l(adri 

A vusturyada Geçmiş Kur unlar -
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Şuşnig diktatör ERKANIHRBlYE MEKTEBİ 
DON KÜŞAT ED1LD! 

Londra, 10 (A.A.) - Viyanadan ErMm7ıcırbiye mektebi dün d.a-
~Uter ajansına blldiriliyor: irei askeriyenin 1l.<1t katmda1cl cla-

Bu gece, B. ŞU§nig kendisini Avu&- trei mahs11sasıncla basit bir mera
t\ıryanın yeglne diktatörü illn etmif- aim7~ kllJ}t:ıt edflmf~tir. 
tlr, Fevkalade ehemmiyetli iki tedbir Sat1t iiçte mlllga Erkam1ıarbi
'1nıak suretiyle, Başvekil ndeta hu- yel. ttmıımiycnın bilyük salonunda 
dutsuz salahiyetler edinmigtir. metkebin madavimlarini teşkil e-

l - Heimvehrenleri dağıtmış, den erkamharbiye yüz~sı ve 
~ 2 - Bilumum kabine izumı, eski bfobcı§ilcrile . heyeti tedri8iye içti-
de hnvehren üyeleri de dahil olduğu hal ma etmiş ve mektebin mAidtlr veki-

. kendi 5ahsma kar§ı sadakat yemi- Zi tarafından irat edilen bir nutku 
111 etıneğe mecbur kalmıştır. nıilteakip mektep k'Ü.,.'mt cdilm4tir. 

Viyana, 10 (A.A.) - Bakanlar ku-1~==============-.· 
l'ulu dün akşam saat on yedide f ede-
raı başkan B. Miklu da hazır bulun
duğu halde toplanmış ve ertesi sabah 
~t Bekize kadar müzakerelerde bu
rUnınuştur. Bir çok heyecanlı müzake 

1 eJerc:ıen sonra Starhenberg ile bir an
lşrnıya varmak için sarfedilen bütün 
ta.Yretıerin fayda.sız olduğu anlqıldı
~'tıdan, hilkfımet, bütün Vehreverbb
lt Uııde rnUdafaa teokllltmı llğvetmeğe 

arar vermiştir. 

b. l3u karar, bilhassa Heimaschutz 
ırll~· 

0 gını alAkadar etmektedir. ÇUnkU 
it stnıacrkischen Sturmcharen hücum 
t~taıarile Jrei Heitzbund - Hürriyet 
!tt erasyonununun izalan nlsbeten 
ba~hdut olup bunlar, doktor Suchnige 
°l<(! gJı bulunmaktadırlar. Demek ki, bil 
~tin eon ka.rarlle Helmaschutz 
bi~ ilga edilmiş bulunmaktadır. Ka
ttr <!e hiç bir değişiklik yapılmamı~
baİt Ruıtur bakanı Dr. Janter fln11.ns 

aru Dr. Arexler ve Ba§bakan mu-

Şark ekspresindeki 
cinayet , 

Romanımız 6 ncı sayıfanuzdadır. 

avinl B. Baar - Barenjls federal bae
kanma istifanamelerinl takdim etmiş 
ler fakat ~bakan bu bakanlan mev
kilerinde alıkoymuştur. Bu bakanla
nn herhangi bir teşekkUle bağlı ol
madıkları anlaşılmıştır. 

Bakanlar kurulu bundan başka 

askeri kanunun yeniden yazılmasını 

kararl.a§tırmıştır. HUkfunetin bu sa
bah buna dair bir tebliğ neşretmesi 

beklenmektedir. Başb:ıkan B. Schusch 
nlgg, B. GömböşUn cenaze merasimin
de hazır bulunmak üzere bu sabah 
saat sekizde tayyare ile Budapeştcye 

hareket etmi§tir. 

Yeni bütçede 
Universitede yapılacak 

yeni binalar 
1936 biltçC9inde 'tlnivcrsitenin tUrlü 

yapı tesisatı için 1.200.000 lira tahsiaat 
verilmiştir. 

Universite idaresi bu tahsisatın sarf 
t-dileceği yerleri tesbit etmiş ve hazır
lanan programa göre çalışmaya başla
mıştır. 

Bu paranın elli bin llrasile Guraba 
hastahanesinin ikinci hariciye pavyonu
na me:-but olmak üzere yeniden kulak, 
boğaz ve burun muayene ve tedavi yer
leri iliive edilecektir. 

Bundan başka doğum yeri için 7 5 
bin, hariciye anfisi için 40 bin, çocuk 
pavyonları için 50 bin lira sarfedilecek
tir. 

Gene 350 bin lira Cerrahpaşa ve 
Haseki hastahanelerine sarfedilecektir. 
100 bin lira birinci hariciye pavyonuna, 
100 bin lira göz pavyonuna, 100 bin 
lira da Haseki hastahanesinin tedavi 
pavyonuna verilecektir. 

Bundan başka kimya enstitUsUne 
250 bin, eczacı okuluna 60 bin, hay
vanat ve nebatat enstltilsil için 31 bin, 
teleskop aletine 26 bin, hayvan ahırı 
için 20 bin, yemekhane tamirine de 10 

bin lira sadediJecektir. 
önümüzdeki ders yılı baıından iti

baren Guraba hastahanesine de Tıp fa
kültesi için 400 ki§ilik bir dershane ila
ve edilecektir. 

INKlLAP DERSLERi IMTIHA 
NINDA KAZANANLAR 

Jnkilap derslerine bu yıl devam eden 
talebeden 198 i haziran ayında, 4 7 S i 
eylUl ayında yapılan imtihanda muvaf
fak olmuşlardır. imtihana girip de mu
vaffak olamıyan 94 talebe de bu yıl im
tihan edilecektir. 

YAP ANCI DİL iMTiHANINDA 
MUVAFFAK OLAMIY ANLAR 

Yabancı dil kurlarının imtihanına 
iştirak eden 2849 talebeden 85 i yapı
lan imtihanda muvaffak olamamışlar
dır. Bunlar bu yıl gene dil kurlarına 
devam edeceklerdir. 

BiR ÖRNEK YAZI OGRETMEK 
iÇiN 

Kültür Bakanlığı yazı tedrisatının 
bütün okullarda aynı tekilde tedris e -
dilmesini temin için bir kılavuz hazır
lıımağa karar vermi§tir. Kılavuz, ts -
tanbul kültür direktörlüfilnün neıretti
ği kılavuza uygun olacaktır. Bu itle 
meşgul olmak üzere Ankarada bir ko
misyon kurulmuıtur. Komiıyona şeh
rimiz ilk tçdristlt ispekterlerinden Bay 
Feyzi ile terbiyeci Bay İsmail Hakkı 
i§tirak edecektir. 

ORTA OKULA YABANCI LID 
HOCASI OLMAK iÇiN AÇILAN 

iMTiHAN 
Orta okullara alınacak olan yaban

cı dil öğretmenleri için Üniversitede bir 
imtihan yapılmıttı. Evrak Bakanlık ta
rafından tetkik edilmiştir. Bu imti
handa 20 kişi muvaffak olmuştur. 

iLK TEDRiSAT ISPEKTERLERl-
NIN TOPLANTISI 

Uk tedrisat ispekterleri dün ktiltUr 
direktörlilğünde direktör Bay Tevfik 
Kutun başkanlıit altında bir toplantı 
yapmışlardır. 

Bu toplantıda her ispekter kendi 
mıntakasındaki okullar talebe ve öğret
meni durumu etrafında izahat vermiı 
ve alınması lazım gelen tedbirleri say

mıştır. 

KÜLTÜR TEFTiŞ KURULU 
BAŞKANI 

Yüksek tedrisat direktörü ve teftiş 
heyeti baıkanı Bay Cevat dün sabah 
Ankaradan tehrimize gelmiştir. 

Bay Cevat şehrimizde Qir iki gün 
kadar kalacak, Universite i§lerile meş
gul olacaktır. 

KÖYLERDE YENi YA Ti OKUL· 
LARIAÇILACAK 

İstanbul kültür direktörlüğünUn te· 
hirdeki ilk okul çocuktan için Zencirli-! 
kuyuda bir yatı okulu teşkil ettiğini) 
yaımıştık. Bu okul hazırlıklarının bir 
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' Sigorta dolandırı- l 
cılığı tahkikatı 
Sigorta dolandırıcılığı tahkikatı iler

ledikçe yeni vakalarla karşılaşılmakta
dır. Müddeiumumilikçe yapılmakta o
lan tahkikat, işin içinde bililenden baş
ka bir şebekenin daha mevcut olduğu
nu meydana çıkarmıı ve Şefik adında 
biri daha tevkif edilmiştir. 

Diğer taraftan iktisat Vekaleti tef
tiş heyetinin yaptığı tetkikat neticesin
de Türkiye milli sigara şirketinin tak
sirli bir şekilde iflası görülmilı ve Ve
kfilet İstanbul milddeiumumiliğine mü
racaat ederek bu şekilde muamele ya
pılmasını istemiştir. 

Türkiye milli sigorta şirketinin dos
yasında iflba dair bir hilkilm veya ka
ğıt bulunmadığından müddeiumumilik 
Vek51etten, eğer böyle bir ifl!s evrakı 
varsa gönderilmesini istemİ§tir. 

YEDEK SUBAY OKULUNA 
ÇACJRJLANLAR 

Uıküdar Aıkerlik Şubesinden: 

331 doğumlu ve bunlarla muamele 
~örerek ihtiyat zabiti olmak şeraitini 
kannmış askeı-i yüksek ehliyetli kısa 
hizmet!iler 1 ikincite§rin 1936 gününde 
yedek subay okulunda bulunacakların· 
dan şubede kayıtlı olan erlerden bura
da bulunanların sevk muhtıralarını al
mak üzere iki fotoğrafla 25 birincite§· 
rin 1936 gününde şubeye gelmeleri la
zımdır. Taşrada bulur.anlar da şimdi· 
den mahalli askerlik şubelerine baş vu
rarak vaktinden evvel okulda isbatı vil· 
cut etmelidirler. 

Miraç kandili 
htanbul Müftülütünden: 
13 Te§rinievvel 1936 sah günU Re

cebin yirmi altısına müsadlf olmakla 
iSnümUzdeki salı akşamı Çarşamba ge· 
cesi leylei miraç olduğu na.n olunur. 

GÜMRÜK AMBARLARI 
Gümrük ambarlarının limana devri 

ııı bitmek üzeredir. Söylendiiine ıö
rc bu ay içinde devir muamelesi bit
mit olacaktır. 

ÇAVDAR EKMEKLERi NASIL 
YAPILACAK? 

Belediye çavdar ekmeklerinin yapı
lış şekline dair bir talimatname hazırla
mııtır. 

Bu talimatnameye göre, çavdar ek
meği paspal ve ince kepekten ayrılmış 
olan çavdar unundan yapılacaktır. 

Bu una yüzde 30 kadar da buğday 
unu illve edilecektir. 

Çavdar ekmekleri bu şekilde yapıl· 
dıktan ıonra 125 ve 250 gramlık boy
larda kesllecek ve kilosu 20 kurup sa
tılacaktır. 

iKi YILDA KAÇ YANGIN 
OLDU1 

Belediye idareai 1923 den 1935 e 
kadar şehrimi?.de olan yangınların 
istatistiğini vücuda getirmiştir. 

Bu istatistiğe nazaran, 1923 de 70, 
924 de 160, 925 d~ 192, 926 da 432, 927 
de 374, 928 de 385, 929 da 493, 930 da 
466, 931 de 455, 932 de 530, 933 de 
423, 934 de 487, 935 de 554 yangın 
tesblt edilmletir. 

Bu yangınlardan baıka 97 de yalan 
yangın ihbarı vaı.edilmiıtir. 
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an evvel ikmali için hararetle -salıtıl· 
maktadır. 

Bundan başka kültür direktörlüğü 
Büyük Çekmecede de bir yatı okulu 
vücuda getirmeğe karar vermit, hazır
lıklara baılamıştır. Bu okula civar köy
lerden gönderilecek çocuklar kabul e -
dilecektir. 

Çocuklar köy tarafından gönderile
cek ve burada parasız okuyacaklardır. 

Kendilerinin iaıe masarifi köy tara
fından verilecektir. Okulun talebe kad
rosu çok geniştir. 
, Diğer taraftan öfrendifimize göre 
Kültür Bakanlığı bu işle yakından all
kadar olmaktadır. İstanbulda yapılan 

bu tecrübe müsbet netice verdiği tak
cHrde diğer vilayetlerde de tatbik edile-• 
tektir. Köy yatı okulları tam teıkilat-
1: olacaktır. 

I 

Beraet ettiler 
Cevdet Ferit - Nazmi 

Acar ı.aaİJesı 
Dün nöbetçi olan Sultanahmet bi

rinci sulh ceza hakimi Reşit, me~hut 
cürümler kanununa göre gelen muh
telif davalara bakmıştır. 

Avukat Cevdet Feritle Nazmi Acar 
arasında İstanbul dördüncü hukuk 
mahkemesi önünde bir kaç giln evvel 
olan vak'anın duru~ması, şahit dinle
nilmesi ve tarafların evvelce mahkum 
olup olmadıklarının sorulması için 
kalmıştı. 

Dün §ahit olarak avukat İrfan E
min. Hikmet ve daha bazı kim~ler 

dinlonilmişlor, gelen cevaptan. taraf
ların evvelce hiç mahkum olmadıkla
rı a.nlaşılmı§tır. 

Bundan sonra, hakim Reşit, dü
şünmüş ve arada karşılıklı sövme geç
tiğinin uauıu dairesinde &übut bulma
dığı noktaaından, Nazmi Acarla avu
kat Cevdet Feridin ben.etlerine karar 
vermiştir. 

DIŞ FIRÇASI F ABRIKASI iŞÇiLE
RiNDEN iKiSi ARASINDA 

Dün, Zeytinbumunda Kazlıçeşme
de di~ fırçası fabrikası işçilerinden 

olup Kocamustafapaşada Yedi şehit
ler eokağında oturan CelUle gene 
Kocıımusta.fapaşada Y~ çıkmazında 
oturan Hayri arasındaki bir dövi.l.şme 
ve yaralama \•ak'uının duruşması da 
yapılmıgtır. 

Bunda davacı Cellldl, Hayrinin 
kendisini bıçakla yaraladığı, dava 
mevzuudur. Fakat, Celalin da Hayri 
ile dlSvUştUğU kaydlle, ikisi de tevkif 
edilmişlerdir. Bununla beraber, CelAl 
20, Hayri 40 lira nakdi kefaleti depo
zit ederlerse, bu suretle sahvcrilec<>k
Jerdlr. Bu cihet de ayrıca karar altı
na alınmıştır. 

Duruşmanın devamı, yaralı Cela
lin kat'i muayene raporunun alınma
sına bırakılmı3tır. 

PANTALON ÇALMAKTAN 

Kilçükpazarda Atlama ~mda 15 
numarada oturan Huan oğlu Abdul
lahm, ayni yerde oturan Faiğin pan
talonunu çaldığı kaydtle yapılan du
rll§ması, ıuçun sabit görülmemesi, Ab 
dullahın 2 ay hapis ve 2 ay da emni
yet nezareti altında tutulmak cezala
n almasile neticelenmi5tir. Kendtıi, 
alıkonulmuştur. 

STERLING, FRANK VE LiRET 
Cumhuriyet Merkez Bankası dUn 

11bah ingiliz lir11ı için 617 - 620 ku
rut fiat vermlttlr. Frank 16,00,67. 
Liret 1 S,06,80 den muamele görmüı- · 
tUr. Merku Bankaaı hisae senttleri 
92 den satıtmııtır. 

DÖRT YILDA KAÇ HASTAYA 
BAKILMIŞ~ 

Yapılan bir istatistiğe göre, 9~0 yı
lından 933 yılına kadar şehr:miwcki 
doktorların tedavi ettikleri ha.stn mik 
tarı tesbit cdilmietir. 

930 da 44 752, {)31 de 33.253, 932 de 
44.G40, 933 de 4'390 kişidir. 

En çok huta. Teşrinle tem-
muz, ağustos ve eylül aylarında tccla
vi edilmi§tir. 

VERGiLER YENi USULLEULE 
TOPLANACAK 

Maliyeden belediyeye devredilen şu· 

belerin para tahsil işlerini hala eski u

sule göre yaptıkları yapılan teft:şler 

neticesinde anlaıılmıştır. 

Belediye bu şubelere bir tamim gön

dererek tahsilitın kazalarda ve mülha· 

katta tatbik edilen yeni usullere göre 

yapılmasını bildirmiştir. 

KiMSE.SiZ ÇOCUKLARA HE
DiYE EDiLEN OYUNCAKLAR 

Başkırdistan Cumhur reisi Tahirof 

düşkünler yurdundaki kimsesiz çocuk

lara iki sandrk oyuncak göndermittir. 

Oyuncaklar konsolos vekili Titlaf ta

rafından yarın düşkünler yurduna gB
türülecektir. 
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Cigara ile Düello ! 
Alman hikayesi Ya.zan: 

_ Hay Allah mustahakınızı ver-ı 
sin! Dikkat etsenize, kuzum, ayağıma 
bastınız! 

f.riyan; geniş omu1-1u bir adam, u
fak tefek, iyi yüzlü bir adamın üreri
nc doğru tehdit edici bir tavırla eğil
di. 

Küçük adam, şöyle mukabele etti: 
- Ayağınıza mı bastım? Cidden 

müteessifim. Fakat, elimeden ne ge
lir.. Ayaklarınız o kadar büyük ki!. 

Etrafta duran bir kaç kişi, gülüş
tüler. 

Heybetli adam, bu tarzdaki itiza
ra da kızdı: 

- Terbiyenizi muhafaza ederek 
itizar beyan edemez misiniz? .. 

Muhatabı, cigarasmı üfliyerek: 
- Yoksa, dedi, itizar beyan etme

dim mi sire? 
Bir kadın, gülerek l!f a kaıştı: 
- Stoddi, bu küçük, seni budala 

yerine koyuyor!. 
- Budala yerine koyamaz beni ... 

Bana bakm, usulU dairesinde itizar 
beyan edecek misiniz, yoksa... Etmi
yecek misiniz? 

- Fakat, ben sl7.e itizar beyan et
tim ya! 

• Dudaklan arasında cigarasmı oy
natan lrliçük adanı, inatçı bir tavırla 
böyle deyip, sustu. 

Şimdi, kavga eden bu iki adamın 

etraf ma bir sürii seyirci toplanmı§tı. 
Stoddi, kendisini cehennemi tarzda 
alay ifadeli yüzlerle muhat göriiyor
du. 

- Efendi, dedi, bana tarziye borç
lusunuz! 

Öteki, cigarasıru dudakları ara
ınnda kımıldatışla, şöyle bir baktı. 

Stoddinin hiddetini, ciddiye almıyor 
gibiydi. Sordu: 

- Ne gibi? 
- Böyle ahmakça nal eormayı-

nrz! Boks yapabilir misiniz? 
- Boks mu? Yok! 
- O halde, bfribirimize ta.banca a-

tacağız! 

Kadın, kocaman adamın koluna sa
nldı: 

- Böyle bir gey yapma, sakın. .. Bu 
kadar ehemmiyetsiz bir eey için, değ
mez! Bu, adeta cinayet iı;,lemektir, 

sen, nişancılıkta. hedef şaşırmaz bir 
sillhçı olduğuna göre ... 

- Bırak, kuzum! Cinayet de nesi?. 
Ben, yUme yilz isabet ettirebilir bir 
adamsam, o da, buna mukabil karşı

sında benim gibi gösterişli ve isabet 
ettirilmeğe müsait bir hedef bulacak! 
Bana tarziye ödiyecektir. Başka baş

ka laf dinlemem. Ya duello, ya tarzi
ye! Elfileme maskara olmağa katla
nacak mıyım sanıyorsun? 

Küçük adanı, mınldandı: 

Karı Ba.ssetti 

güvenerek, razı oluyorum bu işe; ben
den yana kabul! 

Şimdi, bulundukları yer, kapka
ranlık. Tam anlatışla, g~ce karanlığı; 
zifiri karanlık pencereler, perdeler 
sımsıkı kapalı, bütUn ışıklar söndü
riilmüş, yalnız, cigaranın keskin, kır
mızı noktacıkları ışıklanıyor. Sönüp 
yanıyor, yanıp sönüyor boyuna. Ara
da birinin soluk soluğa nefes aldığı 

işitiliyor. Sonra, tekrar üzüntülü sü
kfın devresi. 

Stoddi, kayıtsız bir tavırla duva
ra dayaruoyr. Menhus hakem, ne za
man hareket işaretini verecek? Sert 
elle, tabancasının kabzesini kavramış 
duruyor. Karşı tarafta, hasmının ci
gara ışığı, ince, küçük ve kah kırmızı, 
kiilı uçkun renkte. 

Karanlıkta, bir ses aksediyor. Bir 
beliriş. Kesenkes bir beliriş bu: 

- Herşey tamam! Ateş! 

Evvelce vaki anlaşmıya uygun o
larak, Stoddi, ilk önce ateş edecek; 
çünkU o, hakarete uğrıyandır. Sakin, 
dudakları üzerinde ufkileşen bir gü
lümseyiş dolaşıp, sil!hmı kaldınyor. 
Karşısındaki cigara, hafifçe bir lerze
leniş belirtiyor. Stoddi, duruksayor. 
Karşısındaki, isabet vaki olmaamsı i
çin, cigarasrnı kendisinden hayli u
zak tutacak. Sol kolunu açarak: zira 
cigara sol, tabanca sağ elinde. Şu ha
le göre, eğer endaht sol tarata doğru 
olursa, isabet tamadır! 

Peş! 

Stoddinin silahı, ateş saçıyor. A
teş ve duman. Bir klll"§un yollanıyor. 
Sonra sükfin. Stoddi, taaccupla kulak 
veriyor. Hasım, vurulmuş olarak ye
re düşmüyor mu? 

Peng! 
KUçüğiln rovelveri de, işte ılmdi 

a~ ateh. Stoddl, kolunda bir vuruluş 
tesiri duyuyor. Yakıcı b1r acı, kendini 
krvrandınyor. Avazı çıktığı kadar ba
ğrnyor. Hazır bulunanlardan birisi, 
ışığı çeviriyor. İriyan adamın gözleri 
kamaşıyor. Adeta ışık gözlerine batı
yor. Yüzünde endişe izleri göre çar
pıyor. 

Stoddi, bir de ne görsün? Kendisi 
yaralı, fakat hasmı, sapasağlam! Şa
şıpkalıyor bu hale: 

- Ben, ki bir nişancıynn, diyor, 
nasıl oluyor da si7.e isabet ettireme
dlın kurşunu? Mutlaka, bir hile yap
tınız! Bir desisenin arkasına sığındı
mz! Yoksa, cigaranızı elinizden yan 
taraf ta bir yere mi bıraktmız? 

Küçük adam, yaraladığı büyük a
dama üzüntü ile göz dikerek: 

- Anlamıyorum ne demek istedi
ğinizi? Diyor. Yeniden bir maraza çı
karmanın manası ne? 

P•ll• Ha9'erlerl 

Sinemada yangın 
Beşiktqta Köy içinde Aile sinema 

smda makine dairesinde filmler tu
tuşmuş, itfaiye gelmeden söndürül
müştür. 

Bu arada makinist Zihninin elleri 
ve yüzU yanmıştll'. 

• SOKA.KT A BiR YARA.LAMA. 
V A.K' ASI - Fatihte Hayriye medre
sesinde oturan Nezahet evvelki gece 
İstiklal caddesinden g~erken dostu 
Ali önüne çıkmış, çakı ile Nezaheti 
beş yerinden ağır surette yaralamış
tır. Nezahet Haseki hastahanesine kal 
dırılmı~, Ali yakalanmıştır. 

• ŞAKALAŞIRKEN ... - Balatta 
oturan 15 yaşında Ramazan ile arka
daşı Haydar Balat sineması önünde 
şakalaşırlarken aralarında kavga çık
mış, Haydar bıçakla Ramazanı sol ko
lundan yaralamıştır. 

• TRAMVAYA ASILDIGI /Ç/N
Şehremininde oturan 12 yaşında Ar
da.ş dün Çapada bir tramvaya asıl

mış, Şehreminine giderken düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yaralanarak Gu
reba hastahanesine akldınlmıştır. 

• OTOMOBiL ALTINDA KALDl
Samatyada Hacı Vahap mahallesinde 
oturan dokuz yaşında Vahap dün 
tramvaydan atlarken düşmüş, 1282 
numaralı otomobillerin altında kal
mıştır. 

Şoför çocuğu otomobilin tekerlek
leri altından çıkarıp sokak ortasına 
bırakmış, kaçmıştır. 

Yaralı çocuk Etf al hastahanesine 
kaldırılmıştır. Kaçan eoför aranmak
tadır. 

• SARHOŞ KADINLAR - Kur-
tuluşta Aya Kostantin kilisesi ka.rşısm 
da 2 numaralı evde oturan 20 yaşında 
Sultana ile diğer bir Sultana dün ak
şam Şişlide Kır gazinolarında rakı i
çerek sarhoş olmuşlar, 1871 numaralı 
otomobile binmişlcrdir. 

Evlerine geldikleri zaman ikinci 
Sultana otomobil durmadan kapıyı aç 
Ill.I§, yere düşerek ağır surette yara
lanmı§tır. 

Sultana hastahaneye kaldınlmış
tır. 

• SOKAKTA. BAGIRMIŞ - Bakır
köyünde oturan Ahmet, diln gece ken
dini idare edemiyecek derecede sarho!'} 
olduğu halde tramvaya binmi§, Gül
hane parkı önünde bağırmağa, tram
vayın camlarını kırmağa başlamış
tir. Etraftan yetişen polisler Ahmedi 
yakalamışlardır. 

• TRAMVAYDAN DVŞTtJ - Ka
bataş lisesinde talebe 15 yaşlarında 
Orhan, Beşiktaşta, tramvaydan düşe
rek yaralanmış, hastahaneye kaldı
nlmıştır. 

Hacı Bekir' in marifeti 
üfürükçü, Bayan polisle arka

daşına neler okumuş ? 
Küçük Langada Ya,·edut sokağ•nda 

dört numaralı evde oturan Mısır te· 
baasından Hacı Bekir üfürükçülük 
yaparken cürmü meşhut halinde ya
kalanmış, dün sabah asliye 4 üncü 
ceza mahkemsine çıkarılmıtşır. 

lri yarı, simsiyah renkli, kısa beyaz 
sakallı olan suçlu deve tüyü bir lata 
giymişti. Ayaklarında lapçın ,·ardı. 

Okuyup üfliyerek salona girdi. 
- Adım Hacı Bekir. 73 yaşındayım . 

Mısırda doğdum. Langada oturuyo
rum, çocuğum yok. l\lahkum olmadım, 

dedi. Kulakları ağır işitiyordu. Ilt-T 

sual soruşunda cevap ''ermek için bir 
kaç adım atıyor. 

- Ha!. Aah ! şeklinde ce,·aplar Ye
riyordu. 

Reis: 
- Üfürükçüliik yapıyormuş.cıun".' 

Hncı Bekir bir aah daha dedik · 
ten sonra: 

- Ben Kuran, Nah şerif, knsidei 
Bürde okurum. Üfürükçülük bilmem. 
dedi. 

Küçük beyaz bir çıkın açıldı. için 
den kitaplar, muskalar, otlar çıkt·. 

Otlar için şöyle dedi: 

V f ürükçil Hacı Bekir mahkemede 

maz?" dedi, Sonra Nimet baktırdı. O
na da bir toz verdi. Bir lira verdi!< 

Bu esnada sivil memurlar içeri gi· 
rerek hocayı yaköladıl~ır 

Sivil memur Nimet ile diğrr zabıt• 
memurları dinlendiler. 

Neticede Hacı &kirin yaşının nil· 
fus kağıdı ile tesbiti i;;b muhnkeıne - Bunları kendimi tütı::ülemek icin 

• pazartesi " U k ld Mısır çarşısından aldım. içime sıkıntı gun ne n 1
• 

çökünce, bacaklarım ağrıyınca tiit.c;ü K , 
ıenirim muskalar da kendim iç;ndir.

1
- arınca arın Hayatı --ı 

İçlerinde besmelei şerife vardr. SıJyu- Dün ve Yann Kitaplarındandır 
nu çıkartır, içerim.. Fiyatı 75 kuruştur 

Kitaplar arasından birkaç kadın Vf' 

erkek resmi çıkarıldı. Arkalarında bir lST ANBUL BELEDiYESi 
çok Arapça yazılar, isimler vardı. Ş h · r · 
Hacı Bekir bunlan da şöyle t·~fsir e l r l 9 at r OSU 
etti: Tepe başı dram 

il u 11111111111 I - Bunlar benim camide, ş~rada 

burada tanıdıklarım. Arkalarındaki 
yazılar selam, kelam . • 

- Sen dün akşam iki kıza okuyup 
üfledin mi? 

- Evet! Dün sat dörtte iki kız gel
di. Birer sıkıntımız var dedi, Kuran 
okudum. Bir Ura Terdi •. 

Bundan sonra phit olarak emniyet 

kısmı 

BugUn saat 15 de 
ve akşam asat 

20 de 
MAKBET 

Fransız Tiyatrosun
da Operet kısmı 

I!~:;!!! 
Bugün saat 15 de ve akşam saat 

20,30 da DUDAKLARIN 
müdiirlüğii birinci şube memurlann- --------------
dan Vehibe dinlendi ve Vehibe cürmi: 
meşhut yapmak için emir aldığını 
söyledikten sonra dedi ki: 

- Hocanın evine gittik. Arkadaıım 
Nimetle beraber .• Bizi bahçe üzerinde 
karanhk bir odaya aldı. Neye baktı
racaksınız dedi. 

- Kısmet için dedim. Beni yere 
oturttu. Yıldıza baktırdı, Kamış ka. 
lemle bir kft.ğrdın üzerine ismimi yaz. 
dı. MtLc;ka şekline koydu. "iki gece 
yastığının altına koy bir şeyciğin kal-f 

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 
Kış operetlerine 

başlıyor 

SE 
YEK 

Büyük operet 
3 perde 
Müzik Seyf ettL, - .:'ezai A~af 
Paazrtesi Kadıköy Silreyyada 

TELLITURNA 
• SOKAKTA KIZLARA T AAR

RUZ ETMiŞLER - Balatta oturan lstanbulun Vaso ile Eleni adlı iki kız KUçükpa- ..,, •••• 

zardan geçerlerken Hıfzı ve İsmail ad l M E C M U A S 1 N 1 N 
lı iki arkadaşın taarruzlarına uğra-

S ESi 
mı~lar, ~olis her ikisini de Yakalamış, ••••••• ikinci Sayısı Çıktı 
miltecasırler müddeiumumiliğe veril- -----------------------------
mişlerclir. - Ben, hiç silah kullanamam. ki! 

Seyircilerden biri, bahse kanp- - Hay şeytan alsm sizi! Söyleyin, -------------
ciga.ryr nasıl tuttunuz? ALFRED RODE rak, §U yolda bir teklifte bulundu: 

- O halde cigara ile düello edin! 
- Bu da ne demek? Nasıl şey o? 
- Şöyle ikiniz de karanlık bir ye-

- Cigarayr mr? .. Haa, evet!. Şey .. 
Nasıl tutacağım?. Cigara ağzımda. 
idi. , 

re gireceksiniz. Her ikinizin elinde de --------------
birer tabanca bulunacak! 

- Karanlıkta göremeyiz, ki biri
birimizi? 

- Telaşlanma, küçük. Her birini
zin elinde yanan birer cigara var; bu, 
hedef teşkil edecek! 

Seyircilerden bir kısmı, bağrıştı-
lar: 

- Fevkalade doğı-usu ! 
Küçük, gene itiraz etti: 
- Saçmn! Böyle ahmakça bir işe 

girişip de kurşun yemek, iş:me gel
mı>:;:! 

Stoddi, ateş püskürdü: 
- Öyleyse, icap ettiği gibi, itizar 

beyan ediniz, bakalım! 
Bu sırada, etraftakilerden b"ri, kü

~k adamın kulağına fıs:!dadı: 

- Boşuna telaşa düşmeyiniz, ku
ru giiriiltüye pabuç bırakmayınız. 
Stoddi, palavracının biridir. Hem, bn 
tekilde bir düelloda, tehlfüeyc uğra
mazsınız! 

Bunun ÜZ<'rine. kiiçiik adam, ciga
rasınm halkalanan dumanlarına göz 
<laldırarak. icfni çekti: 

- Mademki icap ediyor: Allaha 

Sovgetler Birliğinde 
Sovyetler Birliğinde çok çocuklu 

analar devlet tarafından büyük yar
dımlara mazhar olmaktadır. Bu. yıl 
yaz ortalannda çıkarılan yeni kanun 
mucibince, yedinci çocuklarmı doğu
r~ .analar, bu son çocuğun doğumu 
gunilnden itibaren beş yıl zarfında yıl 
da iki bin ruble almaktadırlar. On bi
rinci çocuklarını doğuran analara ise 
derhal beş bin ruble verilmekte ve 
ayrıca dört yıl müddetle yılda 3 bin 
ruble de maaş bağlanmaktadır. 

Bugün yalnız Moskova mıntaka
sında bu kanun mucibince devlet yar
dımına istihkak kespetmiş olan 4.100 
ana alakadar makamlara müracaatta 
bulunmuştur. 

Moskova mmtakasında bu hususta 
şimdiye kadar iki milyon ruble dağı
tılmıştır. Orta Volgada Kuybişev mm 
taknsmda ise dağıtılan raraların mik-

• tan, 3 milyonu geçmi~tir. 
Sovyetler B!rliğinin her tarafında 

çok çocuklu analarm yazılmasına de
vam olunmaktadır. 

Yeni Eserler: 

klerans 1 erras esrarı 
Meşhur zabıta romanları muharri

ri Arnould Galopin'in V. G. tarafın
dan türkçeye tercüme edilerek gazete
mizde tefrika edilmiş ve büyük bir a
laka ile okunmuş olan Klerans Terras 
esrarı isimli heyecanlı roman, V AKIT 
Cep kitapları serisi içinde bastırılıp 
çıkartılmıştır. Fevkalade meraklı bir 
eserdir; fiyatı yirmi kuruştur. Tavsi
ye ederiz. 

ve methur c;ıgan orke•traaı 

Sumer Siiıemasında 
fran•ızca •BzlU ve ıarkllı 

Jua n ita 
Lüks kooıedi süperfilminde LlTCr'in 2 numaralı Macar Rapsodisi ve 
gayet cazip yeni bir 'RUMBA,, çalıyorlar. FOX JURNAL' de: Vekili
miz Bay Doktor Rüşt.il Aras Montreux konferansında nutkunu söyler
ken, İspanya muharebesi, Kış modalan, Frangın sukutu vesaire ... UY ANIŞ - "Uyanış., mecmuası-! 

nın bu hattaki sayısında Bedri Noya
nın "Eski Türk edebiyatında aşk has ~-·••••••••••••••••••••••••• 
tal~ı!» m~z~u tetkik ya~smm ilk~--~--~~•••••••••••••••••••••~l 
kısmı vardır. 

Bundan başka, Zahir Sıtkı, Muaz
zez. Kaptanoğlu, Gavsi Halit Ozansoy, 1 
Naım Özel, imzalı yazılarla, başkaca 
muhtelü yazılar ve resimler aktüalite. 

''Kedi Pençesi., fıkra sütununda 
"Son gezintimiz için ... ,, serlevhası al
tında, bir ay evvel bugiln gömillen 
genç ve değerli ~ir A. Sım Uzelliden 
bahsediyor. 

SAKARYA (Eski Elbamra) 
Bugün güzel bir Pazar qeçirecek ve 

Bütün Kadınları Severim 
FiLMINDE 

JEAN KIEPURA i ı e 
POLlKLlNlK-Buaylıktıbmec- LIEN OEVERS'İ ' 

muasırun teşrinievvel sayısı mesleğe 

alt dolgun yazılarla çıkmıştır; alaka-! takdir edeceksiniz. Bugün matine saat on birdedir. Fiyatlar mutedildir. il 

darlarına tavsiye ederiz. ~~••••••••••••••••••••••••••••" ... 
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1 iıaretler 1' 
Muvaffak 

olmak için 
Bir haber: 
"- Maaril vekaleti halk tür· 

küleri, mahalli kıya/et, oyun ve 
Taksları tesbit ettirmeye bClfla
ml§tır .,, 

Tevarikler arasında 
Ruhu sahraya dağılan· kraliçenin 11 

mezarı nerededir ? 
Halk türkülerini, mahalli kr 

ya/etleri, oyun ve rakslan tesbit 
etmek hususunda gö•terilen ala
kayı ne kadar memnuniyetle 
karıılamak lazım geldiğini an
latmıya ihtiyaç yoktur. Değifen 

bir hayat içinde geçenleri, arka
da kalanları tesbit etmek bir za· 
rurettir. Bu zarureti, yalnız 

tarih bakımından, tarihe ve•ika 
vermek için değil, milli hayatı· 

mızı, geni§ hal.k hayatını anlamak. 
için laydalı •ayıyorum. 

Yarın için milli bir tiyatrodar.1 

milli musikiden bahsediyoruz. 
Bunların kurulması için halkın 

hayatını, adetlerini, kıyalctlerir.i 
tanımak mecburiyetindeyiz. Ta· 
mmadığımız. bir hayatı ne •ahne· 
.}'C sokabiliriz., ne de edebiyatta 
ona bir yer bul abüiriz. 

• • • 
Hatırladığıma göre, milli ha

yatın, halk musikisinin te•biti i
çin bir hayli seneler önce ele ka -
rarlar verilmiı, faaliyete bQflan
mıı, fakat her neclen•e bu faali
yetler bir zaman sonra saman 
alevi gibi ortadan kaybolmıııtur. 
Bu delaki faaliyetin daha eaa.lı 
ve devamlı olmasını clilemeği bi
rinci vazile sayıyorum. 

F ollılör için çok deierli bir 
hazine olan bu tetkiklerin bence 
yan yolla mefluç kalnuuı ya qi 
idare edenlerin bunu bir •İ•tem 
halinde takip etmemeleri, yahut 
ela bu itin muvaffakıyetle IHqa
rılman için lazım olan metoclla
rın ihmal edilerek ıahsi bir ta
kım düşüncelerin metod yerine 
hüküm sürme•idir. 

Benim çocukluğumdanberi i
fittiğim bu laaliyetten bugün e
limizde ancak meraklı adamların 
vücuda getirdikleri pek az e•er 
vardır. 

Bu eıerlerin verimli bir hal 
alması için metodların bu iıle 
mqgul olacak en küçük memura 
kadar alakadar tarafından bilin· 
mesi gerektir. Hatta bunun için 
kurs lalan açmak lazım gelir•e 
leclakarhktan çekinmemek icap e
iler. 

Sadri Ertem 

1 efrika No. 85 

Bugün Büyük Sahrada göçebe 
bir hayat yaşıyan Tevariklerin bir 
efsanesi vardır: 

Bu kavmin, Tin Hinan ismindeki 
krali~esi geçmiş zamanlarda bir gün, 
memlekdini bırakarak geliyor. çö
lün ortasında yaşamıya başlıyor. 

Burada sakin bir hayat yaş.tmak 
arzusundadır. 

Sultan Tin Hinan, günlerce. Bü
yük Sahrada, deve sırtında dolaşı

yor. Kafile gece demlyor, gündüz 
demiyor, ilerliyor. Az gidiyorlar, uz 
gidiyorlar, dere tepe düz gidiyorlar. 
Nihayet yola çıkalı bir ay oluyor. 
Çöl bitmiyor, yiyecekleri bitiyor. 

Dunun üzerine duruyorlar. Orada 
bir karınca yuvasında buldukları 

buğdayları topluyorlar ve bu n4'!vale 
ile bir iki gün daha idare ederek. dö
nüp şehre geliyorlar. 

Sultan Tin Hinan, her fani gibi, 
ömrünü doldurduktan sonra ölüyor 

Ondan sonra Tuvarekler bu kraliçe
nin adını efsanelerine geçiriyorlar 
ve ona manevf bir varlık veriyorlar. 

Bu efsaneye göre, Sultan Tin Hi
nan, Sahradaki hayatından sonra, öl 
düğü zaman da, ruhu bütün Sahraya 
yayılmış ve vücudu ortadan kaybol
muştur. 

EFSANE BOZULACAK ... 

Bundan 17 sene evvel Sahrada 
hafriyat yapan bir Amerikan heyeti, 
Tuvareklerin bu kraliçesinin de me · 
zarım arıyordu. Sultanın en çok ya
şadığı yer olan bir dağın eteğinde 

kilometrelerce arazi kazılmı~ hit bir 
şey bulunamamı§tı. 

Bir gün, Tuvareklerin bugünkü 
reisi çölde dolaşırken bu alimlerle 
karşılaşıyor. Amerikalılardan biri: 

- Bu dağlarda araştırmalar ya
pıyoruz, 

Diyor. Sizin kralfçelerinfzden Tin 
Hinanın mezarını bulmak isti
yoruz. Bize bu hususta yardım eder
seniz ... 

Reis düşünüyor. Sultanın meza
rını kendisi bilmektedir. Fakat. me· 
zarın bulunduğu meydana çıkarqa 

halkın arasında yaşıyan efsane bir
denbire yıkılacaktır. 

Buna mukabil sultan Tin Binanın 
mezarı bulunursa, Tuvarek mede
niyeti hakkında mühim eserler orta. 
ya çıkarılacak, bu suretle ilme hiz
met edilmiş olacaktır. 

Tuvarek reisi bu düşünceler ara
sında, birdenbire karar veremiyor ve 
alimlere: 

- Biraz müsaade edin. 

Diyor ve ilive ediyor: 

- Kazmalarınızı ve küreklerinizi 
bir müddet bırakın. Çünkü, kazıla-

YA7..A N: KAD\s:\CAW KAFLI 

Aziz bir kUlçe halinde odasına gi • 
rerken babasile annesi de her zaman -
dan daha şen ve mes'ut, biribirine yas
lanarak kolkola merdivenden çıkıyor • 
lar, odalarına gidiyorlardı. 

:(. ~ :(. 

-60-
fçcri girdiği zaman rast gele yilrü

Yor ve gittiği yeri düşünmüyordu. Yep 
)'eni ve çevizden yapılmış olan karyo
hısı biT yeni evliye yakışır şekilde dö
§cnmişti. Bunun bir eşi Gülerin oda • 
sına konmuştu. Hatta bunların ayn o
dalara konmasını annesi bir türlü ka
iasıııa sığdıramamış, günlerce bu mev· 
au Uzerinde durmuştu.• Aziz o zaman 
•nnestni kandırmak için ne kadar he · 
Yccansız ve telaşsız olduğunu, ona ne
ler söylediğini düşündükçe kendisine 
!atıyordu. En sonra babası ona hak 

vermiş ve: 
- Canım, onların işlerine kanşma, 

sen.... Böyle olmanın da bir çok iyi _ 
tikleri olabilir. İngilizlerde karı koca _ 
nın odaları ayrı olur. 

Demişti. 

Pencerenin önüne geldiği zaman 
karşıya ve denize baktı. Bütün İzmir 
uyuyordu. 

Deniz de sanki uyuyordu. O kadar 
durgudu. Hatta bu durgunluk ve yıl _ 
dızlarla ayın akisleri ona her zaman -
dan daha taşkın bir gilzellik veriyor • 
uu. Etrafta onun kalbindeki fırtınalar -
dan. acılardan hiç bir iz ve akis yoktu. 
Tabiat kendi halinde, hiç kimseye al -
dırmadan, kimsenin ıztırabını anlama -
dan mışıl mışıl uyuyordu. O, bu de -
nlzin köpUrUp haykırdığı, bu ılık ha -
vanın sayısız kam~ar ıibi her tarafa 

cak topraklardan bir mezarla bera
ber bir sır da çıkarılacaktır. 

Alimler, reisin bu arzusuna hür
met ediyorlar ve kazmaları bırakı -
yorlar. 

REiS KARARINI VERiYOR 
Gece oluyor. Reis çadırına çekili-

Tevariklerden bir kafile 

yor. Düşünmektedir. Göz1erinin önün 
de tfsanenin safhaları canlan;:yor. 
Hayallere dalıyor. Saatler geçiyor .• 
Etrafta çıt yok ... 

Birdenbire uzaktan bir ses duyu-

Yüz yaşını geçmiş 
olanlar 

Dünyanın en ihtiyar 
adamları nerede ? 

Sovyet Maverayıkafkasyasmda Aba 
zalar memleketinde yüz yaşını çoktan 
geçmiş bir çok ihtiyarlar vardır. Bu 
asırlık adamların hemen hepsi hala 
dinç ve çevilttir, hele dti§kün ihtiyar
lık vaziyeti kat'iyyen göstermemekte
dir. 

Bunların içinde en ihtiyarı, Gada 
köyünde oturmaktadır. 157 yaşına gir 
miş olan Gadalı Ekun Şoua, yürümek 
için bir bastona dayanmakla beraber, 
dinçtir ve her gün köyden üç kilome~ 
re uzağa kadar dağda muhakkak su
rette bir gezinti yapmaktadır. 

126 yaşındaki Şats Çukbar ise Gu
dautsk mıntakasında Kaldakvar k~ 
yünde yaşamaktadır. Görünüşte ken
disine kat'iyyen 60 dan fazla verile

mez. Kendisi mükemmel bir avcıdır, 
ve av maceraları köyünde hala söy
lenmektedir. Şats'ın 48 yaşında bir 
kansı ve 16 yaşında da bir kızı var
dır. 

luyor. Reis kulak kabartryor ve ça
dırdaki arkadaşlarından birine soru
yor: 

- Duydun mu1 

- Evet duyar gibi oldum. 
- Bir kadın sesi değil mi? 

Bu sırada ses tekrar duyuldu: Bu, 
bir genç kadın sesi idi. Tiz ve berrak 
bir ses ... 

Gece vakti, ıssız çölde kim ola
bilirdi? Kimse! O halde?., 

Reis bu düşüncelerle yanındaki a
damlardan birine döndü: 

- Git, Amerikalılara söyle, dedi, 
Çabuk. 

Adam dışarı çıkmak üzere iken 
ilave etti: 

- Kazmalarını, küreklerini de bı
raksınlar. Belki bizden uzakta kalın 
ca efsanemizin sırrını yıkmağa uğ· 
raşrrlar ... 

Amerikalı seyyahlar mezarı bul 
maktan vazgeçtiler ve efsane de yi. 
ne olduğu gibi kaldı. 

( Paris - Soirdan) 

ı;ıındadır. 

Cegerdi köyünde de 112 yaşında 

Saatkerya Amca isminde bir ih.tiyar 
bulunmaktadır. 

Oçemçirsk mıntakasmda Gali ka
sabasında ilk evi kuran Kctzba ismin
deki ihtiyar da hala yaşamaktadır. 
132 yaşında olan bu adam müteaddit 
nesildeki torunları 102 kişi tutmakta· 
dır. 

Şoseden 70 kilometre uzakta dağ- • "' 

ıarın ortasında çnou köycü~de de~ ılmı Felsefe l 
Recep Aşub, Aslan Aşub ve Lagustan Dün ve Yann Kitaplarındandır 
Aşub isminde üç kardeş yaşamakta- Fiyatı 40 kuruştur 
dır. Bunlar sıra ile 100, 102 ve 104 ya- ---------·----.. --..;; 

çarptığını da görmüştü. Şimdi onların 
hepsi unutulmuştu. Acaba kendi kal • 
bindeki fırtınaların ve bu acıların din
diği bir zaman da olacak mıydı? Bir 
gün o da bu yıldız ve ay ışığı altında 
pırıl pırıl ve mışıl mışıl uyuyan denize 
benziyecek miydi? 

Onu tanıyan herkes, kim bilir bu 
gece onun ne kadar mes'ut olduğunu 
sanıyor? Şu dakikada onun gibi olmak 
hülyasını kafalarında ve kalplerinde 
büyütenler, onu kıskananlar, ona im • 
renenler kim bilir ne kadar çoktu. 

Aziz bunları düşündükçe daha çok 
üzülüyordu. 

Niçin herkesin zannettiği ve bildiği 
gibi olamamıştı? 

Buna hakkı yok muydu? 
Kendisini bildiğindenberi bilmiyerek 

veya bilerek bütün kalbile ve varlığilc 
sevdiği, hatta tanıdığı bu genç kız ni
çin ona ıztırap çektiriyordu; onu niçin 
sevmiyordu? 

Demek ki hali yıllarca olduğu gibi 
ona pısırık bir çocukmuş gibi bakıyor, 
bir türlü onun kendisinden üstün ve 
sevilm.:ye layık bir erkek olduğunu ka
bul edemiyordu. 

O zamana kadar kendisini bu genç 
kıza sevdirmek için elinden gelen her 

şeyi yapnuştı. Lakin hatta onun etra -
fındakilere, onun saadetini en çok is -
tiyenlere kendisini sevdirebildiği halde 
genç kızın aşkını kazanamamıştı. Onu 
kaç defa başka ellere kaçırmak korku
sunu duymuş, bunların önüne geçmek 
için de hiç bir fedakarlıktan çekinme
mişti. En sonra bir şartla bu evlenmeye 
razı olunca pek ağır olmasına rağmen 
bunu da kabul etmi§i. 

Neden bu böyle olmuştu? 
Dizlerinde bir kesiklik, kafasında 

bir şişkinlik buluyordu. Göz kapak • 
lan düşüyor, kirpikleri biribirine giri -
yordu. Fakat uyuyamıyordu. 

Kendisini pencerenin yanı başında
ki koltuğa attı. Başını koltuğun arka
sına dayadı. Açık pencereden giren ha
vayla uzun uzun ve en derin köşelerine 
kadar ciğerlerini doldurdu. 

Sol dirseğini koltuğun kenarına da· 
yamış, avucunu ateşten yanan alnına 
koymuştu. Böylece sessiz ve dalgın o· 
turu yordu. 

Bitişik odadan artık hiç bir ses gel
miyordu. Oturduğu pencerenin biraz 
ilerisinde onun penceresi vardı. Ora -
dan dışarıya sızan ışıkların da s<SndU -
ğünü gördü. Eğer o da uyuduysa ge
cenin bu pek geç vaktinde hiç §ÜP,he • 

lngiltere 
Sekizinci Edvardın 

rehberliği le 

Spora daha fazla 
ehemmiyet verecek 

Dünkii. Posta ile gelen "Daily 
Mail,, gazetesinde okunmuştur: 

1ngilterede beden terb:yesir.e e
hemmiyet verilmesi hakkında hüku
metin pHinını kralın bizzat ilan edece
ği anlaşılmaktadır. Kral, teşrinisani
nin üçünde parlamentonun açılması 

anında vereceği nutukta bunu bildire
cektir. 

İngiltere hükumeti, maliye nazın 
Nevil Çemberlayn'ın tavsiyesini ehem 
miyetle dikkate alarak halkın vücut 
sağlamlığını temin için fazla gayret 
sarfına karar vermiştir. 

Bu yolda yeni bir teşkilat yapıp, 

yeni yeni tedbirler almak üzeredirler. 
Bu cümleden olarak, !ngilteren in 

her yanında jimnastikhaneler açıla
caktır. Binlerce yeni yüzme havuzla
n i~a edilecektir. Spor sahaları ve 
daha ziyade açık meydanlar vücuda 
getirilecektir. Vücut terbiyesini temin 
ve İngilterenin bugünkü sıhhat ser
\'islerinin arttınlması için genir; bir 
propaganda seferberliği açılacaktır. 

Bunlar kralın bizzat alakadar ol
duğu mevzulardır. Hükumet kendi 
planlarına, bütün mahalli makamla
rın da iştirakini istemektedir. 

Mahalli makamlar, evli kadın ve 
erkekler ve ayni zamanda gençler için 
belediye jimnaziyomları açmağa tet
vik edilecektir. Erkekler ve kadınlar, 
bu jimnazyomlan iş saatlerinden son
ra bilhassa kışın kullanabilecektir. 

Yüzme havuzlarını olduğu kadar, 
geni§ sahalar ve spor meydanlarını da 
arttırmağa hükfunet mahafili fazla 
ehemmiyet vermektedir. 

Hilkftmet bu yoldaki planını h~ 
larken, Almanya ve İtalyada beden 
terbiyesi için temin edilmiş kolaylık
lan da gözden geçirecektir. 

Parlamentonun yeni içtimaında, 
çocukların mektebi terkettikten sonra 
ve bir işe girmeden evvel sıhhati ve 
bedent ihtimamı için kanuni tedbirler 
de alınacaktır. 

Yeni bir vücut sağlamlığı seferi 
açmakta olan İngiliz nazırları, halkm 
sıhhatinin tamamen yeni bir zaviye
den miltalea edilmesi 15.zım geldiğine 
kanidirler. Bu suretle geni~letilen iç
timai hizmet teşkilatının hakikaten 
faydalı olabilmesi temin edilecektir. 

Son defa, İngiltere sıhhat nezareti 
blltün mekteplere bir tamim göndere
rek tam bir beden terbiyesinin he 
mektepte lüzumundan ehemmiye 
bahsetmiş ve mahir hocalar seçilmesl 
ni istemiştir. 

Bununla beraber şimdi hükume 
meşgul eden bir mesele vardır. O 
beden terbiyesi hocalarının faz.la 
lurunamasıdır. Şimdiki halde ka 
hocalar, erkeklerden daha çoktur. 
laşıldığına göre, beden terbiyesi h 
cası yetiştirmek için mevcut mekte 
ler arttırılacaktır. 

siz Azizden başka bir tek uyanık in 
yoktu. 

Durup durup soruyordu: 
- O, niçin beni sevmiyor? 

sevemedi? Niçin kendimi ona sevdir 
medim? Bu, hep böyle mi devam ede 
cek? ... 

Onu ilk gördüğü günden o güne 
dar geçirdiği aşk hayatım düşünme 

ğe başladı. Kendi kendine sorduklan 
nın cevabını sanki eski günleri haya 
linden geçirirse hemen verebilecek 
kendisini saadete götürecek olan ı 
b<1samağı da çıkacaktı. 

Eski günler hazan kopuk, fakat h 
halde pek açık ve pürüzsüz bir f 
halinde gözlerinin önünden geçiyor 
Bu, bir başkasının macerası imiş 

gene soruyordu: 

- Niçin Pavlayı bıraktık san 
O kadar sabretmenin, o kadar derin 
km karşılığı bu mu olacaktı, zavallı 
dam Şimdi nekadar acınacak bir hal 
olduğunu elbet kestirebilirsin: Yıll 
bir kaynağa doğru koşan, kan ter i 
de kalan, boğazı kurumuş, duda'-•--· 
çatlamış bir yolcusun! Suyun b 
vardın, fakat ondan bir damlasını 

(.ArJ-A81 wr,A 
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YAZAN: lngilizceden çeviren: 

Agatha Chrlatıe v. G. 

Polis hafiyesi, gözleri parlıyarak 
elindeki teli masanın üzerine bıraktı 

Doktor: 
- Gardilnil.z mil? dedl Tahminim 

doğru çıktı. Cinayet on iki ile iki ara -
sında olmuıtur, demiıtiın. Hatti, bire 
doğru diye de ilbe etmiştim. Demek 
ki yanm saat kadar bir farkla cinaye -
tin olduğu vaktl tamamile kestirmişim. 

- Olabilir, doktor, olabilir. 
Doktor, Puaro'ya hayretle baktı. 

Sonra: 
- Affedersiniz, Mösyö Puaro, dedi. 

Ne düşilndüğünilzü anlıyamıyorum. 
- Ben de ne düşündüğümü pek iyi 

bilmiyorum. Hadise hakkında hiç bir 
fikir edinemedim. İşte canım buna u -
kılıyor aııl, 

Sonra, can sıkıntısından öfliyerek 
eğildi, masanın üzerine baktı. Kiğıt 

parçalanru g<Szden geçirdi. 
Birdetıbire doktora d8nerek: 

- Bana timdi ne lhmı, biliyor mu -
wnuı? dedi. Eıki moda bir ıapka ku -
tmu. 

Doktor Kona.tantin Puaro'nun bu 
18zlerinden bir ıey anlıyaımyaraJı: bak
b. Poliı hafiyesi ona bir ıey ıoracak 
vakit bırakmadı. Gitti kapıyı açtı, kon
düktörü çağtrdı. 

- Peki ama, fApka kutusundan çı
kardığınız tel ne it ıarecek? 

- Hah t. Şimdi ıelelim ona: Biraz 
evvel de dedidiflm ıibi, uıtln durma· 
sı, mendil, pipo teli elimizde bulu· 
nan Uç delil. Fakat, bıkikt delil mi, 
yılancı delil mi?. Bunu bllmfyorua .. 
ellm1de bulunan en kati bir delll vır: 
Bu da ıu kibrit çlSpU. Yanında dayın· 
mıı bir kalıt parç11ı vır. Bunlar 181• 
teriyor ki, katil ele geçmemeılnl lıte• 
dili bir lı:llıdı yakımı, ortadan kaybet· 
mit. 

"Acaba kllıd da ne vardı? Şimdi 
onu ınlıyacafıa. 

Puaro kompartımandan çıktı. Blru 
ıonra elinde bir Uıplrto llmb11ı ile bir 
UtU oldufu haldı ıe1dL 

Doktor, ne yapacak diye merak edl· 
yor, gözlerini açnuı bakıyordu: 

Polis hafiyesi teli ikiye ayırdı. Yan
mış kağıdı bunlardan birinin ilzerine 
koydu, ötekini de üzerine kapattı. Son· 
ra ispirto lambasını yaktı, teli üstüne 
koydu. 

Doktor biraz anlamııtı. Puaro gü· 
lümsecll: 

- Bakalım, dedL Bu bir tetrübe. 

öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlAkla Türk mUBlkt8L 12,50 

Havadis. 13,05 PlAkla ha!lf müzik. 13,25 -
l •,OO :Muhtellt plAk neırtyatı. 

AKŞAM ~'EŞRIYATI: 

Saat 18,30 Çay saaU, dans musikt.st. 19,30 
Doktor HUseyln Kenan taratı:tıdan konte 
rans. 20,00 MUteyyen ve arkada§lan taratın 
dan TUrk mualki*1. 20,30 TUrk musiki heye 
U tarafından TUrk musiklııl. 21,00 PlAkla 
sololar. 21,30 Orkestra. 

1 - Brams: Bayram uvertur. 
2 - Neybal: Hazin vals. 
3 - Butukner: 7 el aentonlden Şkcrtzo. 
f - Burukner: 8 el Senfoniden Epizot. 
IS - Şut: İçil kukla. 
8 - Lehar: Şehzade opereUnden parça 

lar. 
T - Rus romanslan. 

Saat 22,30 Ajans haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
OJte JM11rlpt1ı 
12,10 PlfJtl& 'l'Urk muslklst - 1U10 hL 

vacUa - 11,05 pWcla hatif müzik - 11,18 -
1•100 m·.Wtellt pıt.Jc n~rfyatr. 

Ak,am neert1atı: 
ıı.ao Çay saati dans mwıfk1'1 - ıt.ao 

ı. OaUp tarafından hlkAye - 20,00 Rltat 
Y eark&d&fıt.n tarafmdan TUrll mu.lkl -
20,IO Vedia Rıs& ve arkada§Ian t&i'atdldan 
Ttlrk m.,..klaf - 11,00 IOIO plaklar - tı,ao 
ora.ıra: 

1 - Kosar: J.l'lc•ronun evlemnul, tıver. 
tür. 

2 - Ştravwı: Kayzer val&. 
3 - Putçl: Şefkat. 
4 - KUken: Berkaroı. 
ıs - Kalman: Kontes M&rl.tza opereUD. 

den parçalar. 
6 - Lokom: Niruıf. 
T - Buztpeyçya: İspanyol aerenadl •e 

tspa.nyoı dana. 
22,30 Ajans haberleri - 23,00 eon. 

Kondüktör koıtu geldi. 
Puaro sordu: 

belld iyi netice verir. ıro--------------.. 
Biru ıonra tel kıaardı. Kömllt ha- B O R $ A 

- Bu kompartnnanda kaç kadın 
var?? 

Kondüktör birer birer parmaklannı 
kapayarak saydı: 

- Bir, iki Uç, .. altı kişi. 
- Kimler bunlar? 
- İhtiyar ~merikalı kadın bir, tı -

veçli kadın iki, genç İngiliz Misi Uç, 
kontes Andrenyi dört, prenses Drago
mirof bet, hizmetçisi altı. 

Puaro bir dakika durdu, ıonra: 
- Bu kadınların hepsini ppka ku -

tulan vardır, değil mi? 
- Evet, Bay. 
- Pek 818. İsveçli kadınla hizmet • 

çl kad;nın §apka kutularının al bana 
getir. Bütün 

Umidimiz bu iki kadında. Kutulan 
gUmrük için istiyorlar de. Yahut ak
lına gelen başka bir sebep göster. 

- Merak etmeyin ıiz, bayım. Fakat 
tlmdikl halde bu kadınların ikisi de 
kompartımanlannda yok. 

- O halde, hemen git kutulan ge
tir. 

Kondöktör gitti, biraz sonra elin -
de iki kutu ile geldi. Puaro evveıa 
hizmetçinin kutusunu açtı ve baktı ka
padı. Sonra CSteki kutuyu açtı •e se
vinçle bir çığlık attı. 

Kutudaki §apkaları birer birer çıkar
dı. Kutunun dibinde tel dolap teli gi
bi bir tel vardı. 

Puaro: 
- tıte, dedi. Aradığım bu idi. 

bundan on beş sene evvel bütün şapka 
kutulan bu tekilde idi. Şapkaları bu 
tellere iğne ile tuttururlardı. 

Puaro, bunlan söylerken kutunun 
dibinden teli çıkardı ve ıapkaları tek
rar içine koyarak kondöktöre: 

- Al, kötür kutuları, dedi. 
Kondöktör çıktıktan sonra Puaro 

doktora döndü: 

!indeki yanık kağıd da pembeleıti ve Ü· tO. tO • 
936 zerinde ıiyah ıiyah yuılar bclirmeğe 

ba.fladr. Biraz ıonra yazılar müketn· 
melen okunuyordu: 

.. KUçük Deyı:i ile.-. 
"Aımatroni· 
Puaro: 
- Oool. DedL 
Doktor sordu: 
- Bir mana çıkaramıyor muaunuz 

bundan? 
Poliı hafiyesi, görlerl parlryarak e

lindeki teli masanın Uzerfne bıraktı. 
Sonra: 

- Evet, dedi. Katilin asıl ismini 
ve niçin Amerikadan uıakla§tığını tim· 
di anladım. 

- Neymi! ismi? 
- Kasetti. 
- Kasetti mi? Bu isim bana pek 

yabancı gelmiyor. Bilmem ama .... Bu 
iaim Amerikada olmuı bir hadisede ge
çiyôrdu galiba, değil mi? 

- Evet. 
Puaro fazla konuımak istemiyordu. 

Baıını çevirdi. Etrafına bakınarak: 

- Acaba göztimüzdan kaçan bir şey 
var mı?. Dedi ve tekrar maktulün 
ceplerini aradı, bir şey bulamadı. Son
ra gitti, öbür kompartımana bititik 
kapıyı açmak istedi: Arkasından sür
meli olduğunu anladı. 

Doktor: 
- Aklımın ermediği bir ıey var, 

dedi. Katil pençereden çıkmadı, içer
dekl iki kapı da arkasından sUrmeli.. 
Nereden kaçtı öyle ise?. 

- işin aırn orada. Bu ıırrı çöz
mek de bizim vazifemiz. 

llbalarmc1a Jddnı 1tareıu olaıılu, cm 
rtacle muanıele rtrenıel'dlr. Beka•le• 
._., U de kap&lllf eatıe fty&Uanur. 

p ARALAR 
• BtetUn 600.- • Şlll.nAwa 

Dolar UIS- turya ııs.-

l'ra.ıılı us- Mark IK>.-
Liret llt2.- ZloU 26,-
BelQlk&~. t'&,- PeıılJO u .-
Drahmi J!IJ,- • Ley 11\-
tmçre ll'r' 676,- Dinar 111.-

•Leva ~·-t,- Yen ~-
Florin 66,- •Kron tt2-
Kron Çek. 90- • Altm 10i0 -
Pezeta iti - •Banknot ~82 -

ÇEKLER 
• Londnı 600. • Viyam 411117 
• Nft'YOI'' 0,79l2 • Kadttd 7822l 
•Parla 16114~ • BerttJI 1.9693 
• MUAn.o lb.019a • V&J'IO'la 4,l61~ 
•Brtıkael 4.6 ı9 • Budapeete L19!J• 
•Atına Si.4676 • Btlkfft ıtıSr~ 
•CeneYN li 4l12b • Belrract 84.tıoıo 
• Bofy8 114,l>16 • Tolroha.ma 2 71\?U 
• Aıuterdam ı.• 8J • UoskOTa 17f8lJ1 
•Prat 21.flldb •Stokbolm ll.12 ı2 

ESHAM 
iş Bankası 8100 
Anadt)IU 'lfı.Ô( 

Reji 20 
şu. Rayrty -.uı 

• Merkez Banlı ~a rırı 

U. Sigorta .CJI 
Porıomoub -- Ob 

catlkrazlar 
• 193! T . .Bor ı ~ti ~o 

t't&mft' lf.~ı 
• <;ımento ıs.sır, 

On)'OD Del. O CXJ 
Şark Del ) ()J 

Balya .'() 
Şark aı. 9C7.a 1 ()() 

Telefon .()() 

Tahviller 
ıı:tektrlk 

• • • • D 21,St. TramTAJ 
)J,\.\, 

t!l,70 
• • • m ~2 4 RılıtrrD 

lsttk.Dahfll rıo,ı O • Anadolu J 
Erıent btlk. 117,ı l •Anadolu D 

1928 A M -111 4nadolu ID 
• B. ErzuruıJJ 

4,06 
H.70 
41i.7u 
4MU 

Puaro bunlan söyledikten ıonra ya
nındaki kapının bu tarafındaki sürme
sini de aürdU ve gülümaiyerek itbe et-ti: ______________ _. 

- Miıterı Hubbard belki ~ldllrUlen 

T k • PA7.AR Pazftrteıi 
adam hakkında kızına ma!Qmat verm'ek 8 Vlm 11 B. Teş. 12 B. Te•. - Bilmem, dedi. Ne yapacağımı an· :r 

d merakına düşer de kapıyı açar, içeri =======1'24 Recep 25 Recep mız mı?. 
- Hayır. girer... Gtın doğ'll§\: fi Oi fi 09 

Kompartımanın her tarafını tekrar Ollıı batı.. 17 6 17 ° 0 
- Şimdi görürsünüz. Yalnız bazı r • ,.,,, 

k 1 . gözden gtçirerek: S&b&b oamaa. ~ :Jı ı 5 32 
no ·ta arı ızah edeyim: Elimizde ev- O&le oamuı ı çı o ı 12 ı o - Artık burada itinıiz kalmadı, de- • -
\ela bir kadın mendili var. Fakat, bu lk1n.1J oıunazı ı · ı O 1 S Ol di. Gi<lip Mösyö Buk'u bulalım. :ı, · · 
mendili hakikaten bir kııdın mı düşür- AkŞ&m namazı ı 7 ,:~6 17.3.1 

(Arkası uar) f 19 o müştür? Eğer katil bir erkekse: ' 'Ben:--------------- atsı nlUJ\&%.1 1908 4 
b lmııııUI 4.29 4 .~ 1 

uraya bu mendili atarsam katilin ka· /(.üçü!( Anlaşma ifa/yaya Yılmgeçeagunıen ~85 28> 
d n o'duğun\ı zannederler ... Diye dü · Yılın katilli ıt11nler1 80 ;9 

nmii tiır. qaklaşıqor -------------~ 
Buna mukabil elimizde bir de pipo Pcrağ, 9 - Yakında yapılacak olan 

temizlemek için kullanılan bir tel var. ltalya - Avusturya - Macaristan~- •w mı~I 
Aynı :niıtalcayı burada da) ürütebiliriz. görüşmeelri münascbctile Çekoslovak Göz ~ekim 1 

Katil belki bir kadındır da erkei. zan yanın da bu misaka girmclt arzusun-! , .. . 1 
netsinlcr diye bu teli oraya b rakmış da bulundu.Yu s:::ylenmckte \ "e Küçük Or . c l<r J Er r a 1 

tir. anla manın İtalya - A\•usturya blo- Cağaloğlu Nu,..uo~rnanı\'t ;.ad j 
Muhakkak olan bir şey. bu iki şeyin kuna yaklaşmakta oldu.";u ileri sürül- < Cağa l o{:'u Er.ıanesı varııııdı. ı 

1 
laurada mahsus bırakıld ğrdır. Kad nm mektc ir. Bu ck"'ctlcr aramndn. bil- felef,ın U5fıf> 
da, erlreğfn de bunları unutmııs oldu· hassa iktisadi lıir ynkınlık lcsis olu-! l 
lwıa P.,Ck ihtimal veremiyorum. nacaktır. 

Balkanlı hekimler 
Dördüncü Balkan tıp haftasının 

dün son içtimaları yapılmıştır. Sa• 
bahleyin sıra ile Yugmtlu murahha· 
sı profesör doktor Ksenofon Satviç, 
Romen murahh88I doktor OTid Al
fandari, 1'ürk murahhası profe.wr 
doktor Kemal Hüseyin, Yugoslav 
murahha.'ı profesör doktor Milan 
Kite Hevatz, Romen murahhası dok
tor Naum, Türk murahhasları dok
tor Esat Raşit, doktor Taptas, Ro
manya murahhası doktor Sarafidi, 
Türk murahhası doktor Kazım İs· 
mail muhtelif tıbbi mevzular üzerin
de soz söylemişlerdir. 

Murahhaslar öğle yemeğini ser
best olarak yedikten sonra Taksim 
meydanına giderek cumuriyet abi
desine çelenk koymuşlardır. 

Müteakiben Topkapı sarayı gezil
miş v.? saat 17 de Yıldızda son umu
mi celse doktor Akil Muhtarın riya
setinde açılmış n söz alan Balkan 
konferansı Başl\anı Bay Hasan Sa
ka, Balkan hekimler birliğinin kuru 
luşu tarihçesini yaptıktan sonra, 
dört seneki içtimaları hakkında iza
hat vermiş ve Bulgar komşularımı
zın iştirak edememeleri dolayısile hi:-: 
settiği teessürü anlatarak ezcüm
le demiştir ki: "Ümit ederim ki a
ziz dostlanm, yurtlarınıza döndüğü
nüz ve bu yorgunlukları giderdfffniz 
zaman kalbiniz yeni bir heyecanla 
dolu olarak müşterek ideallmh:fn 
ve milşterek davammn mUdafaasına 
devam edersiniz. Bu hislerle dolu o 
Jarak size hayırlı avdetler temenni 
eder ve bUtUn kalbimle yakında tek
rar görUşmemizf dllethn.,, 

Bay Hasan Saka, nutkunun Ata
türkten bahseden kısmında vaktinin 
darlığı dolayısile göremedikleri An
karanın Kemalist Türkiyenin müşah
has bir timsali olduğunu anlatmış 

ve: "Oraya gitseydiniz gen~ Türkiye 
cumuriyetinin modernizm, insanlık 

ve içtimai devletçilik yolundaki me
saisini: bir kelime ile hüHisa edil
mek istenirse - Kemalizmi görmüş 
olurdunuz,. demiş ve bu noktayı u
zun uzun izah eylemiştir, 

Bunun tizerine h~7ecanlanan mu
rahhaslar ayağa kalkarak Balkan it· 
tifakı hamisi olan AtatürkU dakika 
larca alkışlamış ve "Yaşa Atatürk" 
diye bağırmışlardır. 

Bay Hasan Sakanın çok alk!şia· 
nan nutkunu müteakip bütün mu
rahhas heyetleri namına söz alan 
Yugmtlav murahhas heyeti ı elsi pro-
fesör doktor Markeviç, dördUncü 
Balkan tıp haftasının mesaL~tnl hü -
lasa etmiş, haftayı tertibe amil olan 
Bay Hasan Saka ile, onu idare e
den profesör doktor Akil Muhtara 
te§ekkUr ettikten sonra: "Atatttrke 
Balkan birlltf nin en hararetli mü
dafii sıfatile en derin sadakatimizi 
sunmak i.tteriz,. demiş ve bu sözleri 
uzun müddet ayakta alkışlanmış
tır. 

Müteakiben beşinci Balkan tıp 

haftasının gelecek sene Atinada top
lanması kararı okunmuştur. Bu me
yanda konferansın mesai şekli de 
tesbit edilmiştir. 

Eit ~on söz alan profesBr doktor 
Akil Muhtar ezcümle şunları söyle
miştir: 

"Mesaimizin sonu geldi demezdı·n 
evvel, müsaadenizle burada bulun
duğunuz milddet~e yalnız fikri mem 
nuniyetle değil, kalpten kopan his
lerle de siz~ en samimi te~ekkürleri
mi, ~unarım. LAkin bu ayrılışta hem 
bir azap, hem bir sevinç duyuyorum. 
Azap his.cıediyorum, çünkü ayrılıyo

rum. Sevinç duyuyorum. Çünkü yi
ne buluşacağız. 

lngiliz sermaye 
darlarının Türki 
yedeki tetkikleri 

Türkiyede son zamanlarda yaln 
dahili iktisadi kalkın111ayı lstihd 
eden fabrikalar açılmakla ve diğe 
tMIA&t yapılmakla iktifa edllnt 
mektedir. 

Türkofisin, hariçteki satıilarımı 
tanzim edici faaliyeti de kafi görü 
memektedir, Her gün, yeni bir dev 
Jetle, hatta. pt?k uz.:ıktakl İrlanda 
TC kü~ük Amtrika m'mleketlerile 1 
tlsadl anlaıı;ımalar yapılmaktadır. 

Fakat bilhassa bu son günlerd 
bu beynelmilel iktisadi faaliyetl 
rımız genişlemektedir. Bir tarafta 
Jngiliz sermayedarlarının memleke 
timfzde alikası çoğalmışken, dife 
taraftan da -- diğerlerine ilı\veten 

Iranla ve ltalya ite .ııııkı mUnnseba 
ta girişmek üzere bulunuyoruz. 

Son yirmi dört S!latin haberleri 
şunlardır: 

INGILIZ SERMAYEDARLARININ 
TETK.IKLEIU 

Ankara, (HU!ust muhablrimfz
den) - İngiliz armatörler birli~ 
Türkiye - İngiltere arasında soğu.I< 
hava tertibatını haiz muntazam ge
mi seferleri tertip edilmesi hakkın
da incelemeler yapmakta idi. 

Londradan bildirildiğine göre, 
İngiliz armatörlerinin bu tetkikleri 
müsbet bir şekilde ilerlemektedir. 
Yakında armatörler mümessillerin • 
den mUrekkcrp bir heyetin memleke
timizi ziyaret etmesi beklenllebl
lir, 

Evvelce Sirkeci ile Haydarpap 
arasında şimendifer vapurlarını ol
duğu gibi içine alıp götürecek gemi 
hattı (feribot seferlt>ri) tesisini tek
)[f etmiş bulunan Col. Barry adında
ki dUnyaca tanınmış lngıtlz firmam 
bu işi yeniden etüd etmlye batlamış
tır. 

Kumpanyanın yakında yeni •e 
müsbet teklifJerle hükılmetimfze mil
rauat edeceği anla~rlmakladır •. 

fngf)[z mallyed1erfnfn memlt'ketl
mizde yapmak ü1.ere tGtklk ettikleri 
diğer işler aruında ezctimle şun1ar 
bulunmaktadır: 

Avrupa ile Asya arasında ttılefon 
ve tayyare muvasalatının ht.anbul ü
zerinden tesisi, fstanbul üzerinde bü
yük bir telefon fabrika ve santralı 
yapılarak aybi zamanda bUtan Tür
kiye tehirlerlnin birbirine t~lef on
la raptı, büyük bir tayyare tamir
hanesi ve istasyonu teeis olunarak 
hem Avrupa - Asya arasındaki se-
ferler hem de Türkiye şehirleri a~ 
ra.~nnda kesif 'tayyare seferleri temi
ni ve Türkiye hudutlarına ait tele· 
fon ve tayyare seferlerinin Türk
ler tarafından f dar esi .. , 

iT ALY AYA BiR TiCARET HE
YETi GiDiYOR 

Ankara, 10 (Telefonla) - Yeni 
ticaret anlaşması akti için Romaya 
gidecek heyetimiz haftaya harekeıt 
edecektir. 

Heyete Parlste buluı~an mtlsteşar 
Kurdoğlu Faiğin riyaset edeceği söy· 
lenmektedir. 

Bu takdirde müsteşann şimal 
me-mleketıerinden bazıları:ıa yapa • 
cağı ziyaret de geri kalacaktır. 

IRANA GiDECEK HEYET 

Ilay Cemal Hüsnü, lrana gidecek 
olan heyetle birlikte Ankaradan ls· 
tan bula gelmiştir. Bu heyet, Tür· 
kiye ile lran arasındaki transit me· 
selelerini müzakere edecektir. 

O halde gelecek sene yine Atina- --------------
da buluşmak üzrrc sizlere allaha ıs
marladık diyeyim .. , 

Dün muhtelif devlet, hUktlmet re 
l~lerine ~el.i 1 nı is telgrafla r.1 ~elm i~ 
olan cevaplar da okunmu~tur. 

Bur.lardan bir kaçını nynrn yaz •• 
yoruz: 

At.atiirkten gelen telgraf şudur: 
''Telgrafınızdan çok müteh:ıssi8 

oldum. Teşekl<ür ederim. Balkanlı 

entellektüeiler arasında dosthık ,.e 
hera herllğin gi.inden güne daha sılcı 

olmasından çok memnunum. Sa),n 
liyelere muvaffakıyetler eliler Sl•lam
lar yollarım.,, 

İsmet lnönünden gelen telgraf 

tudur: 

"Dördüncü Balkan trp haftasmı 
memnuniyetle selamlar ve sayın ma· 
rahhasların, şahsım ,.e ulusumuz hak 
kındaki asil duygul~rına hararetle 
teşekkür ederim .. , 

Doktorlar bugün (pazar) Büyük· 
adada öğle yernefl yedikten sonra 
Yalo\'aJn, oradan Bursaya gidecek• 
!erdir. 

Haftanın devam ettiği müddet(E' 
Yıldızda 'l'atbuata tahsis ec1:1erı 
büro \'e ona müzaheret edenler. ga • 
Zt'teci1cre büyük kolaylık göstermiş
lerdir. Bunu memnuniyet \'e tc~el'· 
kürle ka>:dedi~oruz. 
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'I ürkiye Büyük 
idare heyetinden: 

Millet Meclisi 

Futbolcularımız arasında ihtilif çıktı 
1 - Açık eksiltme ile meclis ve müştemilatı kalörif erleri İçin 

''iki yüz,, ton k9k kömürü ıatm alınacaktır. 
2 - Şartnamesi mecla daire müdürlüğünden bedeJ9iz alınabl--

lir. 
3 - Muvakkat teminat miktan 450 dtsrt yüz elli liradır. (Te

minat banka mektubu) olacaktır. ( a sıranı 1 incide) 
dernektir. ikinci kümeden birinciye 
çıkmak için bir çok gayret sarfeden 
bir takım bir sene sonra üçüncü kü
llteye indirilirse spordan beklenen in
kişaf elde edilebilir ıni? Bu, klÜp· 
letin spor zevkini n çalışma gayre
tibi kırmaz mı? 

Küme meselesi halledilmezse en 
Yüksek makamlara kadar şikayetle
rimizi bildireceğiz.,, 

Neticede on beş klüp murahhası 
kura çekmiyeceklerinf söyliyerek ırra· 
londan çıkıp gitmişlerdir. 

Bunun üzerine birinci kümenin 
kurası çekilmiştir. !kinci kümeden 
Anadoluhisar, Beylerbeyi, Altrnordu 
Üçüncü kümeden Galata gençler bir 
liği ve Ortaköy murahhasları kura 
çekmiştir. 

Sonradan öğrendiğimize göre, ku
:ra çeken Beykoz, Vefa, Istanbulspor 
klflpleri de itiraz ederek fikstürü 
kabul etmemişlerdir. 

Birinci küme kurasına göre önü
lltüzdeki hafta Galatasaray Gilne§le1 

Fener Vefa ile, Beşiktaş Beykozla 
lstanbnlspor Anadolu ile karşdaşa
taktr. 

Biiyüklü küçük1il on beşk1übtir! 
f~kstürden çekilmesi üzerine iş sar
:Pa sarmıştır. Bu vaziyet karşısında 
ajanlığın nreceği karar henüz bel
li değildir. 

( --

4 - Açık eksiltme 23-10-936 cuma günü saat oıı he~te Bi.i· 
yük Millet Meclisi idare heyeti oda11nda icra. kılınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler 1930 senesi ticaret odası teı-
cil cüzdanını beraber getireceklerdir. (1252)" (1915) 

lstambul Asliye Altmcı 
Mahkemesinden: 

Hukuk Dans Dersleri - Husul! 

LavslcJ'I - Pera maçında IJ?tl gar kalecisinin bir kurtarışı 

lar açılmaya .başladılar ve yirmi oyunu bitirdiler. 
dördüncü dııkikndn Bulgar merkez Pera takımı dün hiç iyi bir oyun 
muavininin bir ·pasını yakalıyan oynıyamamıştır. Levisky bugün Şişli 
sol açık Pera kalecisinin tereddüdün takımı ile karşılaşacaktır. 
den istifade ederek birinci golü at- Pcradan zayıf olan bu takımın 
tı. da bugUn yenileceği muhakkaktır. 

Dört dakika sonra Bulgar sağ a· A k ı• J 
çığı silrati sayesinde müdafileri ge- s eri ıse er 
çerek ikinci golü yaptr. Bundan son- d k 
ra Bulgarlar tamamen hakimiyeti c- 3l3SJ0 a birincili 
le aldılarsa da birinci devrede Laşka 

gol atamadılar. müsabakaları 
ikinci devre yine Bulgarların hü-

baş}a dı 
Askeri liseler arasında her sene 

Fatına taraf mdan Ka.dirgada Şah
suvar mahallesi Kaburga sokağında 
16 numarada kocası Hüseyin aleyhine 
açılan boşanma de.va.sının tahkikatın

da: Müddeaalehin ikametgahmm meç 
hu li yet ine binen davetiyenin on beş 
gün müddetle ilanen tebliğine ve tah
kikatın 23.11.936 pazartesi günü sa
at 10,30 za talikine karar verilmiş ve 
davetiyenin blr nüshası da. mahkeme 
divanhanesine asılmış bulunduğun
dan muayyen gün ve saatte !stanbul 
Asliye altıncı hukuk mahkemesinde 
bulunulması ve ak~i takdirde gıyabın
da. tahkikata devam edileceği tebliğ 

yerinde olmak Uzere ilan olunur. 
(V. No. 18576) 

ZAYl 
Edime lisesi orta kısm.mdan 341 

senesinde almış olduğum taşdikname
yl zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskllıinin 
hUkmü olmadığı ilAn olunur. 

Edirne 1'iUi.yet daire mMürtı 
lzUJt Tütün 

yapılan spor birinciliklerine dün o •• y 
Şeref stadında başlanmıştır. r un ve arın 

Müzikalarile stada gelen sporcu- .. .. • 
ıarın yaptıkları geçit resmindeıı T ercume kullıyatı 
sonra Hk olarak Kuleli - .Maltepe No. 80 
takımları karşılaşmışlardır. Maç 
(1 - 1) berabere neticclel'miştir, 

Bugün deniz lisesi ile deniz ge . 
dikli mektebi takımları karşılaşacak· 
tır. 

Her hafta cumartesi gUnler~ 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul 

atletizm ve voleybol, pazar günleri 1--------------
futbol, hendbol müsabakaları yapı
lacaktır. 

Atletizm mUsabakalan Fener sta-

Bu kitapla Dün ve Yarın tercüme 
kUUiyatınm altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

ve münferiden (asri dans dersleri) 

Beyoğlu, Karıman karşısında eski Po
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat 

saatleri: (12 - 14) (17 • 20) PROFE

SOR PANOSYAN. 
----------------

lstanbul 7 inci icra Memu:rltlğu.n
dan.: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
ea.tilmasına karar verilen 32 bUyU.k 
baş hayvanat inek, katır 15.10.936 
gününe gelen perşembe saat 10 dan 
11 e kadar Yeniköyde Bağlar rnevki
inde 14 numaralı ahırın önllilde hazır 
bulunacak memur ta.t'afmdan açık art 
trrma suretile ıatılacağı lliln oluııur, 

(V. No. 18571) 

latanbul Befi+ıci icra Memurl21ğun.
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar veriJen ev eşyası 12.10.936 ta,. 
rihme mUsadif pazartesi giltıU saat 
12 den 14 te ka.dar Şişlide Bomontide 
Iu.et paşa sokağında Rote aparttma
nmda bir numaralı dairesinde son ar
tırma ile satılacağından taliplerin ma
hallinde hazır bulunacak memurunıu
r.a. müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 18578) 

lstanbuZ ikinci icra Memurluğun
dan: 

AJ&cakh Talltm Beyoğlu ikinci 
Noterinden (5773) numaralı ve 26.6. 
933 tarihli senedile alacağı bulunan 
dört yU~ liranın fa.iz ve fora maşarifi-

Dün berabere kalan Malt epe - Kıı1cli takımlan 
dında, futbol müsabakaları Şeref sta, ._ _____________ _. 

dmda, voleyboJ, hendbol müsabaka
ları Beyoğlu halkevinde yapılacak
tır. 

le tahsili hakkında borçlular Galata
da Topçular elyevm Necati bey cad
de.sinde 80 numaralı dükkanda iken 
ikametgahları meçhul bulunduğu mü
başirin metıriıhatı ve zabıta. tahkika
tile anlaşılan Yani Gigas Dalamango 
ve Anesti Gigas Dalamango'nun ber
mucibi talep bir ay hakkı itiraz tayi
nile icra emirlerinin ilanen tebliğine 

Ajanlık dünkü fikstürde ısrar e
derse lik maçları beş, altı klüp ara
sında yapılacaktır. Diğer taraftan 
Çekilen klüp ·murahhasları da kendi 
aralarında görüşüp hususi bir fi-ı 
l<stür yaparak müsabakalar yap~.cak
larım sö.Ylemektedirler. 

cumu ile başladı. Pera kalesi önün
de Ro~rto topa elle dokundu. Hakem 
penaltı cezası verdi. Üçüncü gol ol· 
du, Sekizinci dakikada dördüncü gol 
girdi. Bambino buna itiraz etti 
Hakem Bam binoyu dışarı çıkarttı. 
Bambino saha kenarından ayrı1mı

yarak hakeme yalvardı, yakardı. On 
dakika sonra terar oyuna girdi. levsky - Pera maçı 

nasıl oldu? 
Evvelki gün şehrimize gelen Bul

tar Levsky takımı diln ilk olarak 
l>era takrmı ile karşılattı. 

Yirmi sekizinci dakikada Bulgar 
sağ içi geriden aldığı bir pası süre
rek müdafileri geçti, Kalecinin ha

\ şını aşan top beşinci defa Pera ka
lesine girdi. 

Stadyomda bin beş yUz kadar se
:tirci vardı. Saat dörde çeyrek kala 
lıulgarlar koyu mavi formalariJe sa
haya çıktılar. 

Biraz sonra Peralılar da çıktı. 

Bfr dakika sonra Peralılar bir 
hücuma geçtiler ve f\J[ açıkları va
sıtaslle ilk ve son gollerini attılu. 
OYQn hararetlendL Perah Etiyenin 
şUttlnü karşıhyan Bulgar kalecisi ile 
Etlyen çarpıştllar. Kaleci tuttuğu top 
Ja yere dUştü. Yaralandı, dışarı çık
tı. 

Bir Habeş pehlivanı 
Istanbula geliyo,. 

Sofya, 10 (Hususi) - Meşhur Ha

b~ş pehlivanı K!zım Salih Binabdül, 

diln BuJgarfstana geldi. Yarın Bul

gar pehlivanı Harisituf Ue rllreşe

cektir. 

Pehlivanın arkasında ipek harm:ı 
niye vardır. Çok az konutan Habeş 

pehlivanı şimdiye kadar 700 gUr~ 

yaptığını, bu güreılerfn yüzde .sekse, 

nini kazandığını söylemektedir. 

Habeş pehlivanı BUkreşte tanın

mış Bulgar pehJlvanlarnıdan Kri~

tanof ile iki güreş yaprnış, kazanmış
tır. Saha ortasında mutat ıııerasfm ya

})ıldrktan sonra takımlar yerlerini al
dılar. 

Bulgarlar otuz altıncı dakikada Habeş pchlh-anr güreşi kazanırsa 

Pera takımı şöyle teşkil edilmiş
ti: 

Kond11i 
Roberto - Vlastardi 

Hüseyin - Ankelidis - Çeço'riç 
l\tesineji - Etyen - Süleyman _ 
llambino - Filipa. 

IIakem Beşiktaşlı Sadri. Maça 
:ulgarJarın nkınr ile başlandr, Dunu 
eralıların hücumu takip etti. Pe

talııar iJk hamlede Bulgar kalesi Ö· 

lllinde göründülerse de Bambino to
~ elJe dokunduğundan hakem düM 
k uk çaldr. Akın böylece neticesil 

1 aldı. Kısa bir zaman ~ıonra Bulgar-
aı- Pera kalesine indiler. Ilk süt 

Sek'J • " ile 1 ~ı .. '!op avuta gitti, Bunu bir 
tt ıncı. şut takip etti. Top yana kaç· 
t • iki takrm da güzel bir oyun gö;;-
e:reıniyorlar .. 

Yirminci dakikaya doğru Bulgar-

altıncı, kırk birinci dakikada yedin- lstanbuJa gidjp Tilrk pehlivanları i
ci golJerini atarak bire karşı yedi ifo le de güreşeceğini söylemektedir. 

Levsky ve Pera 01jUncıilaT1 bir arada 

karar verilnı.işttr. İşbu tayin olunan Yeni çıktı 
Killttir Serisi 

No. 23 ~ 
bir ay müddet içinde İstanbul ikinci 
icra memurluğunun 936/2511 numa
ralı dôl!lyaııma borcu venneııı ve tetkik 
merciinden veya temyiz veyahut iadei 

• 

Andre Moruva 
:BAYDAR RfFAT 

iklimler 
ikinci Tabı 

fsfanbı.ı1 - 193~ 
' ,, • • .,.,,.r"' .... \~ '• .. ":t c t' . 

Fiyab 100 Kuruıtu.r 
V AKIT Kütüphanesi - btanbul 

Dr. Hafız CemaJ 
Dahiliye Mütehaıaı6ı 

Pazardan başka gUnt~rde ö~leden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is 
tanbulda UivanyoJunda ( 104) numa 
rah hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günlerı 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı 
karaya mahsustur. Herkesin halinı 
a:öre muamele olunur.l\luayenehane n 

yazlık telefon; Kandilli 38 

muhakeme yolu ile a.it olduğu mah
kemeden icra.nm. geri bırakılmasına 
dair bir ke.rar getirmedikçe cebri icra 
yapılacağı ve yine bu ınilddet içinde 
mal beyanında bulunmanız ve bulun
mazsanız hapisle tazyik olunacağmız 

hakikate muhalif beyanatta bulunur
sanız hapisle ceza.landırılacağmız teb
liğ yerine geçnıek üzere ilan olunur. 

(V. No. 18570) 

Beyoğlu 4 ii:ncü SulJ~ H1ılcuk Mah
katne3inden: 

Terekesine mahkemece elkonulan 
ölü Horop sempatyanın uhdesinde bu 
lunan Me.hmutpaşada Hacı Köçek ma
hallesinin Me.hmutpaşa caddesinde 
yeni 191 numaralı kargir dükkfuım 
üçte bir payi açık arttırma suretile 
16.11.936 pazartesi saat 14: de satila
caktır. Tamammm muhammen kryme 
ti 3456 ltradır. 

Dellaliyc resmi ihale pulu müşteri
ye aittir. Arttırmaya girebilmek için 
kıymetinin % 7,5 n '. sbetinde f)ey ak
çası yatırmak lazımdır. 

Tafsilat: Dükkan iki kattır dahil
den bir merdivenle yukarı çıkılır. Sa
hası 20 metro 30 desimetro rnurabbaı
dır. Satış bedeli muhammen kıymeti
nin % de 75 şini bulduğu takdirde 
ihale edileceği ve istekli olanların yu
karıda gösterilen gi.i.n ve saatte Be
yoğhı dördüncü sulh hukuk mahke
mesine baş vurmalan ilan olunur. 

(V. No. 18572) 

PARA SEZ AR 
Dün ve Yarın Kitapların;::-11 Dün ve Ya".n lercümekülGyabndand,...'I 

Fiyatı 25 kuruştur ıumwr 1 Fıyatr 40 kuru§tur 



ı ',~ WJONE ŞARTLARI 
... r. • %'ıllılr fS qlık 1 çhJC ~ 

Jlemle1ret1111ıme '1DO GD 2315 110 
YabaDcı yerlere ıs:so na t-00 ıno 

Pı:Mıta blrIJStne ı 180 ., ııoo 180 
ıtrmıyen yerlerej 

1'lbid)'ezd:D ber posta merkezinde K11Bt1N'a abone razılır. 

·ı ıYAZI VE YONETIM YERlıi:Ji 
waabul. AUara Ceddelle o.ua ,..... · 
Xelef ou Jldare: 1 t~ ~ ~ 1'1'11 l Yam l§led: " ı.3 J1ül 

Telırrat adreat~ KUBlJN lltaDbUJ 

Poeta kutusu No. '8 
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işte sonbahar 
,. __ I _________ _ 

. ' . ' . ... . . . .. . ... ... ~ ... 11--- ---· Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabeden ihtiyat 

hareketi derhal verir 

SA TiE' de 
veresiye satılmaktadır. • =• 

Keşif bedeli 4995 lira 39 kuruş olan Erenköy f çerenköy yolu
nun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şart
namesi levazım müdürlüğünde görülür. latekli olanlar 3000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia direktörlüğünden tasdikli 
Fen ehliyet vesikasile kanunda yazılı vesika ve 374 lira 65 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubi le beraber 12-10-936 pazartes: 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (1616) 

~ŞIK L 1 

NEON 
REKLAMLARI 

lUJ~lYI~ ve 'll:aıksDctÇOe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

lstanbul Defterdarlığından: 

1 

Adet Cinn Muhammen kıymet 
Lira 

1 Altm cep saati ve kordon. 
1 ,, ,, ,, içi maden. 
1 Elmas ortası kırmızı tafh yüzük 
1 Elmas tek ta, kolu elmaslı yüzük. 
1 Elmas tek laf yüzük. 
1 Ortası yakut, kolu elmaslı yüzük. 
1 Elmas tek tajlı kolu mineli ve elmaslı yüzük. 
O Gümüt ve nikel paralar. 
O Hurda gümüı 90 ayar, 1410 gram. 

28 
12 
12 

100 
17 
60 

200 
6 

18 

9--10-936 cuma günü saat 1
1
4 de Sandal be'desteninde arttır

maile satılacağı ilan edilen yukarıda yazılı mücevheratın arttmnas! 
13-10--936 salı günü saat 14 de tehir olunduğu ilan olunur. 

(2076) 

' •• "" ..... -4 • • • • ~ 'ı . . \, . • .. : ' 

lstikltil Lisesi . 
Direktörlüğünden: 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci sınıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt §artlarını bildiren tarifname gönderi

lir. 
Şehzadebaşı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 1 

. . .·f 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

18 Avrupa enstitüsü profesUrtınün keşfile vücude getirilmiş ve 
dünyada 138 milyon halkın kullandığı yegi\ne clld kremi 

V Q G Kremi Amerika. milyarderlerinden Bradford M. beşeriyete hizmet maksadile yarım milyon İngi
liz lirası sarf ile güzellik enstitfuıü vücuda getirmiş ve bu müesnesede 18 güzellik profesörü çalışarak genç ve 

güzel hayvanatın cevheri a.slileri alınarak bir maddei ipti~aiye vücuda getirilmiş ve bu madde V Ü G 
Kremi ve pudrası formülüne ithal suretile dünyada en mükemmel bir güzellik vücuda getiren bir müessese 

haline getlrilm.iştir. Avrupada, Amerikada yalnız V Q G Kremi kullanılıyor. 

Bu kere memlekefunizde de bulunan V Q G krem, pudrasını behemehal tecrübe ediniz. Güzellik, be

yazlık verir dünyanın en iyi krem, pudra.sıdır. 
·~·· ·'l' .. ' .·~ .. ' .... · .. ,_ ... ··~ , .... ~ ;"' ·~ ·r..· .. . . .. ,.. .• . ,, ....... ·~.~~· .. 

Geliboluda J. 
başkanlığından: 

Cin•i Mikdarı 

•• uçuncu 

Tutarı 

o .. BIRE, 
1000 

'IARLADIR 

·--
- .,!/. "'' et;,' 

Teminatı muoak
kate mikdan 

_ _ J -
.. ,~ ..... 

komisyonu 

ihale gürıil 
ve ıaati 

1 - Satın alınacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar telefon açık Elimeklik için 1 cİ 
eksiltmeye konulmutşur. nevi has un 

Kilo Gr. 
130997 000 

Lira Kr. 
17524 72 

Lira Kr. 
1314 35 

Tend.nat 
kat'iye 
mikdarı 

Lira Kr. 
2628 71 16/ 10/936 curxı• 

günü saat 14 d• 
2 - Bunların muhammen bedeli 3250 ve teminatı da 244 liradır. Sığır eti 27800 000 
3 - Eksiltme 2 ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada posta 1 _Taburun erat iaşeleri için 

T. T. umumi müdürlüğünde toplanacakalım satım komisyonunda yapılacak· 'kt l .1 • t kk 
t mı ar arı e temına ı muva ate 
ır. 

6950 00 521 25 1042 50 ,, " ,, 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iki kalem erzakın cins ve 
ve katiye miktarları ihalenin şekli ve günü, saati yukarıya yazıl· 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları mıştrr · 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şartnamede yazılı belge- 2 - Eksiltmeler Geliboluda Jandarma tabur karargahında J. satmalma komisyonu tarafmdal 
!erle beraber mezkür tarihe müsadü pazartesi günü saat 15 de sözü geçen ko- yapılacaktır. 
misyona müracaat edeceklerdir. 3 - Satmalma komisyonundan şartnameler parasız verilir. 

~ - Şartn~~~~r Ankarada levazımmüd?rlü~den ve !stanbulda levazım tupları devlet tahvilleri ve hükumetçe cayin olunan milli esham ve 
Hükômetçe muayyen banka mek' 
tahvil!eri "Borsa fiyatından yüzdt 

aynıyat muavinlıgınden parasız olarak venlecektır. (947) (1368) lS k ·ı k b l d'I' no sanı e,, a u e ı ar. 
4 - Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktöru: Refik A. 8evengil na saat 14 de teslim edilmi§ o_lacaktır. 
Malsandığma yatırılmıı ve makbuzlar komisyo

(1790). 


