
Yarın Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 
ilavemizle birlikte 

YIL: 
19·2 

~ 

24 • SAYI 

SAYIFA 8742· 
682 

3 kuruş 

YAGMUR MEVSİMİ BİTTİ 

Italyanlar Habeşistanın 
tamamını zapta başlıyor 

Trakya da 
köycülük 

G eçen gün Yugoslavya seyaha -
tinden döndüğüm zaman mat • 
baada benim adresime gele -

fek bekliyen mektuplar arasında 

büyük bir zarf çıktı. Bu zarfı 

1 
Geçen cumartesi günü, İtalyanla

rın Habeşistan seferine giriştikleri 

nin yıJdönümü olduğu için Romad:ı 
tezahürat yapılmış, ve dolayısile Ha 
beşistanda yeniden fütuhat yapmak 
tasavvurları canlanmıştır. 

Habeşistanda yağmurların din
mekte olması, tekrar askeri hareki· 
ta başlamağı mümkün kılmaktadır. 

"Manehester Guardian,, gazete· 
sinde okunduğuna göre, general Gra
ziani Adisababa merkez olmak özere 
muhtelif istikametlere küçük aske
ri kollar göndermiştir. 

lunan ve hail imparatorun nüfuzu 
altında olan Gore mıntakasına ilerle 
meğe baıhyacaklardır. 

Eylülde İtalyan kabinesi bir top
lantı yaparak Habeşistanda 24 bin 
300 zü millt askerlerden ve diğerleri 
yerliluden müteşekkil olmak Uzer.
M,300 kişilik bir sulh ordusu bulun
durmağı kararlaştırmış ise de, yük
sek komanda erkanının henüz "sulh 
zamanı" gelmemiş olduğuna inandığ: 
sanılıyor. 

Diğer taraftan İtalyan müstemle
kit n&zın Habeşistana gitmiştir. 

•çınca içinde Trakya umumi müfetti~i 
kazım Dirik'in bir mektubu ile müfet
ti§lik sahasında tatbik edilmek için ha
zırlanmıg bir köy kalkınma programı 

~e bir çok köy kitapcıkları buldum. Söylendiğine göre, ilk fırsattaı---------------1-------------·· .....,._. Bunlar bana bir buçuk ay evvel iz
nıir fuvannın açılış törenine giderken 
~apurda Trakya'da köy kalkınma işleri 
hakkında gazetecilere heyecanlı bir 
konferans veren Kizım Dirik'i hatır -
lattı. O vakit Trakya köyleri için çı • 
kardığı eserlerden istemiştim. Anladım 
ki &ayın müfettiş vaadini unutmamış ve 
Edirneye avdetinde bana da bu eserler
den bir takım göndermiş. Bu dikkat ve 
llika beni gerçekten mütehassis etti. 

Habeşistanın cenubu garbisinde bu-

Fransız sefiri ayın 
19 unda geliyor 

Hatay işini hükumeti
mizle görüşecek 

Memleketimizin nüfusu yüzde yet
l!Üf, seksen nisbetinde çiftçi ve köylü -
dür, Bu itibarla Türkiyenin her saha • 

~ ~illktnması ancak bu büyük çiftçi ve masa memur etmiştir. 
oy sınıfının kalkınmaaı ile müm ·-'·-1~':"': Aym 19 unda tst.aııbala. Oradan 

Ankara, 15 (Husua! muhabiri
mizden telefonla) Mevsuk bir men 
hadan haber aldığıma göre Fransa 
hükftmeti Ankara elçisi B. Ponso'
yu İskenderun ve Antakya mese
lesi etrafmda hükfunetimizle te 

lrUn olacakt:n: ittc- 1.lu nakibti göz ö - da doğruca Ankaraya gelecek olan 
kOne alan general Klzmı Dirile sırf .. ı B. Ponso ile hemen müzakerelere İl 
f 
endı ınısıyatıvı ile Trakya umumt mii- " 1 

~~itlik t~ : .. :...ı-.. aynca bir (KöJ ı 1 hqlıtnılacıtktır. 
b .,.._. Rtlbefiatanda yağmMr ~,!;;"" • n .. ı 

uroıu) teaia etmiıtir. Köy bürosun - ----------------------------------
dan ınaksat Trakya köylülerinin mede- B 1 • B Ik 
ni. ~eviyesini ~kseltmektir. Köyleri - u garıstanın a an 
ıtıizı her yıl bıraz daha mamur hale 

!:!nrr;:~.k;;:!l::eteş:a~n:~z~~:!a~ Antantına karşı vazı·yetı· 
lcrinden elden geldiği kadar köyleri ve 
116ylüleri faydalandırmaktrr. 

"Çak iyi şekilde inkişaf etmektedir,, Fakat Trakya umumi müfettişinin 
k~ycülük bakımından yaptığı iş sade 
hır köy bürosu ve köy kalkınma prog
:rıu yapmak değildir. Program yapıl-
ı~n aonra çoktan tatbike bile geç -

lllittir. Nitekim şu satırları yazdığım 

Hariciye Vekilimiz dün Belgrattaki bir 
beyanatında bu noktayı işaret etti 

•ırada önümde duran küçük küçük ki- T 
t~plar bu programın tatbikatı cümle - • 
•ındendir. 

Rüştü Aras 1 ~ peşüul.en: 
Razım Dirik çok haklı olarak ıu ka

naattedir: Köylüler için tercih edile -
~ek okuma kitaplan büyük olmamalı -
rr. Köylerin kitaphaneleri daha zi -

r:de on be~. yirmi sahifelik, birer ve 
l§er formalık eserlerden teşekkül et

?rıcJidir. Bu kitaplardan birini alıp oku-
l'ltı k" 1.. k d" • h h oy u en ısıne, ya ut 

•Y"'anlanna veya mahsullerine zarar 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 6 Sil. J) 

"."-....-._=:----------------------

Sofl}ada Bulgar Başve
kiliıe de f{Öıüştü 

Bugün şehrimizde 
Bclgrat, 15 (Hususi) - Hariciye 

vekilimiz B. Tevfik Rüştü Aras bu sa
bah saat 7,50 de Şark ekspresile şeh
rimizden lstanbula ayrılmıştır. 

Türkiye Hariciye vekili istas
yonda. Başvekil B. Stoyadinoviç, ka
bine §efi B. Yetviç. Türkiye elçisi B 
Şefkati, Balkan devletlerinin Roman
ya elçileri ve daha bir çok siyasi yük-

GlnUn röportajı sek zevat tarafından uğurlanmıştır. 
]);:n r:t k f b · J Doktor Tevfik Rüf,ltü Aras ista&--. ev a ınasınua .30 yonda ''Pravda,, gazetesinin muhabi-

de/a ezan okundu rine bulunduğu bir beyanatta ezcü.m-

Yaı:an: Yekta Ragıp Onen le şöyle demi§tir: 

'Z::::::::~~~~~~~~~~~--------~(~S:on:u:s:a:·:6~au:-·~5~)~ 

Tuncelinde kız kaçıran 

iki haqdut idama 
mahkiim edildi 

l) .. 
ordüncü Umumi Müfettişlik bu kararı re'sen verdi 
Ci1~·15 (Telefonla) - Dördün- dıkları kızı ırzına taarruzdan sonra 
lt~ tun nıüfettişliğin r e'sen idam honhuvarca öldüren iki hayduttur. 
~ "errnek salahiyeti olduğu ma- Haydutlann vak'ayı müteakip he
t6re d · 'l'uncelinden gelen malQmata men yakalanıp mahkemeye verilmelc
~i ördUncü umum müfettişlik bu ri ve idama mahklım ed Jmcleri Tun
~tbıi ilk defa olarak iki ki~i celi halkı arasında çok iyi tesir bırak-

iateınektedir. Bunlar kaçır- mı§tır. 

Kuşsuz bir şehir 
Ha•an Kum~•J• 

(Yafa) cit>annda yahıu.U Gleminitt 
yarattığı bir ftthir vardır: (Tel - A-
1'i,, ). Bu tehri kurmak için ıığra.şcın.
lann ba§ı Dizengoff iaminde bir ya
hudi idi; Yahudilik aleminde (Modern 
Mti8a) Zdkabil6 ıöhret alan Dizengoff 
1905 senesinde Baron Rıoçild tarafın
dan Fili8tine gönderilmifti. Bu adam 
yıllaroo yalnız yahudilere mahsus bir 
§ehir kurmak idealinin peşinde dola.ş-
mış, nihayet otuz beş sene uğr~tık-

tan sonra bu emeline muooflak ol
mU§tu 'Ve kendisi de bu şehrin beledi
ye reiai intihap edilmifti. 

Şimdi Tel • A vi'V bütün maMBile 
kum çölü orllJ8ınM Avrupalı bir §e

hirdir. P'akat herşeıfi tamam olan bu 
§ehrin bir tek noksanı vardır ki o da 
burada kuş bulunmamasıdır. Avrupa
lt bir gazeteci bir gün Yahudilerin 
mukaddes şehrinde göze çarpan bu 
kusuru hatırlatınca Dizengoff ~ ce
'Vabı 'Vermi§ti: 

- Merak etmeyiniz. (Tel - Avi'V) 
de bir gün kuş da olacak. Biz öyl.e bir 
şehir Jıaptık ki bunun yalnız sakinle
ri değil, hırsızl.an bile yah.udidir!.,, 

Hal-Ouki bu sözleri 8Öyliyen Dizen. 
golf (Tel - A'Vi'V) i ku§lu bir şehir 
yapamadı. Ve gene Mld buraya 
giden gazeteciler §ehrin lcu§suzluğun
dan ba.Mediyqrlar. A n'laşılıyor ki pa
ra kıtvvetile çöl orl08ında bir A 'VT'ltpa 

şehri yapmak mii.mkürıdür. Fakat bu 
,elwe kuf- g#Jtinne'k öyle değU! 

ISTANBUL 

ÇVMA 

16 

................... OHHOOOWHUHOWOHWWWOI 

Parasız muayene 
kuponu İ 

Bu kupondan yedisini bin"lr-: 
tiren okuyucumuz KURUN 1 
doktoruna kendini parasız ı 

'··--···-~~~!!~.~--~~:~~~~~:.._-

Köprü Kadıköy iskelesinin yenisi 'Ve eskisi yanyana 

Saat on buçuğa kadar 
vazifesi başında bulunan 

eski iskele sökülerek 

}'eni Akay iskelesi 
dün qerine kondu 

Yeni yapılan Kadıköy iskelesi diln 
sabah Haliçten çıkanlmı§. şamandıra -
ya bağlanmııtır. Saat altından itibaren 
de eski iskelenin içindeki eşyalann bo
şaltılmasına başlanmı§, bir az sonra da 
eski iskele sökülmil§tÜr. 

Saat on buçukta eski iıkcleden son 

vapurlar kalkmıJ, eski iskele maçuna • 
larla ve romörkörlerle çekilerek Gala • 
ta nhtmıına yanaıtınlrmştır. Saat on 
ikide yeni iskele çekilerek eski iskele
nin yerine takılnu§tır. Dün akpm geç 
vakte kadar zincirler bağlanımı. elek • 

(Sonu Sa. 6 Bil. U 

Ba seneki Camarıret 
bayrann·dola11sııe 

28 ilkteş1 in Çarşamba öğlesinden 2 sonteşrin 
Pazartesi sabahına kadar 

Beş ~ün tatil 
Ayın 29 uncu günü cumuriyet 

bayramıdır. Bu bayram comuriyetin 
kaçıncı yıldönümünü kutluluyaca
ğız?. 

Gazetelerden bir takımı 13 üne&! 
diyor. 

Cumuriyet 1923 = 1339 da iH\n 
miş olacağız; fakat 29 uncu günii 
tam 13 yılhk cumuriyet hayatı g~ir· 
miş olacağız; fakat 29 unu günü 
yapılacak tören comuriyetin 14 ÜTl· 

cü yılı içindir. O halde (14 üncü yıldo 
nümü) dememiz gerek. 

3 yıl önce 10 uncu bayramı yapını;; 
olmamız bu hesabı değiştirmez; o 
zaman cumuriyetin geçen 10 yılı İ· 

çindekf başarılarımızın küçük hesa . 
bını yapmış olduktu. 11 inci ),lın 

başlangıcını da o tören i~inde kutlu
lamı' oluyorduk. 

(Sonu: Sa. 6 Sü • .5) 

Yugoslav 
Başvekili 

Ankaraya Cumuriyet 
bayramında geliyor 

Ankara, 15 (Telefonla) - Yu 
gosla v Başvekili doktor B. Milin 
Stoyadinoviç'in pek yakında mem
leketimizi ziyaret edeceği haber 
verilmi§ti. Son alınan malfunat& 
göre B. Stoyad.inoviç Ankarayı 

Cumuriyet bayramında ziyaret e
decektir. 

Yugoslav Başvekiline biri meb
uslardan, diğeri gazetecilerden mil 
rekkep iki heyet de refakat ede
cektir. 

--------------------------------~ .... 
Soor ihtilfıfı hallolundu 

Istanbul, Ankara, lzmir 
arasında milli bir 
küme teşkil edildi 

Geçen cumartesi günü İstanbul klüp 
leri murahhasları Beyoğlu halkevinde 
toplanarak fikstür için kur'a çekecek -
terdi. Futbol ajanı Bay Zeki Rıza daha 
evvel izahat vererek üç küme teşkil et
tiğini bildirince on beş klüp kur'aya it
tirak ctmiyerek çekilmişlerdi. 

Futbol ajanı da bu vaziyet üzerine 
kur'ayı kendisi çekti. İstanbul bölgesi 
başkanı Bay Feti Tahsin de kur'a çe
ken altı klüple lik maçlannın baılayıp 
devam edemiyeceğini bildirince ajanla 

(Sonu. &ı 6 ISü • .J) B. Bamtfi Bmi1 





Valide Camii mlJezzinliği için .• 

Diin Evkal binasında 30 
defa ezan okundu 

• Y abu! i•tihan ne fena! Bizim kü
çüiün korktuiu ka 1ar varmıı !,, 

" •• Tamı uludur. Tıı.nrıdan ba§ka 
Yoktur tapacak. ... ,, 

Afgan Harbiye Ve-1 

ziri bu~ün geliyor 
Meşhut cürümler hak--
kında mühim bir izah 

Divanyolwıda bir aokak arasmda 
Yerletm1f bulwıan Evk&t daire8IDin 
bir odumda dün otua defa böyle ezan 
okundu ••• 

Mihmandarıarımız kıg- Her şikayet edilen derhal 
mettı misafiri yakalanıp götürülebilir mi? 

hudutta karşıiadı/a,. 

Yafnıur yalıyor ... ltllmdekl eem
llyeyt kapıcıya vermeden Evkaf bi
llaamm merdivenlerinden çıkıyordum. 

Dost ve kardeş memleket Afgan Milctdeıumumi, zabıta hakrki olarak vukuuna ka• 
rustanın Harbiye v~r1 Altee Şah naat getiraıfi meıhut suç haltltınd.a /aallqete geçer 
Mahmut, beraberinde olan erklnıhar- • la - ı. 'b t d · 
blye rehıi Ferik General Mehmet ö- he,. ıılciqet oe ı bar uze7ıne taK.l a ga 'l ' maz, ıgo 

Siyah pardeadllll, beyaz llakallI bir 
lat önledi: 

- Evllt dedi. Eter imtihana gl
cllyoraan b!ru acele et. lklyi ~ 
hııtlhana almıyorlar ... 

Yukan kata çıktım. Tam mUdUr ı 
Bay HUaametUnin odaama dojru iler
liyordum Jd •afdaki koridordan doğ
ııa bir ea.n 1eal ltlttlm: 

•-rann uludur.. Tanrıdan başkı:ı 
1oktur tapacak .... 

Evet. aldannuyordum. Ezan oku. Yaklaşıp 1<>rdum: 
n.uyordu. Yalnız öğle namazının vak- _ Sizde mi mUezzinlik imtihanına 
ti geçeli bir buçuk saat olmuştu. İkin- gireceks'niz? 
di namazına da daha hayli vakit var- Yaşlı kadın yüzUıne baktı. Kızıp 
dL Merdiven bapndald utm sözünü kızmadığını karanlıkta farkedeme
hatırlıyarak koridora dofru yliril- dim. Yalnız ıu cevabı verdi: 
dtlm. Karanlıkça olan koridor tıklım, _ Dinliyorum. 
bkbm dolu .. .AraJarmda bir de yqb Ne ise uzatmıyalım genç, ihtiyar 
kadın var. bir çok naımetlt:r girip ~ıktılar. Son-

Kiml yere çökmU,, kimi duvara ra tahriri imtihanlan yapılmak UY.ere 
dayaıım,q, bir kısmı da bir kapmm büyük bir aalona almdılar. İstanbul 
önünde kulaklannı içeriye doğru çe- mUftisi Bay Fehmi, Evkaf mildUril, 
"irmftler... Bay HUsamettin ve diğer bazı zevat 

Bilyük bir huşu içinde içerden yllk-
lelen ezanı dinliyorlar. Hi'" birinde oda.dan çıkıp B&lona ~tiler. 
hareıre "' DI§arda kadmla benden bqka kim-

t Yok. Bir mllddet bekledim e- ile kalmamıştL Salonun kapısından 
zan bitti. Bir daktilo makineainin 
dialert itledl. Bu tıkırtı bittikten son- bqmı dıprı uzatan tıknaua bir zat 
ra Arapça, kur'an okuımuya bqlandı. bana ... lendi: 
Okuyan ailımm ees1 çok güzeldi. Ben - Haydi. Tahriri imtihan baş1ı-
de 70r. 

femaiyeme da~ bJr milddet ~p-vttdim: 
~· Arada lıNr l'iı.en a.bl&r, - _ M:aaeı az vazgeçtim. Aksaray 

çqınl'Ordu. milezzinliğinden.. 
~ ~ 1ciet

1
'"'• S'§zlUkltl bir ~el ko- o, hptyr kıtpadı. Ben de merdi-

hafitQe dı1&n çekip llOrdtim ~ venlere doğru yUrl\dilriı. 
kını - Ar~. içerde neden ezan o- Yekta Ragıp önen uyor ... 

- fmtlhan var Baymı dedi. tmtı- 1--K-IS_A_H_A_B_E_R_L_l!_R ___ _ 
h1L11!.. Aba.raydaki Va14e eamllnbı 
lll1iezziıııifi mUnhal. Kırktan fazla ta
lip c;rkmca imtihan açıldı. 

Yavq 8e8le konuşuyoruz: 
- imtihan nuıl yapılıyor! 
- Evvel& ezan okutuluyor, sonra 

~-an... Fikih ve dfnt mal'ftmat yok
-uıyor, Yurt bilg1111lnden de sorgu ya
~1Yor. Neticede 1e111i ve lisanı güz.el 
0 la12 Beqillyor. 

Bann ... 
- Evet hazan 

ı. .. ,:- Seet gilBel olanlar bfr kaç kı.i 
~-ınea. bunlar arumda yeniden bir 
Ü!ıt.Uıan YÇJlchfı da vakidir. 

- Her milezztnilk için bu kadar 
Çok talip ~tar mı! 

- Crkmu.. yalmz bu mtter.zhiıifin 
~ 16rl1etlntın bir 1ebebl var: Ma
-wa Yllkaek. 

- Ne kadar 100-130 lira mı? 
- Hayır 31 lira. 
- öteki müezzinler ııe alırlar? 
- 12 ile 18 Ura arasında .. 

bca ~ böyle konuşurken lçerden ya§o
leıı ir zat elinde beresi adeta bir 
llı 9 gc)cuk gibi dışan fırladı. Etrafı-
~lf yenler: 

fçfıı - Oeçm13 olsunu butırdılar. Ter 
~de idi. Bttyllk renkli mendllile te-
du: •illy0r, bir yandan da ...Sylllyor-

~ - Yahu bu imtihan ne fena şey
~··· Biaim kllçllflln korktufu 
~Yar! Senelerdenberi böyle terle-

Gllmı1U' ve lnbiu.rlal" vekU1DJıa refalı:a _ 
tbade p.rk vilAyetıeriDdekl seyahatten dö _ 
ııen inhtaarlar umum mtldtlrU Mttat evvelki 
gün Tekfrdalma hareket etmi§tır. 

• Bakkallar hakkmda hazırlanan yeni bir 
talimatnameye göre yat, peynir gtbl bo • 
s:almaya mu.talt maddeler bwıdan 80Dl'& 

IOluk hava depolarında eaklanacaklardsr. 
• Umveralte edebiyat falı:Ulteaiııde Türk 

JnkılAp tarthi derılerine bqlanmI§tır. 
• tııhl1arlar idarellııde bUttln memurla • 

rm. ltlaillert ~ s~ bqlaDmıf • 
tır. YdlardaDbtrl sam sOrmemSf ve terfle 
hale Jrı•n=• memudarm m111'an arttı • 
rda0&1dlr. 

• IJbDdl19 ..... 80 lll8hktUDd&D n.nt o.. 
Ju tmnıı MP•llealDdaJd mabkQm1&rlll L 
dedi dd :rOll Olbrdmqtır. Diler taraftan 
Scmplclall ....... oeaklanacla caJılbrdaC&k 
mebJrtmlar için ilk laamrlama lflerbd tan.. 
sim etm* bue de 'Mpi•aeler mtıteh1•11 
JAıtı»v l'ıcıllCUldlla lltm.lftlr. 

• '!\daaD 1ludlnb ~ w.puru Ro -
~ TIOO toD arpa 7Uk11 De Jl&DQeL 
tere '*"- ....... ~ k& • 
l'&1a otıırmQftur. Vapurun kurtardmuma 
deftlD ICIQJıılektedSr. 

• oanııtl metbut kammUllUll tatblklnden 
_,. s.-t fmu.ı&de ocılüq olan mtıddel 
vm11mn11e Jaldea 19dl mOddeıumumt mu • 
avlnl ta1ln edOmlftll'· Bulllar da Kudan)'a 
mtlddllummnlll KeJunet Raııp, Oebce mtl4-
del_., .. ,,, Kabmut CeW, 8IU'n1 mtıddetu.. 
mumı.t Kultafa Nuri, flu'~ mGcldelumu. 
m1ıd CemD RulMıar, LApseld mtlddeiumumlal 
Kehmet Ruhi, Armcık mtıddeluınum111 Ş&.. 
ban Hayri, A.khtııar mtlddelumum1s1 Kus _ 
tata Nuridir. 

• Bir kaç gf1n eYft1 tebıimia p1en 
tktfaat vekAleU mtlateşar vekfll ve heyeti 1 
t:eft1f1J9 re1.ı ım.ma Yaman bugQn Anka 
raıa hareket edecektir. ' 

Geçmiş Kuranla,. 

mer Han ve Afganietanm Berlln orta 
elçisi ekselans Allah Navas olduğu 

halde bu sabah şehrimize gelmi§ bu
lunacaktır. 

Har~clye vekilimiz doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın ayni trenle gelmesi bek 
lenmektedir. 

Afgan Harbiye Vezirinin mihman
darlığına tayin edilip dUn gehrimizden 
hareket eden General Eyüp Durukan, 
MilU Müdafaa veklleti yaveri Nejat 
Saner ve Hariciye veklleti huawd ka
lem direktör vekili Hasan Rifat hudut 
ta yüksek misaf;rimize müliki olmuş 
bulunuyorlardı. 

Bu sabah Sirkeci istasyonunda as
keri merasimle kal'fılanacak olan kar 
det devletin değerli kumandam, - dtlu 
de yazdığımız gibi • şehrimizde iki tı~ 
gün kalıp Ankara.ya gidecektir. 

Çalgıcı Ziya 
düştü mü, yoksa 
vuru~da mu? 

Zabıta raponına göre Şehzadeba.
gm.da Turan tiyatrosunda çalgıcı Ziya 
evvelki gece Uyatrodan çıktıktan IOD

ra evine giderken ayni tiyatroda ar
tist Faik önUııU kesmlf, bıçakla Ziya
yı sol kasığından yaralıyarak kaç
mı§tlr. 

DUn tiyatroya telef on ederek all
kadar bir zat ile göriiştük. Vak'anm 
böyle olmadığım, Ziyanın tiyatrodan 
çıktıktan sonra dtl§erek yaralandığım 
söyledi. 

Bir kamqon devri itli 
Şark şhnendiferlertne ait bir kam 

yon dtln Bakırköyden !sta.nbula gelir
ken Bakirk6y Emrazı Akliye hasta
hanesi 6nUnde devrilmiş, içinde bulu
nan Sefer ve Cebrail imnlııde iki ktıı 
muhtelif yerlerinden yaralanm111ar
chr. Yaralılar Cerrahpqa. bıatahane
ıine kaldmlmıtlardır. 

IUIUSINI BIÇAKLA YARALA
MIŞ - Gedikpafad& oturan 25 yqm
da Jen lamindeki kadm kocuı Artln 
ile k&vp etndt, Artin k&namı bıçak
la ild yerinden )'l.l'&lamııtır. Artln 
yakaJum'lbr. 

ÇOCUQU SOPA ILB YABALA
DI - Şehremlnlnde Odabqı QJkm&
mnda oturan 8 yapıda Sabahattin ca
mi yanm.d& otururken bakkal CeYC!et 
tarafmdan b11ma eopa. ile wru1arak 
afır IUl'ette yaralamnqtır, Çocuk bas 
tahıneye kaldmlmll, M,JcJcal ~t 
yakall.DDllftlr. 

JIU'l'BAK't A ÇALIŞllUUIN - Be 
Yoflunda KalJOD eokafmda oturan 
İtalyan tebaumdan 85 yapıda Tana
go ismindeki kadın ınutbakta dolaşır
ken ayafı kayarak dtl§mflt, saf kal
çasmm. kemifi kmlınıştır. Tarıaşo İ
talyan baata.ııauslne kaldmlmıştır. 

ÇUKURA DtlŞTtJ - Fındıklıda 
oturan kamyon sahiplerinden Musa 
Cihangirde Sormagir caddesinden ge
çerken yeni yapılmakta olan kanali
zasoyn çukunına dilşerek afır surette 

~ t ldtmıYonml bu ıa, gUnUnde. .. 
~ ı."b lat ~yle anlatırken içerden 
"-tas : oafmldı. Bu 18fer bir genç 
lttİll · 1r dakika aonra yanık bir ezan 
"'1-d V'likaetdt. Bu 111ırada kahve renkli 
ı:tt. ;4 lfYmtş bir zat kop, koşa egl-

16 Teşrinievvel 923 yaralanmıştır. Musa hastahaneye kal 

- endJelnt tanıyanlar atr~chlar: 
P. ~ ~canı geç kaldın. Saat ikiyi ge-
~ Tnt.nıana lfremezain. 

•lf!llid~-· Deteme ~len zatın çehresi 
~an' d6nUp rtttl. Bir köşede sivri 
~11z1' 1-tı matruş genç bir hafız 
~ ;-1'al Ye bıyığı cılmıamış bir 
~ lllr, f18Jr bir ı,eyler ders veri-

Gtıı..:~b. kadın hail duvara dayanmış 
~~ Merakımı yenemedim 

lSKENDERUN BOŞALTILIYOR dmlmıştır. 
lıflJ? ======~======== 

Maltım okluğu ıüMre milli lıtuludu-ı ·ETiKETSIZ EKMEK. ÇIKARAN 
,,.....,. Ua.tWt.ı ettiği la~ ve FIRINCILAR CEZA GôRECEK 
Antakya beı.l.ertnd6 FfYMl8ta hükil- Ekmek ve francalalann albna eti
~inifı muJıadei BUlhiye '26 telft8 ede-1 ket konulmaaı mecburi olduğu halde 
ceğini teyit ettiği Sdarsi m4lliyei mah bazı fırmcılarm buna riayet etmedik-
aaa eı'an tatbik eaümemi§itr. leri yapılan teftişlerden anl&fl).ımgbr. 

Franaıılann aarih witlerine rağ- Belediye yeniden bütün fmn1ara 
men bu milli idareyi tatbik etmemeleri sıkı tebligat yapmıştır. Etiketsiz ek
ırkt(Jflanmu araaında a8abiyeti mu- mek çıkaran fınncılar fiddetle ceza. 
cip olmaktadtr. landınl&caktır, 

Dilnldl "Açıkaöz" de 1'Tırpan,, sü -
tununda ''Mefhut cürilmler., serlevha -
b bir fıkra yazan Burhan Cahit Mor -
kaya bir vak'adan bahıederek, bu ara
da "me§hut cilrilmleri tesbit etmek için 
tutulan esas nedir? Sadece şiklyet mi, 
yoksa cürmün anasınnı, delillerini, e
mareler;ni eörmek mi? Mesela bir ka -
dınm poliae müracaat edip: - Şu &i
den adamın derhal tutulup cilrmU meş
hut mahkemesine ıevki için kafi mi? 
Eğer bayleyıe, yani herhanıi bir mUt
tekinin ihban üzerine ıu ve bu derhal 
tutulup mahkemeye verilecekse kanu • 
nun iıtihdaf ettiği maksat ıeklini de -
ğiıtirmit olur. Şikayetin aslı ve esası 
var mıdır, yoksa kin ve garaz mahsu
lü mUdilr. Bunu ayırdedecek mahkeme 
midir, zabıta mıdır? Şeref ve namus 
ıahibi insanların herhangi bir ihbar ü
zerine tutulup adalet huzuruna çıka -
nlmalan neticesi meni muhakeme, ade
mi mes'uliyet, ne olursa olsun mahkQ -
miyet kadar afır olur. Namustu insan -
lan kin ve ıarazdan, ütira ve siayet -
ten kurtarmak için mCfhut cUrümler:n 
tekevvUn ıekilleri hakkında adliyemi -
ahı zahltamm icap ettiii kadar tenvir 
ettifi kanaatindeyim,, diyordu. 

MODDEIUMUMININ BEYAN.ATI 

:tewıbul mUddeiumum!si Hikmet O
nat, dün gazetemize bu mevzu iiserin -
de ıu beyanatı verdi: 

- Me'lhut su~lar kanununun btrlnti 
maddeainin ilk fıkraıında "iılenen ve 
faili o ıırada veya pek u aonra yaka -
lanan,. tabiri kullamlmakta olmuuıa 

aöre. ıuçlwııın, itlecliği au~ iflediği 
iddia edilen yerde herkeabı prebile -
celi vuiyette olmau, lhmıdır. Şu fek· 
le nuaran, zabıta, mevhum bir suçtan 
tiklyet üzerine olmayıp, hakiki olarak 
vukuuna kanaat getirdiği mctJıut suç 
baklanda faal'yete geçer. Binaenaleyh, 
"Açıböz,. deki yuı muharririnin tah -
min ettili tekilde, herhanıi bir ph1m 
"bana filin adam hakaret etti,, veya 
"beni filh adam dövdU,, veya "bana fi
lh adam söz attı., yahut da "ıarkıntı-

noktasından da, beyanatına ıu ini.._ 
kattı: 

- Şimdiye kadar b8y1e bir hl 
çıkmanuıttr; fakat, çrkmalUU bir 111 • 
timal dahilinde olabilir, farzedellm. 
kayetçinin, suçun iıtendiğl yeri "1 
lemesl li.mndtr. Suçun mqhut oJa 
bitmeai için, iılencilği ihbar olunan 
haldeki herkeain onu glSrmeal veya 
mit olmam, iktfn eder. Musanna 
dava ihdas etmek istiyen kimse, nl 
hayet bir, iki kişiyi kandırab'lirae de 
muhitin tekm,il ahalisini kandır 
İki ki§i de, böyle b:r suçun yapıldı 
aöylemiı olsalar bile, meşhut olmaaı 
iflendiği zaman orada mevcut oJanla 
mı •e umumun görmesi iktiza ~ 
fllıden, suç mahallinde bu1unanlar, 
le bir hidiseden maıt\matlan olmadllz 
m ve bir §ey görmedıklerin .Syled' 
anda, iddia veya tikayetin, artık bU 
nunla takibine imktn kalmaz. Artık 
tikiyet, umumi hiikümler daı.realncl*'I 
tak'be uğrar. Ve filhakika, tainl 
rek yapıldığı anlaııldtğt takdirde, 
teki ile ona bu ıuçunda yardım ed-. 
ter, kanunun tayin ettiği cezalara~ 
pıhrlar. 

hkta bulundu,, gibi mücefl'et fik!yet ve SAYLAV HACIM MUHiTTiN 
ihbarı üzerine, o kimae hiç bir vakit za-
bıta tarafından yalnız bu kadar bir ti· iSMiNi DE(;JŞTIRDI 
kayetle iz'aç edilıneyip, kanunun tarifı Balıkesir saylavı Bay Hacim 
dairesinde mefhuden böyle b"r ıuç vu- dı olan (Kezer) i mahkeme 
kuuna nbıtaca tam bir kanaat geldik- (Çarıklı) ya çevirmiftir. Sayın 
ten sonra, tikayet edilen gahıı hakkın· lava vaktile Balıkesir vilayetinde 
da takibata giri§ilir. Bu da suçun vuku- makamken Çarıklı kaymakam 
buldufu ihbar olunan yerde, ıuçun it- di. Birinci soyadı Almanca (Kayser 
lendiğini tey't ve teveik edici delillerin benzediği için tekredllmit, ikincill 
vUcudile kaimdir. Zabıtanın, her ne ka- tarafından verilmiı bir isim 
dar hiç bir tahkik yapmaksızın, yalnız için beğen.llın1ttir. 
zabıt varakasile ıuçu tesbit ederek, ev- ŞARK ŞiMENDiFERLERi 10 
rakı ıuçlu he beraber milddeiumumiliğe RE MECLiSi AZALARI BU 
vmnetl iktlı:a etmekteise de, talimat - GELiYORLAR 
namenin on altıncı maddesinde ya:nh 
oldufu Uaere, zaptı yaptığı sırada delil Ayın on dokuzunda Anka.rada 
olarak gösterilen §ahitlerin hAdisede lanacak olan Şark ~imendiferleri 
maJOmatlan olup olmadığmı tifahen re meclisi Azalan yarın sabah 
10rarak 8irendikten ıonra zabta iaimle- mi7.e gelmig bulunacaklardır. 
rini yannaaı da lllzumlu bulunmakta- Şirketin satm alınma isi d 
dır. Şu hale göre de, rabıta, tiklyet e- milza.kere edilmeğe b~lanacaktır. 
dilen hidiıenln, mahallinde mqhuden Şark şimendiferleri idaresinde 
vukua gelip gelmedijini tahkik ve de- cut lokomotlflerin halihazır 
lil olarak ıöaterilen fabitlerin mald _ lerl hakkında tetkikatlarmı ya 
matlanm tetkik edecek ve ancak meı _ ta olan cer müfetti~lerinden Sedat 
but suç kanununa tevfikan takibi ileti _ Şadan tetkiklerini bitirip 
.ıa ettiğine kanaat getirdikten sonradır _d_ö_'nm_ll§_ı_e_rd_ir_. _______ ~ 
ki, takibata batlıyacaktrr, Mücerret bir 
tildyet ve ihbar, hiç bir vak:t .zabıta 
memurlarını bu kanunla takibe eevket
me.ı. Zab:ta, gerek talimatnamede ya -
.ıılı izahat ve gerebe ıair ıuretlerle 
bu huıuıta tamamen tenvir edilmit ol
duğundan, yazı muharririnin bu korku
suna yer yoktur. 

Milddelumumt Hikmet Onat. mil -
eerret b'r ihbar ortaya atan ldmaenin 
delilleri de ona ıare uydurması ihti -
mali karfllUlda ·ne gibi tedbir alındılı 

Teşekkür 
Eşim ve baldımn Nerlmamn 

fatı dolayısile cenaze meraaiminC!e 
zat ve tahriren teessilrlerlmfBe 
eden dostlanmJZ& ve Heybelladt 
nat.oryomu kıymetli doktorlanna 
cenaze meraslmlne iştirak eden 
fik ve fedaklr hemşirelere aa 
teegkk'ı .. 1,.rimiıri sunanz. 

!:fi Eııi§t.elll 
Necdet Tun4lı Ziya KarlleJ 
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Londrada Kültür Dırektörünün beyanatı 

Değişik Haqat 

150 Faşist Yahudi 
dükkanlarına 

saldırdı 

lstanbulda mektepsiz 
kalmış tek bir çocuk yo 

Her aabah saat 
yedi buçukta evin
den çıkar, hızlı 

hızlı yUrür, tüne
le koşardı. Tünel· 
de yer bulmak 
meseledir. Fakat 
ona, kadın diye 
yer verenler olur
du. 

Tünele binmeyi 
tercih ederdi. Çün 
kil Beyoğlundan 

lstaııbula geçen 
tramvaylar çok ka 
:abalık oluyordu. 
Yer bulmanın im
klm yoktu. Halbuki, Karaköyden ten
ha tramvay bulmak ekseriya kabil olu
yordu. Onun için, tünele binip Kara
köye iniyor, oradan ya bir Beşiktaş, 
- Fatihe, yahut bir Ortaköy-Aksaray 
biniyordu. 

Bu her zaman böyle idi: Yedi bu
çukta evden çıkardı. On dakikada tü
nele giderdi Sekize çayrek kala Ka
raköyde bulunurdu. Tramvay bekle
meai, tramvayla köprilyll geçmesi ~ 
kizi bulurdu. Sekizi çeyrek geçe Be
yazıtta inerdL Sekiz buçuğa. beş kala 
atelyeden içeri girmiş olurdu. 

Yalnız o sabah geç kaldı. Hem de 
ne kadar geç? Evden çıkarken sek'izi 
bef geçiyordu. Siz de her zaman ayni 
eaatte sokağa çıkmağı adet edin
mipeniz, geç kaldığınız bir gün etra
fmtMaki herşeyin nasıl değişik gö-
rilndilğilnU bilirsi.mz: , 

Cadde bqka caddedir, insanlar 
baıkala.ndır, tünel ve tramvay bqka 
bir eekil almıtşrr. Hakikaten de öyle
dir: Şehrin manzarası Babahlan ve 
ak§am.Ian dakikadan dakikaya o ka
dar deği§ir ki! 

O da o sabah adeta yabancı bir 
memlekette, hiç tanımadığı bir soka
ğa çıkmış gibi oldu ve ilrke ilrke yU
rilmeğe başladL 

İçinde, işine geç kalını§ olmanın ver 
diği endişe de vardı. Belki bunun bu 
tuhaf hissi ondan geliyordu. 

- Neye bu sabah böyle geç kal
cim, kızım? Bak saat tam dokuz. Ya
rmı saatten fazla oldu arkadaşlann 
girdi içeri. 

- Evet, geç kaldım. Ne yapayım, 
paramdan kesersiniz. 

Kapıda yoklamayı yapan ihtiyar 
kadın ona bir ana eevgisile baktı. Son
ra: 

- Hadi kot, dedi Yerine çabuk ~ 
tur da daha geç geldi demesinler. 

Kop. kop. JQlka.n çıktı. Daha mer
divenlerdeyken mantosunu ii7.erinden 
myırdı. Atelyeye girer girmez kapı
nın yanındaki çiviye astı. İçerdekiler: 

"Gelmiyecek sandıktı sen1 Nerde 
kaldın? 

- Ne oldu? s&lerile karşılaştı. 
O bunlann hiç birine cevap verme-

di. ÇUnkU nefes nefese idi. 
Yalm~ eline aldığı işi her zaman

kinden daha çabuk yapmağa başladı. 
iğne, parmaklarmm arasında mekik 
gı"bi gidip geliyordu. 

Yalnız, birdenbire iplik dolaştı. O
nu açnıağa çalışırken, gözleri bir nok
taya daldığı için, kocasının hayali gel
di gözOnU önilne. Dudaklarında da se
aini duyar gibi oldu. 

Neye kavga etmişlerdi sanki o sa
bah? Bunu düşündüğü zaman kendi
si de pek iyi hatrrlryamıyordu. Kavga
nın sebebi ne idi? Bu birdenbire aklı
na gelmedi. Yalnız, kavgasının nasıl 
olduğunu hatırladı: Evvela bir hid
det, sonra mana.sız sözler ve birdenbi
re karşılıklı atışma. 

Yazan: VırGuı 5000 liralık vıtrin harap 
ettiler. 14 kişi 
tevkif ettiler 

Londrada şimdiye kadar görül
medik bir mikyasta, fakat gayet siı
ratle cereyan eden bir hücum had\
sesi olmuş, insanlar dövülmüş, dük
kan camları kırılmış, otomobiller 
deniierek yakılmıştır. 

BilhasM yahudilerin dükkanları
na hücum edilmiştir. 

"Daily Express,, gazetesi şöyle 

yazıyor: 

Bir serkeş kalabalığı Londranın 
East End semtinde yahudi dükkan
Jarın.ı hücum etmişlerdir. Bu vaka. 
binlerce halkın bir komünist toplan 

Erken çıkmıştı: Nereye gidecekti? tısından sükunetle avdet ettiği za . 
Ne yapacaktı? Bunu bilmiyordu. Yal- manda olmuştur. 
ruz, içinde bir değişiklik arzusu, bir Serkeşler, bir adama ve bir küçük 
başkalaşma hevesi duyuyordu. Hayatı, kıza hücum etmişler, bir çok vitric
romancılann dediği gibi, "başka zavi- kırmışlar, ve yaktıkları otomobille-
yeden,, görmeğe başlamıştı. rin yanına polis yetişeceği esnada 

Bu ihtiyaç belki ona sabahki deği- kaçmışlardır. 
şiklikten geliyordu. Hakikaten, §imdi Korkan bir çok kimseler tehlike 
de sanki başka bir şehirde, hiç tanı- zillerine asılmışlardır. 
madığı bir caddeye çıkmıştı. !nsanlar Bir dükkancının anlattığına göre. 
başka idi, tramvaylar başka, otomo- 150 i<işi birden hücum yapıyordu. 
biller başka. Ellerinde odunlar vardı. 

O akşam tramvaya binmedi: Va- Onlarla hücum ettikleri adamla-
kit erkendi. Dolaşmak istiyordu, daha ra vuruyorlar, ve bir taraftan da 
doğrusu, sokakta, bu başkalık içinde "yaşa Mozley!,, diye haykırıyorlar -
mümkün olduğu kadar çok kalmak is- dı. 

tiyordu. (Mozley İngiliz faşistlerinin rei-
Onun için, evine gene "başka,, yol- sidir.) 

lardan gitıneğe karar verdi. Karar Bu dükkancı düştüğü yerden da
vermedi: İçindeki hisler tayin ettiler ha kalkmadan dört beş adam onu 

bunu. yakalamışlar, kapalı pencerenin ca -
Çarşıya fadi, pazardan geçti. Yal- mını kırarak onu dışarı atmışlardrr. 

nız, köprüye ayni yola çıkmıştı. Fa- Sonra küçük bir kızı yakalayıp, dı 
kat, hurda da, kendisine kaldınmm şan fırlatmışlardır. Bu kız. evvelce 
sağını takip etmesini söyliyen polis· atılan adamın üzerine düştüğü için 
memuru ona gene "başka,, türlü yürü- incinmemiştir. 
mek fırsatını vermişti. Dükkanın vitrininden bir çok şey 

Yüksekkaldırmıdan çıktı. Bu da o- ler 3ımmıstır. 
nun için ba§ka, bambaşka. bir yoldu. Faşistlerin taarruzuna uğraya!' 

Tepebqındald apart.mıanm seki- Levi isminde bir yahudi dükkancı 
zlncl - yani en u.ttekl tavan arası - şunu anlatıyor: 
katında otunıyorlardı. :Asansörle inip "Bu Gangsterler, 5000 sterlinlik 
çıkardı her zaman. O akşam asansöre ı;tri:ı kırdıJar, Şikago haydutları gi
binmedi: Gene bir deği§iklik olsun di- biydi1er. Hücum eden serkeşlerden 
ye. Hem sonra, beş dakika geçerse her çoğu yirmi yaşından aşağı idi, çıldır 

Selçuk ve 
ları birer 

Usküdar San'at okul
enstitü haline kondu 

Bu yıl şehrimizin orta okul ihti
yacını karşılamak üzere Kültür Ba
kanlığı mühim tedbirler almıştır. Bu 
arada. olmak üzere şehrin bir çok 
yerlerinde evvelce yazdığımız gibi, 
yeniden beş orta okul kurulmuştur. 

Bu yıl ilk okulu bitirip de orta 
okula geçmek istiyen 8000 bine ya . 
kın talebe İstanbul kültür direktör
lüğünün yaptığı plina göre mezun 
olduktan ilk okulların en yakın orta 
okullarına alınmışlardır. 

F:ıkat son günlerde yine orta O · 

kullara girmek için kültür direktör
lüğüne yüzlerce müracaat vaki ol 
maktadır. 

Bunlar mevcut orta okul ve llc;e
lere taksim edilmektedirler. Bugün 
orta okula girmek için müracaat e· 
den ve giremiyen hiç bir talebe kal
mamıştır. 

Dün bu mesele etrafında İstanbul 
kültür direktörü Bay Tevfik Kut 
kendisile görüşen bir yazıcımıza şun 
ları söylemiştir: 

"- Bu yıl ilk okulları bitiren her 
talebenin orta okula girebilmesini te 
min için bakanlığın almış olduğu 

tedbirler tatbik edilerek kendiler: 
oturdukları semtin en yakın orta o
kuluna gönderilmişlerdir. 

Bugünkü halde orta okula gir~ 

mek için başvurup da okula yazıl

mamış tek bir kimse yoktur. Her 
müracaat eden talebe bilaistisna orta 
okula ve liseye kaydedilmiştir. 

Orta okul ihtiyacını önlemek için 
Üsküdar semtindeki orta okullarda 
çifte tedrisat usulünün tatbikine bir 
landr. Kumkapı orta okulunda da 
talebe fazlalaşırsa ayni usul tatbik 

dlh. ccl.~;r • 

Kabataş ve Haydarpaşa liselerin 
de açılan yeni şubelerle o semtin li
se ihtiyacı da giderilmiş .bulunu· 
yor. 

Cumuriyet kız orta okulu bu yı! 
lise haline getirilmiş ve kız lisesinin 
dokuzuncu sınıfına fazla olarak gir 

lstanbul Kültür dircktörii, Bay 
Tevfik Kut 

mek için yapılan müracaatlar da b• 
okula gönderilmiştir • 

Bu sayede İstanbul semtindek 
kız lisesi vaziyeti de düzeltilmiş· 

tir. 
İlk okul durumuna gelince: Bd 

yıl ilk okullara girecek 929 ve 9 
doğumlulardan gösterişli olan1arı l" 
pılan semt haritasına göre ilk okul· 
lara kabul ettik. Bu programa b:l 
gün Hk okuma çağına gelmiş ' 'e o
kulı;uz kalmış bir tek çocuk gösteril 
mez. 

Bundan sonra sayfiyeden avde 
eden ve çocukJannı cıkula henüz ya 
dırmıyanlar için de bazı kolaylıkla 
g&terilmi~· bunların okulsuz kal 
mamaları i~in Jazım gcl~nlere emit 
verilmiştir.,, 

iki &an·at okulu enstitü 
haline kondu 

Kültür bakanlığı Sel~uk sanat 
kulile Üsküdar sanat okulunun 
simlerini değiştirmiş ve her birini1' 
adına enstitü namını vermiştir. 

zamanki eve dönüş vaktine bir şey mış gibi haykırıyorlardı.,. 
kalmamış olacaktı. Bu hfıdiseden evvel komünistler sallamış, onları istihfaf etmiş, bir 

Bu okullara bundan sonra Selçu 
kız enstitüsü \"e Üsküdar kız enc::tit 
sü denecektir. 

Şimdiye kadar Selçuk kız c:o:ınaC 

okuluna bağlı olan İstanbul Ak~ 

b 
r 

Birinci kata ~ıktr. İkinci kata çık- bir tezahürat yapmışlardı. Fakat bun çok kimseler "enternasyonal,, marşı 
tı. ÜçUncü katta bir doktorun bulun- da çok karışıklık olmamıştır. Bir söylemiş, ve on dört kişinin tevkifi 
duğunu ilk defa olarak öğrendi. Dör- çok kimseler komünistlere yumruk ile iş bitmiştir. 
dilncü katta da bir terzi varmış. Be- -----------------------------
şincl kattaki kapıda hiç bir tabela 
yoktu. Altıncı katta "profesör,, bil
mem ne yazıyordu. Yedinci kattakiJe. 
ri tanırdı: Oradakiler de onlar gibi 
bir karıkoca idi ve gene onlar gibi, 
ucuz olsun diye yedinci katı tutmu§

kız sanat okulu Selçuk sanat okd 
tundan ayrılarak müstakil bir al>şa!SI ~İi 
kız sanat enstitüsü olmuştur. 60 

D.ı okul diı,~ktörJü.Yiine de J{ll 

lardı. 

En son katın merdivenlerine geldi
ği zaman durdu: Daha fazla çıakmı
yacaktı, yorulmuştu. 

Bu dakikada, kendisini kolundan 
tutacak, yumuşak bir koltuğa oturta
cak birine ihtiyaç hissetti. O zaman 
kocası aklına geldi. Herhalde yukar
da, odada olacaktı. 

Bunun üzerine, birdenbire canlan
dı: Daha fazla yorulmak arzusu gel
mişti şimdi ona. Daha fazla yorulmak 
ve sonra daha büyük bir zevkle din
lenmek ... 

12 ayak merdiven daha çıktı. Son
ra kapıyı çaldı. Kocası açtı. K~disini 
kocasının kollan arasına attı. 

Şimdi sabahki kavgalarının yalnız 
sebebini değil, kavga ettiklerini bile 
unutmuştu. Kendisini kolundan tuta
cak birisine o kadar ihtiyacı vardı ki 
ve o gUn o kadar değişik bir hayat 
yaşamıştı ki! 

Mareşal Kazım dün büyük 
törenle gömüldü 

dıköy kız sanat okulu yar direk .. 
rü Bayan Halide Refik tayin edilmlt tel 

tir. Kadıköyündeki Notrdanı DChvol1 
fransız okulu bu yıl bakanlık tar• 
fından alınarak burada bir Ka drlcÖf 
kız sanat enstitüsü açılmıştır. 

Bu enstitüye Kadıköv akşam kıl 
enstitüsü de bağlanacaktır. 

BJ yıl bu enstitüye de yeni taJeb' 
kaydına başlanmıştır. 

teni laqinler 
Çatalca orta okulu tarih coğraf· 

ya öğretmenliğine l\fahmure, Trab
zon lisesi fizik Öğl'etmenliğine dl 
yüksek öğretmen okulu mezunlarıo· 
dan Bay Ekrem tayin edilmişJet" 
dir. 

IST ANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Tiqatrosu 
Tepebaşı dram 

Harbiyenin en eski mezun talebesi 
olan kıdemli Mareşal Kazımın cena
zesi dün büyük törenle kaldırılmıştır. 

de, polis ve ortada askerlerimizin ta- kısmı 

şımakta olduğu elliye yakm çelenkler Bu akşam saat 

İşine de bu yüzden geç kalmıştı. --------------

Sabah saat 10 da !stanbul garnizo
nundan bir alay asker, bir müf reı.c 
süvari, bir müfreze jandarma, bir 
müfreze polis merhumun cenazesinin 
kaldırılacağı Şişlideki Kazım paşa a
partımanının önüne gelerek yer almış 
)ardı. Bu sırada yağmurun şiddetle 

yağmasına rağmen binlerce halk Şiş
li caddesinde yer almıştı . tramvaylar
la otomobiller işlemiyordu. Tam saat 
on birde al bayrağa sarılmış ve eller 
üwrinde taşman tabut kapıdan çıka
rıldı. Cenazeyi ta.rıımak için lıı:ı.zırlan
mış bulunan top arabasına konuldu. 

taşıfs:ı~:ı i~~mutanı "Halis, eski Ça- M A K 2; !e T i''' ''' 
~::ik~:r:~:a;: z~:~~a, ~~~ Fr;nsız Ti~a~rosun· ( 

111 

Şimdi düşünüyordu: Kavga etmek 
ne manasız şey! Fakat, insan kendini 
tutamıyor ki! İki tarafın da kabaha
ti var onun için, - veyahut, i ki tarafın 
da kabahati yok. 

O gUn hava güzeldi. Sabahleyin geç 
gelmiş olmasına rağmen akşam bir 
saat erken çıkmak için izin istedi. Se
bep olarak da, mühim bir işi olduğu
mı ~ylilyordu. Sabahki geç kalışına 
da bu sureUe bir mueret bulmuş olu
JQl'du. 

Türkiye - Brezilya 
ticaret anlaşması 
Paris, 15 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildir iyor: 
Tarife itibarile en ziyade mazharı 

müsaade esaslı eski Türkiye Brezilya 
iti1afının Uç ay temdidine dair anlaş
ma dün imzalanmırit:rr. Anlaşma 1 ilk
teşrindcn muteber olup bir ay evve1 
haber vermek şartile feshedilebilecek
tir. En önde süvariler, arkadan piya-

kait General Halil, eski sefirlerden a Opere ısmı llllnHI ııl 
Sadrettin, eski 'şehremini Tevfik bir Bu akşam saat 20,30 da DUDAKLAR 
çok komutanlar, askeri erkan ve ta- H A L K 
nınmış bir çok zevat bulunuyordu. OPERETi 

Saat tam on ikide Teş"ikiye cami
inc gelinerek cenaze namazı kılındı. 

Buradan Kurtulus yolu ile Feriköy 
mezarlığına gidildi. Ve 97 yaşını bitir 
miş bulunan emektar asker, kendisini 
sevenlerin ~öz ya~ları ve acı teessür
leri arasında ebedi mcdf enine tevdi 
edildi. 

Pek yakında 
Kış operetlerine 

başlıyor 

SEYEK. 
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1
• Viyolonsel Kutusunda Bir r 1 itaretler 

~;i:::. Çocuk Mumyası Bulundu r.~J; ... 
=::.~:":;;:!:'~ Yirmi seneden beri canlı bir insan l 1aam1a1rimanwcuanasi*•_.. 

lir rneldep ltMüainl, .atıınlanna b - 1- k 1 
lePren .,,.,.,hayra.,,.. #tar- gi i sarı yuz u mumyayı otu-
:::!o=: -~"''.,/::;:. ğunun altında dolaşbran Kont 
.......,.. Her memlelıet px:aflr Kerkof'un bu esrarengiz hadi-
..... 6a ltitttın pcty1m tılrnaı 6ir • 
1-lıtır. Km... bmatı .,..., olmafı seyı aydınlatması bekleniyor •• 
lltinema. F alıat 6a laaklnn 711111 
6aıında bir de IHIZİle otır. 

Kanıma, eler ltqdtııltat aiya
fle war oereeehe, lıalemla drr 
l'llr oe .,,.tenin 'Ytll"alıltır1, ~ 
lıap.ıcır si6i 6a ~etrelil yadcınn 
Wiaii,.. lıtıpanır. 

Pariateki otellerden bfrlnde, ay- ve içlnden evvell viyolomel kutusunu 
1ardaDberl, eerannsız bir Rus oturu- çıkardı. Fakat, kutuyu açmca bir çıt. 
yordu. tamının Kont Kerkof oldufunu lık atarak geriledi: 
aöyliyen bu adam Beyaz Rualardudı Viyolonael kutusunun içbıden bir 
ve lhWllden sonra memleketinden çocuk ölUaü çılmuftı •• On dört, on bet 
k&ÇIDlf, Franllaya gelmilti yqmda bir erkek çocuk, mumya gibi, 

Kont Kerkof, yt1zl1 hiç gWmiyen, hiç bozulmadan, kutunun içinde yaa
az konU§&D. ağıi- alır yUrilyeıı bir a- yordu. Mumya, gibel bir çocuk teı,. 
damdı. Her 1&bah kolunun altma vi- sUmlle gWttyor, kırmızı dudaklarmm 
yolonsel kutusunu alır, otelden çıkar- araamdan bembeyaz ellileri görUntı
dı. yordu. Gözleri yan kapalı idi, uçlan 

Kont Kerkof'un caddelerde, park- a1nma döldllmtlfttı. 
tarda ve bahçelerde dolqtıfmı gö- Otelci hemen pollle haber verdi ve 
rürlerdL Fakat viyolonsel kutusunu mumya Adli bb daireelne gönderildi . 

Ne 7tJSllı, lıi araıltı nraıla 6a 
'-ınlar, t1ralılı lıalcrrtılı ehilı oe 
-.ıı Clllltlllfltır1n aümlmaine 
te6ep ohqor. Eier maele, 7"'mz 
6ir 7fllllqın 7t111imaından i6crr.-~ 
.,.., lıimae aldlf'lf etmez. Kiiçük 
6ir emelıle diiseltilir. Fakat anat· 

bir kere olsun açbfmı kimse g6rme- Orada doktorlar ceaedl muayene etti- Jfta Battera 
mitti. Ne oteldekiler, ne otelin civa- 1er ve gocufun yirmi .,.. kadar evvel 

lllı7afun, Jıi ~tırfCI """' hr
fll'Cl)u oe onlcrr meılmr hlıtafi 

Iİ6i 6ir "Lafalıre6a/,, 741 nm ala 
-.1-a 7Cll'fllldlflaılırlar. Hiilr 
111iiıt ....,... lHılrmazlcrr. Gaete7t' 
ıepnı, 6ir dedilıodrıya lıallıan ~ · 
lıi, nusrcık gibi lnılltınntafa hl· 
"ıvtcır. 

ltlaela, ilıi Pli önce, lstt1116al 
•W lüainde itilen 6ir llfCllcrs 
,_,.,..,,., bir pzetenin illr 
~CI raimlerl• dontlfrltr 
ralr 7flr 6alnlllftıre Hem tepainde 
"'• Wcıre ...ıanii relıiftlren 6ir 
~ ~7e1rd, 6ir ,_,.,,.. il• 
Wr ..,.._ ar..,.Jalıi 6a d...,_.ta 
:e.ele, 6aet.,e niçin weçiyor? 

""'• ....ı 6ir elaernmiyd, n., 
tiirlii bir tlerinlilı, """6i dtlfJG 
Dar? 

Dün tle )'ine 6aıAa 6ir .,..ıe
de koecıman laarllerle l.ıilılll li· 
~~· elri "mqlaat bir c:iirüm ( /),, ...... -.,_,ta. Görünce tüylerim !'-4i. F eei bir ıey alda, Nrı-
llta. Meler, ortada ~ 6iı 
~ caalanJuılma.ııwian hat 

bir it .YOlınnıf. " M qlaat 
~''huna mı derler. Ktınrımı 

,,. ıni onlı;yorm? .. 

•-• s.r.. •elince, 7in• 6u sa.· ;::e, ıneldeplerin oerimmli-
la..JJ~ rocalıltır1n """'"1ıfınJ"", 
~-ve .,. 4üiplinin 6osaltlr 
~ tilıG7etler ahraz. Ba ar 
tı4ı ltalrlı olanla, efer ,..--

rmc1a oturanlar da hlç bir r.aman cat- öıdilrWm111 oldutmıu antaddar. Bir kadın tayyareci 
gı aes1 duymamlflardı. Ortada bulunan bu mumya bir fa-

Onu, kutusu koltutunun attJnda. c1anm - adeta canlı - p1ı1dl idi. Fakat daha rekor kırdı 
bahçelerde ve parklarda. dolaeırken facia neden ibaretti? Bir cinayet ml ! 
g&ıen1er dtln)'amldan bemdı ihtiyar V&klt8fz bir ölUm mtl? Bu, henilz 
bir mualldflııu l&IUl'lardı. mumyanın mm olarak kalıyor. 

Hakikaten, Kont Kerkof parklarda Bu mumya hadlaeel mtbıuebetlle 

bir kanapeye oturur, kutusunu yanma bqka bir vak'ayı hatırbyabiliriz ve 
koyar ve saatlerce dtltflncelere dalar· belki de, bu yeni mum,a biklyeıd di-
dı. ferinin aynidir: 

Bu garip adam bir gthı otelden ta- Aranyi lmıhldeld bir Kaear lllml, 
mamile çıktı gitti. Fakat, otelciye bor bndlsfnl dthıyanm en mee'ut adamı 
cu ftl'dı. Borcunu ödi~ O- sayıyordu: Çl1nkil mevdJil kMmJa n
telci de, paraya mukabil, effUDll zap leamlftl. l'akat, bu uadet uzun ldlr-
tetnüftl. medl: Kanmnı lraybettt. 

Bu ..,., bir WldJktan ibaretti. Bu felüetten lrend.latne lraJan bir 
SandqJJn lglnde bir talam elJd plakll yadldr vardı :San açh. mavi s&ftl, 
çam81D'larla o llltlhur vlyolowl Jnı- .mmıı bir yamı. Alim, oocuıun U.. 
tuau ftl'dı. Ot.elet, bmı1an atmac18n rlne titriyor, oau da kaybetmek kor
ll&klamafr dilftlndtı: Belki bir gftn re- kuıru ile ilmin bllttlıı vuıta1armdan 
lir de parumı verir, fJIY88IDI alir dl- istifade ederek ona balnyordu. 
ye. I'akat, •vallı baba adeta bqma 

Aradan aylar geçti Artık kimse ı gelecek ikinci fellketl biliyormut: Ço 
Kant KerkOf'lı hatırlamaz olmuttu. cuk 8 yqmda iken anlqılmu bir hu 
BeDd ot.elci bile onu unutmqtu. O'- tabla tutuldu Vl)'Ul&nm. Pragm ve 
dumdakl mcbtı bodruma atmqtı. Berllnln en btlyllk doktorlan bu hu-

Geçen gUn otelciye .Amerlkadan tabf1 ketfetmekten w çare bulmak

Kadın tayyarecllerden biri daha 
rekor kmh! Yeni Zelandalı Mla Bat
ten lngiltereden Avuaturalyaya bet 
gtın, 21 saatte gitti. Halbuki, kendlaln 
den evvel bir tayyareci bu rekoru al
tı gl1n, 21 saatle elinde bulunduruyor
du. Bu BUretle, ırı. Batten bu reko
nl tam. btr gUn farkla kırmtt bulunu
yor. 

Tayyareci kadın, ayni samanda, 
keDdlainln ~ bir rekorunu da kır
IDJI oldu: a.mdın evvelki bir merin
de fncllteredell Avuaturalyaya 14 
gUn4e sitmlfti. Aradaki fark tem 
9 gtlndilr. 

BugUn, b.andltlaft ba yeni - mu
vaffakiyeUe, kadın tayareciler iki bü-
yllk ıelı:oru ellerinde bulun~: _________ ___;,;;.;....;,.~ 

Bunlardan biri :tngllt:ereden Kap bur
nuna yani Aferikanm en cenup nok
tama) 3 gOnde glclen Amy KoUllOD 
dlieri de, bu llOll muvaffakiyetle, Mis 
Batten. 

bir mektup geldi. Mektupta Kont Ker tan lciz kaldılar. Çocuk öldtı. 

kof, ona, borcuna mukabil, Andığı w. Kacar lilml, gocafundan bUablltlbı Ev 1 i bir k ad 1 n 
içindekileri 1&tmak için milsaade edl- a)'l"llmala tahumnW edemlyeceltni 
yordu. dtlttlndtı ve htlktmetten çocuğu mum-

Bunun tızerlne, otelci 118.Ddığı açb yalamak mtıs11deıdnl aldı. 

plı olntaMqdı. Bir Mtlüenin yal- Alim çocuiunu mumyaladı. Onun 
nalılintl bil --&. im 6i en llmtifl e1bl9elerlnl gl1dlrdl ve bir 

na • e, "---- ra ' r cam mahf••mn ~ koJdu. Prot• 
mg 7fll4ap balar. Sanır lıi o_. .ar AranJ1 bittin haJatmı gocuian 
mi•, hnır..W lıot amd iP,. 7'1" m1JID.1Ufle beraber pglnU. OldQll 
sılmqflr. Mman da mumyayı Tıb mtlEBine koy 

Şa Wde handan .anra, mei- dalar. 
tepten lotwapırlıen pe1ı tlilılad!I. Kont Kerkof adim tqıyan, fakat 

kim ve ne o14ufu belli obmyan eera
ol,,.,tı "'111alım oe rocalılcırı fr rencts adamm Partate bırakUtı mum-
mcrrtnmfCln gelıinelina. yanm mm da bByle bir macen. mı 

S. Gezgin acaba! 

Hayatını telalikeye 
koymalı mıdır? 
Bir Od laafta evvel ıanare ile 

Avrapadan Ameribya seçen kadın 

tanared Miaten Markhua flmdl 
tekrar Avnpada halaa1l)"or. l'&Qt, 
bu aeftr bir bafkumıa tan•ruiade, 
101 arkadqr olarak plcU. 

Mlaten Markham timdi Pariate
dlr. Yakında Avrupa - Cenubi Af
rika aef erine çıkacak. Bu suretle 
Mlsten Markham laayatlllı Jantlara ""'= • aııq,iıJılarun, aca birer • ..,. 
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~ ll'abt aradıimz bulamadı. Daha 
"'- 't ..._~Jetti, ula ve sola dolru kay. 
~_rene bop &itti. 
~~r yandılr saman GGlerin 
~ ~ cötaUne dofru ka111Uf, 
~kendi &8pllnde biribirine ke.. 
~ ti. Genç mm yUzllnde leT • 

~.,. latemeditı bir halden kurtu. 
...,.. flhatblt belirdi. 
~. de biribirlerine yeni yılı kut. 

~ilanım· 
~ •rtıJr eksek! .. delil mi? 

~ de hemen .aze bnftı: 
~ ~ cideHm artık ... Çok yoruL 

--... bol bol eilendlk. G8rece • 
._.;VlllGk. Delil mi Aziz? 

cı..; kızıyordu. 
"1 «'ua-mee IClumfdaly upJ 

Fakat gOl yapraimdaki bir sil dam. 
Jan kadar 18s ahcı ıanoı çekici olan 
bu ıenç Jm: • 

- Delil mi AN1 
Derken lnwıı bir anda bilyWilyor • 

du. 
Ona: 

- Hayır! .• öyle defiL"' 
Demenin lmklm yoktu. 
Remsi Bey onlarqı daha bJmalan. 

m 13yledl. Hatta uıl bundan IODra COf. 
kunluk bqJarmıı. Zaten otelin hazırla. 
dılr ıOrprkler de bundan sonra ıa.te.. 
rilecelmıif. Halil Beyle diferi de Rem. 
zi Beyin tarafından çıktılar, Wdn GU • 
Jer on1ann sözlerini bitirmelerine va. 
kit bırakmadan Azizin koluna cirdl: 

...:.. Ydbap diye ne zamandanberi da. 
ha çok çahıtı ve yoruldu. Uykuıus bL 
muml He drpris ppacaklır ki? .. De. 

iil ml Asisl-
Asls ubideQ bUJWen•lpi: 

-Evet... 
- Hıkkm yok mal 
-var ... 
Artık kim ne dlytbilirdl1. 
Zaten bepei de ~ JQ1ran "'1e 

dUftlndiller: 
- Bqbap Jraı .. k ıp.ı acele ediyor. 

lar. 
OnJum banda Jralmalanm latemek 

timdi hatta bir •JllllShk olurdu. 
Asiz tndi)deriDİll Jtblerinde bu IDL 

na71 okumakta sGslilk çekmedi. Bu, 
onun kalbini bOlbt1tilA mkı,or: 161•6 • 
ntln içinde bir bqun koıçesi ılbl •in'· 
Jaftlmı unıyordu. 

Ah, onun ne saftlh oldupu bir 
bilHlerdi ı ... 

O kadar Umltlerle &ittili bu yı11-. 
fi ellencnlnden ele hiç bir teY Jra.ıan • 
madan, mabada dolnı bir adım bile 
ilerliyemeden dinllyordu. 

Merdiveni beraber çıktılar. 
Kendi daireleriııin kap111ndan bir • 

likte &irdiler. 
Fakat orada ıeng Jm Adsi bir baı 

ipretile 1etımladı: 
- Allah rahatlık verlin 1 
Diyerek kelleli ""•una ıfrdL 

Aziz, yibllne kapanıDIJ olan kapı. 
ya babblnv1tı. 

t~erlden kilitlencliiini duydulu sa • 
man da bir kaç dakika oldqu yerde bir 
heykel cfbl durdu. Sonra elleri urktı, 
vUcudu ıntedl, uykuda ıezen bir ~ 
ta cibl odasına cirdi ve bryolıamm .. 
yak ucundaki koltuia ç8kt0. 

Açık, lmmrn bir dekor, açık kmm. 
sı elektrik ıpfı ve kısaca inaanm ıas. 
terine taze bir qk &ibi tue bir karan. 
m ciW gtllUmaeyen bir oda... Fakat o. 
rada bir zavallı var. Herknin çok mn' 
ut, çok talihli zannettili bir zavallı! .. 

Kalbine ve haline uypn olmıyan 
1Uzel dekor onu rahatsız ediyordu. E. 
lektrili 18ndürdii. Balkona dop y6 • 
rlidtl. Havanın çok serin olmasına raı • 
men a1nmr ve ıöltGntl rtlsslra verdL 

Yam ~da Gillerin odaemm Jm. 
pnı vardı. 

PancW'lann araamdan mavimtırak 
ıpldar azıyordu. 

Or•ya baktı. 
Bütiln bayat ve biltOn saadet itte bu 

tahta parçalarmm ardındaydı. 
Gilleri b"r daha görmek iıtedi. 
Onu g3rmek, belki daha açık ve lil

sel bir halinde s6rebilmek... 

-·-Bej renıt ft pm1 pınl 1ııtr spor 
mobili kapmm &ılbıde darda. 

En kilçilk bir çizik " bosak 
Kıt olmaamı ralmea ba'ft aç* 

lnuıa oldulundan tekerlekleri de 
mlsdL 

Bunun fabrika amballjmdan 
çıbnldıtma biç tupbe yokta. 

GWer aaat on bire dolru odalinClll 
çıktılı saman Remsi Bey ona ..e 
vende Jrarplach: 

- y ..... hediyeeini yatak ·
hiç olmana buraya kadar ıttin:iMIE 
terdim. Fakat bu bir kababk -., 
~ Jm merak ve hayretle 
Bir hediyenin evin içine bdaı' 

tlrDmeli niçin kabük olınmduP 
Remzi Bey ı0J6-edl: 

- Bununla beraber lıedi)'e11 
kuvvetini bana ftl'ell Adsdtr. O ôl 
masaydı iflerim bu kadar iyi dtllMiilıl 

Gelinine kolana usattı: 
(Ar-. .. ) 
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ANKARA Anonim Türk Si· ANADOLUAnonim Türk Si· 
gorta Şirketinden: gorta Şirketinden: 

Kadromuzda açık yer oımadığıodao memurluk 
talebl hakkında müracaatta bulunulmaması rica 
ol onur. 

Kadromuzun tamam bulunması 

murlyet talebinde bulunulmaması 
baseblle me· 

Adliyenin ı,ıerlade 
yeni vazı1etlerı 

Döğme dat1aşından davacı fe1ogat ettiae tle 
Müddeiumumi takibata tıeoam etti 

Ylldırım 
temyizi 

mahkemelerinin 
de ylldırım gibi 1 

CV. No. 186721 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - 100,000 metre tek •e 40,000 metre çift nakilli aahra kal: 

losu açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Meakür ıniktar kabloların muhammen bedeli 5,000 ve 

muvakkat teminatı da 375 liradır . 

3 - Eksiltme 20-11-936 tarihinde ve saat lS de Ankıı.rad• 
Posta T. T. umumi müdilrlüfilnde toplanacak alım Htım komiıyo· 
aanda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak Vf ı' 
•cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 

~amede yazdı belgelerle bera ber ~ezkur ta~ihe müıadif cuma j 
u saat on bete kadar mezkGr komısyona miıracaat edecekler-

' 

9 - ~artnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve Is· 1 
lda Levazım Ayniyat muavin Jiğinden parasız olarak verilecek ) 

(1193) (1829) 

tir. 

/stanbul Üçüncü icra Mem-urlu
~nd.an: 

Paraya çevrilme!ine karar verilen 
hane eşyası 20.10.936 talı gtlnü Pan
galtı Bilezikçi sokak Anı oyan a partı
manının K. No. lu daire!inde paraya 
çettllerek v~ kıymeti muhammenesi
nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması ayni gün ve 
saatte 2J . 10.9~16 c:arşamba. günU ya
pılacağı ilan olunur. 

.(V. p. ~53) 

ASIM US 

Spor ihtilafı 
hallolundu 

( ll sı yuru I ırırıdft ı 
bölge başkanı arasında ihtilaf çılı:mıt -
tı. 

Bulgaristanın 
vaziyeti 

( Usıyanı ı ıncld' J 
~ "Jl "Belgratta ıeçirdiğim bu bir gu 

içinde tekrar ayni hiıleri ya.şadım: 
Memleketinize her geld:ftm zaman 
seviniyorum., ve memnuıı olarak ay
rılıyorum. Yugoslavyanm merkezinde 
gördüi'üm hilsnU kabUlden dolayı eok 
mütehaaelıim. Burada ıunu da ipret 
etmek isterim ki, bu seferki ziyare
timde prens Pol tarafından kabul e
d :tmek şerefine ma.:ıha.r oldum. Dt~r 
taraft&n, B&fvekil B. Stoy&dlnoviçle 
de tekrar göıilfmek fırsatını bııl
dum.,, 

TUrkiye Hariciye vekili bundAll 
sonra. Balkan atıt&ntırıdMJ baheedete1' 
!S6Yle demı~ır: 

dBalkan antantı tam bir fikir aıt• 
Iaımaaı i~lnde bulunmaktadır. su 
hususta şunu da ilave etmek isterllll 
kf Balkan devletlerıne karşı tıutıı•· 
ristanın vazl)·eti d~ ~ok iyi ş~knd• 
inkişaf etmektedir. Bunda K~c t• 
vanof hUkQmetlnln bUytik bir roUI 
vardır.,. 

HARICIY& J'EKILJMIZ 
SOI<'l'ADA 

Sotya, 15 (A.A.) - Bulgar aj•ll 
st bildiriyor: 

Avrtınndıın memlrıkettne d8~ıne\c" 
te olan Türkiye hatlely~ vekfll dok 
tor THtlk RtiştU Araa bugtln Saf· 
;tadan reçmlttlr. 

DokLor Aras, Dı·aıoman huıSI•' 
iıtllsyonunda baıbakan \•e dıt ı,ıerl 
bakanı Bay Köseivanof ile Türklt'' 
nin Snfya elçisi •e dt~er ze1at tar• 
frndan karşılanmıştır. .w 

Dtuom&daıı .8ofJl'•Y• ~~~ 1'"" 

bakan samimi surette ıörii.Je!~et • 
dit, 

' Sofya istasyonunda Dr. Aras •~ 
çilerl~ ve nazırlarla beraber kral 
Borlsfn niümeulli tarafından karŞJ· 
lanmqtır. 

htu1on alonunda lkf b&kan tte" 
nln hareketine kadar kon11f111aıat1ll• 
da devam etmişlerdir. 

Trenin hareketinde Doktor Arsl 
sanlfmt surette uğurlahmrştır. _, 

Bu lhtlllf aralarında halledilemiyen- c Um Ur j 0 et 
ce Tilrk spor kurumu ikinci bagkanı B. 1 
Halit Bayrakla futbol federasyonu rei•i bayramı 
Bay Hamdi Emin Çap bu ihtilafı dUn 

tetk'k edtrok bir proje ha.cırlamıılar - (Üstyanı Birincide) 
dır. Bu projenin nizamname ~hkiınma Camnrlyet bayramlarının, bir gtl1' 
tevfikan hemen tatbikine baglanmasr Öbttkt ltlıden ba~lamak u,efl 
İstanbul bölgesi baıkanlığına bildiri! - tam Jd günlük umuhll tatili nrdıt• 
mi~tir. Proje gudur: Bıa yıl, ayın 28 ıi ç&l'f&mbaya I' 

lttanbul, Ankara ve bmlr batıeteti 
0
o 

arasında futbol milli kUıneıl tetlı edil • liyor. Demek tatil çartamba ,U..f 
saat 13 de başlıyacak ve cumartP' 

miştir. Bu kümeye 1stanbuldan dört ve gUııü sabahına kadar süretektlr. __ ~ 
Ankara ve İzmirden ikiıer klüp i§tirak ıv 
edecektir. Resmi mUme!elerde eumar 

günleri de zaten öğleye kadar çsJı• Kümeye seçim: Ankara ve İzmirde """ 
şıhr. Şu halde, o cumartesi yarı..

bütiln klüplerln lftlrakile yapılmakta günlük çalıamanın da bir .-nk yeri-' 
olan 1Uc maçlarının birinci devresi ne • :w- ~- e· 
tlce1lnde derece alacak klüpler araaın- de sakatlanaeatrndan şüphe etmtJll ti 
dan birinci ve lklneUer milıt ktiml)re 11 ... Pasar tatil J şu halde 28 biriO ti 
seçilecektir. t91rin çarşamba saat 13 ten 2 ıklO 

teşrin pa1artesf sa bahrna ilacl•t latınbulda geçen sene birinci kil ~ tatil fanedeblllr.ve fşlnw crfic:Un~ 
meyi teıkll eden 12 klüp arasında aynı • 
zamanda Uk maçı mahiyetinde olmak ü- ona rHre tutabilirsiniz. 
zere b'r de-vreli müsabakalar yapılarak Bu tatil içinde, her müessese ~~; 
derece alacak haftan dHrt lttup milli kil h,tıfı halde, mUstesna olarak ,..S1P" 

meye aynlacaktır. lstanbultın ikinci kil bfr yer, pazar tatllf 7apmıya~=, 
mesini teşkil eden 12 klüp aralannda Büyük Ml~Jet Meclisi! Bü7Uk 1\fill:. 
bir devreli lik ma~rnr yapacaklardır, MecUsinin, yeni toplantı yılı 1 nd• 

Milli küme rnilııabakalarına ilkba - tetrlnde batlamak eaaal tefkilAt 1'f, 
harda başlanacak ve bu müsabakaların nunu hUkmU oldufu için, taamtll ' 
programı ve bütçesi federasyonca tan - dufu üzere o aun mecliai mutat .... 
zim edilecektir. rasimle Refalcumhur açacakt•t, 

tstanbuldan dört k1Up milli kUmeye ____________ ___..;_ 

ayrıldıktan sonra geriye kalacak 18 cusu ile otomatik olarak yerlerini 4•' 
klilpten ki.imeterfnde alacaktan derece • ğittireceklerdir. el 
lere gijre 10 klilp birinci ve 8 tdilp ikin- İstanbul pmpiyona kilnıesile birlP,, 
ci kilmeyi te=kil edecektir. ve ikinci kilmeleri ve diğer teıvik oıO 

ı ~" stanbul şamp'yona kümesini ter - sabakaları Taksim, Fenerbahçı n_ ~..ı 
kip edecek d1Srt klUp aralarında İltan - ref stadyomlannda cumarte1i ve ~ 
bul birlncilili için aynca müsabaka ya- gUnlerf :yapılacaktır, • 
pae~khırdrr. . lst. pmpiyona kümeıi haırlıtd'rı" 

Birinci kilmenin birincisi şampiyona dan bölgeye tefrik edilecek rnikd~At 
kUtnesfnin dlSrdüncilsil ile ve ikinci kil - nisbetini İstanbul bölıe batkanı ~r 
menin birincisi blrlnci kUmenin sonun- edecektir.,, 
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~I lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illi.nları 1 
Semti m.,lumı ve mtJaallui 

Bablll, Naib meaçlt Calalotlu 
Unkapanr, lbnl meddaı ,, 
Unkapanı, Yawz Eralnan Cami altı. 

Mucldeti icarı T•limi tarihin den 937 ıeneei 

sayım ocalt Ye kanlı ~ar Ye 

Na • .., 

8 23 
19 
7 

Cinn 

Hane 

muhammen lıiraa 
Lira lnınlf 

lbni Meddas camii 
Dükkan 

28 
s 
6 

ma:yıı nihayetine kadar. 
Seneli~i 

Lira kuruı 

CümUfau,u Yıldız tab:rada. 80000 bin metre murabbaı tarla 32 

sayım ocatı, Şe,tandere mnkiln· 
de 
sayım ocalı, Kanlı tabya civan 
Sayrm ocağı, Yıldız tabya civarı. 
Sayım ocağı arazisinden 
Sayım ocatı Keçedereıi mevkiin· 
den 

50000 ,, 
23000 

" 18000 ,, 
15000 ,, 

Kum ihracı 

,, ,, n 

,, ,, ,, 
•• ,, ,, 
,, ,, ,, 

,,, 
,, 
,, 
,, 

20 
12 50 

7 20 
6 

60 

Doktor alınacaktır 
Askeri fabrikalar 
Umum müdürlüfünden. 

Ankara civarında istihdam edi!mek üzere bir doktor alınacab tır. 
isteklilerin istidalarile Umum Müdürlilk Sıhhat Şubesine müracaat-
ları. ( 2065) 

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - V ek&letçe alınacak 380 tenek• benain açık 

konmuftur. 
2 - Eksiltme 19-10-936 gününde ıaat 15,30 da vekalet bi· 

nuı içinde toplanacak aatınalma komlıyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen keılf bedeli 1748 bradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kul'Uflur. 
S - Benzin toptan teaellUm edilmlyecek, prtnameılndeki mad 

Müddeti icarı TMlimi tarihinden 939 ıene1i Aiı ıtos nihayetine kadar. del mahıuıları mucibince bet tene keden atalı olmamak Gaere lü· 
Yukarda yaıdı mahaller kiraya 'ft!rihnek üıf!re açık arttırmaya konmuıtur. lateklller ıenelik nm haaal oldukça alınacaktır. 

llauhammen kiralarının yüzde yedi buçuiu nisbetinde · pey akçt:ldrıl e birlikte ihale ıünü olan 28 tet· 1 - ŞartnameJi ıBrmek ve al mak iıtlyenler 
rlnievvet 936 pazarteti ıünti taat on b•ı• kadar Çenberlitaşta lsta11 bul VakıElar BatmüdUrlUIUnUn a• büroıuna müracaat ederler, ıartna me için para alınmaz. 
ilam kalemine ıelmeleri. (2213) - 7 - istekliler 19-10-936 ıünü muayyen saatte teminatlanm 

C• i 
ınaı 

Yoiurt 

milıJan 

25000 l&:ilo 

tahmin ilk teminat 
bedeli 

16 kurut 300 lira 

ihale günii 
hamilen komisyona müracaat etmeleri. (1195) (1830) 

231101s3s cuma Denizyolları 
ıaat 1 S de. i Ş L E T M E S i 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cinı ve miktarı yazı· Acenteleri: KaraköJ _ &öprilbat: K .. lf bedeli 1031 lira 14 kurut olan Beya2it yanıın kulesinin 
h yoprt açık eluiltmeye konmut tur. ihalesi yukarda yazılı gün ve Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade tamiri açık ekıiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakı ve fartnameıi le
aaatte komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her ıün levazım kale· ı .. -- Ban telefon: 22740 --.. ı vazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler belediye fen itleri mG-
~inde görülebilir. (1954) K A R A O EN 1 z dürlüğünden alacakları fen ehliyE't veailc:uile 2490 No. lı kanunda --------------------------! ~dı~bnTil~Mbruş~k~~~m~~zn~~ 

3 Üncü icra memurluğundan: p O S TALAR 1 
bile beraber (bir ıiin evveline kadar ilk teminatın 1abrılma11 daha 

15 Birinciteırinclen itibaren muvafık olacaiı) 22-10-936 perıembe günü saat 15 de daimi er 
llbame Ue Fatma ve Milrii••tin taaarnıflarında olup Emniyet Karadeniz poıtalarımn proa· cümende bulunmalıdırlar. (B.) (1943) 

Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına 2264 lira ramları dejİfKektir. 
la,met takdir edilen Kabataf ömer Avni mahallesi Acıçeıme soka· Bu tarihten itibaren Kara- İstanbul belediyeıi fen itleri müdürlüğünde 300 lira ücretle 
iı etki 10, yeni 12 No. lu iki tarafı ki.tip Hakkı han .. i, bir tarafı deniz postaları lıtanbulclan çalıımak Uaere makine ve elektrik mühendislerine ihtiyaç Yardır. 
Hidayet vereseleri hanesi, blr tarafı JOI Ue mahdut bir e•in tamamt· PAZAR, ÇARŞAMBA ve CU. lıtekUlerin tahıUlerinl hiç olmazıa 4--& sene evvel Anupa· 
nın aatdmuma karar verilm~tlr. Makar evin evaafı atalıda yazılı· MA günleri kalkacaklardır. da yükau teknik mekteplerlhde ikmal etmiı olmalan ve bu dipler 
dır. Z..in kab: Zemini çimento korlclor ~e tatlık, bir oda, bod· PAZAR günü .. at 16 ela maya letlnaclen ba1ıadırlı.k Yeklt•tlnln makina mühendislifi ve elek-
ıumcla od\lftluk zembai moorik balmnhalı kuyuyu havi bir mut kalkacak vapur gidiıte Zonrul· trik mübendisliii ruhıatnamesini haiz olmaları lazımdır. 
fak, hela. Asma kattaı Bir oda, Ost katta: Bir sofa üzerinde biri dak, tnebolu, Ayancık, Sinop, fıteldllerin mufaaaal kal tercümui, hangi mektepten me 
sofadan camekinla a)'tllmıı üç oda, bir hela, merdiven üıtünde k\· Samsun, Ünye, Fataa, Ordu, olduklarını, o mekteple hangi denlerden imtihan olduklarını ve 1; 
ler _... B" bed d l ki · · h l kt 'k Gireaon, Vakfıkebir ve Trab- diıe kadar nerelerde .. -1ıtbklarmı ve kimleri referans olarak ıöatr •anıl!'. ınanın eın uvar a n gır içı a ıap olup e e rı te· ~ 
•iaatı vardi!'. Umum muahuı 110 M2. olup bundan 76 M2. bina· zona uğrıyarak Rlaeye kadar receklerini iki adet fotofraf ile birlikte İstanbul belediye reialiii· 
dır. tıbu •• açık artbrma:ra vaze dilmiıtir. Arttırma peıindir. ıiJecek ve dönüıte bu iskeıle- ne vermeleri ilan olunur. (B.) (2233) 

Arttırmaya iıtirak edecek müıterilerin kıymeti muhammene· lere ilaveten Of ve Akçaabada ı 
ilin yüzde 7,5 niıbetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat uğrıyacak, Sinoba utramıya. 

caktır. 
lbektubunu hamil olmalan İcap eder. Müterakim vergi, tanzifR.t 
lenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. 20 ıenelik vakıf icares1 ÇARŞAMBA günü saat 12 de 
t&vizile telliliye müıteriye aittir. kalkacak vapur gidiıte İnebo

lu. Gerze, Samıun, Onye, Fat· 
Arttırın~ ıartnameal 28-1 J-936 tarihine milıadif cwnartesi 

IÜnü dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttırmuı sa, Oıdu, Gireson, Tirebolu, 
14--12--836 tarihine müaadif pazart•i gUnU dairemizde saat 14 Görele ve Trabzona uğrıyarak 
t keaa Riseye kadar ıldecek ve 
en 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada !>.del, kıymeti 

d~nilıte bu lıkelelere ilaveten 
llluhammenenin yilade 75 ini bulduiu takdirde üıtte bırakılır. Akıi 
... 1_ Sürmene ve ıinoba uftnyacak. 
-.dinle aon artbrmanın taahbUd ü baki kalmak üzere arttırma or. 
ı,.__ tır. 
-t IÜn d&ba temdit edilerek 29--12-936 tarihine müsadif salı gi:- CUMA .. 
llii aaat 14 ten 16 ya bclar dairede yapılacak ikinci arttırma netice- ıünu 1&&t 12 de kal· 
. kacak vapur ıidiıte İnebolu 

~•ilde en çok arttıranm iiltilnde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve Sinop, Samsun, Cireson, Trab· 
~na. kanununun 128 ıncı maddesi ne tevfikan hakları tapu sicilleri· zon ve Riaeye uftıyarak Ho. 
~it olmryan ipotekli alacaklar la diier alakadaranın ve irtifak para kadar ıidecek Ye danu,. 

sahiplerinin bu haklarını ve huauıile faiz ve maaarife dair te bu lıblelere ilaveten Pa· 
0

lan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı zar'a utrıyacaktır. 
~iiabitelerile birlikte dairemize bildirmeleri li.zrmdır. Akıi tak AJn" kesa US Blrincltet-
ırde haklan tapu sicillerile ıabit olmıyanlar sa.tıs bedelinin payla~· rinden itibaren meyıimllk dlr· 

~&tından hariç kalırlar. Daha faz la mal~at almak lstiyenlerir dilncU bir poata kalkacaktır. 
talr - 1289 numaralı dosyada mevcut evr:lk ve mahallen haciz Vf' SALI ıUnleri aaat 12 ele kal· 

db; kıymet raponınu g8riip anlıyacaldarı ilan olunur. (2221) kacak olan bu ua •• potta ,,. 

Paralı yatılı ilk okul 
diıt• İnebolu. Sam11&D •e 
Orduya ujrıyarak Trabzon 
kadar aidecek Ye dönilfte bu 
iskelelere llAveten Clreıona 
uğriyacaktır. (2085) 

Senelik muhammen kiruı 98 lira olan Balatta Hızırça 
mahallesinin Köroilu aokafında )'eni 2 No. lu iki kat iki odalı kiair 
ev teıllm tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 seneleri mayna 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuım 

Şartnamesi levazım müdürlüiün de ııörülebilir. JstekHier 7 lira 
kuruıluk ilk teminat makbuz -veya mektubile beraber (bir gün ~ 
veline kadar ilk teminatın yatın? maaı :laha muvafık olacağı) 3--1 l 
-936 salı ıtınU aaat 14 de daimi encümende bulunm~lıdırlar. 

Pqabahçe - Çubuklu yolu lntaa 

Şartname 

bedeli 

tmm lkmaU 23 K. 
Y qilköy iltisak yolu intaatının e· 

(1) (2228) 

kqil becl eli 

4804.10 

aaıh tamiri. 39 ,, 7754,05 581,11 
Yukarda keılf bedelleri yazılı yol tamirleri yapbrılmak il 

a:rn ayrı açık elulltmeye konulmuftur. Keıif evrakı ve tartname 
hlaalannda ıöıterllen bedel muk,.. bilinde leva•ım kaleminden al 
bilir. lıteldller elulltme ıilnünderı en ıon iki ıun evvel BaJJndarla 
dir.ıctôrlUtüne mUraeaatla alacakları fenni ehliyet veeikaılle 
No. b kanunda yaaıb ı•rakı ve yukarda ı&terilen tık tem 
makbuz ••1a m.ıctubile beraber (bir rUn evveltne kadar ilk tem 
nabn yatırtlmaıı daha muvafık otacafı) 20-10-838 ıalı ,UnU 
14 de claimt enctımende buhuımalıdırlar. (1) (1900) 

Ke,il becl eli 
lstanbul Kültür Direktörlüğünden ı 

1 1 - Zincirlikuyu kötklerinde ilk okul talebesi için paralı yatr 
1 bi r Pansiyon açdmııtır. 

Salkı:nsöğütte Hüdavendiııar car.I· 
l:Jtanbul Vçüncü icra Memurlu- desinde Karaki Hüseyin Çelebi ca· 

ğundon: mi minaresinin yıkıhp içeriye ye· 
2 - Zlncirllkuyu ilk okuluna yazılacak yatılı talebeden döı t 

ltJcaitte ~denmek Unre 80 lira panıiyon Uc!elj alınacaktır. Me· 
1'1ıır çOcuJdanndan tensillt yapılamaz. 
letc1 3 - Tatil devreıinde okulda kalanlar, ayda 12,!S lira verecek· 

ir. 

..._..L._4 - Yatılı talebe elbiıe. çama!ır ve kitaplarını kendileri ala· 
~rdrr. 

riiu ~ -. ~ azılmak ve dalıa fazla malUnıat almak istiyenlerin hl'r 
ı.._. ecıdıye köyü civarında Zıncirlikuyu ilk okul d;re•~lörlüiüne 
..... "'1rnaaıan lizımdu. (2214) 

Paraya çevrilmesine karar verilen niden yapılması. 
knsa ve yazıhane eşyasının birinci a- lıtanbul 25 inci mektebin tamiri 

799,25 
631,48 

59,94 
48 

çık arttırmasının 19.10.936 pazartesi 
günü saat 12-14 arasında 1stanbulda Yukarda keıif bedelleri yazllı tamirler açık eksiltmede isteld 
Mahmutpaşa civarında TarakÇıtarda bulunmadıitndan paaarhğa çevrilm ittir. Ketif evrakı ve tartnam 
Jüt Kolun fabrikası önünde paraya levazım müdürlüğünde görülebilir. btekliler (fen ehliyet vesi 
çevriJmek ilRre açık arttırmaya. ko- f&l'ltır) 2490 No. lı kanunda yuılı veaika ve hizalarında ılat 
nacak ve kıymeti muamelesfn1n yUz.. ılk teminat makbu2 veya ır.ektu bile beraber (bir gün evveline 
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
iklnci arttırmasını 24.10.936 cumarte- dar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olaca~ı) 22-10--! 
sı gl\nU ayni mahal ve saatte yapıla- pertembe günü u.at 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar • 
ca.ğı ilAn olunur. (V.p. 453) (1.) (1972) 
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UDSKİ SİRKİ 
Bet sün iıtirahatten aonra bugünden itibaren temsillerine tekrar batlamıttır. 

Cumartesi ve Pazar günleri 
Matineler Saat 15. 18. ve Suare 20.30 da 

DiQer günler 
Matineler Saat 18 Suare 20.30 da 

3) Birinci Teırin 936 Salı günü akpmına kadar devam edecektir. Acele ediniz. 
Gündüzleri akpma kadar Hayvanatı vahtiyeyi kafealerinde ziyaret etmek için duhuliye 15 ku· ı 
nlflur. Saat 11 de hayvanların yemek zamanlarıdır. 

Hayvanatı vahıiye numaralarmdan bqka aynca fevkalade Avrupa numaralan da vardır • 

e 
Sil 

TATLI 
1 

..___[ __ _.I TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 
F IAJI: 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
- 2 Litrelik ., 1 QQ n 

IHT AR'? KQÇQk· şifeler··10, bQyük şişeler 15 kuruşa· gen alinır .. 

İNHİSARLAR İDARESİ 
18 Avrupa enstltDsll prolesUrUnUn keşllle vD cude getirilmiş ve 

dloyada 188 mllyon halkın kullandığı yegAne clld kremi 

• 

IstiklAl Lisesi 
Direktörlüğün den : 

ı - Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul prtlarmı bildiren !arifname 
gönderilir. 
Şehzadebqı polia karakolu arkasında. Tele fon 22534 

BU TECRÜBEYE 
TAHA""UL.EDEN 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, s:ıf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yo!:. tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landmlmış yegine hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. işte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın adi pud. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya.· 
pIŞik kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, be iki rüzgar, yaf. 
murun \ terlemnin ierayı 
tesir edemiyeceği mat. saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir, 

Nafia Vekiletinden: 
Afyon - Antalya hattının Baladiz - Burdur araıı ihtiyacı i

çin mezkiir kıımm kilometre 4 yarmasının ıolundaki ocaktall 
(5500) metre mikap ocak balaatı ve kilometre 7 - 13 aruı:ıdall 
( 3500) metre mikap toplama balaabn ihzar nakil ve hat kenarı
na depo edilmeıi kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Ekıiltme 20-10-1936 tarihinde aaat on bette vekalet bİ'" 
naaında demiryoll~r intaat daire ıindeki eksiltme komisyonund• V Q G Kremi Amerika milyarderlerinden Bradford M. beşeriyete hizmet maksadile yanm milyon İngi- yapılacaktır. 

Us llruı sarfile gtu.ellik enstitils1l vücuda getirmiş ve bu mUes:::esedc 18 güzellik profesörü çalışarak genç ve 2 - Bu itlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminatı 
gbel hayvanatm cevheri aslileri almarak bir maddei iptidaiye vücuda getirilmiş ve bu madde V Q G (731.25) liradır. 

3 - Mukavele projeıi, Bayındırlık itleri ıenel prtnameıi il• 
Kllml Ye pudrası formUlüne ithal suretile dilnyada en mUkemm~ı bir güzellik vücuda getiren bir müessese eksiltme ıartnameainden mürekkep fair takım münakasa evrakı (26) 

haline getirilml§tir. Avrupada, Amerikada yalnız V Ü G Kremi kullanılıyor. kuruı mukabilinde demiryollar iIUJaat daireainden verilmektedir. 

V O G 4 - Bu münakaıaya girmek iatiyenlerin 2490 No. lı ka11oll 
Bu kere memleketimizde de bulunan krem, pudrasını behemehal tecrübe ediniz. Güzellik, be- mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve veaikalarla 7--5-' 

JUlık verir dünyanın en iyi krem, pudrasıdır. 1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimatname muci· 

Is 
!!!!!!~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hince vekaletten almıt olduklQrı müteahhitlik veaikaıı ile teklif 

ZAYİ zarflaı"ını mezkiir kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 20-tO SES i 
Ç 1KT1 

Miivezzılerıten Arayınız. 

3252 numaralı yük arabası plaka- - 1936 günü aaat on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryoll•' 
sını zayi ettim. Yenisini alac=ı.ğımdan inşaat daireıine tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) (1782) 

1 
hükmü yoktur. 

·----· KaaımP<&§ada arabacı Hüseyin Sahibi: ASIM. US- VAKIT Matbaam Neşriyat Direktörü: Refik A. Seveııgll 


