
FransaJa 27 kişi 
idama mahkum 

Paris, 13 (A.A,) - Alzas'ta bir 

askeri trene ateı etmiı olan 27 kiti 

idama mahkilm edilmitlerdir. 

YIL: 

19-2 

• SAY ı 

6740· 
680 

Dünya buhranından kurtulmak için 

üç yıl evvel buldu~u ÇC!reyi bu~ün -

Sayısı Her Yerde 3 Kuruş ... 
_..1m1ıwıu1111mı1M110'd11'111••ımı11TllWllMMP"ll'II• 

Fransaya 

ISTWUL 
................................................ , 
Parasız muuyı:ne 

kuponu 
Bu kupondan yedısini birik 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettırebilir. 

················-························---· 

Verdiğimiz Nota 
Avrupanın tatbika kalkıştığı 

RUZVELT 
Metninde hülisaten deniliyor ki: 

Yeni intihapta kazanabilecek mi? 

A merika Cumurreiıi Ruzvelt ifti
habat propapnduma çıkb. Ken
diainin tekrar cumurreiıi olabil

~ iç.in var kuvvetile çalıııyor. 

1ürk Antakya ve Iskenderun'un 
istiklô.llerine kavuşturulmaları 

Acaba Ruzvelt yeni intibabetta mu
\'aff.k o1ac:alıı: mı? Amerikada bir cu • 
lllarreiainin ikinci defa olarak seçiılebil
--.i çak zordur; bundan batka üç yıl· 
clanberi büyük saWıiyetlerle yapbfı ic· 
l'Mt hir çak mmı-tlerine dolnmduiu 
isin suete kralı Hönt batta olduiu 
halde yeni dünyanın • nüfuzlu adam
llın " müweeelsi al~ kallamt • 
br. Bununla lııenber bupnkü umumi 

Mukavelelerin ve bugünkü fili vaziyetin icap ettirdiği 

Mantıki ve tabii bir neticedir 

hlcliselerin Plitine hakınca: 
- Ruzvelt yine cumurrc:iıi olacak 

1111? 
Sualine: "hayır" demekten ziyade 

•evet" demek insana daha makul bir 
ihtimal olarak görünüyor, { Ruzvelt 

Bir kere Amerikanın yan belinden eden tatlı sesi ile her tarafta alkış top
apğuı tutıruyan kötürüm cumurreisi hyan meşhur tebessümü bu meziyet -
tahaen kudretli bir adam olmakla be • lerdendir. Diğer taraftan elinde propagan 
raber bir taknn hususi meziyetleri ha - ASIM US 
izdir. Ruzvelt'in halk kütlesini teshir (801ıu: Sa. 6 Sü. 4) 

Year mensacat 
lallrlkalarımız 

0:.,1-~-~:Y- -,.1.., - -- ~~<Qilgr; alslıyoı 

Törenler bizzat Başvekil 
tarafından yapılacak 

~peşüulen: ....__, __________________ __ 

Yaban domuzu 
belası 

11. Bir kaç gün eweı (Haber) de (Va-
") "* bir fikra.aı 1Xl1'ck.. Karadeniz 

IG1a.Uzeritıi kıa.aıp kı«wuran yaban do
~ beldsımn önüne naaıl u 
.tlü.JL _ gtJÇfM 1 

---...e ark4dafımız ~ cevabi wrı 
~: 

aa,;,.- Iföy~e 8i14h 'Vererek1 ho.ttd 
-.. __ 'Zeri m1i.cad.eleye aevkederek bt' 
··._.,- ha~ program datruin-
::. lcırmoıı; aonra kmlaook domuzla. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ereğli 

mensucat fabrikasının işlem~ tecrübe -
leri muvaffakiyetle ilerlemektedir. Ay
ni zamanda ameleyi ahıtırma mahiye -
tinde olan bu tecrübelerde elde edilen 
mallar yakında satışa çıkarılacaktır. 

İhalesi yapılan Malatya kombina -
sının da inşaatına baılanddığı gelen 
haberlerden anlatılmaktadır. Ereğli 
mensucat fabrikasının itlctmeğe açılıt 
ve Malatya kombinaSJmn temel atma 
törenlerinin baıvekil tarafından yapıla
cağı öğrenilmiıtir. Yalnız merasimle -
rin tarihi henüz belli değildir. 

Tevfik Rüştü 
Ar as etlerini konseroe YG'P'P d1§Gn 

::zeketıere aotmalc. Bu aur'1t'le bir Viyanada Avusturya Dış-
l'lL tici ku.f wndmuf olur. Hem çift- b k ·ı •• .. .. 
~~ domuzı.ann tahribatından kurtu- a anı ı e goruştu 

SANCAK 
Türklerine karşı 

Fevkalade tedbirler mi 
aıınmıya başlandı ? 
Antakya1 13 (Hususi)- Antak

ya ve lskendernnd.a dört kişinin 
bir araya gelmesi yasak edilmi§· 
tir. 

Sancak Türkleri isken.derun 
Fransız murahha.nna ikinci bir 
protesto vermişlerdir. Bunda 
"Sancağın Suriye birliğine ilhakı 
te,ebbüs'lerini11 sancak Türklerinin 
proteato ettikleri yazılmııktadır. 

Diğer taraftan Halepte Vatanı. 
'ler'le Dem4f' Gömlekliler artJattada
ki bir çarptfmadq, altı 1dfi tele/ oı
mu§tur. 

Dost Iran şehinşa
hının kızlan 
ni,anlandılar 

~~L~-~kete 'lwıriçten döviz Bugün Belgrat'ta 
- ·· ·-g VlilA'",. lran Şah.mm ktzlan «nnelen'le birUkte 

~'laıe Yok ki bu teklif yabana ah- Viyana, 13 (A,A.) _ Avusturya Tahran, (Hususi) - Ala.hazreti 
le W,. feY değildir. Fakıat bize Ö'!J- ajaDSJ bildiriyor: Cenevreden !lön- Pehlevinin kızları Şahdobt Şams 
~ ki bu. İfi e.saMndon hallet- melde olan Tilrldye dış bakanı Dr. Pehlevi ile, reisülvüzera Mahmut 
~ da1a.a doğnu/.uT. 'JiLOIJlae/ k6y16- Tevfik Rüştü Aras dün buraya ıel - Cemin oğlu Feridun Cem nişaalan
.,~ ~ bir fU<*t' köı,.1.-:.ur. ~ dG domwıu "'""'Y"•oyu miştir. mışlardır. 
"'- n eti yenilmeı ve aatıı- Gayri resmi bir surette Viyanada Bu münasebetle Mahmut Cemtn 

Antakyanın umumi görünflşa 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz- edilmektedir. Fransa, bu hususta 
den, telefonla) - Haber aldıiıma diğer her hangi bir üçiincU devleti 
göre, Antakya ve Iakenderun ml!Bele- hiç bir taahhüdü olmadığı hald 
si hakkında hük1lmetimiz tarafından sırf kendi arzusu ile ve Manda şa 
Fransaya verilen nota hiili.saten fU namesinin mevzii muhtariyetleri hl 
şekildedir: maye ve vesayeti altına vazolu 

Notada Franşanın eski Osmanıı muş milletlerin bir an evvel m 
devletinden ayrılıp kendi mandası kil idareye kuuşturulmasını imi 
altıaa lrnaulmq olan arazi me1a - uı..n ab1'amın4 Lablalll~ har,ket 
dald Suriye ve Lübnanı, ayn ayrı mlştir. 
i.9tlkllle kavuşturmuş olduğu teabit (Sonu: Sa. 6 Sa. fJ 

Sancak Tlrklerl 
ııkeace içinde 

Yüzde seksen nü/usu 7 ürk olan Sancakta 
bütün vergi ağır/ılı 1 ürklerin omuzlarında. 
Fakat 1ürk/e, ne mektepte okutuluyor ne de 

hastaneye aiınıqorlar 

Zdeı. ~- Btr 1cıaç yal ewel Jtt. kalan Rüştü Aras, Avusturya dış konağında mükellef bir şölen tertip 
lca bir doktor 18flfıtlil Bo.kkı bu mabat- bakanı Dr Şmitle genel siyasa vazi- edilmiş, şölende bütün kabine ~r~ 
~ riaale ~~etini yeti !ıakkında ıöriişmtlş ve bu gö- nı, Tahranın ileri gelen şahsiyetleri, 
~ ~ve aotmakta dini htç bir malı rtifllle pek samimi olmuştur • bütün mebuslar bulunmuşlardır. Af H N 
~ "'114dığım gene dini deUllere DIŞ BAKANIMIZ BUGUN Söylendiğine göre, AWıazreti gan arı•cı•ye azırı 
b._ ,,,_~'!' '3bat etmifti. l#e ya- BELGRATT A Pehlevinin diğer kızlan Şabdobt 
'°9 ıt11-;.._0#~ ktrmıakıJçtn\'kıYyıiUe- Bel e---•) Tü ki ""'ref Pehlevi de Fars eyaletinin eş-
wı.:-~~lcen 'Jca/a~ da bu~ grat, 13 ( uınım - r ye ~ ş h • • d c •• - b kJ • 
··~ y ıe,t dış bakanı Tevfik. Rüştü Aras yarın rafından KavamülmUlkiln oğlu Ali e fJmlZ C Uma gUDU C CDJyOr 
~ er ima.ek ldztmdsr. Akai sabah saat 7 buçukta Vlyanadan şeh- Kavauı ile nişanlanacaklardır. 
cfezeJer ~ korKıanz, bu yolda'ld maoa.. rlmise gelecektir. ------dı-------- U b 
"'~ 1'alcit '3teMJen netioe- Dost Tttrk bakanını karşılamak Balkan oktorları nar iye Veziri de memleketimize gelece 
Yer. 1'fiba.tt ~ etini varsın yemı. için şehirde hazırlıklar yapılmış, Bursadan döndüler 
tız...!~ yem.e,,m ama

1 
hele bunun aa.- istasyon Türk ve Yugoslav bayrak Geçen hafta şehrimizde toplanan 

.. ;··~ hiç bir mahzur Zmad.tğı larile sUslenmiştir. Balkan tıp Jı:ongresine iştirak ettik-
~ ~ '!/fJf' ~ Buna BULGAR BAŞVEKiLi BELGRAT- ten sonra Borsaya gitmiş olan Bal-
~~~ 1tattd en m.ııtaıa&np eski mJJf TAN AYRILDI kanlı doktor misafirlerimiz dün ge-
de 1.b~'-,.ioabatı mrrwm

11
, g~n- Belgrat, 13 (A.A,) - Bulgar baş- ce Akay vapurile şehrimize dönmüş-

-~ /~ ~ir. bakırı Bal Köse lvanof kırk seklt ]erdir. Yugoslav murahhasları buıiin 
H ... n Kumpıı Sonu. Sa. z Sü.. 4.1 memlekeUerine gideceklerdir. 

Afgan haridy~ veziri Feyz Mu
hammed Hanın bugünlerde ,ehrimi
ze geleceğini yazmıştık. 

iki ay kadar memleketimize ge
len ve Avrupanın muhtelif şehırle
rindeki temaslanndan sonra Mosko
vaya gitmiş olan Feyz Muhammed 
Han. M~qdan f'hrimize ağlebi 

ihtimal önümüzdeki cuma ahi 
leeektir . 

Afgan harieiye veziri lstaa 
dan doğruca Ankaraya gidecekttı.: 

Diğer taraftan, Afgan har 
vezirinin de bupnlerde ,eh 
gelmeşi beklenilmektedir. 
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. SE>-N . HABERLER 
. -~ . .:...__.;.... ·,.X . . . ... .. ": ~. -.. .<JO,. ' • 

Madrit'la düşmek 
tebUkesı artıyor 

Şehirde asilere taraftarlık gösterenler 
mahkemeye verildi. Biri idam edildi 

Cumur Reisinin 
Başvekil 

Burgos, 13 (A.A.) - Nasyonalist I 
kuvvetler, Talanera yohı üzerinde Mad 
ritin ~ kilometre yakınına kadar iler -
lcmişlerdir. Şimali şarkide bulunan di
ğer bir kol da hükumet merkezine çok 
yakm bir noktada bulunmaktadır. 
ÖLENLER, öL~UROLENLE.R YiNE 

BiNLERi -GEÇTi 
Se.villa. 13 (A.A.) - Müfritler San 

ı&mn'de vaı de ıcıesw'da 300 kiti
J'İ idam ettikleri gibi, kendiltti de SOO 
telefat vcrmitlerdir. Sipcnza'dıt, yine 
.. a.t1er, biri piakopoa olmak üzere 
500 kitiYi Jahçtan ıeçirmitlerdir. 

Hayonaliatler, IOll ileri hareketle -
Dilden IOma Eakurial'a pek ziyade yak 
~. 

Eltiemblo'nDll itplinden önce mark 
Dider 160 kitiJi kurıwıa dizmitler -
dL Bu mazlumlann arasında uf ce -
mb mcb'ualanndan iki zat nrdır. Na• ,.,...lieder Kavas del lılarıua'de zorlu 
1ıılr ...._ t1ıtUfamt1ar ve ımrbistlere 
400 telefat verdirmiflerdir. 
CUllURREISININ KARiSi KAÇTI 

Parla, 13 (A.A.) - La Poutera rad.
yo istasyonunun haber verdiğine göre, 
eski başbakan Giral ile cumurrc.isinin 
l:amı Madam Azana, del Hayo adlı Ar
jantin gemisine iltica etmişlerdir. 

ASiLERE TARAFTAR OLANLAR 
Paris, 13 - Madritte asilere taraf

tarlık gösteren iki zabit mahkemeye ve
rilmiş ve halk mahkemesi, ~enel kur
may aza111mdan kayıruıkam Karlos Mor
lua:yr asilere işt~ak arzusu izhar ettiği 
için ölüm cezasına mahkQm etmi§tir. 

karısı ve eski 
kaçtılar 
Ayni cephede 
hükumete göre .• 
Madrit, 13 (A.A.) - Resmi bir teb

liğe göre hük\imet kuvvetleri Huesca 
ve Kordoba mıntakalarında muvaffaki
yct kazanmışlardır. 

Oviyedo'da asileri muhasara eden 
Asturya madencileri Pelayo kqlalanm 
if&al ve bir hayli harp levamm iğtinam 
eylemi1Ierdir. Görün6§te,. aailer yal -
nur Jrili9ede ve ailih fabıüasmda tutun 
maktadalar. 

ASiLERE G()RE 
s~villa, 13 (A.A.) - A.lturyada. 

nasyonalist kuvntledn, maden işçi
lerini mağl6p ederek, Oriedo şehri
ne lıüim V aranko tepelerini işgal 

eylemelerile dün büyük. bir faaE
ye& mti§ahede edilmiştir. 

Ta•aya ~e'Hn malt\mata göre. 
ini ayın tlokmneu Te otuzann gün
leri deaiz yola ile Ceutadan Alge
sirua takriben dört bin asker sev
kedilmiştir. 

MiLiSLER KUYVETI .. ERINI 
KAYBETMiŞLER 

Sevilla, 13 (A.A.) - Alman ajan
sı bildiriyor: Sevilin önünde esir e· 
dilen bir çok komüni~tler, milis kuv
vetleri içinde efkan umumiyenin 
ümitsiz olduğunu, bir çoklannm 
mukavemet fmk~nsrzlığrnı Te ölümün 
nnrhakkak olduf'iınn ~özönifnP nln.
rak Madrltc döndüklerini sltylemı~ 

lerd:r. 

Avusluryadaki 
değişikliği 

Musolini tasvip 
etmiş 

ltoma, 13 (A.A.) - B. Schusch
nigg, Stefani ajansının Viya.nadaki 
muhabirine beyanatta bulunarak A
vusturya.daki bütün vatani teşekkül

lerin birleştirilmesi hususunun B. 
Mussolini tarafından teklif edilmiş ol
duğunu, Duçenin son günlerde alınan 
tedbirleri de tasvip etmi§ olduğunu 

söylemi_ştir. 

.ALMANYA ROMA MiSAK/NA 
GlRMlYECEK 

Berlin, 13 (A.A. ) - Havas ajansın 
dan: 

Salahiyettar mahafil, Almanyanın 
9 teşrinisani tarihli Roma protokolla -
nnı imza etmiş olan devletlerin Viya
nada aktedecekleri konferansa mil
mcssn gönderemiyeceğini ve bu pro
tokollara iştirak etmiyeceğini b<!yan 
etmektedir. 

Para işinde 
"En muaUô.k bir mesele,, 

halledildi 
Paris, 13 (A.A.) - Fransa, tngil -

tere ve Amerika aruında para sahasın
daki müstakbel teıriki mesainin teİcnik 
teferrüatı hakkında yapılan müzakere -
ler bitmiştir. 

Amerikan maliye bakanı B. Morgan
tau, ayni zamanda Vafington, Londra 
ve Pariste netredileıı beyanabnda, A -
merika hükumetinin Amcrikaya altın 
satmaya müsaade eden memleketlerin 
istikrar sermayeleri için A:merikadan 
derhal altın ihracına müsaade edilece -
ğini bildirmiştir. 

Buıünden itiba:nn mer'iyete gire -
cek olan yeni anlaşma üç memleket ara
şrnC12:_yent ?Ur -.. ı..... -:,.,.., +il'irHr ftr 
memleket paralarının milnasebetleri 
tesbit edilmemi§tir. 

Diğer milletler de bu aolapnaya .ilti
hak edebilirler. 

iyi malOmah alan bir Fransız maha

Almanya ile Japonya 
arasındaki 

Gizli anlaşma 
meydana çıkmış 

Londra, 13 (A.A.) - Almanya, in· 
giltere hükumetinin, deniz kuvvetle 
ri hakkındaki notasına cevabını gön 
dermi~tir. 

Londra, 13 (A.A.) - Havas ajan· 
sın dan: 

Londradaki Sovyet mahafüi, ln
giliz - Sovyet deniz itilatına karşı 
dün .Almanyarun İngiltere hariciye 
nezaretine bir protesto notası tevch 
etmesinin Almanya ile Japon) a a· 
rasında mevcut gizli bir itilafın nr 
ticesi <'lduğuna beyan etmektedirler 

Ayni mahafil, Almanya ile Japor 
yanan Sovyet Rusyayı uzak şark" · 
serbest bırakan İngiliz ~o,yet .nua 
hedenamesine karşı protutoda bu 
lunmağa karar vermiş oidukl&rın ı 

illn ~ylemektedirler. 
Ylr:e bu mahafil, Sovyet Ruyn 

nın Alman prot'!i tosunu nazarı iti
bara ..almıyaeatını ve İngiliz - Sov· 
yet deniz muahedesini tadil etmeı. 

niyetinde olmadığını beyan edh·o""
lar. 

INGILTERE HAVA FiLOSUNU 
TAKViYE EDiYOR 

Londra, 13 (A.A.) - Uzak doiu
daki lngili.z han kuvvetleri yarır 
Siappora hareket edecek olan bir 
denis tayyare filosu ile takTf7e ecli· 
lece)(. bu suretle uzak doluda ikı 

deniz Te iki bo•bardıman ta.nare 
tıkın balanacaktır. 

Fransa Italya 
kralına 

Habeşistan imparatoru 
ünvanını veremiqor 
Pariı, 13 (A.A.) - Franaanın Ro

ma bliylik elçiliğindeki değifiklikten 

bahseden Echo de Paris gazetesi, yeni 
büyük elçi B. de Saint Quantin'in iti • 
mat mektubunun henüz tanzim edilmo
diğini bildiriyor. Zira Fransız hükume
ti, itimat mektubunda, İtalya kralının 
tlabeşiatan ımparatoru ünvanmı zıkre-

dememekte, doğu Afrikası fUruhatını i
se Fransamn beynelmilel taahhütleri se
be bile tanınmamaktadır. Diğer taraftan 
ise, İtalyanın bu Unvanın zikredilmeme
sini kabul edeceği belli değildir. 

Filomuzun 
Maltayı ziyareti 
Program tesbıt edi,di 

ingiltercnin Akdeniz filosu kuman • 
danı Amiral Pavnd'ın mümessili olup 
"Brayoni" karakol gemisile evvelki güP 
şehrimize gelen albay Skot, dün de a
lAkadar makamlarla temae ederek fi • 
Jomuzun Maltayı ziyaret ptogramıruıı 
bütün teferrüatını tesbit etmiştir. 

Procram yakında gazetelerle res • 
men ilin edilecektir. 

Albay Skot bugün "Brayoni,, ile 
Malta)•a dönec.ektir. 

Anlaşıldığına göre, filomuz başta 

YaYUz olarak, ikinci te.,rinin ilk hafta • 
smda istanbu!dan hareket edecek. ayııı 
yirmisinde Maltava varacaktır. Filo • 
-nuz tngilterenin Malta deniz üssüne 
mensup bir filo tarafından karşılanacak 
Ye orada ayın yirmi altısına kadar kal_. 
c.aktır. 

Kuta Har d Haberl•r J 
• EDEN'İN, sıhhatinin mUeaade

ılzJiği yüzünden, istifa edeceği ve ye
rine Deniz nazırı Samuel Hoare'oı 
getirileceği haber ver lmektedir. F...dell 
de bahriye nazırı olacaktır. 

* B. LtTVtNOF'UN Pari~ gidece
ği haber verilmektedir. 

• 1NGİLTERE'nin Çine yirmi mil
yon ln~·liz liraın kadar b?r kredj aaç
cağı haber verilmektedir. 

• MISIR Ba.§vekili Nahas PaJ:a bit 
müddettenberi bulunduğu Derl:ndell 
memleketine dönmüştür. 

ııo BALKAN antantının gelecek iç
timaı 5 şubatta Atinada yapılacaktır. 

"' BOKREŞTE kralın huzurilc ya
pılmakta olan manevralar dün bitmiş
tır. Kıtaat kralın önünde bir geçit 
yaptıktan aonra garnizonlarına git
mişlerdir. 

* BOGOTAda (Kolumbiya'da) a.5-
ker taşıyan bir trenin son tıc; vagonu 
Albazı civarında u!:1Jruma yuvarlan
mış, 60 kişi ölmUş, efradın bir çoğd 
da yaralanmıştır. 

Ankara telefonu - -naro1ye me1<teoının 
açılma töreni 

Fransada Faşist ve <omünist 
çarpışmaları filinden alman haberlere göre, bu an - --------------

Ankara, 13 (Telefonla) - H:ırbiye 
mektebi birinci nuf talebeleri bu ayısı 
yirmi beıinde Ankarada bulunacaklar
dır. Mektebin açılma töreni Cumurlye~ 
bayramında yapılacak ve açıı törenini 
bb:nt başve1n1in yapması muhten:ıel • 
dir. Devam edecek mi? 

Paris, l3 .(A.A) - Framm sosyal 
fırkası icra komitesi erkanından B. 
Cllarles VaHJ:n şu beyanatta bu
lumqtur: 

"Komünist partisi ne vakit miting 
yaparsa biz de nümayiş yapacağız." 

ALMANYA PROTESTO 
EDiYOR 

Paris, 13 - Almanyanın, komü
llfat nlmayişlerlndeld sözlerden dola-
71 Fransız hiikOmetini protesto et
mek için elçisine emir ...erdiği bildi· 
rllmektecllr. 

Dfier taraftan, komBnlstlerin is
teli 117.erlne, meclisin cumartesi ye
rine pertembe gtlnU toplanmasına 

karar verilmiştir. 
INGILTEREDE FIKJR iHTiLAF

LARINDAN KORKULUYOR 
Londra, 13 (A.A.) - HaTas mu

hablrlnla haber aldığına göre, Bay 
Baldm Londraya döner dönmez, 
f.qiaı faaliyeti meeelaile mqsal ol
mqtar. 

Da meeelenin selecek kablae top
Jaatllnada da menua bahsedflmetııf 
ve bazı fikir ihtilafları uyandırması 
muhtemeldir. 

Filhakika Sfr John Simonnn der
hal tedbir alınmıuıına taraftar bu
Jundutu halde zabitan makamatının 
daha bir müddet beklemek isteclil~ 
lerl söylenmektedir. 

LONDRADA FAŞISTLJ;R/N 
BiNASI ATEŞE VERiLDi 

Londra, 13 (A.A.) - Bu gece East 
• Eaddek.i lngiliz faşll;tlerinin mahnl 
U binasında bir yangın başlangıcı çık 
ml§tır. Methal kapısmın ateş içindr 
a.lms •ld.P ~IMU!l'tfir. 

Yangını gözlerlJe görmü~ olan bir 
tülde göre iki kişi, petrol ookmü~ 

ler, petrolü ate~lemişler ve sonra o
tomobil ile kaçmışlardır. 

!NGILTERE DE ENDiŞEYE 
DtJl)TtJ 

Londra., 13 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

Deyli Telegraf gazetesinin siyasal 
muhabiri, İngiliz bakanlarının komü
nist Therezin 1strasburgdaki nutkunu 
endişe ile ka.rşıladıklannı yazıyor. 

Bu gazeteye göre, Parlsteki lngiliz 
büyük elçisi İngiliz efkin umumiye-
8111in endişelerini Fransız hUkOmetine 
bildirmeğe ve hadisenin fena netic<> 
ler doğurmasının önüne geçileceği ü
midini izhara da.vet edilmiştir. 

BELÇiKA 'Jl'AŞIST LiDERi FRAN. 
SAYA. SOKULMADI 

Paris, 13 (A..A.) - Belçika f~ist 
partisi reisi olan Degrelle'in bugün 
bir toplantıda bulunmak Uezre Parise 
gelmesi bekleniyordu. Mumaileyhin 
Franaaya girmesi menedilmiştir. ·Bu 
yasak Belçika malıa.filinde büyilk bir 
heyecan uyandırmqtır. 

LO.'VDRADA HUKtlMET TEDBiR
LER ALIYOR 

Londra, 13 (A.A.) - Sabah ga • 
zeteleri yarın toplanacak olan n 
son Londra hidiselert fle ittfgal e
decek bulunan kabine toplantşsına e
hemmiyet ,·ermektedirler. 

Moulng Post ga~t~i. ihtiyat ted 
birleri alınacağını n bu arada üni
formanın menedileceğini yazıyor. 

Deyli Meyl gazetesi bundan baska 
sokaklarda her türlü tezahüratııı 
da altı ay YMak edileceğini öğren· 
mektedir. 

DeyJI Ekspres gazete.si. hükume. 
tin efkarı umumiyeye tahdidat kont:) 

masını andıracak tedbirlerden sakı-

latma 6ç memleketin istikrar ve niabet-
leri muhafua için (cap eden nmtalan 
ne auretle temin edecekleri hakkındaki 
en muğWt bir bir meaelcyi halletmekte
dir. 

Titüleskoyu kim 
zehirlemiş? 

Bilkreıtm bildiriliyor: 

Şimdi Btikrqte dönen rinyetltt, -
ki aa1ı olduğu aamlıyor - mu Hari -
ciye Nazın Titüleskonun hastalığı et
rafındadır. Söylendiiğne ıöre Titüles -
ko Karadeniz sahilinde Eforide mezu -
niyet müddetini ıeçirmelrteyken. De -
mir muhafız teıkilatına menaup biri Ti 
tüleskonun oteline gizlice ahçı olarak 
girmif ve her gün onun yemeğine ar -
ıenilt koymuı.. Titülesko da bu yüzden 
hasta olmuş., 

nacağı mütaleasındadır. 

NUTKUN BiR GAYESi YARMIŞ 
Budapeştc, 13 (A.A.) - Thorezin 

Hitlere karşı söylediği nutuk hak· 
kında Almanya tarafından yapılan 
protesto burada derin bir te!!ıi: yap 
mrştır. 

Bu nutkun bir direktif tahtında 

söylendiğini ve beşler konferansının 
toplanmasını akamete uğratmak için 
Fransa ile Almanyanın arasrnı aç
mak maksadmı fakfp ettiği muhak • 
kak göriilmektedir. 

NUlfJAYIŞLERE KAÇ KiŞi iŞTi-
RAK ETTi? 

Paris, 13 (A.A.) - Alsas - Loren 
polis idarelerinin istatistiklerine gö· 
re, cumartesi ve pazar günkü komü· 
nist tezahüratına Ifolmarda 1000, 
Mulhozda 2000, Şlctstatda 130, Val
dambahda 500, Stra~hurgda :lOOO, 
Hagendin~de 1500 ve Mcçde 1000 kişi 
iştirak etmiştir~ 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Viyanada Avusturya Dış
bakanı ile görüştü 

Bugün Belgrat'ta 
(Üstyam 1 incide) 

saat burada kaldıktan sonra, dün 
akşan. Sofyaya dönmüştür. Ba~vekll 
gazetecileri kabul ederek, BeJgratta-

1
, 

ki ikametinden ve bflh~a naip 
prens Pol ile müliikatından memnun 
olduğunu n Bay Stoyadinoviç ile i
ki memleketi Ye Balkan barışını a· 
lfıkadar eden meseleler hakkında 
görüştüğünü söylemiştir. 

BULGAR KRALNIN SöZLERI 

Sofya, 13 (A.A.) - Sofyaya dön
mekte olan ba~bakan Köseivanof bugün 
trende matbuat mlimeasillerine hitaben 
aşağıdaki beyanatta bulunmuttur: 

Devlet Demi., qollarıntla 
yolcu aıiedı zıgadeıeşiyor 

Ankara, 12 (Telefonla) - DevleC 
demiryolları idaresince yapılan bir is • 
tatistiğe göre 1935 cencsi temmuz a • 
yına nisbtele bu senenin aynı ayında tr 
lebe biletlerinde 53, 904, umumi tarife 
üzerinden seyahat edinlerde isf 
53, 892 kişilik bir fazlalık kaydedilınir 
tir. 

Kazaları dEğiştirilen 

kö11ıer 
Ankara, (Telefonla) - Dahili~ 

vek&leti idari ve iktisadi düşünoelel"' 
le bazı nahiye ve köyleri yeni nzal&* 
ra bağlamak husueundaki çatışmalr 
rına devam etmektedir. Bu kabildeO 
olarak Elhiz villyetinin .Karal:o~•0 
kazasına bağlı Zintek, Seter, Çen1Jıe1°' 
ni köyleri Kici'nin Gonek na.lıiyeeifl~' 
Nazgert kazasının NUbundu nahiyt9 -

ne bağlı Klemezin, Karaaakal, Göle~ 
"Milletler Cemiyetinin son toplantı Meızaaikale. Kalan, Golaku köyleP 

devresi, bu aulh kurulunun prestijini Karakoçan kazumın Tepe nahiydİ1'' 
kuvvetlcnmit görmek istiyenler için en- bağlı Klenu.in, Karasakal kar.d'11' 
di.§e uyandıncı bir şekilde inkipf et - bağlı Hocunan nahiyesi bütün ı.ayte
mittir. Maamafih Milletler Cemiyeti a- rile birlikte Ardahan kazasına bfL.ğisO 
tide bilhassa küçük devletlerin koruyu- DUflardır. 
cusu ve ümidi olarak kalmaya devam 
edecektir. Cenevrede hemen hemen bil- Ankara radqssunun 
tün devlet adamları ile yapbğmı müla- qeni proaramı 
katlardan çok memnunum. Bulcarista • ~ ~ 
na kartı olan sempati ve emniyetin ve Ankara, 13 (Telefonla) - AP . , 
memleketimizin beynelmilel balamdan radyosu programlannda yapılan yeJll 
ehemmiyetinin arttıfrm sevinçle gör - Jikler arasında gUnlln haberleri ar'.'':: 
düın. Bazı ecnebi ıazetclerde intipr & da moda haberlerinin de verilJnesı ~ 
den menfi haberler, Bulgar a.iyaaaamın Riyaseticumur orkestrasının baftad•...tıf. 
yeni bir istikamet takip ettiğini ve bu- defa konser vermesi de kararlaşrnJJ
rıun dost devlelerle olan münasebetle • Posta ve telgraf müdürlüğünde ıe: 
rimizi ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. kil edilen komisyon radyo pro~r~.o' il" 
Fakat bu hususta beslenen endişeleri rında yapılacak deği~klikleri ıUDl.I 1 
kolaylıkla izale edebilirim, , nüne ıeıblt edecektir, 
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Yugoslavya intibaları 1 
1 

N iş şehrinde 
'laktile bir Türk ekseriyeti bulu- Çocuk düşürmek-J Tıp Fakültesinde ı 
nan Niş'te, şimdi, ancak beş yüz ten suçlu ebe Nigar 

Dün iki müfettiş 
geldi 

Türk ailesi kalmış .. Bir sene hapse bir sene 
de ebelik edememiye 

Türk gllZete,cüeri,ne bUyülc bir müm
heret gösteren matbuat müdürü 

doktor I.lublwviç 

tKONOMi) 
lzmir'de 

Yeni bir tütün deposu 
kuruluyor 

1 Ankara, 13 (Telefonla) - İnhisar
ba: idaresi taraf mdan lzmirde büyük 
vır tUttin deposu yaptırılmasma karar 
b e~ı.nu_ ve projesinin hazırlanmasına 
~ a?unıştır. 

c k Tütun imalathanesi olarak yapıla
va ·~olan bu binada tozları imha eden 
ıan'/;f ~ r.i ictimaJ hi .. ha.vat yasam.ar 
81 edecek muhtelif :remıı te-

S&t bultmacaktır. 
SON YACMURLAR PAMUK 

MAHSULÜNE ZiYAN 

19 Eylül, (Başmuharririmiz yazı -
yor) - (Vranyaska Banya) dan sa - mahkam oıtlu 
bahleyin saat on buçukta hareket ettik. Nigar isminde bir ebe, bir mUd
öğleden ·sonra (Niş) e vardık. (Niş) dettenbcri İstanbul ağırceza hakyerin 
Yugoslavyanın en e•ki şthirlerinden bi- de, çocuk dlişürürken ölüme sebep ol
ridir Fakat bu şehir bünysei ve manza- maktan muhakeme ediliyordu. Dün 
rası itibarile şimalt Yugoılavya şehir - akşam Uzeri, karar bildirilmiştir. 
!erinden çok farklıdır. En büyük fark MUddeiumumlliği temsilen Klşif 
da burasının bir ziraat ve köylü tchri ol- Kumralın hazır bulunduğu ve hakyeri 
masıdır.Daha (Niş) istasyonuna ayak ba kurulunun Refikin riyaseti altında 
sar basmaz insan çift hayvanlan, çift Sakıp ve Abdurrahman Şerefle te§ek
arabalarile karşılaşıyor.Bazı sokaklar bu kUl ettiği dUnka celsede bildirilen ka
arabalardan Meta geçilemez hale ge - rara göre, ebe Ngiarın, kanı dlndil'
liyor. Şehrin dışansma çıkılınca her yer- mek maksadile, yanlış müdahalede bu 
de yine atlı, arabalı köylüler göze çar - Iunarak ölUme sebep olduğu silbut 

pıyor. bulmuşsa da, bu müdahalenin çocuk 
(Niş) bir köylü ve çiftçi şehri oldu- düşUrmek için olduğu belll değildir; 

ğu için burası yoğurdu ile şöhret almıt- dolayısile, ceza kanununun 455 inci 
trr. Onun için Belgrata giderken tre - maddesinin birinci fıkrasına uygun 0-

nin (Niş) istasyonunda yirmi dakika tarak, bir sene hapis, bir sene ebelik 
kadar durmasından istifade ederek bü- edememek kararJ verilmi~tir. 2200 
tün arkadaşlarla beraber buradan yo - kuruş duru~a masrafı da suçludan 
ğurt almıştık. Gerçekten aldığımız yo- alınacaktır. 
ğurttan memnun da kaldık. F' ATIH NOTERiNiN MUHAKEMESi 

Her yerde olduğu gibi büyük eko - Müstamel pul kullanarak zimmet 
nomik dünya buhranından Yugoslavya ve ihtilasta bulunmaktan İstanbul &

çiftçileri de müteessir olmuştur. ÇUn - ğırceza hakyerinde duruşnıuı yapı
kü köylü mahsullerini yok pahasrna eat- lan Fatih noteri Mehmet Şükrü ile 
mak mecburiyetinde kalmıştır. Memle - suç ortağı olmaktan duruşmıya dar 
ketin zirai ihracatı azalmıttır. Bundan hil başkatip Fevzi ve daktilo Münev
dolayı bütün Yugoslavya köylüleri verin dünkü duruşnıala.rmda §8.hitler 
borçlamnı§lardır. O kadar ki Yugos- dinlenilmiştir. 
lavya köylülerinin bugünkü borçlan Mimar Muhittinle hademe Halil 
(1,500,000,000) dinar tahmin olunmak- dinlenildikten sonra, duruşmanın de
tadır. vaını, daha bazı §8.hitlerin ça.ğırılm.a-

Esuen bankacılıktan yctiten. daha sı için, başka güne bırakılmı§tır. 
evvel maliye nazırlıimda muvaffakiyet- BiR ôLVM SUÇLUSU DELi GiBi 
ii hizmetler &ören tiındiki Yugoslav DAVRANDIÖI iÇiN MUf}ABEDll-
baıvekili Stoyadinoviç Yugoslavya köy- YE ALINDI 
lüleriııin bu borç ıncecleaini halletmek Sadiyeyi öldürmekten suçlu sa.bık 
kararını vermiştir. Bu yoldaki teşeb - polis Süleyman oğlu thsanm duruş.. 
büsleri epeyce ilerlemi§tir. Mutlaka ya- masma, İstanbul ağırceza hak.yerinde 
kın bir zamanda borç altında inliyen dün C!evan:ı edilecekti. Fakat, suçlu-
1.;;. •• ti;.ı,..,.;,., ı... .. ..:1----- ........... 1 ..... ~1-- ,.._ - ....... hU'b(ille(le aerı gıtJl <Iavrancııgı 
midi beslenmektedir. ve bunun ttzerine Adli tıb l§leri direk

Bununla beraber (Niı) çiftçileri Yu- törlüğtt mUşahede hanesh:ıe g5nderil
goalavyanın en bahtiyar bir ainıfını tet- ditf anlaşılmış, daha mUşahede bitip 
kil cdiyormug. En az borcu olan çif tçl- rapor da verilmediğinden, dunışma.-

Aıııtara, (Telefonla) - Son birkaç ler (Niş) köylüleri im.İJ. Hakikaten şc- nm devamı 3 teşrinisani salı gflnU sa
tUn içinde Adana, Mersin hinterlandı- bir dışarısına l"'.ıkıp da yollarda gelip !la ~ at 16 ya kalmıştır. 
'h.._ h~if miktarda yağmur yağması geçen köylülere bakılınca hepsinin gi - ----------------
d~aki pamuk ekicilerini endişeye yinişlerinden ve kıyafetlerinden vaktü KISA HABERLER 
'ilrrn.Uşse de yağmurun sürekli ol- hallerinin iyiliği derhal anla§ılıyor. An- İstanbul kambiyo mtlrakabe heyeti la.ğ_ 
lh;~ .ası mahsule hiç bir zarar verme-- cak (Ni§) çiftçilerini böyle Yugoalavya vedllerek yerine ı.tanbuı kambiyo mtıdtlr _ 
~tir. çiftçileri arasında en az borcu olan mes.- lüğü ihdas edllmiftlr. 

Esasen Tarsus alanında ianenin ut birsınıf insanlar olmasının sebebi istih • Şark vUAyeUeriDde tetldklerdıt bulun -
~e 90 ı, yerli pa.muklarmm da yUz- aallerinin çokluğundan, yahut evsafından duktan sonra dönen lııhisarlar umunı mu -
~ doksanı toplanmıa bulunmaktadır. ziyade kendilerinin teb'an çok kanaat - dürü Mit.at Yenel Tekirdağ f&l'&P fabrika -

f"\.. ,_ ~ smdaki bul l§leri yerinde görmek için Te • 
Ilı: "V\4.Klll'ova ve havalisinde de par kir, ve en az masrafla geçinmek yolu - kiı'dağma gttm1ftlr. 
~ ko?.alannm devşirilmesine bü- nu bilen insanlar olma&ında görülü - • Şark fimendtteıtertıı1n . •tm&lmmaaı 
ıı., _BUratıe devam edilmektedir. Da- yor. müzakerelerine bu aynı orı dokuzunda An_ 

'-t-~dlden iane ve kleneland • .ıı ... ..:1e (Niş) de vaktile Türkler büyük bir karada başlanacaktır. 
,,.~~l ~ ~ • Milletler cemiyetin bu aeferld mtızake _ 
1>/}' kaldırılmış bulun.maktadır. kalabalık teşkil ediyormu§. Şimdi bile relerine ifUrak eden d&htllye nkfll '6krt1 
it/}{ ASA OUMURIYET BAYRA- burada beş yüz kadar Türk ailesi bu • Kayamn CenevredeD Viya.naya ıreldill ba _ 

DAN EVVEL AÇILAM!Y AOAK lunduğunu söylediler. Bunun için şe - ber verilmektedir. Vekil Vi~ tedavi mak 
lı-. .luıkb ara, 1_3 .<T.elefonla) -. Bursa- birde bir de küçük minareli bir cami sadile bir hatta kalaca.ktır, 
.... q u se k tüt dır A k T- k il . • Kaçak,.ıhk işlerine karvı a.luıacak ted -"''"" . ne ı ün rekoltesı 5.5 mil- var . nca ur a elerinden arazı ~ ,,.,_"" kil birleri müzakere ve tesbit edecek komisyon 
1~. ~.1 o olarak tahmin edilmiştı"r. sahibi olarak bugün (Nitıı.) de yalnız bir d aı 
.:-'1U'iıı :ı vali muavinin yanın a ç lfnıa.la.rma deft.m 
)on k· tütün rekoltesi ise 22-23 mil- tek aile varmış. Öteki ailelerin hepsi etmektedir. 

Jtan ilo tahmin edilmektedir. Tütün başka san'at ve mesleklerde bulunmak- • Yabancı döviderin aukutundaD mUtıees.. 
tUti~tuıun tütün piyasasının bütün ta imiş. alr olmıyan piyasaların ba§mcla afyon ıelmekt:e 
-~ d nkl d'k:te (N' ) b. · t h' · ld dir. Piyasa buhrandan evvelki ııorınal vazL ı. ..... ~ e en ı n sonra açılabi- ış ır zıraa mu ıtı o uğundan 
:~ 1 yetıııi muhafaza etmektedir. 
ttlttbıJ Yo undaki saraha.tine ve İzmir zirai mahsullerin fiyatlan hakkında bir • Belediye ı.tantıulda dainıt ~ balı _ 

ltUo erinin denklenmesi işi bitme- fikir edinmek istedim. Bana verilen ce- çelert temııtne karar vel'Dllottl'. ŞehtPCOik 
ili) 0 hnasma binaen bu mıntakada vap şudur: mUteha.ssısmm mutaıeur alıudlktaıı sonra 
\tel ll8annı cumuriyet bayramından ev. (Niş) te bir kilo buğday beş kuruı;a- gelecek sene yaz mevsiDline yeti§mtk üzere 
ÇtJ~ıla.ınıyaca.ğı anlaJiılmaktadır. drr. Tüccar müstahsilden bu fiyata al _ tesisata başlanacaktır. 

q,'(JDOV • Yugoslavya ile yapdacak ticaret mUza_ 
.q. DA PAMUK SATJOLARI dığı buğdayı be!l buçuk kuru!la satmak. ax :ı ~ kerelerine b1r lkl gtıne kadar Ankarada bq. 

-1\.rıt ARTTI tadır. Bir kilo mısır da iki kurutadır. ıanacaktır. 
\telta.ıe .ara. 13 (Telefonla) - İktisat Fakat Yugoslavların (kuruşu) ile bi -ı • Bu sene Romanya ve Bulgul.etandan 
ltı.ır0\> tıne gelen maltlmata göre, Çu- zlm (kuruş) umuz arasında kıymet iti. memleketimize gelen 14 biiı muhaclrdaD 9 

l'apıJa~ IXUntakasında pamuk üzerine barile fark vardır. Zira Türk parası ile bln1 gelmifUr. Geri kalaa. 6 bin J!lUbadr de 
l ·~ . teşrlnJsani içinde gelecek ve İzmir vilAye _ 
ar d 1!1~aıneleler artmıştır_ Fiyat- üç kuruş bir (dinar) ettiği halde Yugo!f tine yerteştırtıecek1erdir. 

da g a &Jtikçe yükselmektedir. Borsa- lavyada bir (dinar) kendi paralan ile • İtfaiye kongresinde gördUklerfnt bir ra. 

~Uk eçen hafta içinde 447 bin kilo pa- (beş) kuruş mukabili sayılıyor. por halinde hazırJıyan ltfalye mtıdtlrtı tııaan 
li'/88.birnıeıtr. (Ni!i) e geldik. Şehri gördük. Fa _ raporunu vllAyete verml§tir. Bay tlwm bey_ 
So~])~lf FIY ATLARI YÜKSEK kat burada kalmadık. Şehre tramvayla nelmilel itfaiye Jtoınitesi t&ratınöaıı 14 mil • 

b ... g'UnJ Jetin itfaiyesine verilen §erer ınadal,Y181DJ 
lr Ben erde fındık fiyatlan, hiç yanm saat mesafede olan (Niş banyo - kaz~ müdQrler arasındadır. 

~İ!Jlir. e görülınediği derecede yüksel- su) na gittik. Geceyi orada geçirdik. ı • Pamuk aımak üzere ınemıekettmıze ge_ 
!'\ıea ç ~l'Sada fındık fiyatıan 76 ku- ASIM US len .ı\Iman pe.muk mUtehaseısıan lzmirde 
l'eniıı ~ nııştır. Bunun sebebi İngilte- bulunmaktadırlar. :r.ı:utehasaıeJar kendi şe • 
at~ s.bl U sene fazla miktarda fındık de d . refleıtne verilen bir ziyafette Alman iktısat 
.:'"'ll- \J'e emır sanayii fabrikatörlerinin iş- nazm doktor IJ&htın yakında ınemt.ııet1m1. 

~atlan yükseltmesidir. tirakile bir toplantı yapılmış, muame- ze geleceğfnl ~ıemtşıercllr. 
~ı~ aımanyadan da istelt le vergisine ait hazırlanan rapor üze. • YuS"oslavyad.all klhing suretUe ptlrilen 
>ltıar; dan Almanyanm da fi- rinde konuşulmuştur. Sanayi birliği ma.ll&ruı bedeDeri yeni kanun tlzerfnden talı 

8 ~se!tecei?i umulmaktadır. tarafından hazırlanmakta olan rapor aJtıne bql&DIJUfbJ'· 
ıw, , ::-... NAYt BIRLl<11NDB bi k • tzmıt JcAtıt tabrikasmm çıkardığı kAğıt 
-"il. <Dl...:1__ r a~ güne kadar bitirilerek Anka- ıarıa DeYtet matbaası taratmc!an tık kitap 

-cı~ sonra Sanayi Dirliğin- raya gönderilecektir. olarak ~ smıf tarihi ~. 

Bir lJll içersinde i9,937 
kişi tedavi ve muayene 

edildi 
Tıb fakültesinin muhtelif klinik 

Şark şimt naı f t rltrinde 
mevcut ıokomolıfıeTın 

ve polikliniklerinde bir yıl zarfında. kıymelleı ı~takdir editiyor 
tedavi ve muayene edilenlerin mikta-
rını gösteren bir istatistik hazırlan- Şark şimendiferlerinin satın alın 
mıştır. Bu istatistiğe göre birinci cer- ması için bu ayın on dokuz.unda An 
rahi kısmında 8100 müracaat olmuş karada başlıyacak olan milu.kere!e 
bunlardan 1200 u ameliyat edilm!ş i~tirak edeeek. heyetin bugUnlerde şeb 
1600 zü tedavi altına alınmıştır. rımlze gelmes; beklenmektedir. 

Birinci dahiliyeye 4897 müracant Dün Devlet DemiryoUarı eer mü-
olmuş ve 1265 i tedavi edilmiştir. fettişi Sedatla cer müfettişlerinden 

İkinci dahiliyede 6000 kişi ayakt.J.ı Şadan Ankaradan şebrimiz.e gelerek 
tedavi edilmiş 1000 i de yatmlare..k vekaletten aldıklan emir tir.erine Şark 
tedavi görmüştür. şimendfferlerinde mevcut lokomotif

İkinci cerrahide 1800 mliracant ol- Jerin halihazır krymet:lerini derhal 
muş 510 ameliyat yapılmış, 680 ya- takdire başlamışlardır. Yapılacak tet
tak da tedavi görmilştür. kikler kısa bir zamanda bitirilerek bir 

Göz kısmında da 2500 müracaat: rapor hat:nde vekıilete verilecektir. 
vardır. Bunlarm 50 si ameliyat olmu~ 
ve 700 ayakta tedavi edilmiştir. 

Çocuk cerraht kummda ise tedavi 
43 ameliyat, 390 da ayakta 'tedavi var 
dır. 

Cildiye kısmında; 3707 kişi ayak
ta tedavi edilerek 366 i yatakta yatı
nlmıftır. Çocuk muayenelerinde de 
2563 çocuk ya.takta, 4073 SQCUk ayak
ta tedavi görmüştür. 

üroloji; 14 ameliyat 56 yatakta 
tedavi 246 ayakta tedavi. 

Akıl hastalıklarından, 510 müra
caat olmuş 308 i yatırılarak tedavi e
·dilmiştir. 

Radyolojide; 6500 kişi tedavi edil
mi~tir. 

Dofwn ve kadın hastalıkları kıs
mında, 2790 ameliyat yapılmış ve 
3205 kişi yatakta tedavi edilmi§ 8199 
da ayakta tedavi görmüştür. HUiasa 
bir yılda tedavi edilenlerin sayısı 
14851 dir. Bundan bqka da 5086 kiti 
ameliyat olmuştur. 

Tıb fakUltesi geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da (Tıb konferansları) tertip 
etmiştir. Dki perşembe giinQ veril~ 
cek konferanslann adedi bu yıl elliye 
yakındır. 

BANLIYO YOLCULARI V A.PUR 
DA YER BULAMAMAKTAN 

ŞiKAYET EDiYORLAR 
Haydarp~ ve civarındaki yolcu

lar, tren zam.anlarında Kadıköyündeıı 
gelen vapurlarda oturacak yer bula
madıklarından Akay idaresjne ba."' 
vurmuşlardır. Yolcuların müracaati 
tetkik edilmektedir. Akay idaresi, es
kisi gibi, hiç değilse tren zamanların
da Haydarpa!?adan binecekler için ay
n bir vapur tahsis edecek, yahut §im
diki yolcu vapuru kadrosuna bfr va
pur daha ili.vesile tren zamanında 
Haydarpa§adan binecek banliyö yol
eularmm nıhat'ni temin edecektir. 

Elektirk Şirketi 
mahkemeye 
verilecek 

Nafia "·ekili Bay Ali Çetinkaya bir 
kaç gün evvel gazetelerde intlşa.r eden 
beyanatında elektrik şirketi aleyhin· 
deki bir ihbarı mevzuu bahsederek 
şöyle demişti: 

"Son günlerde Anadolu tarafında 
yapılacak tesiiıata. lazım olan bir çok 
8fy& ve malz.eıneyi gümri\ksttz olarak 
geçirip eski imtiyazı hududu dahilin
de kullandığı hakkında yapılan ihbar 
üzerine de tahkikata ba.şlanmıt ve ba
zı maddeler cürmü meşhut halinde 
yerlerinde tesbit edilmi§tir.,, 

Aldığımız malumata göre bu me
sele şudur: 

Şirket Anadolu yakasmm muay
yen yerlerinde kullanmak üzere 750 
bin liralık malzemeyi vergiden maaf 
olarak gümrükten geçirmeğe müsaa
de alnuştır. Bu malzerıelerden MO bin 
liralığmı güın.rüJrten geçirmi§, fakat 
bunları Anadolu yakasındaki tesisat
ta kullanacak yerde İstanbul yakasın
da kullannıağa başlamıştır. Şirketin 
bu hareketi verilen müsaadeye aylan 
görülmektedir. Müfettişler, geceleyin 
çalışan amelenin bu tesisatla meşgul 
olduğunu tesbft etmişlerdir. Elektrik 
şirketi mahkemeye verilecektir. 

ELIŞLERI SERGiSi DIREKTO
RO ANKA.RAYA GiDiYOR 

Ankarada açılacak olan el ve ev 
işleri sergisi direkt6rtuğüne tayin &

dilmiş olan Akıl Emrullah ile sergide 
teşhir edilecek olan İstanbul mallan
na nezaret edecek Emin Nuri bUJÜD 
Ankaraya hareket edeceklerd"r. 

- Senin irin bütün dünyayı feda 11Jebilirim.... 
- O !tatlara lüıım ,,olı: Banu 

7Ü lira gfllir kili.. .. 
bq katlı bir apartımanlo aJ'ia 6q 
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1 Kalka• hikl,elerl 1 

Al eksandr Kezbek'ten 
._eviren : n i y • z ı 

K rumlanndan, sarp kayaların· \ 
rumlarından, srap kayaların

dan sonra gelen kuytu bir vadide tek 
bir kulübe göze çarpar. Bu kulübe, 
taşkın Kafkas ruhunun bir roman 
dekorudur. Burada ihtiyar Simon ya
şar. Simon, kıskanç gözlerden kaçır

dığı sevgilisini yalnız ve yalnız kendi 
gözlerinin içine baktırmak için bura
ya. getirmiştir. Bu dağların kimse
sizliği içinde, bir gün olsun aşkın ha· 
raretini unutmadan yaşadılar. 

Seneler geçti .. Bir de yavruları ol
du. Ateria.. Ateria, bir yaban gülü gi
bi büyütüldü. O, Kafkas güzelliğinin 

bUtiln inceliklerini kendinde topla
DU§tı. Ateria'nın beyaz tenini emek
tar köpeği ve sevimli kuzularından 
başka kimse görmezdi. 

Ateria, büyüdü. 
L 

Bir gi1n evde yalnızdı. Babası, an
nesi şehre inmişlerdi. Ha va kararma
dan dağ eteklerinde otlıyan sürilyü 
bulmak için yola çıktı. 

Bir bahar günüydü. Süril, her gün
kü yerinde yoktu. Gülümsedi. Çünkü. 
bu dağlarm yeşil vadileri, otlak çayır
lan nlhayetsizdi. Kuzular sıçrıyarak, 

meleyerek sürüyü uzaklaştırmış oh.
caklardL Ah. yaramazlar.. Dikenli 
yollardan, çağlıyanlarm altından sıç
nyarak koftu. Köpeğini yüksek aesle 
çafırdı. Ayni pllrilmüz ses boşluklar
da ak8etti. 

• • • 
Yıldızlar doğm1J3tu. Bir ses du-

yuldu. Bu bir süvari idi. 
Süvari Ateria'ya yaklqtı. 
- Berdla! •• 
-Ateria 
Ateria, Berdia'yı tanırdı. Çok eene 

evvel karlı bir kıt g{lııfl babası onu 
yarı donmuş bir halde kulübeye ge
tirmiştL 

~,--

- Ateria, dedi. Bu gece yarısı bu-
ralarda ne arıyorsun; korkmuyor mu
sun.. 

- Sürllyfl bulamadım. 
- Baban nerede?-. 
- Şehirde.. 

-O da. .. 
RIU.glr Ateria 'mn aaçla.nm dalga

landmyor, bluzunun yenlerinden vfl
cudilne sızıyor, tenini olquyordu. 

İki genç bu valıti dağlarm gece
slnde aeviftiler. Ve beraber kulübeye 
d&ıdWer. 

Ateria odasmda, Berdia misafir 
odaemda uyudu. 

••• 

Yaklaştı. lşitilmesinden korkuyor 
muş gibi: 

- İçerde bir melek kadar güul 
kız var dedi. 

Kumandan yerinden sıçradı: 
- Nerede?. 
Mihail hill sırıtıyordu. Bu halini 

dişlerinin üstüne yediği şiddetli yum
ruktan sonra bırakıverdi ve cevap 
verdi: 

- lçerde başka bir oda varmış. Do-
muz sucuğunu da o verdi bana .. 

- Git hemen buraya getir! .. 
- Gelme7.Se? .. 
- Şimdi seni ayaklarımın altına 

alırım. Bir kadını getiremiyecek kim
seyi yanımda gezdirmem. 

Mihail İvanoviç, tamamile sızmış 
olan Berdia'yı bacaklarından sUri\k
liyerek kulübeden dışarı fırlattıktan 

sonra Ateria'nın odasına gitti. 
İkinci defa Mihaili karşısında gö

ren Ateria, şüphelendi. Mihail gayet 
ciddt: 

- KUçük hanım dedi. Günün doğ
du. Kumandan seni istiyor. Eter ida
re edebilirsen turnayı gözUnden vur
dun. 

- Git, beni rahatsız etme. 
Genç kız kapıyı kapamak flz.ere 

idi. Mihail içeri fırladı. Kurtuluş ol
madığını anlıyan genç kız: 

- Peki geliyorum.. Karşılığını 
verdi. 

Yatağın yanma gitti. Yastığın al
tından bir şey çıkardı. Yıldmm. süra
tile dönerek elindeki tabancayı ateş
ledi: 

Mihall, kanlar içinde yere yuvar
lanmrtşx. SilAh aesln1 duyan kuman
dan k(Jftu. ıtilıall lSlmllştil. Ateria. 
gerilm1t damarlarile bir heykel gibi 
duruyordu. 

Kumandan ıuııcmı c-e:ıcerek: 
- Hain, dedi. Sen ne cesaretle ne

f erlml GldQrUyoraun. 
Aetria'nın elindeki tabanca ikinci 

defa atee aldı. Kumandan kınından 
sıyırm11 kılıcını bütün hızıyla genç 
kızın göğsü.ne sapladıktan sonra ye
re serildi. 

• • • 
İkinci gün on kadar Rus askeri 

elleri ayakları bağlı bir idam mah
kfunu göttirUyorlardı. Bu adam bir 
daha sabahm ağardığını göremiye
cekti. Bu, Berdia idi. 

• • • 
Uzun aeneler bir sevda kaynağı 

olan Simon'un kulübesi harap oldu. 
Gece yansı kapı hızla çalındı, Ber- Kuzuları kurt,lar yedi. Köpek boş-

dla, çit k:ultıbenin pencereslni açtı. luklarda son havlamasının akislerini 
Banlar Çar ordusunun iki Rus zabiti bırakarak kayboldu. O senenin kışın-
De bir neferdi. Burası bir misafirhane da bu korkunç geçitte ondan fazls 
oJdufu için misafirleri kabul etti. Ne- yolcu tipile boğuldu. 
fer çantalan açtı. Votkaları çıkardı. Buralara yolu düşen bahar yolcu
r..bltle nefer içmiye bqladılar. Çok lan, çok vakit hazin bir musiki sesi
Det'ell idiler. Berdia'yı da yanlarına le tırperdiler. 
oturttular. K1unandan votka kadehi- Görenler varmıı.. Simon açı ssı.-
nl uattr ve: kalma karışmıf bir halde buralarda 

- Utanmıyor musun, dedi. Votka dolaşırmııs. Koltuğunun altında kınk 
lçmiyen erkek olur mu? bir gitarlL. 

Berdia'mn gururu eziliyordu. Ka- ------------
dehi bir yudumda devirdi. Gözlerin
den atee saçıldı. Fa'.kat hiç belli etme
di. Kumandan farkına V&rlllJftı. Nefe
re leBlendi: 

- llilıail lvanoviç. bir daha dol
dur! .. 

DAVETLER 
"Edebiyat faki.4lteai Talebe cemi

YMt ba§1mnlığındon: 
İdare heyeti ekeeriyetinin istifa 

etmesi dolayısile umum! heyetin 16. 
10.936 cuma günü saat 14 de Univer

Bir baskınla 13 kişi 
esrar içerken 
yakalandılar 

Sancak Tlrklerl . 
işkence içinde 

Kumkapıda Odun iskelesinde Ham 
dlnln kahvesinde esrar içildiği haber 
alınmış, gilmrUk muhafaza memurla
rile Emniyet direktörlüğü memurlan 
tarafından dün gece bir baskın veril
miş, on üç kişi kabaklarla esrar içer-

Yüzde seksen nüfusu 1ürk olan Sancakta 
bütün verei ağırlığı 1 ürk terin omuzlarında • 
Fakat 1 ürkle1 ne mektepte..pkutuluqor ne de j 

hastanelJe aunıqorıar 

lerken yakalanmışlardır. ••1.. h 1. d A ,.kt• h . k d 
DôVtJLEN ÇOCUGUN BABASI DA o um a ın e mı 1 asta bır a J 

MEKTEP HADEMESiNi DÔl7DV 

Feriköyilnde Mektep sokağında 21 (skenderUD hastanesinden dışarJ atıl 
sayılı evde oturan Mustafa oğlu dört 
yaşlarında Harun, 17 inci ilkmektebin İskenderun (Hususi) - Hükumeti- diyor. Ve biçare Türk köylü k 
bahçesinin duvarına tırmanarak mek- mizle Fransa arasında Ankarada iın- hastahane kapısından aynl 
tebl seyrederken hademe Fehmi ço- za edilmiş olan itilifnameye göre san- mecbur kalıyor. 
cuğu kovalamış, Harun kaçarken dil- cağın öz sahibi Türklere bir çok nok- İşte, Ankara anlaşmalarile bir 
şilp yaralanmıştır. Yaralı çocuk Etfal talardan esaslı haklar verilmişti: Mek haklara sah "p kılınan 320 bin Tür 
hastahanesine kaldırılmıştır. Haru- teplerde türkçe okunacak, Türkler 

1 
sancaktaki hali ... 

nun babası Mustafa hadiseyi duyunca hükfunet dairelerine memur alınacak , • •• 
mektep hademesini bulmuş ve döv- en iyi muameleyi Türkler görecek ve _____________ .. , 

mUş, neticede her ikisi Beyoğlu müd- saire ... 
deiumumiliğine verilmiştir. Fakat, bugün esefle görüyoruz ki 

SARHOŞ GEZERKEN y AKA- Türkler itillfname ile tesbit edilen 
LANDI - Galatada Necati bey cad- haklarından henüz hiç birisine sahip 
desinde oturan Memduh oğlu Sait faz kılınmamışlardır. Sancakta en barit 
la sarhoş olarak ger.erken yakalan- muamele gören bir kütle varsa onu 
mış, tahkikata başlanmıştır. da Türkler teşkil ediyor. 

VÇ KUMARCI YAKALANDI - Sayıları Uç beş bini ge<;miyen her 
Eminönünde Kavun pazarında Ömer hangi bir akalliyet mensubu vatan
oğlu Mehmedin kahvesinde kumar oy- daş muamelesine liyık görülürker. 
nıyan Ahmet, Tahsin ve Mehmet ya- Türklere üvey evlat nazarile bakılır. 

"•ltllr ,,ıerl 

Bütün memleltett~ 

,~d~tler tesbit 
ediliyor 

Vekalet Halkevlerini 
1şe memur etti 

kalanarak müddeiumumiliğe verilmiş Mahkemelerde davalarına bakılmaz, Bütün memleket köylerindeki 
!erdir. sürüncemede kalır; devlet dairelerin- yafet oyun, şa~kı ve sair adetler' 

tJZERINE FEN ALIK GELMiŞ - 4eki işini ne kadar takip etse gene de tetkık edilmesi için Kültür Bak 
Usküdarda Altunizade yokuşunda o- netice alam.az. • bütün Halkevlerini bu işe memur 
turan Şaban oğlu KAzmı, Eminöniln- Bugünkü halde Türk köylüleri a- miştir. 
de üzerine baygınlık gelerek düşmüş, ğır vergiler altında ölUıne mahkum Halkevlerine kültür ispekterleri 
imdadı sıhhl otomobilile Cerrahpaşa oldukları gibi memurların birer öğretmenler de iştirak ederek birli 
hastahanesine kaldırılmıştır. oyuncağına benziyorlar. Harman tetkikat yapacaklardır. 

iSKAMBiL KAGITLARILE KU- zamanı köyü tahsildarlar tarafmdan Bakanlık bu derleme işi için fi 
MAR - Kadıköy İstasyon caddesinde abloka edilir; üç günlük mühlet isti- ikmal edilerek Bakanlığa gönde 
Bahrinin kahvesinde fırmcı çırağı Ha yemez; nesi varsa pazara taşınır. cektir. Bakanlık bunları inceliy 
san, Şaban ve kundura boyacısı Refik bir broşür vücuda getireoejti:-. 
Zeki iskambil kiğıdile kumar oynar- TUrk taciri ayni vaziyettedir. Ser-
larken yakalanmıştır. vetini kaybetmesi için ne mümkünse 1,700,000 kitap 

RAKI ŞIŞESILE GiDERKEN - o yapılır. İşleri geciktirilmek suretile Lise, orta ve ilkokulların ders 
K d zarara sokulur. Bir yere giderken me- taplanm yetiştirmek için Devlet 
asımpaşa a, Kulaksız fırın sokağın- seli kaçakçılık töhmetile yolu kesilir; 

da 12 numarada oturan Asım, elinde sımevi hummalı bir faaliyetle 
bir kiloluk rakı ıi§esi ile -giderken işınden alıkonulur. Diğer taraftan ver maktadır. 
.W' f' • gller nlsbetatmlı-; tehiri gayri kabil- Sfm,.iv. 1r .. A .. ~ u.... n..+o U)..,...,. 

___,,..~ıuan J1 >tılrııQ" blrl onHnA ".)flr!ı,.ıılr .. ,. dır. l,.Jiil.ell.IC &ra1arJBQ& }NUUCUU\ U- kitaplarından 1,7()(),()()() tane'1!ııalll 
layı kapmıo ve kaçmağa batl•mqtır. yandmlmı-+-. Biribirlerine dU··Hrill- · As f adı w...u sı 04 ve türlU villyetlere gönderilmı 
ımm ery üzerine bekçiler yetiıt- mek suretile zayıflatılmak istenı"lı'r. · 1 Karanfil k · Diğer kitaplar tetrfnievvelin son 

IIU§ er, ra 1 şışesile yakalan- Bundan başka TUrkler memur ola- tamamlanmış olacaktır. 
mıştır. mazlar. Çünkü memur olmak için A-

Bl R CESET BULUNDU - Ama- rapça ve Fransızcaya vakıf olmak 
vutköyünde Feyziitl lisesi önünde de- şarttır. Bu şartı haiz olanlar da fmti
nizde bir ceset bulunmuştur. Tahmi- handa kazanmak mecburiyetindedir. 
nen 60 yaşlarında bulunan cesedin Fakat garip suallerle dolu imtihanı 
gayri mUslim olduğu anlqılmış, be· hiç bir Tlirk kazanamaz. Kazanama
lediye doktoru ts\rafından gömülme- dığı için de memur hakkı iktisap ede
sine izin verilmiştir. mez. Mevcut bazı TUrk memurlannın 

ET ÇALARKEN YAKALAN Dl - vaziyeti ise onlarm amaline hizmet 
Eyüpte oturan 75 yaşlarında Kadri ten ibarettir. Esasen anavatandan fi
kuap Mehmedin dilkklnmdan 4,5 ki- rar etmiş, yahut yüzelllliklere mensup 
lo et çalmıt kaçarken yakalanarak olan bu kimseler mayalarmdaki bo-
mtıddeiumumntğe verilmiştir. zukluğu isbata devam ediyorlar. 

ELEKTRiK ÇARPTI - Dün saat 
11 de Eminönü gümrük nhtımında li
man ş.irketıine ait sekiz numaralı vinç 
kazanım elektrikle çekmekte olan Re
pda elektrik cereyanı çarparak yere 
sermiştir. Reşat, ifade veremivecek 
bir halde Cerrrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

TRAMVAYDAN ATLARKEN -
Fındıklı ortamektebi talebesinden Ra
fael kızı Bella dUn saat 9 da mektebin 
önünde tramvaydan atlarken düşmüş, 
yaralanmıştır. Bella derhal Amerikan 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

DVŞtJP YARALANDI - Eminö
nünde Marpuççularda Çarşılı handa 
oturan Cemal, Çakmakçılardan kilf e 

ile gitmekte iken dUşmUş, yaralanmış 
tır. Cemal Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldınlmıştır. 

Tlirkler, ne lise ne de ilkmektepler 
den istifade göremezler. Çünkü bura
larda tedrisat Arapçadır. Fransızca 
derslere bilhassa ehemmiyet verilir. 
TUrk tarih, coğrafya ve edebiyatı gös 
terilmez. Bu hal ise çocuğu milliyetin
den uzaklaştırabileceği için velileri 
mektebe göndermez. Esasen vatan ve 
milliyet sevgileri pek yüksek olan 
gençlerimiz bu vaziyette mektebe de
vamdan fayda melhuz olmadığına ka
nidirler. Onun icı:ı bir çoğu anavata. 
na gelmiştir. Lisede türkce dersleri 
yUzelliliklerden bazı kimseler verir. 

Universitede ders notla 
kitap şeklinde basılıy 

Şimdiye kadar Üniversite tal 
sinin elinde matbu ders kitapları 
lunmuyordu; talebe derslerine p 
sörleriıı •derslerinden tuttukları 
larla çalışmakta idiler. Üniversi 
bağlı bazı talebe birlikleri de bu 
ları forma halinde çoğaltarak 
talebeye dağıtıyorlardı. 

Universite rektörlüğü bu vasi 
göz önüne alarak her fakültede 
tulan derslerin kitaplarım bas 
ğa karar vermiş ve hazırlıklara 
lam ıştır. 

Şimdiye kadar türlU f akUlte 
ait 32 kitap basılmıt.~·r. Yakında , 
kitap daha hazırlanacaktır. ,.h 

YABANCI VE AZLIK KAD~ 
LARI - Yabancı ve azlık okullatl""t 
ders veren kültür öğretmenleri~ 
teşrinievvel 1936 daki vaziyetleri ~ 
bit edilerek kadrolar hazırlanıXl~ 
Diln kadrolar Kültür Bakanlığın• 1' 
dik edilmek Ur.ere gönderilecekti·~ 
kat Bakanlık bu okullarda ders "' f 
ecnebi öğretmenlerin vaziyetlerıııt_..., 
terir ayrıca bir kadro da hazırl..,... 
sını bildirmişt'r. 

1
; 

Berdia ikinci kadehi de su içer gi
bi dlktl. Beyni dönıniye bqlamıştı. 
Artık kadehler birı'birini takip ediyor 
du. 

site konferans salonunda yapılacak -------------.:..... 
fevkalide kongreye gelmesi. YUMURTA F/Y ATLAR! YtJKSELDI 

Bu eene yumurta istihsalitmın az 

Hastahaneler mevcuttur: Fakat 
bunlardan Türkler istifade edemez. 
ler. Sanki münhasıran kendileri için 
yapılmıştır. Türk köylUlerine hasta
hane kapılan daima kapalıdır. Geçen
lerde Amik köylülerinden bir kadın 
hastahaneye müracaat ediyor. Ölüm 
halincie hasta köylüyü kapıda karşı

lıyan Ermeni doktor; senin daha Uç 
camuzun var. Parasız yatınlamazsm 

Bu öğretmenlerin de durıııı' 
anlaşıldıktan sonra kadro Ankst' 
gönderilecektir. 

CUMURIYET BAYRAMINA~ 
TIRAK EDECEK iZCiLER - ~ 
ra, 14 (Telefonla) - önümtır.deilC ~ 
muriyet bayrmaında yapılacak ~ 
resmine, Adana lisesinden 50. ...,,,. 
lisesinden 25, Balıkesir muallim .J 
tebinden 30, Galatasaray li~ 
50, Hapdarpaşa lisesinden50, J(ab' JPı1 
lisesinden 50, lzmir lisesinden 50:_HI' 
seri, Kastamonu, Konya, ? 
Samsun. Sivas ve Yozgat Iisele ~ 
de yirmi beşer izci iştirak edectuJl 

••• Kadık/Jy HalketJtfU1'm: 1m 
1 - tkincite§rin 936 tarihinden tt.i- o ası, buna mukabil isteğin geçen 

..... n .. -n tvanovt do ~. seneye nisbetle daha çok bulunması 

.-.u.aau ç, muz sucu., .. a- haren açılacak olan reeim derslerine --------------
rar'-- At.eri&' oda ka ı yilztlnden fiyatlar yilkselmiştir. l""--en IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 
ACii nm pısma ge - kaydolmak istiyenler'in idareye mil- "'"""' 

mitti. Kapıyı çaldı. Olup bitenden ha- tlan yıl Almanyada sandığı 54 mark olan 
beri 0~ Ateria, yatak odasmm _ra_ca ___ • __________ yumurtalar bu sene 70 mark fiyat 

kapısmı çalanın Berdia'dan ba.şkuı "•nı· E.•• ' '• r.· bulmaktadır. 
olmıyacağmı dtl§Unerek açtı. K8J'll- l 6. ·~ 15 HA L K 
amda bir Rus neferi a&'llnce şqırdı. BELEDiYE MECMUASI OPERETi 
Fakat Mlalıll'in hayreti daha ziyade Pek yakında 
!dl Afalladı yutkundu. İstanbul Beledi-ue mecmuasmm 143 · • ~ Kış operetlerine 

- lıfaroşka.. Domuz sucuğu bulu- ve 144 i1ncU sayısı bir arada olmak başlıyor 
mır mu, kumandan istiyor. flz.ere Halit Bayn'nm İstanbul yan-

Atıll"la, 111JOk bir parça sucuk ge- gm1arı hakkında bir yazısı ve itfaiye- 8 B Y B K 
tlrerek wrd!. Din H 1bıcfl yıldöntlmil töreni, seyrU- BUyük operet 

Mihall, kumandanın kar§l8IDa p- aeferde emniyet, halı eergisi hakkın. 3 perde 
Unce mrrtıyordu.. da.ki ~ çmınıtır. Milzlk Selfettin - ~ .Aaa.f 

Tepebaşı dram 
kısmı 

Bu akşam saat 
20 de 

MAKBET 

Fransız Tiyatrosu 
da Operet kısmı 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu] 
i FATMACIK ve akfam saat 20.30 da 

DUDAKLARIN. 

Geçit resmine Ankaranın ın ~ 
mekteplerinden iştirak edecek ~ 
rin sayısı d&t yüz elliyi bul• Jr ' 
Geçide mektep elbiselerilP. i~ttrJ~ 
decek talebelerin sayısı bin bel 
den fazla o 





Şark Ekspresindeki 
CINAYIT BU O UN 

OGı.11 JıDllllıt!' A'fl: ... !!••·--····-······-· 15 e:n=::::::::a::= :::::::::::::::-............................ . ........ ·-·-
8u& ~ pll.kla TUrk muslkiaL 12,50 

BaYlıdl.I. 11,0I pllkla hafif mtlzl'9 13,2a......ı.fı 
mllllt.llt plak Mfl'iyatı. 

YAZAN: 

Agat:ha Chrl•'tie 
ı..-.'8da Qlft'ea: 

v ••• 
vet dışarda müthiş bir kar vardı; 
e kadını tamamile hahrlıyorum. 
uvalet odasına gitti: üzerinde kır-

ASfAM Jıl'llPÜYATI: 
a..ı ıt.80 ~ saaU, dul mwdldsl. 19,8G 

Plf* tıQm tanımdan monolog. 20,00 .Mtl. 
..,,_ ft ~lan taratmıdan tQrk mu.. 
.ılldlıl ft Mlk 1Ukıları. 2(),30 Kb1r Nmet.. 
Ula ft allradllflan tarafm<ian Türk muıdklsl 
ft halk IU'lalan. 21,00 AAkla ........ 21,30 ....... 

1 - CJllDlıa (Çar uğruna can feci&) uver. 
tir. mızı bir gecelik farkediliyordu a - .._ (la.hah yapraklan) vaı.. 

a - Bmetua csatılmı§ gelin) opwuaa, ......... 
ikinci kısım 

Tahkikat 
1 

Kondoktörün anlathkları 
Yemek IBlonwıda her ıey baırlan

llUf, polia hafiyesi ile arkadaşlanru bek
liyordu. 

Puaro .De Buk yanya oturdular, dok
tor da aynı masaya geçip karp1anna o

turdu~ 
Puaro lnüııe ı.tanbul - Kale ya -

tü1ı neon.unun plinmı ıermişti. Pli
am Gserinde krmvzı uıilrekkeple yol -
cıalarm isimleri yazılı idi. Pllnm yanın
da c!a yolculann pasaportları •e biletle
t.I ktlçtlk bit yıpı tefkil ediyordu. 

Jıfirekkep ve kağıt kalem de bazır
Jamnıttr. 

Puaro: 
- Mt\kemm.el 1 dedi. Tahkikat mah
~ açabWriz .. Evet, kondüktör 
~ Sen bu adamın tabiatım bilir -
liD, delil mi Buk? Nuıl adamdır • .CSz
ledno i•nmak cais midir? 

- Tabii 1 Piyer Migel on be§ ıene
"denberi prketimizde çalı§ıyor. Fran -
mclır. Kale civarında bir yerde oturur. 
MJd zeki bir adam değildir, fakat na
maaludıu. 

- Peki, çafırahm get.ın. 
Piyer Miıel biraz sakinlepnitti ama, 

&erinde yine heyecanın tesiri kalmqtr. 
Bit" Buk'a, bir Puaro•ya bakarak: 

Kalite için 
mücadele 

ıe ... 
Kaliteli adam ifinin eleli

tlir. 
Y atalına ll)'an bir vüla pi 

plaini raAatlalc oe lıolaylalc i
jlnde 70/HD'• 

Ana babaJan, liaba cocuğun
ian~ p#:ttk Aocanntlan, oatandQf 
~,.,,,,·lıımdan telr bir ftfJ' bek-

Sadri Erten1 

fqlta 6a ••erlerin laangi dillere 
~ıeüı"me edildiğini okruken, yü

lnmrmqh. Çiinlıii oratla yal
türkçenin adı gepni70f'f/a. 

- Z.nnedenem hismetlmde bir b
sur etmedim. dedi. Bu cihetten bıma 
bir diyecepüs olma• cerek... Olan 
h&diae çok miitbit bir tef• Fakat. bu 
hAdisede benim bir gtlna mes'uliyetim 
yok, değil mi? · 
Puaro, bu cihetten memura emniyet 
vererek sorguya geçti. EvvCli iamini, 
adresini, girkette ne .zamandanberi ça
hıtığuıı, iatanbul - Kale yolunda ne 
vakittenberi sefer yaptığını aordu. Pu
aro bütün bunları ıonnadan da biliyor
du ama, bu ıualleri memur aüldiııet 
bulsun diye ııralamqtı. 

Sonra: 
- Şimdi asıl meseleye gelelim, de

di. Bu &ece Mister Raçet saat kaçta 
yattı acaba? 

- Hemen hemen yemeği yer yemez. 
Tren daha Belgrat ganndan çıkmamıg
tı. Bir gün evvelki iibi, bana yatağını 
yemek esnasuıda yapmamı aöylemiıti. 
Ben de yapmqtım. 

- Ondan sonra kompartımana baı
kası girdi mi? 

' - RScYb. strauaa (Pembe ııQva.rl) den 
parçalar. 

15 DellbM ı(Kopelya) dan Muurka. 
• - otlenfacb {Hobnaı biliyelert) a • 

den methal ve barkaroL 
Saat 22,IO Ajana haberlerL 23,00 Son. 

YARIN 
MLE NEŞBİYATI: 
Saat 12,30 PIAkla TOrk mwdld& 11,llO 

H&v&dia. 13.05 P1Akla. hafif mtıztk. 13.25 -
14,00 muhtelit plA.k nepiyatı. 
AKŞAM NEŞBİYATI: 
Saat 18,80 Çay eaatt. dans ımıaltdaıl. ıt, 

80 Doktor tııkaya taralmdaa konferan& 20, 
Rlfat ve arkadafl•n taraımdaıı Türk mwd.. 
k1al ve halk oarlulan. 20,80 Tl1rk mualklııl 
heyetltarafmdan klAaık eserler. 21,00 P1&kJa 
90Jo!ar. 21,30 Orkestra. 

1 - .MendelBolm (Sakin denizde ~) 
uvertUr. 

2 - Lamıer (VIY&Da vall81). 
3 - !ıtozart (Donjua.n) opera.smdan par _ 

çalar. 

' - n'bch <Poem). 
1 - .A. •.J>'" Ambnaio: (Napoll 81ftJD&dı). 
8 - Leo Fail: •(İspanyol gUJü) operetin. 

den parçalar. 
T - Lehar (Kariaka operetinden melodi 
~ Qardq). 

eli.- Hizmetçisi girdi. Sonra katım gel- B O R S A 
- Bqka kimse gelmedi mi? 13 • 10 • 936 
- Benim bildiklerim bunlar, Bayım. ı---:=-------------11 
- Pekllt. Ondan 'lonra Mister Ra- • ' mda 1ddm ........,. ollıalu, .._ 

çet'i bir daha hiç ıörmediniz, cıe~1 mi? dMe - =-~. ••'in hı 
... ... JJ 4le ......... -- a,,a&lanı•· - Hayır, gördüm. lfuü m de bili- ı------. ..;..._.:_:_ ____ ıı 

yorsmıu ya: Gece Mat bire yirmi ka- PAR AL AR 
la tren dunz-.dan p evnl .U çalmış, dl, - .ı ŞIUn A'V'Ull 

beni çalmmıtı. 126 - tul7a 
"" , . ·• uş.~ 11.vk - ~••t - -Ul .ı..iu, -~ -n) ~-... ... 

-. Gittim, kapıamı vur~ Zili yan-, ... .,. ..... .- ı:;_ ::, 
hghlda çaldığını söyledi. 18.- • Lq 

- 1neilizce mi söyledi, franmca 1>76,- Dinar 
mı? Wt.- Ya 

- Franaızca. 68,- • Kroa 
eo- •AJ.tm 

- Ne aöyledi, tamamen hatrruıda • n--•-16 - QGIUUIOt 
mı? 

- "Bir gcy yok, yanlq çal~,. de - Ç E K L E R 

.. _ 
~-
28,--J' 18.-
rıı.-
8'-
111-

104-
?81-

di. •r.-.. 817. ·~ 4100 
- Mükemmel. Benim de ipttiğim •M...,_lr 0.7991 • ......., 78\'tO 

böyleydi. Sonra çekilip gittin mi? •Jlllrle 1'10. •Bedii 1.978& 
- Evet, Bayım. • MD&ııa ~ • V.... U9J6 
- Sonra gidip yerine mi oturdun? • BrDklel t.7~ • JJudaııtt- '·~ 

•Atla 89.0I • BQkref 1(18 69 
- Hayır. Birisi daha zil saJmııtı. • o..n. ısc&& • BelgTacl 114.6"'° 

Evvela ona gittiın baktım. • llcıf:Ja 8',81 • Tollolıama s. '1798 
- Peki, Miıeı. Şimdi sana mühim • Amaterdam U9 ılı • Moakota 17 '* 

bir gey ıoracağım: Saat biri seyrek ıe- ,._._Pr-ı ____ ._kS6_:...·_• __ • ... --__ s...;ı:..'"'~.11 
çe neredeydin? E 8 H A M 

- Ben mi? Koridorun nilıayethıdeki •fa Bankası 1000 ~ w.w 
yerimde oturuyordum. • AudalD d.tb • Çlmeetıo 18.66 

- İyice hatırhyor musun? Reji ao ı °"°8 Del. ooo 
- Evet. Yalnız... lllh'· BA7l1J' -.oo ~ Del. o.oo 
- Yalnız, ne var? •Kene. S.U tt.00 BalJa .'XJ 
- lla ! Şimdi hatırlıyorum. öteki va- u. 8l&Wtlı .00 fark 111. ... J 00 

Poeomootl - Ol> TeletGlt .00 
gona, Atina vagonuna bir arkadagrmı 11-------------..=::...11 
ıcmneğe gitmiftbn, kondilkt5r Vale'yl. ıettknzlar Tatntller 
Karın bu halinden bahsettik. Saat biri • 1111 T.a.. ı w sa llekblJr IQ.UV 
pek u geçmif olacaktı.,. Fakat Jraç ol- • • • • D 21,112l> 'l'ramft.7 11:10 
duğunu iyice bilmiyorum. • • • • m K2.*> &dlcmt •.06 

- Ne zaman döndiln geldin? ı.tskJ>abuJ l>O,CO • ANdola ı 4-i.~ 
- Hani demin bir zil daha ,._, __ - • l!:Jogeııl 1ttik. 1*8,00 • Audolu .Q f8.8J 

~ 1928 A M - 1 CI ADlklola ID fi).00 
tr, dedim ya. itte bu zil o zaman çal - • s.12naram w 76 • 11am...u .. 47.00 

mııtr. Zile bakmap geldim. Amerikalı ı~==============~I 
kadın çağmnqtr. Hem de bir Jraç kere ır 
çaJmrt. Zahire satışı 

Ruzvelt kazana
bilecek mi? 

{ Ü"yam Birİ.l&Cille) 
da ıilihı olarak kullanacağı hldneler 
vardır. 

Jıfeaelt Ruzvelt geçen gUa propa -
ganda seyahati esnasında çok kalaba , 
1ı kbir halka hitaben nutuk söylerken 
ı5ılhıe ıöyle ba1laı1111tır: 

- Zannederim, s~ benden bir hava
dis istiyonnuım 1 İfle timdi a1hlnı bir 
haber aldım. Onu size söyliyeyim: Ge
çen bir sene içinde bU.tiiıı Amıriada 
bir tek banka iflis etmemiştir! Bu hal 
elli bet )'lldanberi ilk defa ıöriilen bir 
geydir.,, 

Hatırlardadır ki Ru.cvelt cumurreisi 
seçildiği sıralarda AmenK:ada senede 
deiil, ıünde bir düaüne banka iflas edi
yordu. Bu mQtbit feliketin ö:ıftne geç· 
ınek için Amerika kongreti kondialne 
ekonomi diktataril salihiyeti vermifti. 
Gerçekten bir ]111 içinde bütün Ameri -
kada bir tek banka ifllsı kaydedilme -
miıse bu hidise Ruzvelt hesabına bü
ytlk bir muvafrakiyet eseri sayılabilir. 

lstanbul Tram· 
vay Şirketi 

21 İkinci kinun 1911 tarihli tartna
ıııenin ı• Uncü maddesine göre 

İLAN 
1936 yılının 16 Birinci teorlnden ve 
yeni ilinyadar pazardan başka gUn• 
lerde gidiş - geliş kıf programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
No. Yoilar tık Son 

10 Şişli - Tllnel 
Tünel - Şitli 

11 Şişli - Beyadt 
Beyazit - Sifli 

12 Harbiye - Fatih 
Fatih - HarMye 

kalkış kalklf 
1.li 2.3.40 
1.35 24.00 

7.15 23.00 
'l.55 23.45 

'l.00 24.15 
ı.ıs 23.30 

A 12 Harbiye - Ak.saray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbfye 6.35 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19,05 
Sirkeci - Taksim 7.50 19.25 

16 Maçka - Beyasit 6.25 23.20 

Be1azit - Maçka '1.10 24.05 

Ali Sitil (depo) Emin- •.13 7.00 

Fazla olarak son ıünlerde Fransada 
başhyan, ıonra aırasile İsviçre, Belçika, 
İtalya devletlerine sirayet eden deva -
lilasyon hareketi de yine Ruzvelt'in in-
tihabat propagandaısma büyiik bir kuv- öni 
vet verecektir. ÇUnkü Amerika cuınur- Eminöaii - Maçka &.45 20.00 
reisi Avrupa vaziyetini mo.n.tehiplerinc ___ Ma_ç_ka_-_E_m_in_ö_n_ii_7_.2_0_1_9.30-
&5stererek: l'l Sifli - Sirkeci 1.00 19.30 

- Görilyorsunuz ya, eski dilnya mem Sirkeci - Şifli 7.30 .ıa.05 
leketlerl benim Uç yıl evvel yaptıkla -
mm taklit ediyorlar, Bu suretle dünya A 17 Mecidiyekly - E- 6AI 18.30 
buhranından kurtulmak fçin benim A- 11dnöİaü 
merikada tatbik ettiğim tedbirlerin en Emiaöaü - Meci- 1.20 19.00 
makul çare olduğunu kabul ve tasdik diyeköy ------etmiJ oluyorlar.,, 19 K11.11alut _ Beyuit IJ.5 23.10 

Diyebilecektir. Be • K 
H k 

7~t - urtnlut 1.00 23.55 
a ikat halde bugtln Avnıpahlann 

tatbik ettikleri devalUaayon usultınü ip- A 19 3itll (depo) Emla. 8.05 T.06 
önü 

E111hıönü - Kurtu
bış 

Kurtuluı - Emin
ina 

tida balmUf olan RmYelt'tir; eski dOn
yanm nihayet ayni yola girmit olmas: 
Amerikalılann gururunu okşayacak, A
merilra cumurrei11i için de iftihar vesi -
lesi teıkil edecek bir hldise değil m1 -

İ.35 19.35 

7.05 20.05 

dir? --------------
ASIM US 

Fransa ya 
verdiğimiz nota 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek - Enıinönii UO 23 20 

22 ~waönü - Bebek · uo M:oo 
Bebek - Btşiktq 2t'M 

23 Ortaköy - Akaray 
Abaray - Ortaköy 

8.SO 20J10 
7.15 21.15 

3' Bepktq - l'atlh 'l.00 20.20 (0 ''1""' ı iıu:Ue) 
Bu hareketin şayanı takdir ol- --F~•tih-·--:ee,Dıtq----·"•~-•21.05..ıı_.I 

daiıa~ aaak 1ine ayal amn meya- ISTANBUL ŞEBEKESi 
11ında bu1111l&D Tt fistelik Tlıtiye ile 
Fransa arumda aktedilen 19%1 ve 32 Topk:ıpı - Sirkeci 6.20 23.20 
1926 tarihli Ankara itilifnaael•rt si- Slrlred - Topkapı 6.50 23.50 

bi beynelmilel mukavelelerle muhta- 33 Yedikale - Sirkeci 6.15 23.1$ 
rlyetleri ve kendi kendileıUJ idare Sirkeci - Yedikule 6..i5 23.d' 
edel>iiecekleri dahi o tarihlerde ta
.nınlllJŞ olu Türk Jske11de11U1 v.. 37 Ediraekaps - Sirkeci 8.10 
Antakya llanliai halknmı da oto- Sirked - Bdirnekapı UG 

matik bir aaretl• istiklile ka..,tu- 4fW"llllllllllllllll ... llllllll ... _,M!IMllllJI 
ru.laaalannıa bu müaveleler n bu- • 
.rüaldi fili Yaziyetia mantıki w tabif ıl~ ılmi Fe!sefe 
11eticeeinden olmam Jiıma pldlff Dün ve y.,_ Ki~ 
nota~a tebarüz ettiribaekted~ p· tı 40 '--· • ıya aurustur 

Bundaa sonra Suriye •e Llbnana ---~ 
bahfol•nan fstiklllf n lskendenn :::;,..ı 
n Antakya.ya da nrilerek be ı:nıret. T k . Çareamba Pertembl 
le Tfirldye - Fransa n Suriye a, 8 Vim 14 B. Teg.15 B. Tet 
rasında anlaşma ve avişıae büU 1 Recep 28 Recep 
olacak bir hattı vasılın tesis edilme· 0110 cıo.-.ııw 6 09 6 10 
sini yalnız sullıperverlik, kardeşlik Gtııı batı.,. 17 .. ,, 17.~I 

Babalı oamas !'i ı:12 rr o.o 
l'e anlapua Jafslerinden mülhem o- Otte namazı ' • ., v"I' 

laa l'raurz siyasetinden bekledttt- lklMI ..._. ~~·~~ :~~: 
mfs blldirUmektedir. A..., ~ ı; ~ .. " 17 ::- 1 

ltalyan Dışbakanı 
Hitler'Je görüşecek 

Yata~ 1904 1901 
lJMU 4.141 4 ' 2 

Ylhll ceeen ron1err ~t!8 ~ S9 
Tdm uran gtınJert 11 ; o 

T demmül ifin eooelli tepkkül 
i. Zeolıin incelmai, ince 

itlerle ~aılmq kitapların o

!illllllllUl*'l1dan doiar. Boı eeren 
güne yazık! Durmadan valıit 
BetmeJen bet yıllık bir terdi-

- Evet, ben de batırlyonnn. Sonra? lt:::._.~,::._::-,-:&laaNl-:--:--.. -....,.--:--... -_;........._---,..-11 
- Sonra mı? Siz ele çaldmız. size bir -·•P: CO.. (ldlo) ....., •• 

fite maden ıuyu getirdim. Sonra, saat Ki- P. 

Mornlng Post Roma muhabiri bU. 
dirlyor: KURUN 

~ plcinı yapalım. 

Batının zengin özel kııramlan 
afrrrda bol bol falqıyorlar. 

..,.MA·n gayreli de caba. Bir U-
6a maele benimaensin. Soma 

llNiimede rınıl bah.i münaka,a 
'e6ilir. Çünkü a•ta bir sanat 

... "'·.,..·n, bir ilim ve /el.ele kita
' bir riyaziye cildinin çevril
ıqrı tqn iflerdir. 

S. Gezgin 

bir buçuğa doğru Raçet'in Jdtibinin KWI: CD u 
kompartımanına gitthn, yatağını yap _ Buğday (yumukak) 5,20 
tım. ,, (sert) 5, 10 

- Mak Kuin kompartımanda yalnız " (kmJca) 4,35 
mı idi? Arpa Aaadol 3,34 

- 15 numaradaki İngiliz miralayı da Çavcbr Amulol 4 

..... 
•• 

S,33,5 
5,30 

4 

vardı. Karııkarşıya oturmu,Jardı. Yuiaf 3,30 
- Miralay Mak Kuin'in yanından Kuf)'9Di 11,10 12,15 

çıkbktan aonra ne ,eptı ? 1 K-. tola-.. 9 · 
- Doğru kompartımanına citti. 

1 
D-. (Mn) 3,35 

- 15 numarah kompartıman ••• Senin Susam 14,20 15 
bulunduğun yerin yanmda delil mi bu? Ceyq k h*ha 16,20 17 

- Evet, Bayım. Koridorun bu ucun- n i~ 43 41 
daki ikinci kompartıman. Fındık iç 73 711 1 

- Yaı.ğı daha evvelden hazırlanmış Tıftll (oiıa.J UI 
nuy&? .__P•_,..._-_._c_1ca_flll' __ J ___ 3_9 __ .....;1~3--....1 

( Arkaaı wr J 

İtalya hariciye nazırı Kont Ciano. 
nun Berline gideceği hakk!nda verd!. 
ğim havadis teeyyU.d etmektedir. Neş, 
redilen resmt bir tebliğde Kont Çia, 
nonun "Alman hüktlmetinin davetini 
kabul ettifi,, ve yakında Alman bari. 
ciye nazırı Baron von Noyratı rör. 
mek üzere olduğu bildirilmektedir. 

t tal ya hariciye nazırı, bu ziyaret: 
esnasında Hitlule de "fikir teatisin. 

CJuıetemt .. pdertıeıı yuıJar. guecr 
'8 strmell ~ l8e. rartınm ka,.dae f ~ 
ıetet lreUlllMI yuaim.lldır 

KU'fdlk lllUJID okurlar. muıupl.,... 
ıo ır.unaoıu11 puJ lı:oflll"1ımrtu, 

ttyıım.,..a ,1Ullan &«1 ı&a ........... 
tuıY.aetata )'Qllanm11 mektuplarm -
ıcoııuıaa paralano tuayboloıaamdall _.. 
olaıalr Clftan ;JUdardan dnlayı. c11tttrtM • 
•Uk, a.tnne eoru eorgu aımas. 

Günü Beçmif sayılar 5 hrallflf 

Adre.:.'.Jd cklfltlND • ......_ • ntd#. 
Merler. 

..... 1 at .... ,. ...... -......... -
... lıı:ıldll •it ............ . 





ABONE ŞARTLARJ 

lılemleketlmlZde 

Yat>ıuıcı yerlere 

Po9ta blrUğtU ı 
ctrmlYeD yerlere { 

1DO 
U60 

. .,... 1 aybll 

23& 
IOO 

DOO 

110 

l'UrldyenlD ber poeta merkez1Dde llUKUN'a abone )'Ullır 

YAZI VE YONETIM YE.RJ: 

latanbW. ADkara Caddal. \ \' AJU1 yurdu) 

jidan: 
Telefon l y UJ ltlert: 

l'elgrat acıre.&: RUHUN 

2"370 

UUJl 

lstanbW 
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Doktor alınacaktır 
Askeri fabrikalar 
Umum müdürlüfünden. 

Ankara civarında iıtihdam edilınek üzere bir doktor alınacalrbr. 
lıteklilerin iıtidalarile Umum Müdürlük Sıhhat Şube.ine müracaat-
~. (2065) 

Hozatta Jandarma seyyar piyade 
alayı · sabnalma komisyonundanı 

1 - Tutarı yirmi bet bin iki yüz lira tahmin edilen yüz seksen 
hin kilo un 17-10--1936 cumartesi eünü aaat on dörtte Hozatta 
kapa~ı zarf ekailtmeaile aabn abnacakt--ı. tik teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler yüz yirmi alb kurut kartılıiında komiayon
dan ı-ıınabilir. 

3 - Eluiltmeye girmek iıtiye nlerin ilk teminat makbuzu ve 
f&rbıunede yazılı belgeler içinde bulum!urulacak teklif mektubunu 
ekailtıne vaktinden bir aaat evvel Hozatta komiıyona vermit olma· 
lan. (1126) (1730) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 1ki adet kua dalgalı telıi z ahize cihazı ve teferrüab kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuftu?. 
2- Muhammen bedel 20,000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3 - Eluiltme 6 ikincitetrln 936 tarihine müaadif cuma günü 

aaat 15 de Ankarada Poıta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacal< 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve prtnamede 
yazıl. bel~elerle teklif mektubunu ihtivA edecek olan kapalı ve mü 
hürlü zarflar mezk6r tarihte aaat 15 e kadar komiıyona tealim ede 
cekleıdir. 

5 - Talipler, müteahhitlik ehliyet veıikaıını ve referanıları 
haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden lıtanbul· 
da Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(986) (1473) 

stanbul deniz ticareti müdürlüğünden: 
300 adet olmak üzere baıtırdacak beynelmilel deniz mevzuatı 

kitabı pazarlıkla ekıiltmeye konmuttur. 
Bedeli muhammen 275 lira ve yüzde 7,5 teminatı muvakkate 

21 liradır. Taliplerin yevmi ihale olan 19-10-1936 pazarteıi gü· 
al .at 14 de Galatada Deniz Ticareti müdürlüğündeki komiıyonıt. 
e p.rtnameyi görmek istiyenlerin de müdüriyet idare tubeaine mü· 

tlan ilin olunur. .(1979). 

18 Avrupa eostltUsll profesUrilnlln keşflle vUcude getirilmiş ve 
dllnyada 188 milyon balkın kullandığı yegAne clld kremi 

' V Q G Kremi Amerika milyarderlerinden Bradford M. beşeriyete hizmet maksadile yarını milyon lngi-

llz liram 8&rfile gtlzelllk enstitusil vücuda getir.mit ve bu m.ilessesede 18 güzellik profesörü çalı§ara.k genç ve 

güzel hayvanatm cevheri asilleri alınarak bir ma.ddei iptidaiye vücuda getirilmiş ve bu madde V Q G"' 
Kremi ve pudrası formWUne ithal suretile dünyada en mükemmel bir güzellik vücuda geın,n bir müessese - -
haline getirllm1ştir. Avrupada, Amerikada ~ V Q G Kremi kullanılıyor. 

Bu kere memleketimiule de bulunan V Q G' krem, pudrasmı behemehal tecrübe ediniz. Güz.ellik, ~ 
yazlık verir dünyanın en iyi krem, pudra.sıdır. 

• 

TATLI 
1 1 

1 J 

l 
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wmrı. 

ŞARABINI ALMAKTA 
TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

F İATI, 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
' 2 Litrelik ,, 100 n 

.iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri ahn1r. 

İNHİSA AR İDARESİ 
lstanbul Belediyesi Merkez Hal •:••••n••••••••ı•••• •••ı 

Müdür'lüğünden: 

Bu mevsim Halde 112 numaralı ka
vun, karpuz sergisinde icrayı ticaret 
eden Hüseyin Arda buradaki muame
lesine nihayet vermiş olduğunu bil
dirdiğinden hesapları tasfiye edilip 
idaremizdeki teminatı iade edilerek 
ili§iği kesileceğinden mezktir sergiden 
alacaklı bulunan müstahsil varsa ev
rakı müsbite ile birlikte nihayet 28. 
10.936 ak§amma kadar idaremi?.e mü-

lstikliil Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul tartlarını bildiren ~arifnaıoe 
gönderilir. 
Şehzadebatı polis ka~akolu arkaıında. Telefon 2253' 

racaatları lüzumu ilim olunur. ---------------------------
.(V. p. 428) 


