
toplantiaı 
Erzincan, 17 (A.A.) - ÜçQnçll 

'lllllumt müfettiş Tahsin uzen.n 
~ yapılacak valiler 
toplantwanda hazır bulunmak .._ 
re ~ ll'ahr1 Vam dftn Tra1mma 
hareket etmf§tir. 
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Sa,-. Her Yerde -' ICUfQf _,,,, 

Fransada sivasi 
ihtilat biiviivor! 

300 gazete hiilcflmet aleghine beqanname neşretti, Radikallerle müfrit 
aolların arası açıldı, grevlerden vahi111 neticeler çıkmasından korkalugor 

Patronlar hiikU.meti ·protesto etti 
Paris, 17 - DUn nasyonalist ga

letelerde halk cephesi hük6metine 
ltarşı btiyük bir hticum başlamıştır. 
300 gazete, hep birden, Leon Blu1t1 
1'Uk'1nietinin dört aylık siyasetine a· 
leyhlnde bir ittihamname teşkil e. 
den aynı yazıyı neşretmişlerdir, Bu 

"FraDB1zlar ı 1 yetleştirilmesi,, taraftan oldukça lş
HükOmet başında olanlar memle. ler hiç bir suretle iyi gitmlyeoektlr. 

ketin açıktan açıfa veya gizlice "Sov- Sonu: Ba. 1 BU. 1) 

~zı Ş11 şekilde bitmektedir: 

Başmakalemiz 
1 ürk parasının saf
lanrı olduğu, düşürül
m;qeceğf ve düşrnesFn
de hiç bir mantık ve 
sebep olmadığı bir 
kere daha anlaş1/19or! 

Asım Ua'un batmakaleal 
(6 mcı aayıfamtZdadw) 

nvyPtl~rin M:.drite silih 
gönderdiği söyleniyor 
Madrit'e karşı hücumun son 

hazırlıkları 

lapanya 1ıadiaelerini geri kal.an eserleri: Harabeler 
(Ya.:?IM' üncü sayı/ada) 

'-----------------------------------------------------~--~~~ 
Şark demiryo11arının 

-atın alınmasına doğru ... 

,_le Demiryollan merkezinde dünkü toplantıda 1ıu.lunanlar 

.(Yazısı ücüncü aaY,lfamızdadırl 

Hintlilerle 
Müslümanlar 

Biribirlerinin mabetlerini 

Ateıe veriyorlar 
(YUUI 7 W:i Mflllalla) 

(lilffledıf, peşüulea: 

Kadın ve kütle 
psikolojisi 

Pariste §6yle bir oo1ca cereyan et
mi§tir: Bir kadtn bir ecaalwJneye giri
yor, focuğu için bir ökrirük ildcı is
tiyor, fakat eczacıtısn verdiği ildç on 
franktır, bunu çok pahalı buluyor, al
maktan oozgeçiyor, geri döndüğü n
rada bir OGmekdn önünde birdenbire 
duruyor. Burada bir Ne kokunun fi
yatını soruyor. On frankltk ildcı pa
halt bulan kadın bu defa bir §i§e ko
ku içın otuz be§ frangı 'Veriyor ve ko
kuyu alıyor!. 

Bu. 'hadise 1ot.ıdın p.rikolo.fiainm ta1&.lili 
bııkımttıdan enteresandır: Çünkü umu 
miyetle 1ot.ıdınlarda en kuwetli hia ço
cuk §efkati olarak tanınm'§tır. Fakat 
öl~rilk il.ôcı için on frangı çok bu
lan bir kadının bir §işe koku için otuz 
be§ frangı derhal feda edifi gösteri
yor ki umumiyetle olmasa bile bir kı
sım kadınlarda güzel ve cazip görün
mek hissi çocuk !}efkatine galiptir. 

Fransız gazetelerinde okuduğumuz 
lm hadi8e bize 80tt günlerde propa
ganda s~n·ıntine çıkan Amerika ett
mu reisi Ruzvelt'in hal1: iizerinde yap
tığı te$iri hatırlattı: Şunun için 1..-i 
Ruzuelt üç senedenberi etomır reisi 
sıf atile yaptığı icrootın he.Mbını ve
rirken A merikalılann nutuklarda en 

çok alkı~1adığı şey ekonomik buhranın 
eksildiğini i8bat eden rakamlar değil, 
daha z'11nde Rzızvclt'in tatlı seai ve 
cazip tebes.<rilmü imi~! Siyasi hayatta 
kütle psikolojisi ile içtimai hayatta 
kadın psikoloji.!li arasındaki bu ben
:erlik garip değil midir1 

HaaanKum9111 

ISTANBUL 

• 1 TE•RıN 
t936 

im p..;,:sı;-~-;;~gene 
1 kuponu 
İ Bu kupondan yedisini birik· 

I• tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini paraus 

1 muayene ettirebilir. 

··-·--··········---·--·-·--,-···-·-----· 

1 r-M~t";fl;;r·;;;i;;i'·'"·--

1 Açık Söz gazetesi ve 
) Etem izzet Benice 
1 VAKiT müessesesine ve Us 
( kardeşlere tarziye verdi 

DUnkU A4jık Söz gaz dealnde birinci sayıla• 
nın dördUncU ve be9incl aUtunlar1nın en 
UstUnde "Bir vicdan borcunu yt:rine ge
tiriyoruz" bafllAı altında aynen fU ıazı 
lntl9ar etml9tlr: 

i B elediyenin a/ifai i§indeki mi.it ealı.hitliğinde Anadolu ajGMına 
ğ halef olan V akıt müeuesesinin bilha88a bu taahhüt mukavelesi-
~ ne ait tatbikleri <Veya bu bahis etrafında çı1oıın meseleler dolays-
j 8il6 Açsk Sözde bamn kendi imzamla bamn im.z481Z haoodis 116 fümJ 
\ halinde flGf'tığtm M§riyat, itiraf ederin& 'lı."i, bazı ya.nl~ malümat 116 ftG

~ kıs tetkilder 1'1Gh.8ulüdür. 
\ Eaaa itibarile de fazilet w diiriJ8tlilğüJte ve umumi menfaat ~,.. 
1 da fedakfi:rlığlna hiç bir toz kıondunrwık kastiyle hareket etmediğim ve 
\ haklannda böyle bir Jwrekeff büyük bir 1'icdıan azam bildiğim Aaım ve 

1
: Hakka Tank Us kardq'krin asla mülte:ı:imlik olmadtğında k4naat getir

diğim bıı taalıAüt ifindeki ooftyetlerini kanuni, dürü8t 'Ve me§"' buldu
ğum gibi, mevcut mukavele tatbikatında kanuna, dürüstlüğe uygun oı.. 

İ mtyoK bir hareketleri olmadığına içten inandığımı burada sarahatle söy 
i Zer 116 ötedenberi Aatm ve Hakkt Tank Us hakkında duyduğum ve yazı
\ lanmda da evvel~ cihw gösterdiğim hilrmet ve itimat ve Vakıt müea-
1 seaeai için 'be8Zediğim. emniyete mukabil kendilerine gerek gazetelerdeki = i yaa&lanm.u, gerek mahkemedeki sözlerimle verdiğim teessür miloocehe· 
i 8ind6 kendilerini tenzih. ederek §Ghıala""4 ve mıUesseselerinin manevi 
~ §GMiyetine kar~ gerek t1alıaım gerek gazetem ndına itimat ve aaygıla-
s nmt taaeJ,emeyi 1'0Zife bilirim. Etem rzzet Benice 
~ .... 7F'ilW! .............. -" ··-"·--.--.....-... 

Bulgaristanda ' ismet inönü 
Bu sene N.zlllide 

Seçim gapılmıgacak Çiftçilerle konuştu 
Sofya,.ı7 (A.A.) - Resmi bir men 

hadan bildirildifine göre, hUktimet bu 
aene yeni seçimler yapmıyacaktır. Ka 
binede yapılacak değifikliklerin ise 
bu ay içinde vukua geleceği bildiril
mektedir. Herhangi bir ıiyut partiye 
mensup kabine i.zaaı uz.aklaştınlacak 
ve yalnız siyaset harici eşhastan mü
rekkep bir kabine kunılacaktır. 

Nazilli, 17 (A.A.) - Başvekil lna. 
nU bu sabah saat 9 da Nazilliye gel
miş, Aydın vilayeti kazalarından P.
len çiftçilerle Nazilli Halkevinde gö
rüşmüştür. 

Başvekil bilhassa pamuk Uzerine 
çalıtnııştır. Halkevinde çiftçilerle mil
zakere saat 14 de nihayete ermis ve 
müteakiben Başvekil lzmire seyaha
tine devam etmiştir. 

Belçikanın lıareketinden sonra 

Garp anlaşması 
yol açılmış 

• • 
ıçın 

Fransa nota oermigecek, yalnız t~ma6lartla 
buıunuqor. - lngiltere de izahat istiyor 

lstatıbu.l Basın kongresinden bir kl5~e 

Basın konqresinde 
Meslekdaşlara ait işler konuşuldu 

ve yeni idare heyeti seçildi 



2-Ku&UR lltLrl'EŞRIRııs•------~~~~~~.;.. ... ...i .......................................................................... ... 

,.___B_e_l_ç"ii;n_ı_n_lı_ar_e_ke __ t-ın_· =d=e-n_ -:so_-...... n~r-a_-~~I Selinik'te ( ...... .Adata feklo'"' ...... ' I 
Memleketimizin nüfusu 

ve idari vaziyeti 
Garp anlaşması 

yol açılmış 

• • 
ıçın Ha•lane lta•ten mi 

qaltıbnıı ? 
Atına, 17 {lluauat) - lelbik be

lediye llutıbanesiııde yanp>m bir 
kurt. eaerl dduğuna dair ttlpheler ha
mı olmQftur. DUn tayyare ile Sellnlfe 
giden 90llp1 yardımlar veldll ı.ut.
hane ...,..Memtmnm yanpa •• 
trik kcmtalmdan tlebep oldulu hak
kındaki lddialarmm kabille p.yan ol
madıfım gazetecilere &aylemlftlr. 
Tahkikata el koyan ınüatuıtik huta
hane idaresinde IUlist1mal bulmıdufu 
ve bunun için kasten Jl.!lgm CJkard
dığı ihbar edilmiştir. Mlleseaenin def
ter ve evrakı tetkik edilmektedir. 

. 
Fransa nota wrmig•cek, 9alnız t~maslarda Nüfuu e11 baif ıeltrimiz l•tMbal, en as 

Halcltbidir. - 891 110qe11in aneolc 
105 inde posla teılcılatı oar 

bulunııqor. - Inriltere de iıalıat istigor 

j Almaoyanın notası gene müphem! J 
Ankara, 1 T CBuwıl muhablrlllaiz.119 mMllrlle idare edila 19'ferdlr· 

den) - DahillJ9 Ttklletl idari waf. ııe.csut 880 ~ )'ÜlJZ BerllD, 17 - Bir 1U1te diyor ld: 
-Belçflranm daha bnJıden bqka 
~ eeyler de vardır. Franaa ile 
JMabeıleai el'uı bakMilr. J'rwaya 
brp otan Belçika hu4u4u apaçık ol
~ halde, AbııQ hududu IOll cı... 

- mUatahkemdlr. 
DJjer bir ıuete de plan ,..__ 

J'llhütb bu nota Lobmo ... 
~ daha da~ bir takJm 
..U.CS. Daaıwt bn1mnnüta 'N AJ.. 
'-llJUlll .. slbl bir wu1J9t aıa .... 
• mtlpbem blrakmakta4Jr. 

Manevralardan 

resmi 

Fransada siyasi 
ihtilaf büyüyor 

Yangında <Sten haatalarm aayw 
( 0.ıyanı l incide) Uç olduju t.esbit edllmlftJr. Maddi -. 

Blum siyaseti, ya bir utanma ile bL rarm 3 milyon drahmiyi qtığı anla
teeek, yalmt da bir fada ile. Komi- ıılmaktadır. HilldUnet llg ay mrfmda 
nt parf:W, .. um1 grevi ve dikta- yanan ~anenln ,epılmuma b
tlrltllbl llAa etmek ltfn, o anı bek· rar vermfltir. 
u,... o zama• a lapanyadakl hll lngiliz amiralına Atintıda 
muukkak aveıte bizüa de ba§ımıu verilen zigafet 
gelecektir.,, Atma, 17 <Bmail) _ l'ütr Dm. 

DALADIBR BIB BEYANNAME nma pJm fDı1Ua-1ralı ..,.nne .. 
NBIBBTf'I vüU 11Mab19 taratm4an ftl'IJea Jll. 

Paıt., 17 (L\.) - Bianlts koL )'af.U. ıı.,nts amlnlJ Yunan ..... 
....-ın artı-.c1e, rUIUI wJ'&)lat mum KaltaJI dJUWte dawt et.mı,. 
partisi, B. Dala,.eı'ala t•uı•le mem. tir. General JW•bu un1ra1m 1la 
lek• Mtaben Mr bepu ... Defi'• dawtiae tetüklr et:mlltlr. -::,:rr ki 

1 ıtat ı11s1 Jaalk Garbi 7 ralc9a ,,.,..llbnan-
..,. pa 9 1 • • •1..1r L 

~lflatalam Preıra•ıaa •baldr olma- ıorı '''n f/MI 11 ıranıın 

yetlmhdn IOA durumuu ttlrlU balam- ada Mledi,. teplla&r vardır. 
la.rdan teabtt etmfttir. beWlyeler kanan•, alfllftll tM 

Bu t.bite göre, vlllyetlerimlafn den u olan nahiyelerde belediye t1t' 
AJ181 62 )'i bulml&ltw'· Bu~ kiWr yaprJmHUH ihtiyari 
riıı on lklalnde vali muavini ve ye4l- tır. 
linde ele manaup idare he)'9tl ftl'dlr. Dülll19 wUIMJnoe )'&pl)an 
Ntttusmı fulalıfl NJmnmdan latan- tin en dikkate pyan lmllU posta 
bul blrliı.cl ve HAkklrl aıtm11 lklBcl kil&tma alt olan Jmmıdır. BwnBlll 
gelmektedir. memltlıtattmlele hlntla polta ._..,._ 

Mevcut 370 kaza.ya b11Jı 88'1 Dlr NJ)m11 nahlJe}erbnizbı ayım 
hlyenin, 222 11tamve67&11 noban dlr. Yani mevcut 887 nahiyeden ~ 
tetJdIWıdır. ~ tam tepnttıı- ım ıos inde po.ıa tePU&tı vardır· 
dan mabat mttdilrden maada tahıl- ~ l&Jllll U.H2 dlr 
ra.t ft dfua k&ttbl 1lahmua ....,._. 38.2e9 mıda muhtarlık t.ekfl&tı vaı-
cUr. Nobaa • ~ ta1111• cbr. 
tteldlltm • nahlJWr .. ,.. -"-

Ordu ah müsabakaları 
Diin gapılan 11arışlarla sona erdi 

lı 'ftUetalttl. Parti h T&adlade da- AtlDa, 17 oı-.t) - QU'bl Trat- A.Dlma 17 (TeWGDla) - ..,._..} haUell bildin cUsellilr •• hatm 
raeaktır. Cnüartyet ka•nlanaı• ya mlllltlmaDJuımd 1111 &Jllk an sQDI bqlaJlll "Ord11 atı........... meydana çıkmq olacaktır. 
çe"'"tll üMH•de demokratik reJL hllmetJerbal ,apa1arm pdJe bJD. basGn bitti. Bu mllablkaJar, ppa ., Şimdiki halde •e llk olarak vuı 
mi ••Uf&aJa. •er tirli tuylke 1-1 1çla bldl1 ftl ı 1111'1 bba1 .... Mld mUlabüa prtlarmdaD dllla a&sr ter JM lnOndeld abada perıola lftlW~ 
brp fvdlerln tuarnf haklarOe be· nıt Wlala ..........._ dair ,.ı 1* IM*n ihtln etmek ldblrllt sok ptla na bqlanılmıı bulunulacaktır. 
raber, ~llflB& ft hlrlktlrme aerbut· bmm rmat suete ne nepWUm..... oldu. Banda yapılacak perıolanm d8t 
1111•1 ft ...... tamamll tatMldat Yıınan ,,.,,...indeki a-L ilk .... ,......,,...,,,. ......... .. .. ile ber Yilayetten 1.ıpk 
•ldataaya umetmfftfr. r• l'IA 1uma ma1attUf "'811 ... ,..,........ ._,. nk •e tatlarla birer ufak amut dild1t" 
RADllUL 8087 ALIS'l'LERLB BN Atma, lT (BlllUI) - a.-.mı.. ba1 lttlrak etmltdr· cektlr, meydanhtın ortaama ~ 

ı.,uatt& buhman BqMl1 maavtnl Ba aaba,ıar, aıa, etlftrl •baJ1an Jmmm da ber Yillyeti,n biı ıraya g~ 
SOLLARIN ARABi AÇILDI ve llaliye vekili k'Vio7aıa Mkl hll- anamda, çimenler üzerinde yapılan mi- "1ml1 toprallle bBy{ık bir lblde yı 

Parla, 17 (A..A..)-Parla •Midi iL kOmetiD kendilerine c1evnttlil bl1tge. teaklp mUaabakalardan IOllft ~m•t- cütır. Bu lbldenln pllnı Alman 111 

AtelL raclJkal ..-Bit fntrunun Din 6riO milyon dnhmU•k açılm e11e1n 1erdi. "Prenj,, mUaa'9blı s,s uıt .._ Mınter tarafmclaa lluırlanmııtrr. 
dW -,. ••• _. Jwümk mlta- mlJ8W bir mlktanam )Jtlktmettn al- vtıl etler ll:Yi ~!!ıl~!'JIP 
l Ylldt.erek .ıaı tir, ~-•• -nıa,ra ına 
I& iiJfiliiji&~··ldtla .-. tır. •tton meydanJılm tQJtml için il 

•eree4:de maaidardır. BadlbUer hl~ ne8l içinde ~ muratianlan rlalnin T · k d hala 1 400.000 lira kadar bir pıra urcanatllt. 
Mr zaman bu vasıtaya mBracaat et- kapatılacağmı ve hükOmetin Yunan ıüva ve Ur or 11 atının ° · tır. 
•emftlerdtr. Memlekete mlraeaat mUıetme ,-delen bir ftl'll yWd1 ytlk- :J: :u::ır::ı~n.:om:~:~ Ankarada bi1 cina11ıl 
etmeWt fnkalldı alır ahalln llldla letmi~ aöylemi§tir. iltepU. ı kilometrelik 1llmm da çok an· 
.ım ... •andır. Ba ..,......... Y1111aniatanı ta n•re il• salı ldl Bundan bıtb. arasl prtlan, 
•ua radikal ...,.u.tlerle • •1 ~-/ı ,_ .-_ 1.. _1_ 30 111111 mania ile ~ 
fnblar arumü it Mrlfll •l!hne mu Ofllla~ lnuatlınn,ası Buna ratnıen ıUftriler teablt edilen n-
•lbYttt 1'alaaı demektir. Atma. 17 (H,.1111) - Yun•nlete.. manda uhıam muaJ1911 ı•mm• ıes-
QRBVCIURL~ ÇARPIŞ•ALAB IUD etn.fmcla tayyare De dollf"'Ü mitler " hedef• ftrdlkJan -- da 

OLDU ..._.h•ı 4ln J&Pllmllbr. ına. hlgblr JOfpnluk aeettrmemlt1trdlr. 
Cllartea, 17 (A.A.) - Jo111"7 teker baka,. gıJren ıf taJ711'9C!en 9 u uJm.. l>Galdl setin " JWUC1I mU..bôldan 

faklkalanna meuap 200 ll'Hel •••· rl tana.re idi. Birinci, lkllael ve tıçtm. acma. basla aut 9 da batlaJlll •• ıo,ıs 
le ile fabrikanın tahlfyalıal istemek el plea tanareıer askeri tayyareler- de Dl1lqet bu1ua ...Um atlama mlll· 
lcla otoriterlere mfiracaata &iden dlr. ı..-. orta atmm 1lm oldala J1111e1r 
paacar S.tlUaldlerl aruında bir çar. v. I it I müa.,..n •• lnıc1ntl ...ıs bir .. -. 
P•tma olm11ttar. Takriben otu kiti .ı llfOa ao - a gon ıe-ım't*· 
Jaaflf 1aralanmıttır. ticaret aniaımo•ı lltlllllalralaıdm eomald _ .. ., tu-

BADISEL•R OLDU Belgrat, 11 (Huawd) - ttaıyan htı ıiıf aetloelln•e ,.U atlarla me.llllıra• 
ktmetl Yugoelav htlklmettne mtın- iftlrlll edenlerda AatelmlD .. lılrlD
eaat ecterek llOll anJıfJD& ile meınleket el. llMU ·~ De ~ Altıel
arumda taka.mır ecten kontenjant- mt11 blllB 1llrlDcl. Alamet tıdMI. Xtml 

Parla, 17 (A.A.) - Parts mıntaka
.. da Jaflla• haft taarnulanna 
brtı kora•ma teerilbelerfnde anar. 
.. tler mepleler yakarak manena
lan Wlle Cefehltla etmlılerdlr. Bun. 
daa bqka bir takım propqanda kA. 
lıtlan dafıtmafa teşebbU. eden ha· 
11 khueler de yakalanmıttır. 

Polll, &JTlca ilik JÜ•amak •11111-
_ ........ ,..,. •ltaJlr ha. 
nkıt .._ IOO katar kltlJI ıtal1e .......... 

l'Af'BONUIUN NOr•sroau 

manlarm ~,,30 ile '?o40 arumcla te. USIMI p1mlftlr • 
yit edllmeehıl lstemfftlr. 11.ftrl WalcDlk .......... ,....... 

?:r eylill tarihinde akteclllen anı.,. •• anJamula yaptddan mlllMlaılar
ma liretin eski kıymeti iberinden idi. da taDif .... c1a A.mlmea A.ftll ...._ 
İtalya, llntin dlleilrfllmeal ilerine an- el l'1mlldr· 
lqmad& da bu cihetin tadllhıl r.arwi Bu aeneki ordu atı mtl•bablan, Tark 
...._ ıUvarilinhı ve TUrk ıtmm her aahada, ava&&&Utttlr. 

kencliainden beklenen bbmetten fula-
Y enİ Fransız atafenaval ıasııu ifa edecek bir abiByette oıdufll-

Partı 17 (A.A.) - JPrekthi kaptanı na iıt.t etmlttir. 

Lanalle l'niıaanın Ankara bUyak elçlai Ankar11nın lcöqcüıük. •• 
......, lf (A.A,) - Patnalar Da• n Atlna, Belgrat, Sofya orta elçilikleri .JI. lf alf f• V •lüı 

,......,_., ................. , ıtaıenınllilfne tayin edlbnlftlr. .,,, 05, am ı 
....... " ........... ,,. Mil& .. H. 1 k .• . k Anıran 17 (Telefonla) ...... Yit 
.. rekıt1er1.ı troe.te ~· 81_ ıt rr nutu soy emıyece J Jlyetindeld klJlerln .. ,.,.-:. ,....., 
U.et, ... ...ı.ı- Pft1 .... 111fl• BerJtn 17 (A.A.) - SaWıiyettar ma- Janm taulm " tatbik itile meteul ol-
... blaa .. r •-•.rt •1 .t bafil, B. Bitlerin bush, Reıı mmtaka- mü: Usert bir k8ycWlk blrolu tltldl 
•9'tlr. Ba ... 1, •1111 •llıfu ..,. emdaki tahkimat hakkında beyanatta edllmfıtir. 
ftdnt ltbı taı..... .. ,. ......... '- bulunıcap baklanda çıkanian pylayı AJftCI tefkll .tlltft 1117cmt1r ._.. 
tekrar ....... ı.. ••dlll HNltf· yalanl11111kta •e cOlilnç bulmaktadır. tell 4 ftllnln "'+=1s._cla toplaaa-
H llU..t etmı .. 1r. Rlktaet • n. 1 .,...... aa. 
ntle 1tare1rft etmekle mUtmew •hl- rak phfmlıllrma batl•••tlr· 
bin• Mlytlk bir zarar vermiştir 1 Kıea Harici H•berler J Anlara devlet maluıtl••i 

B• eadtv-trf "~amı !42 etin siren ı ı. 
Mr f(llal knlle1ıtff , ..... , •• U\IWM mu- • BULGAR - YUNAN bududwula ""'•'•vor 
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Deli mi, değil mi, bir 
günde anlaşıldı 

''Düğün evjnde polisle karşılıklı 
sövüştük,, diyen . adam 

Sultanahmet ikinci sulh ceza hakyeri, 
dün öğleden sonra bir eve taarruz ve 
Polise hakaret davasını görüyordu. 

Mevkuf olarak getirilen kömürcü 22 
Yaşında Üsküdarlı Şemsettin oğlu Rem 
ti, delilik iddiasında bulundu. Bunun 
Üzerine, duruşma yürütülmezden önce, 
lllevkuf adli tıp işleri müdürlüğüne 

gönderilerek, cezai ehliyeti haiz olup 
olınadı-ğrnı yazı ile soruldu. 
Akşam üzerine doğru celse yeniden 

açıldı. Adli tıp itleri müdürlüğünden 

gelen cevapta, Remzinin önce de tlirlü' 
Vesilelerle delilik iddiasında bulundu
ğu, fakat aldı başında ve cezaya tam 
ehliyetli olduğu, hulasa cezaya çarpıla
hileceği bildiriliyordu. 

Gelen raporla bu neticeye varılınca, 
~enızi, esastan sorguya çekildi: 

- Senin, geçen ay içerisinde, bun
dan 17-18 gün evvel, bir gece, tsmailin 
C'lindc sünnet düğünü yapılırken, bir 
eline bıçak, öbür eline çakı alarak, içe
riye girmek istediğin ve zorla girmeğe 
ınanı olan sivil polis Oımana: "Beni 
Y'akalamağa geldin ha 1,, diye hilcumla 
ııövdüğün iddia olunuyor. Ne dersin? 

Remzi, şu cevabı verdi: 
- Ben, o eve davetli olarak gittim. 

içtik, eğlendik. Sonra, kendi evime dön 
inek üzereyken, ev sahibi İsmail, işa

rette "gitme, dedi, şu alay dağılsın da 
biz bize eğlenelim biraz da!,, diye alı
koydu beni. Sonra, taharri Osman da 
sarbo§lukla çattı bana, hiç yoktan me-

sele çıkardı. O da davetliler arasınday
dr. Daha sonra da muavin zabıt tuttu. 

- Sen, eve taarruz etmedin, demek? 
- Hayır! 

- Polise sövdün mü? 
- Karşılıklı sövüştük. O, bana, ben 

ona veriştirdik kar~ıhklı ! Ben, her şe
yin doğrusunu derim 1 

Hakim Salihaddin Demirelli, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 104 
üncil maddesi mucibince, Remziyi der
hal tevkif etti ve dosyasını, suçun ma
hiyetine göre icap eden yere verilmek 
üzere, müddeiumumiliğe geri gönder 
di. 

Be1aet ettı,er 
İstanbul rruntakasına ait meşhut suç 

lar davalanna, dün de İstanbul dördün
cü ceza mahkemesile Sultanahmet ikin
ci ve üçüncü sulh ceza mahkemelerinde 
bakılmıştır. 

ikinci sulh cezada bakılan davalar
dan birinde, Hikmet adlı bir gencin. 
annesi Fethiyeyi, kahveci Salimin de 
Hikmeti dövdüğü iddia olunuyordu. 

Şahitler, Fethiye ile oğlu Hikmetin, 
Salimin kahvesinde ağız kavgası yap
tıklarını, bunun üzerine de kahvecinin 
bunlara dışarı çıkmalarını söylediğini 

hadisenin bundan ibaret olduğunu an
lattılar. 

Hakim Salahaddin Demirelli, döv
mek suçu sabit olmadığı kaydile, suç
luların beraatlerine karar verdi. 

Şark demiryollarının 
satın alınmasına doğru 

Dün Paristen 
,ı_ .. : •• =~iştiral<ile 6ir 

~elen delegelerin 
toplantı yapıldı 

Şark ıimendiferleri kumpanyaSinın 

~likUnıete aatılması etrafında müza.ke
tcde bulunmak ilzere dUn sabahki eks
Prcsle Paristen beş Fransız gelmiştir. 
aunıar Şark ~imendif erleri meclisi 

İdare ikinci reisi Dövis, Baki Obancl, 
Şareriyer Şindoroftur. 

Dün saat on birde ve saat ikide şir
~ctin Sirkecideki binasında meclisi ida 

.;.:, azalanndan bay İsmet, bay Tevfik 

ve bay Mustafanın iştirakile iki içtima 
yapılmıştır. 

Paristen gelen murahhaslar bu ak
şam Ankaraya gidecekler ve yarından 
itibaren Ankarada müzakereler başlaya 
caktır. 

Kısa bir zaman zarfında Şark demir 
yolları da hilkOmetimize geçmiş bulu
nacaktır. 

Sovyetlerin Madrite silih 
gönderdiği söyleniyor 
Oslo, 17 (A.A.) - Gazetelerin ha

ber verdiğine göre, 1600 tonluk Björ
~~ adlı Norveç gemisi Sovyetler Bir
lıgi taraiından satm alınmış, siilı ve 
Cephane ile yUklil olarak İspanyaya 
tönderilmiştir. MaJzeme geıiıiye Me
ltı.elde yüklenmietir. Bu itibarla Nor
"eç hUkllmeti, bitaraflık taahhütleri
rti Yerine getirmemiştir. 

Bu malzemenin evveli İspanyol 
:asyonalistlerine yallanacağmı zanne 

erek bir hayli gürilltil yapmış olan 
~ksist Hangarla.nd Arbeiderbbad 
gaıetesi onların Madrit hükUmetine 
l'ollan.acağını anlayınca susmuştur. 

BiR GEMi YAKALANDI 

1 
Tetuan, ı 7 (A.A.) - Silah yüklü 

0 
arak Malagaya doğru giden Maria 

teınir.l nasyonalist muhafız seİ'visi ta
~afından yakalanmıştır. 
1
A.ORITE HVCUMUN HAZIRLIK-

LARI BiTMiŞ 

h 'l'aJaevra, 17 (A.A.) - Havas mu
ab· ırinden: 

~Ur~Un öğleden sonra, Ma.drit üzerine 

81 ÜYen general Varelarun kumanda
te al~ındn.ki kollar, Val Mojada'yı zap
te ~ışlerdlr. Bu mevkiin zaptı, Madri
~ 1k~r§ı yapılacak hücumda son ha
ltı~gmı teşkil etmektedir. 1htilifçı 
Ve lar, evvela şiddetli hiç bir muka
le~ete uğramadan altı kilometre iler
ltıit §ler, sonra, bütün cephe boyunca 
l3u ratyöt ate1'iyle karşılaşmışle.rdrr. 

nun Uzerine htikfımet kuvvetlerine 
• 

süngü ile hücum edilerek, firara mec
bur etmişlerdir. 

YENi BOMBARDIMANLAR 
Burgos, 17 (A.A.) - Nasyonalist 

tayyareler Malagayı yeniden bombar
dıman ederek milis kıtalarına. ve bir 
çik petrol tanklarını tahrip etmiştir. 
Nasyonalist hava kuvvetleri bundan 
başka Madriti de bombardıman etmiş
lerdir. 

Va.lencia faşist aleyhtarı komitesi 
tarafından neşredilen bir listeye göre, 
yalnız bu §ehirde 7000 nasyonalist 
Marksistler tarafından kursuna dizil
miştir. 

Madritte çocukların nakli devam 
etmektedir. Şimdiye kadar dört ve se
kiz yaşlı arasında 8000 çocuğun Va
lenciaya geldiği haber verilmektedir. 

OVIEDO NASYONALISTLERDE 

Burgos, 17 (A.A.) - 18 temmuz. 
dan beri hükı<metçiJerln r~ ··: ı :ısaras1-

na mukavemet etmekte t~ 'l. ! t'I Oviedo 
nasyonalist garnizonu bugiln general 
Aranda kumanc'lasınrla ~ehrc giren 
nasyonal ist kuvvetler tarafından kur
tanlmıştır. 

TIARBIYE NAZIRI DEGIŞTI 

Paris, 17 (A.A.) - Madrit hükt!
meti Harbiye bakanlığının neşrettiği 

bir tebliğde bundan böyle Harbiye ba-

1 kanı B. Largo Cbeallero'nun baş ku
mand:ınlık vazifesini göreceği bildiri] I 
mektedir, 

3-KURUN 18 1LKTEŞRİN 1936 ~ 

Orta okulJarda 
Yeni açılan şubelere 

tayin edilen maailımler 
Heybeli ortaokulu riyaziye, öğret

meni Hamdi, Kadıköy ikinci orta oku
lu tarih coğrafya öğretmenliğine, Üs

küdar ortaokulundan Reşat, Haydarpa 

1 Rüştü Aras ı Kalabalığa karşı 

· şa lisesi tarih coğrafya öğretmenliği
ne, Kadıköy ikinci ortaokulu fen bili
gisi öğretmeni Ziya Üsküdar ortaoku
lu fen bilgisi öğretmenliğine, İstanbul 
erkek lisesi tabiiye öğretmenliğine 
Hatice, Kayseri lisesi resim öğretme
ni Ham Galatasaray lisesi resim öğ
retmenliğine, İnönü ortaokulu tarih 
coğrafya öğremenliğine Sabahat, Üs
küdar 2 inci ortaokulu türkçe yardım
cı öğretmenliğine Nuriye, İstanbul 6 
ıncı okul öğretmenlerinden Müzeyyen 
Kasmıapşa ortaokulu fen bilgisi öğreet 
menliğine, Kumkapı ortaokulu fen bil 
gisi öğretmenliğine Kevkep, Emirg!n 
ortaokulu tarih coğrafya öğretmenli
ğine Bedriye, İstanbul lisesi tarih coğ 
rafya öğretmenliğ~ne Ziya, İstanbul 

Haricige Vekili dün 
akşam Ankaraqa gitti 

Hariciye vekilimiz doktor Rüştü 

Aras dün İtalyan sefiri B. Talli'yi öğ
leden sonra da Belçika sefiri B. De 
Raymond'u kabul etmiştir. 

Doktor Rüştü Aras dün akşam şeh 
rimizden Ankaraya ayrılmıştır. 

Afgan Harbiye 
Nazırı 

Dost Afgan Harbiye nazırı Şah 

Mahmut Han, dün şehrimizde müzele
ri, Yerebatan sarayını, ve abideleri 
ziyaret etmiştir. 

Şah Mahmut Han bu ak~am Anka
raya hareket edecektir. 

Talebe • • 
ıçın 

erkek lisesi yurt bilgisi öğretmenliği- H "" i / 
ne Adile, Kasmıpaşa ortaokulu türkçe USUSl ramvag ar 
öğretmenliğine Sıdıka, Stileyma.niye • l d t ·ı d J ı · 
ortaokulu İngilizce öğretmenliğine lŞÇ ere e eşnu e 1 me 1 
Fatma, Süleymaniye ortaokulu tarih !stanbul tramvayla.rırun kalabalı
coğrafya öğretmenliğine Azize Nuri, ğmdan en fazal sıkıntı çekenler işçi
Haydarpaşa lisesi tabiiye öğretmenli- Icrle talebelerdir. Çünkü, sabahleyin 
ğine Melahat, İstanbul erkek lisesi erkenden ve muayyen valtitte gide
Fransızca öğretmenliğine Vahap, Sü- cekleri yerlere yetişmek mecburiye
leymaniye ortaokulu Fransızca öğret- tindedirler. Bu mecburiyetle en kala
menliğine Nuriye, Haydarpaşa lisesi balık tramvaya bile binmeğe çalış. 
tarih coğrafya öğretmenliğine Meh- maktadırlar. 
pare. Samsun ortaokulundan Aziz Tramvay şirketi, bu sene çok iyi 
Haydarpaşa lise9i tarih coğrafya öğ- bir harekette bulunmuş, muhtelif mer 
retmenliğine, Haydarpaşa lisesi tarih kezlerden saat 8 de "talebelere mah
coğrafya öğretmenliğine Ekrem, Kum sus,. levhası bulunan hususi tramvay
kapı ortaokulu fen bilgisi öğretmenli- lar kaldrnnağa başlamıştır. 
ğine Şebpal, Bakırköy ortaokulu türk Bu usuliln talebeye olduğu gibi 
çe öğretmeni Seniha kız öğretmen o- .işçilere de teşmil edilmesi çok iyi ola
kulu türkçe öğretmenliğine, Galatasa-
ray lisesi içtimaiyat öğretmenliğine ca.ktır. 
'U'.-1- .1· fn lr;~ı+N:J; ,..nt:ı.1"1 H';i-M"t'I U.a.nATW<n:ı. ========;ıı 

li, Davutpa.şa ortaoıruıu İngilizce öğ
retmeni Mevhibe Gazi Osmanpaşa or
taokulu İngilizce ö~tınenliğine, Bey 
koz 42 inci okuldan Kerime İzmir kız 
lisesi türkçe öğretmenliğine, İstanbul 
erkek lisesi Fransızca öğretmeni :Mar
tayan Ankara Gazi lisesi Fransızca 
öğretmenliğine, Gazi Osmanpaşa lise
si direktörü Zekinin yerine Kabataş 
lisesi tarih coğrai;:a öğretmeni Galip 
Fikri, Davutpaşa ortaokulu İngilizce 
öğretmeni En.is Gazi Osmanpaşa lise
si İngilizce öğretmenliğine, Kabataş 
lisesi tarih coğrafya. öğretmeni Mu
hittin Galatasaray lisesi tarih coğraf
ya öğretmenliğine tayin edilmişler
dir. 

Polls Halterleri 

Bir kamyonla bir 
tramvay çarpıştı 

Harem iskelesinden Haydarpaşaya 
tuğla taşıyan §Oför Ahınedin idaresin
deki 3600 numaralı kamyon 195 numa
ralı vatmanın idaresindeki tramvayla 
çarpışmış, tramvay hasara uğramıştır. 

OTOBOSLE TRAMVAY - Top
kapıdan Sirkeciye sefer yapan 809 nu
maralı vatman Kenanm idaresindeki 42 
numarab tramvayla 3459 numaralı oto
büs Beyazıtta çarpışmışlardır. Otobüs 
hasara uğramıştır. 

TRAMVAY ALTINDA KALDI -
TEDRiS VE TERBiYEDE BiRLiK 

TEMiNi iÇiN 
Kültür direktörlüğü bu yıl bütün Usküdarda Selami Ali efendi mahalle-

mmtakalarda ayni tedris ve terbiye sind~ oturan 4 7 yaşında Takuhi paza-
11auı1 · · tatb'k edilın . . . ..v t ra gıderken 18 numaralı tramvayın al-._ erının ı esı ıçm ogre -
men! b . ıt. br .. ·· .. d , tında kalarak bacağından yaralanmış ere ır p ıı.n oşuru vucu a ge-
t . · t' ve takma dişleri kınlrruştır. Takuhi has-ırmış ır. 

Bu broşürden 2100 tane basılarak tahaneye kaldırılmıştır. 
bütün öğretmenlere meccanen gönde- OTOMOBiL AL TINDA KALDI -
rilmiştir. Taksimde Sıraselviler caddesinde otu-

ran Aleksandra Taksim meydanından 

Yeni şehır p.anınaa ne 
tedbir,er aunacak? 
Şehircilik mütehassısı Mösyö Proet 

dUn beraberinde imar direktörü oldu
ğu halde f}Chri gezmiş ve bilhassa ka
labalık sokakları tetkik etmiştir. 

Mösyö Prost bu tetkilerinde yeni 
plana nazaran sokaklarda kalabalığın 
nasıl önüne geçileceğini tesbit etmi§
tir. 

• 
inkılap resım . -

sergısı 

Şehrimizde hazırlıklara 
başlanaı 

Her sene Cumhuriyet bayramında 
Ankarada açılmakta olan inkitap ser. 
gisi için hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu seneki sergiye güzel sanatlar 
birliği ile D grupu müntesipleri, müs
takil ressamlar, ve bunların haricin
de kalan sanatkarlar i'tirak edecek.. 
tir. Eserlerin Ankaraya nakli için 
lazım gelen tahsisat Güzel sanatlar 
akademisi direktörlüğüne gönderil. 
miştir. Teşhir edilecek eserler hu a
yın 21 inci günü akşamına kadar Gü
zel sanatlar akademisi müdürliiğUne 
teslim edilecektir. 

Mevzular umumiyetle inkıl~ba ait 
olup bunlardan Ankarada teşkil olu. 
nan bir jüri tarafından s~ilecekler 
hükumet tar:ıfrndan satın alrnacak. 
tır. Bu iş için muhtelif Vel<aletler
den tahsisat ayrılmrştrr. 

Sergi Ankara Halkevi salonunda 
açılacaktır. 

BELEDiYENiN ESKi ALACAK
LAR!. 

Belediyen.in. ke..t'l. hesap baka.yası 

son günlerde artmaktadır. Halbuki 
bir kanunla 339 yılı nihayetine kadar 
olan bakaya hesapları affedilmiş bu
lunmaktadır. 

Belediye riya.seti bütün şubelere 

bir taminı göndererek bakaya hesap
ların mevcut kanunlara. göre bir ay 
zarfında tasfiye edilmesini lfüdirmiş
tir. 

Serseri bir maqın 
Aksu vap·ını Karadenizden döner

ken Boğazın 60 mil açıklarında bir 
serseri mayınla karşılaşmış ve gemi 
idarecilerin manevraları sayesinde 
tehlike bertaraf edilmiştir. 

Den· zden çı~<an esrar 
Limanımızda bulunan Italyan 

bandıralı Çilya npurundan denize 
bir olta saldırıldığı Ye suyun içinden 
çıkarılan oltanın ucunda bfr panta
lon ve bu pantalonun içinde altı kilo 
esrar bulunduğu görülmüştür. Bu. 
nun faili kayrkçı İsmail isminde biri 
olduğundan lcımail, müsadere edilen 
esrar 'ile mahkemeye verilmiştir. 

KONESRVATUVAR BiNASI 
Yeni konservatuvar binasmm inşa

sı işi Cumuriyet bayramından sonra 
münakasaya konulacalttır. 

geçerken tüccar Kamilin idaresindeki --------------.,.. 
633 numaralı otomobilin altında kal-
mr~, vilcudunun muhtelif yerlerinden Oku• ucu~arımızın 

Evvelce inşaata ait projeyi yapan 
minıar PU!zikm inşaata nezaret de et
mesi kararlaştırılmıştı, fakat müte
hassısın vefati dolayısile bu vazife 
planı Jüri heyeti tarafından hazırla
nacaktır. 

Geçmiş Kurun/ar 
18 Teşrinievvel 1923 

MİR! BİNALARIN MEKTEPLERLE 
DEV AİRE TAHS!st 

Bundan evvel Ankara.da içtima e
den müsteşar komi.~;onu, lstanbulda 
mevcut mebanii emiriyeden azami de
recede istifade edilmesini ve kirada 
bulunan devair ııe ~ıuıbatı hitkumetitı 
derha.l cmlc?Td em•r iyeye nalcli için mu 
karrerat ittihaz etmiştir. Bu karar'lar 
ahiren icra vekilleri heyeti tarafından 
tetkik edilerek ta.sdik ve dün Maliye 
1•ekcileti tarafırul.an tafbil.:i içia l.'itan
bul defterdarlığına tebliğ edilmi§tir. 

yaralanmıştır. Aleksandra hastahaneye me k tu P 1 a_r_ı __ ~ 

kaldmlmııtır. Şişli lıaıkı kara sinekler-
BlR HIRSIZLIK iDDiASI - Ha- • I 

her oğlunda Ayazma sokağında oturan den pek şıkli.getçz. 
bahçivan Koço zabitaya baş vurarak Mecidiye köyü ile civarını sinekıcrin 
metresi Marika ile Nobar ve Koprini!c istila ettiğine dair haberin alakadarlar
tarafmdan çamaşırları ile beş yüz lira· ca doğru telakki edilmediğini gündelik 
sının çalındığını iddia etmiştir. Bu id- gazetelerde gördük. Eğer bu alakadar
dia üzerine üçü de yakalanarak tahki- lar hal~ bu fikirde iseler bu son giinler
kata blşlanmıştır. de Şi~liye ayak basmamışlar demek 

ELtNt MAKiNEYE KAPTIRDI _ olur. Biz kendilerine her gün bu kara 
Küçükpazarda oturan 12 yaşında Mus- istiladan nümuneler gösteririz. Zahmet 
tafa Feshane fabrikasında çalışırken edip de sineklerin göz oydukları taraf. 
sağ elini makineye kaptımıış, yaralan- tara gitmesinler, her gün Şişliden is-
mış, hastahaneye kaldmlmıştır. tanbula giden tramvayların içine bak· 

-,,,======~· sınlar, bu kadarı bile yeter l 
ŞEHiR MECLiSiNE HAZIRLIK Evlerde, apartrmanlarda sinek kağıtla 

rı, flit i1e öldürülen bu pis mahliıklar 
süpürgelerle toplanıyor da bitmiyor. 
On dakika sonra yine ev içinin önceki 
gibi olduğunu görüyorsunuz. Alakadar 
dan bu işe biran öne: çare bulmalarını 
dileriz. 

Belediye daimi encümeni, Şehir mec 
!isinin te11rinisanin:in birinde başlıya
cak olan önümüzdeki devre toplantı
sına yetiştirilmek üzere 932 yılma ait 
kat'i hesap raporunu bazırlamağa baıı 
lamıştır. · Şi~1ili1er 
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Basın Halk bilgisi 

Körler • • 
Alman Hikayeıi 

Kornalar boğuk boğuk sesler çı-ı 
karıyor, tramvay çangırtılarla boyu
na çan çalıyor, biri, bir diğerine ses
lenerek bir şeyler söylüyor ve büyük 
şehirdeki geniş caddenin ilierindekı 

bu ke§lllekeş arasında, derin bas bri 
sesin kaldırım tarafından titriyere!c 
aksettiği işitiliyor: 

- Biçare bir körüm ben! Biçare 
bir köcüm ben! 

Böyle söylenen, çok yaşlı bir adam
dı; bir lüle ak saç, bu ihtiyarın alnı 

üstüne düşüyor ve görünüşüne, garip 
bir tenüzlik ifadesi katıyordu. lhtiyar 
başını ileriye doğru uzatmı§, etrafı 

dinliyordu; etrafı yokhyan elleri de, 
endişeli }\areketlerle, sağa, sola doğru 
kımıldanıyordu. 

- Biçare bir körüm ben! 
Sürü sürU, takını takını kimse

ler, oınuı önünden geçip gidiyorlardı. 
Arada sırada, şu veya bu, körün avu
cuna bir sadaka sıkıştırıveriyordu. 

Fakat, hiç kimsenin ona daha fazla 
dikkat ettiği yoktu. 

Derken, kaldırım boyunca, bir de
likanlı sökünetti. Delikanlı, körU gör
dü. thtiyann, hiç kimse tarafından 
milhimsenmeden kaldırımın kenarın

da durup da, gelip geçenin kendisile 
bir sadaka uzatışından daha ziyade 
alikalanması için boşuna çablaklan
masmda, öyle "yürekler acısı,, bir haJ 
vardı, ki! 

- Caddeyi geçmek mi istiyorsu
nuz? 

Kör, başını salladı. 

- Geliniz o halde; ben, sizi öte ya
na geçireceğim. 

Seyrüsefer polisi, caddeyi yaya yol 
oulorPL 9og-0 aiwo _..;; •• z.. ı.u. -1.1-
getirince, ihtiyar kör, delikanlı ile kol 
kola ona sımsıkı tutunarak, sendele-

, w 

meli bir yürüyüşle, öte yana dogru, 
caddeyi geçmek üzere, adını ~ttı. 

öte yana. geçtikleri vakit, rehberi
ne şöyle dedi : 

- Teşekkür ederim. 
- Sizi biraz daha ileriye kadar da 

götürebilirim, hem de memnuniyetle .. 
- Artık yolumu yalnız başıma da 

J>ulabilirim; demin otomobillerden 
korkuyordum da; malumya, cadde, 
~ok tehlikeli ... Bununla beraber, eğer 
sizi işinizden alıkoymıyacaksam ..• 

- Rica ederim. 

Yola düzUldüler. Susan ihtiyar, bir 
an sonra, anlatmağa koyulmuştu: 

Yazan: Vilhelm Avflerman 

ru üstünde, sanki bir insanın tekmil 
kederi yazılıydı; yaşıyacağı günler 
sayılı olan bir insanın. 

Delikanlı, onu teselli etti: 
- Hemcinslerinize karşı daha fazla 

itimat beslemeli, onlara daha ziyade 
güvenmelisiniz. Önünüzden geJip ge-
çen, geçip giden kütle, birbirini itip 
kakarak devamlı halde akan o kalaba 
lık, sizi anlamıyor. Davranışı siz ya
pınız, rastgele bir kola, gelişi güzel 
herhangi bir kola yapışınız; görecek
sniz, ki herkes, üzerine düşen vazife
yi yapacak, size yol göstermek vazi
fesini, yerine getirecektir. 

- Beni küstah, sırnaşık sayacak
lardır. 

- Zannınız, doğru değil; hele bir 
deneyiniz! 

Yolun bir kısmını daha, beraber 
yürüyerek geçtikten sonra, biribirle
rinden ayrıldıalr. lhtiyar, hararetle 
ve tekrar tekrar teşekkür ediyordu. 
Şimdi sözlerinin tonunda, haf ifleyi
§in, içrahatlığınm ve sevinç verici em
niyet duygusunun ihtiza.zi vardı! 

Ertesi günün öğlen zamanı, polis, 
delikanlıya, akrabasından birinin ağır 
surette yaralanarak öldüğünü bildir
di. Delikanlı, pek helecana uğramadı; 
çünkü, öyle bir akrabası filan oldu
ğunu hatırlıyamıyordu. Buna rağmen, 
ceset teşhirhanesine gitmemezlik et
medi. 

Polis memuru, delikanlıyı, akra
bası olduğu bildirilen cesedin bulun
duğu tabuta götürmeden, o, birdenbi· 
re dehşete uğramış bir tavırla, gözle
rini açtı. Şiddetle irkildi. Gözleri, gör
düğü şeye inanmamazlık ifadesile, 
büvümüştü. 
·· Polis memuru: 

- Bu, dedi. 2!İZinki değil! 
Fakat, delikanJr, olduğu yerde du

ruyordu. Önünde, daha dün caddenin 
bir yanından öbür yanına geçirdiği 

ihtiyar kör, yatıyordu. 
Polis memuru, sordu: 
- Tanıyor musunuz bu ölilyü? 
- DUn ilk defa tanışmıştım kendi-

sile. O, kördü ve ben, caddeyi geçebil
mesi için yardım etmiştim. Hem de 
hemcinslerine güvenmesini söylemiş
tim. 

- Acaip bir vak'a. 
- Ne gibi? 
Polis memuru, yavaşça anlattı: 
- O, bu sabah başka bir körün 

refakatinde caddeyi geçtiği sırada, bir 
tramvay tarafından çiğnendi. lhtimal 
biribirlerile hiç konuşmadan kolkola 
girip, yürüyüvermişler; her biri, diğe
rinin kendisine yol göstermek istediğ1 
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kongresinde 
Meslekdaşlara ait işler 

konuşutdu 

Kültür bakanlığı öğretmenlerin mın 
takalarında çalışmalarını istedi 

Yeni idare heyeti se~ildl 
lstanbul Basın kurumunun sene

lik kongresi dün saat on üçte, kuru
mun yeni aldığı Beyoğlundaki bina
sında toplandı. 

Kongreyi kurum başkanı Bay Hak
kı Tarık Us açtı ve kongre reisi ile.\ 
kiltipler nin seçilmesini teltilf etti. 1-
şari reyle kongre başkanlığına Bay 
Muharrem Feyzi; katipliklere Bay 
Halllk Cemal, Bay İhsan Arif, Bay İz

Kültür Bakanlığı Folklör tetkika
tile yakından meşgul olmak Uzere bil
tün öğretmenlerin yardımlarını iste
miştir. Bu tetkiklerde kullanılacak 

fişler her tarafa dağıtılmıştır. Tetkik 1 

edilecek mevzular şunlardır: 

1 - Eski kıyafetler ve kostümler 
2 - Türküler 
3 - Rakıslar 

4 - Spor oyunları. 

ESKi KIY AFETLER 

toplu ise kaçar kişilik gruplar halinde 
oynandığı tetkik edilecek, ayrıca bU 

rakıslann ürf ve adatlarla olan ala· 
kaları da kaydedilecektir. 

Oyunların bilhassa kadılar mı! 
yoksa erkeklere mi ait olduğu tası-ı 
edilecektir. 

SPORTiF OYUNLAR 
Bu oyunlardan maksat milli "~ 

mahalli cirit, tura gibi spor mahiyetı 
ni haiz olan eski oyunlardır. oyunla 
rın, 1 inci gelmek, geçmek, daha C: 

zet Muhittin seçildiler. 
Bundan sonra idare heyetinin fa

aliyet raporu okundu, raporda yapı

lan işlerle yeni yapılacak işler esaslı 

bir surette ve madde, madde zikredil
mişti. Yapılan işlerden dolayı eski i. 
dare heyeti tebriye ed"ldikten ve he
yetin mesaisine teşekkür olunduktan 
sonra hesap raporunu tetkik etmek 
üzere bir komisyon sc.-;ilmesi teklif o
lundu. Bu komisyona da Bay Ulvi, 
Bay Kazım, Bay Cemal seçildiler. 

Eski kıyafetler tetki edilirken ka- vik çıkmak gibi müsabaka fikrini ta 
dm, genç kız, erkek, delikanlı ve çocuk şıyıp taşımadığı da araştırılacaktır. 
kıyafetleri araştırmada tesbit edildik- Cesaret, dikkat, meharet gibi oyu 
ten sonra bunlardan gelinlik, güveylik !arın vasıflan da yazılacatkır. SPo 
bayramlık gibi hususiyetler de tasrih ti! oyunlar için Killtür Bakanlığı ci· 
edilecektir. rit, ok, sapan ve çeşidi at oyunlarını 

Mümkün olduğu takdirde her bi- _m_i_sa_ı_oı_a_r_ak_g_eı_·s_te_r_m_i_ş_ti_r. ____ _ 
rinden birer fotoğraf fişe eklenecek
tir. Kıyafetlerin bilhassa hariçten ge
len moda değişmemiş olmasına dik
kat edilecek, kıyafet fişlerine münhası 
ran eski mahalli kıyafetler yazılacak

Bu seçimden sonra idare heyet!nin 
raporundaki yapılacak işler etrafın

da görüşülmiye başlandı. 
ldare heyeti; kurum binasında bir 

konferans salonuna ihtiyaç bulundu
ğunu, ancak maddi imkansızlıklar 
kşarşısında heyeti umumiyenin müta
leasım almayı \'C bu tadilden sonra 
kurum binasının dö~erune işine baş

lanmadan evvel bu hususta gene he
yeti umumiyenin karan alınmasını 

muvafık gördüğünü bildiriyordu. Bu 
mesele etrafında yapılan görüşmeler 
sonunda para bulunduğu takdirde ku
rum binasının geni~letilmesi ve tefri
şi hakkında yeni idare heyetine sala
hiyet verilmesine karar verildi. 

Bundan sonra klübün mali durumu 
görüşüldü. Bu arada senede iki balo 
verilmesi de ileri sürülüyordu. Bazı a
zalar iki balonun ayni gece verilmesi
ni istediler. Neticede eskisi gibi 

tır. 

Pantalon. §apka gibi modern kıya
fetler yazılmıyacaktır. Tam takım el
bise bulunamazsa giyilen parçalar 
kaydedilecektir. 

HALK TORKOLERI 

Halk türküleri tesbit edilirken bil-
hassa türkilyU söyliyen ve çalanın a
dile okuduğu ve çaldığı havaların güf 
te ba.~ları, kendilerinin bu türküleri 
ne zaman ve nerden öğrendikleri ser 
rulacaktır. 

Türküler, güftesini ve bestesini ya
panlann artık tamamen meçhul olduy 
salar onlar halkın müşterek malı ola
rak sayılacaktır. ? 

Bundan başka herkes tarafından 
sevilen ve söylenen, ekseriyetle köy
lü ve göçebeler tarafından çıkarıJmış 
ve kökleşmiş havalarda türküyü 
bilenlerin, türküyü gramaf on pJakla-

=1a~ıııçfıı~~Wedterr.rfmn~: ğö:a~u~ci;·-~t~İacaktır. 
sı kabul dildi. RAKISLAR 

Ölen ga?.eteci arkadaşların cemi-
yete olan borçları terkin olundu. Ba
sın birliği projesini tetkik etmek üze
re Bay Asnn Us, Bay Abidin Daver, 
Bay Vala Nurettin, Bay Feridun Os
man, Bay Fikret Adil, Bay Burhan 
Cahit, Bay Tevfik Necatiden mürek

Araştırılacak olan rakıslar, mim 
ve mahalli oyunlardır. Fişlere tango 
ve fokstrot gibi meçhul olan hariçten 
gelen danslar bu fişlere yazılmıyacak
tır. Rakıslann çalgılı olup olmadığı, 
münferit veyahut toplu oynandığı 

kep bir komisyon seçildi. Bu komis- ... -111---·~-1"''""''""11-,:--•- -

yon tetkjkatı neticesini fevkalade o- yaşında yetım . bıraktıgı y~vrusuna 

tarak toplanacak olan kongreye bil- yardım edilmesı ve aynca bır Sad~t
direcektir. tin gecesi tertip olunması kabul edıl-

Bundan sonra Büyük önder Ata- di. 
türk'e Başbakan tsmet lcönüne, mec- Geceyi tertip etmek üzere Bay Ni
lis reisine, Viyanada bulunan Dahili- 7.amettin Nazif, Bay Fikret Ad'l, Bay 
ye vekili ve Parti Başkanına, Mat- Tevfik Necati, Bay Ragıp ve Bay Na
buat umum müdürürıC' telgraflar çe. mıktan mürekkep bir komisyon ku. 
kilmesine karar verildi. ruldu. 

Ölen gazeteci a=rkadao:ılardan ~n.· Bu sırada Bay Hakkı Tarık Us Bay 

SPOR 
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Cim Londos 
Af rikaaa zenci pehli
vana mağlup olmuş 
Sabık cihan serbest güreş şampiyO"' 

nu Yunanlı pehlivan Cim Londos ce
nubi Afrikada pehlivan Ali beyi yen· 
dikten sonra geçenlerde cenubi Afrika• 
mn Belville şehrinde "Kara Panter .. ıa· 
kabile maruf zenci giireşçi tnangui ıza· 
lahu ile karşılaşmıştır. 

Yunanistandan bHdirildiğine gört 
·dı"I• maç bir buçuk saat olarak kabul ~ 

miş ve 48 inci d3kikasında Cim LondO" 
sun sakatlanması ile zenci galip sayıl• 
mıştır. Maça 20 binden fazla seyirci 
gelmiştir. 

Maç zencinin korkunç hücumları ite 
başlamış ve mütemadiyen hakimiyeti 
altında geçmiştir. 

Cim Londos bütün dünyaca tanına~ 

~~~ufır~lvMfa~"a'tı\1ıŞ"~c -il" ~ 
fena oyunda sakatlanarak zenciye hülc• 
men mağllıp olmuştur. 

Cim Londosun bu mağ!Ubiyet üzeri• 
ne turnesine devam edemiyeceği "'' 
memleketine dönerek artık güreşi ter1' 
cdccği söylenmektedir. 

Meşhur Macar pehlivanı 
Yanos Fzaya lstanbu!da 

Haber aldığımıza göre, meşhur 
l\lacar pehlivanı Yanos F1.aya şehri· 
mize gelmiştir. Bütün Türk pehli· 
vanlaı ına meydan o1rnduğunu söyle
mektedir. 

Aımanqa Rene tek1 

rar asker göndermıŞ 
- lnsanlar, habirc koşuyorlar; hal

buki, vakitten kazançları, hayattan 
kayıplarıdır. Yaya olarak yürüyenler 
de acele ediyorlar, onlar da sade ken

dettinin vasiyeti etrafrnd~ bir taJ r;r Ahmet Mithat merhumla birlikte Ter
verildi. Neticede Sadettinin üç bu ı;: ul-i cümanı Hakikat'i çıkartmıtı olan eski 

zahabile! --------------- gazetecilerden Bay Nuri tarafından 

gelen bir mektubu okudu. 

Fransız komiinistlerinin Strasbur~ 
da yaptıkları mitingler ve komun~ 
meb"us Thorez'ln söylediği nutkun 
manyada büyük bir heyecan uyand11'." 
dığı malı"ımdur. Le Journal gazctesı· 
nln Bertin muhabirinin bildirdiğir.6 

göre Fransa ile Sovyetler birliği ar~· 
sında ne gibi anla.~alar bulunduğ'J 

dilerile meşgul oluyorlar. Arada bir, --------------
benim gibi bir fakirin avucuna bir 
groş sıkıştırıveriyorlar, lfıtfen! Lakin 
daha başka türlü sadakaların verHe
bileceğini sanmıyorlar, parasız gönül 
alıcılığı akıllarına bile getirmiyorlar. 
Bir insanm böyle şeylere de muhtaç 
olduğunu hiç mi hiç düşünmüyorlar. 
Hilliıa, fyl yürekli bir yardımcıya 

rastlanıncaya değin, bir hayli bekle
mek icap ediyor. 

Bu sözler, adamcağızın ağzından 

güçlükle çıkıyordu. Yüksek, geniş al-

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 
Kış operetlerine 

başlıyor 

SEYEiı 

Büyük operet 
3 perde 

Müzik Seyfettin - Sezai Asaf 

IST ANBUL BELEDIYF.SI 

Şe h i r 1 i q a l r o s u 
Tcpebaşı dram 

kısmı 

Bugün saat lfi dr 
ve ak~am azat 

20 de 
MAKBET 

Fransız Tiyatrosu .. 
da Operet kısmı 
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Bugün saat 15 de ve akşam saat 
20,30 da DUDAKLARIN 

Basın kurumunun yE>ni binasında

ki toplantıya çağırılan Bay Nuri Yaş
lı olduğunu bildirerek toplantıya ge
lemediğini söylüyor, gösterilen alaka
ya etşekkÜr ediyor ve Ahmet Mithat 
merhumun vald!zlı ve ciltli iki eserini 
Ba.c;ın kuru~u kiitilphanesine hediye 
ett.irnni bildiriyordu. 

Eski gazetecinin bu alakası alkış
larla karşılandı ve fotoğrafının salona 
asılması kabul edildi. 

dil' bu hadiseden sonra, Almanyada .. il 
ha fazla merak edilmektedir. çun~ 
Almanlar memleketlerine karşı ol 
bu hücumlarda resmen alınmış bir e
mir mahiyeti görmektedirler. 

. habit' Diğer taraftan, gene aynı mu 
1
• 

bu hadiselerin ilk neticesi olarak }. t 
Bundan sonra yeni idare heyeti in- manyanın Ren hududuna yeni kıtıı.lll 

~, ................ _. ....... .. . - .. . -· ... :ıs 4 •• ~ ·.\, .... ·~. '4'·"". 5Wit4i19 AM:W 
tihabatına geçildi. Gizli reyle yapılan gönderdiğini kaydediyor. .........,/ 

Blrinclteşrln önümüzdeki cuma günü akşamı 
seçim neticesinde reisliğe Bay Hakkı -------------
Tarık Us, ikinci reisliğe Bay Şilkrü Elektrik şirketinin kaça~ 
Esmer, umumi katipliğe Bay Selim l dt 
Ragıp Emeç, aza.Iıklara Bay Fuat Du- mallan müsadere ed; BCVCK SiNEMA VILOIZI 

G. M.iLTON 
Yalnız üç gün için 

TEPE BAŞI GARDENi'nde 
icrayı lubiyat edecektir. 

yar, B. Halil LOtfi, B. Zeki Cemal, B. Elektirk şirketinin, Vekiller fld'; 
Enis Tahsin, Bay Sait, Bay Feridun k-aıll 

yeti ı.:ararile, Anadolu ya _, ,,. 
Osman seçildiler. k 

1 
• .. ""kt af ol 

kullanma çın gumru en mu 
Saat beş buçuğa gelmişti. Basın . . . ~etaW 

kurumunun yeni binasında yapılan rak geçen elektrık malzeme.sanı 1~ ,,119' 
bu ilk toplantıya eski gazetecilerle de kullanmak suretile 550.000 ır .,ı.. 
mecmua sahipelri ve muharrirleri, ec- büyük kaçakçılığa ait tahkfkat•P ,_ 
nebi gazete muhabirleri, Beyoğlunda rinci kısmı bitmiştir. Şimdi kaça1'Ç 
türkçeden gayri dille çıkan gazete lığın mesulleri tesbit edilmektedlt• r 
mensuplan, kurumun müzahir izala· Şirketin kaçak kullandığı rrıal•fl 
n çağmlmıştı. menin hepsi müsadere ediJrrıif 

1 Davetliler yeni binayı gezdikten ıtı• 
sonra hazırlanan iki büfede izaz edil- gilmrCk ambannda muhafaza a 
diler. 

. 
alınmıştır, 



j işaretler 1 
Kocalarınıza 
sadık olun 

Le Petit Journa1 yaz.ıyor: 
"Evli. Türk kadınlan, kocala

rınıza •atlık olunuz:.,, 

Bu ba§lığın altında pitore•h 
1'iirk evlerini, ela gözlü Türk ka 
dınlannı ve burun delikleri hır•la 
Q~ılıp kapanan, kıskançlık nö
betleri geçiren Türk erkeklerinin 
Iİliietlerini bulacağınızı .anıyor 
llrnuz:? Hayır, bu bir hikaye
den, romandan parça delildir. 

Bu bCJ§lığın altında Türkiyede
lti rne§hut cürümler kanunundan 
bQhsetlildiğini anlamanız lazam 
reliyor. 

Paritıli arkada§, mqhuı cürümler 
4Gnununu hemen hemen ıöyle an
lQtıyor: 

"Türkler kukançtır. Kadınla
"" hiyanetlerini çabuk cezalan· 
dırrnak için bu kanunu yaphlar •. ,. 

Paritıli arkada§, bir küçük ha
ber vermek için neden bu kadar 
ıarnitüre ihtiyaç görüyor? Ve ne· 
den bir kanunu aadece bir ka
>"t - koca kıskançlığına bağlıya· 
'Gir bir espri ile iıin içinden çıkı
>'or?. 

Mqhut cürümlerin e•babı mu
~beaini Paritıli arkadcqa anlatmr 
)a burada lüzum görmüyoruz . 
ilence bu haberin arkannda sın
fcan ıey, etıpri bakımından yanm 
bir ruh, havadi• bakımından ya

"•rta bir beden, ciddiyet bakımın· 
dQ" yanm bir hakikatdir. 
l Paristen güzel, ince, zaril §ey 
er beklemeyi, her nedense, hala 
'-lltıtmamıı olduğumuz için Paritı
li cırkoıda~ın ne ince, ne zari/, ne 
~ .. doi.ru olmıvan •özleri lıa)'Tet 
'tt)Qndırdı. 

~ Sadri Ertem 

();:fada yılan besliyor muş! 
\'ir1Ilada garip bir da\•a olmuştur: 

~ t :r adnm odasında yılan beslcmek
n mahkemeye verilmiştir. Çünki" 

:hti apartımanda oturanlar bu yüz. 
bıt'l'\ büyük bir endişeye düşmüşler ve 
ahı-""" "Ve müracaat ederek dava ar 

bıışıar 1 r. 
t' F'akat mahl;emc uzun müddet ka
l ar ~erememiştir. Çünkü adam bir a
) l'tıdır ve yılanlar üzerinde tetkikler 
t allrnaktadır. Yalnız yılanlann apar
ı ~anda oturanlar için hakiki bir teh-
11 e olduğu düşünülmüş adamın yılan 
d~~nı yok ctmcı:i lazım geldiği ken-
~ bildirilmişt:r. 

I'- ilmi Fe'sefe -
1 Dün ve Yann K.itaplanndandır 1 
"'-, Fiyatr 40 kurustur A 7-------"-
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ısternez olur muydu?. 
tt>tı~ziz, yanı başında, şen ve kıvrak, 
() cıvıl konuşan karısına hayrandı. 

t'trı zarnana kadar çektiği ruh sıkıntıla • 
"irıı, hatta büyük bir heyecan ve se -
lıa Çle beklediği yılbatı gecesini bile 
•ıı 'tanıa bitiren bu genç kızın bütün 

ç ~ıını unutmut gibiydi. 
n 'lret, niçin unutmasmdı? 

"irıd·abaaının hediyesi onu o kadar se-
•rtniıti k' 

Itur~crnen h~:;en bütün kadınların bir 
l'a l'rlanto, bir otomobil, bir villa ve 
ttlt apartırnan uğrunda en coşkun bir a
lcr ~olunu yaptıktan yalan mıydı? Gü-

"8e Yoksa bu tip kadınlardan mıydı? 
~p hdmJar Arizin hOJUna git-

li'akat G"J . "1 dGtun u er ne tıp olursa olsun, na· 
tirse dU§Unıiln, onun için bi-

' 
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Kadın saçı 
ağlıyaa 

keserken 
adam •• 

l 1Gezintiler1 

Kuşsuz şehir için! 
Son günler, bizim gazetede im

zası yeni; lakat yazısı olgun bfr 
urkadaıla kar§ılaııyorum. Seçme 
konuları, güzel bir kavrayışla sr 
ziyor ve alımlı bir clille anlatıyor. 

Beş karısını da öldürmiye teşebbüs etti. En 
sonra korkunç bir vasıta buldu: 

'"Bana çıngırak~ı yılan I A ' azım.,, 
Dün, ku§tıUZ bir ~ehri ele al· 

mııtı Hani §U, Kenan illerinde 
kurulan "Tel · Aviv,, i. Burada 
her ıey var, yalnız kuı yokrmq. 
Yazıyı bitirince daha cçağıl(ITa 

baktım. Çünkü bana o bulu§Un 
clüıünüf :zinciri bilmemi§ gibi gr 
iiyordu· Yaz, kıı gökleri kaplı. 
yan göçmen ku~lar ncuıl olııyor 

da Tel - Aviv'e ı:ğramıyorlar? 

Niçin orasını da bir konak yeri 
yapmıyorlar? O zavallı kuılar ki 
yorgun kanatlarını dinlendirecek 
çıplak dağlara bile sığınmaktan 
çekinmezler. Binlerce çatının a
ralandığı, ocakların tüttüğü, !§ılr 

ların parladığı koca bir ıehri han
gi sebeple atlayıp geçiyorlar?. 
"Füi•tin,, i vaadolunmuı toprak 
•ayan, dünyanın clört köıeaincle 
görülmüı rüyaların bir dekoru ha· 
line getirenler, bu yepyeni ıelaire 
her türlü mm verdüer. Biliyorum 
ki orada bir çok e•ki ülkelerin bi· 
le daha kavu§amadıklan bir ü
tünlükte darüllünunlar, operalar, 
mJü, ıatalatlı yapılar var. Yülr
•ek antenlerinde ti111fekler çakı
yor, hoparlörlerinde nöbetlefe, 
dünyanın bütün •anati dile geli
yor. 

Belki hatırlarsınız: Amerikada bir 
adam, dört kere evlenip dördünde de 
karıları tarafından öldürülmek isten
miş ve dördüncüsünde öldürülmüştü. 

Bunun hikayesini gene bu sütunlarda 
okumuştunuz. 

BugUn haber verilen bir hadise de 
bu vak'anm tamamen mukabili fakat 
daha müthişidir: Bir Amerikalı kan
larından beşini de öldürmeğo teşeb

büs ediyor ve beşincisinde muvaffak 
oluyor. 

Hadisenin hik!yesi de şu: 
Kalüorniada Robert James ilk ka

rısından; çok çabuk ayrılıyor. Bunun 
sebebi bilinmiyordu. Fakat, sonradan 
anlaşılıyor ki Robert'in ilk kansı 

kendisinden korkarak boşanma tale
binde bulunmuştur. 

OTOMOBiL KAZASI! 
Robert'in ikinci kansı da ayni şe

kilde ayrılıyor. Sıra üçüncüye geli
yor. Bu kadın hayatını çok büyük bir 
tehlike atlıyarak kurtarıyor: 

Bir gün kocasile beraber bir ot<r 1 
mobil gezintisine çıkıyorlar. Dönüşte 
Robert otomobili bir uçuruma sürük
lUyor. Kadm heyecanla arabadan frr
lıyor ve yan tarafa athyarak bir ağa
ca sarılıyor. Robert ise, otomobille 
bearber, uçuruma yuvarlanıyor. Fa.
kat uçurum pek derin değildir ve yal
nız kolundan hafüçe yaralanarak kal 
kryor. 

Bu kazanın kasten yapıldığı da sor! 
radan anlaşılıyor. Robert, bu suret
le, kendi hayatını da tehlikeye koya
rak, kansını öldürmek istemiştir. 

Fakat o zaman hadise bir kaza sa 
yılmıştı. Çünkü, bir erkeğin karısını 
bu suretle öldürmek istiyeceği akla 
geımezaı. nıınassa, 'kcm:ıısı a e nayatı

nı tehlikeye koymuş oluyordu. 
Çok ge~meden, Robert. bu kazadan 

kurtulan karısını banyo yaparken 
boğdu. Bu da bir ku.a :ı:ınnediJdi ve 
öldükten sonra, sigortadan para al
ması da şüpheyi davet etmem·ş. onun 
bu kadar caniyane b'r iş işliycceği 
düşünülmemişti. 

Gôz YAŞLAR/ 
Robert, kansmm ölümü üzerine, si

gortadan paralan alınca evvela son 
derece müteessiı:miş gibi göründü. Fa 
kat, çok geçmeden tekrar evlendi. Bu 
evlenme de bir iki göz yaşı ile başlıı.
mrt.şır: 

Robert James kadın berberiydi. Bir 
gün müşterilerden birinin saçlarını 
keserken göz yaşı dökmeğe başladı. 

Kadm, saçlannın Ü7.erinc dökülen P'Ö7 

yaşlannı hissederek, ha::rretle so?'liu: 
- Niçin ağlıyorsunuz?. 
Kadın saçlan karşısmr!a göz ya~T 

döken berber, müşterisini bu halile 
çok müteessir etmişti. Kadıncağız. 1 

ricik sevgiliydi. O istiyordu ki artık ka
nsile bir karı koca hayatı yaşasın! Ar
tık bir çatı altında, ince bir duvarın iki 
tarafında oldukları halde gurbete düş • 
müş iki sevgiliye l·11zemesinlerl ... 

Onun dilediği ve beklediği saadete 
kavuşOJun da ne yüzden olursa olsun .. 

Otomobil... 
Düşündü: Direksiyon b:ışındaki Gü

lerin yanına oturacak, onunla konuşa
cak, ona her şeyden hatta aşktan l:x:ıh • 
setmek için bahaneler bulunacak .. 

Dahası var: Otomobil yollarda sar
stldıkça ikisi de sağa veya sola ~alla -
nırken omuzları biribirine değecek, diz
leri biribirine değecek ve vücutların bu 
yakınlığı kalpleri de biribirine yaklaş
tıracak! .. 

Bunlar, ne güzel hayallerdi!... ı 

Aziz dalgındı ve ancak genç kız o • 

Mer~ çıngıraklı yılanlarla ölüme 
•ürüklenmifti. 

kansını bu kadar çok seven ( !) ada
ma acıdı ve onu teselli etmek için ken
disile evlenmeğe razı oldu. 

DVGVN GECESiNDEN SONRA 

Bu, Robert'in dördüncü kansı idi. 
Fakat, daha düğün gecesi onunla ev
lendiğine bin kere pişman oldu. Erte
si sabah erkenden kalktı ve alelacele 
giyinerek evden kaçtı. Bu, Robert'in 

rnedi. Güzel ve et.ine dolgun, kumral 
saçlı bir kadın Robert'in beşinci ka
rısı olmağı kabul etti. 

Robert, bu karısını belki hepsinden 
fazla sever görünüyordu. Onun her is
tediğini yerine getiriyor, ona karşı 
büyük bir sevgi gösteriyordu. 

Meri evvela baheçli bir ev istedi. 
Robert hemen büyük bir bahçesi olan 
eve taşındı. Kansı, kırmızı balık ye
tiştirmeği çok sevdiğini söylemişti. 
Robert karısının bu arzusunu da yeri
ne getirdi: 

Bahçede oldukça büyük bir havuz 
yaptırdı, içine en iyi cins kırmızı ba
lıklardan koydurdu. Misteres James 
gününün bir çok dakikasını bu havu
zun başında, balıklara bakmakla ge
çiriyordu. 

Zavallı kadın ölümünü de orada 
buldu: 

Havuza .. düşmüştü! 
Evet, "kaza ile,, düştüğü zanne

diliyoru. Çünkü, kansını kaybeden 
hiç bir koca Robcrt kadar büyük bir 
teessür göstermemiştir .. 

Robert öyle müteessir görünUyor
du ki polisler onu sorguya çekmeği 

bile lüzumsuz gördüler .• 
Fakat, Amerikada si:;.,rta şirket

leri baam polisten daha fazla sert 
davranır; bilhassa, hayati, Misteres 
James'in olduğu gibi, fazla bir para-

Şu halde niçin kut yok?. Hit· 
lercilik acaba kanatlı hayvanlara 
da mı bulQftı?. Yakında kırlan

gıçların, leyleklerin, turnalann 
göğütılerinde ele çapratıt kancalar 
mı gCireceğiz. 

Bq karısını da ölclürmeğe tqebbüa etlen Robert elek
trikle idama mahkUm edildi. 

Bana kalına, bunların hiç bl 
ri atııl sebep değil. En aç, en yof'. 
gun ku§laJ' Tel • Aviv' e uğramı· 
yorlar· Çünkü bu mJü, bu ıata
latlı koca f ehircl e ne en kü,ük bir 
ekmek kırıntı•ı, ne de sokağa •er
pilmiı bir kaç darı tane•i buluna
bilir!. Cömert cloğn çocuklarınırt 
avuç avuç döktükleri yem, bu ye
ni ıelairlilere göre toprağa yazıl. 
mıı bir illa. lermanıclır. 

• 
kanlarmm içinde en akıllısı imiş: \ 
Kocasının ne adam olduğunu bir iki 
saatin içinde anlamıştı. 

Evlenmenin bu kadar az sürmesi 
kadını boşanma talebini kolaylıkla 

yerine getinneğe yaradı. 
Şimdi, Robert tekrar bekar kal

mıştı ... 

KIRMIZI BALIK HAVUZU 

Dördüncü Misteres James'ten mün 
hal kalan yere talip çıkmakta gecik-

nun kolunu sarsarak: 
- Bir ıey söylemiyorsun ya ... Na -

sıl buldun arabayı? 
Diye sorduğu zaman silkindi: 

- Çok güzel... Güle güle kullan!. .. 
- Elbet güle güle kullanacağız. La-

kin buna nasıl karşılık vermeli? Kola • 
yı var. Gezintilerimizde ve yolculukla
rımızda babanı da aramıza alırız. Üç ki
şi de sığar buraya ... 

Remzi Bey söze karıştı: 
- Beni bırak yavrum ... Vapur çok 

rahat benim için ... Kırk yılda bir la -
zım olursa arka tarafa binerim. Orası 
da yeter bana ... Değil mi Aziz? .. 

Biraz önce mutfaktan gelerek bir 
kenara oturan Fıtnat Hanım hiç sesini 
çıkarmıyor. Sadece seyrediyor ve din· 
liyordu. 

Şimdi Güler onun yanına gitmif, o
tomobili methediyordu. 

Bir iki dakika sonra: 
- Babama, anneme, büyük anneme 

de göstereyim!.. 
Diyerek kapıdıın çıktı. 

Aziz onun arkasından baktyo:-du ve 
kendi kendine şövle düsünüyordu: 

- Çok sevincliğine şüphe yok. Be
nimle yapacağı gezintilerden heyecanla 
bahsetmesi de hoı. Fakat her cezinti 

ya sigorta edilmiş kimseler 
zaman 

öldüğü 

Robert'e kansmm ölümü üzerine 

binlerce dolar para vermeğe mecbur 
olan sigorta şirketi, kendi başına, ye-

Hayvan zekôtıı, kim bilir ~ 
bin açlık kurbanım/an •onra Tel -
Aviv'in bir ölüm katıabatıı olduğa. 
nu anladı!. 

S. Oezqln 

n~d~n tahkikat açtı ve ortaya mühim S EZ A R 
bır ıp ucu çıkardı: r= ----.. 

Robert, gizli olarak, yeğenile mü- Dün ve Y~ tercüme külliyahndandır 
nascbette bulunmaktadır. Fıyatı 40 kuruştur 

(Sonu sa. 6 sü. 5) 

veya yolculukta babamı da aramıza• 

oturtmak isteyigine ne demeli? Böyle 
yaptıktan sonra bu otomobil bana ne 
kazandırır? 

Sonra kendi kendisini avutuyordu: 

- Son sözleri nazik olmak için söy
!<"miştir. Babama hrşı bir kompliman 
olsun diye .. 

• • • 
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- Kusura bakma Aziz, hepimizi!"' 
büyüğüdür. Elbet onu arkaya atama
yız. 

Güler o sabah Remzi bey otomobilde 
kendisinin yanındaki yere oturduğu sı
rada Azize bu son ümidinin de boş ol
duğunu kısa bir zamanda acı acı anla
mıştı. 

Ôüler ne zaman gezmeğc gitmek ve 
ya Azizi izmire götürmek istese hemen 
Remzi beyi de çağınyor, adeta zorlaya· 
rak ona da kendi arzusunu yaptırıyor· 
du. Azizle yalnız kaldığı zamanlar da 
onun güzel §eylerden hele aşktan bahs 
etmesine hiç meydon vermiyordu. Yol
ların bozukh•ğu Azizin hoşuna gittiği 

halde Ôüler bundan acı acı ıikayet edi
yordu: 

- insanı sağa sola sallıyor, istemek
sizin yanımızdakini rahatsız ediyoruz. 

Bu söz hiç şüphesiz Azize yapılan 
bir ihtardı. Yani: 

- Beni rahatsız ediyorsun! •• 
Diyordu. 

Aziz kendisile karısının arasındaki 

derin uçurumu, ne yaparsa yapsın, dol· 
duramıyacağına karar vermiş gibiydi. 
Hatta artık ondan ayrılmayı ve bu ko
mediye bir son vermeyi düşündüğü•za• 
mantar bile oldu. 

Lakin buna bir türlü kıyamıyordu. 

Hele annesile babasının ve Öülerin
kilerin uğrayacakları yaman §aşkınl:iJ 
<liişündükçe kendisi de şaşırıyordu. 

Bu düşünceler aranında günler geçi
yordu. 

Mümkün olduğu k~d:?r Öülerle arka
da§hk etmekten sek:niyor, evden e;ken 
çıkıyor, geç geliyordu. Artık bu ev ona 
bir otelden farknızdı. Rerl"...zi beyle kan• 
sı bu hali biraz tuhof bulmuşlar, !1atta 
Azize Öiilerden ayrı olarak, açmıslardr. 
Ôenç adam onlara pek tabii rrörünen 
bir jest ve sesle cevabı vermi~ti: 

- Canım, evleneli a~a!;ı yukarı iki 
yıl olnuyor ! .. 



,---•-•Hooo HHe O ·--·---HHHHOHOHHHOHHHHOHH .. HHOHHn __ _ 

1 Şark Ekspresindeki 
1 CiNAYET 
, __ .... _·-····················-· .. -· .. ·· 17 ····-······--···-·-·· .... -· .. ·------1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - _ ••••••• _. ............... ·-··.,··········-····· ::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::.-:::::::.-::::::::::::===· 

YAZAN: lngilizceden çeviren: 

Agatha Christie V. G. 

eskisinden daha 
manaya büründü 

Hizmetçinin yüzü 
anlaşıln1az bir 

- Evet, biraz sinirli idi. - Sizin komparbman hangisidir? 
- Sinirli mi? acaba niçin? - İkinci mrvkllerin en sonundaki ... 
- Elinde bir mektup vnrdı, ondan yemek salonunun yanında. 

olacak. "Bu mektubu aen mi getirdin Puaro ön tindeki plana baktı: 
buraya koydun?,. diye sordu bana. "Ha - Hangi yatak sizin? 
yır, ben getirmedim,, dedim. Seaini çı- - Alttaki. 
karmadı ama, bana tuhaf tuhaf baktı. - 4 numara mı? 
Ondan sonra her yaptığıoıa dikkatle - Evet. 
bakmağa başladı. - Kompartımanda sizden başkası 

- Batka zamanlarda da böyle sinir- var mı? 
lendiği olur muydu? - Bir İtalyan var. 

- Hayır, ekseriya pek sessizdi. Hid- - İngilizce konuıur mu? 
detlendiği pek nadir görülürdü. Hid - Maaterman hafifçe dudaklarını bü-
detlendiği zaman da muhakkak bid - kerek: 
detlenecek bir şey vardır. - Tuhaf bir ingilizce konuşuyor, de-

- Mi.iter Raçet uyku illa içer miy- di. Anladığıma göre, Amerikada, Şi -
di? kagoda bulunmuş. 

Bu aöze doktor Konatantin de al1 - - Beraber çok konuşur muydunuz? 
kadar oldu. - Hayır. Ben daha ziyade kitap ().. 

Hizmetçi cevap verdi: kurdum. 
- Evet, bilhassa yolculukta. Başka Puaro kendi kendine gUlümsedi: 

tOrlO uyuyamazdı. Gözlerinin önüne o geveze İtalyanla, 

- Baıka ne iliçlar kullanırdı, bili - ağzını açmıyan lngilizin karşı karşıya 
yor musunuz? oturmaar geldi. 
~ Bilmiyorum ... Benim bildiğim bir - Ne okuyordunuz, lıitfen söyler mi 

fite vardı, i§te. Uzerinde: "Yatarken ainlz? 
alınacak, uyku il!cı,, yazardı. - Madam Arbelh Riçardson'un 

- Dlin aqam da yatarken içti mi o "Atkın esiri,. ismindeki romanını oku-
iltçtan? yordum. 

- İçti. Bardağına ben boplttmı, ma- - Gilzel bir roman mı? 
sanın üzerine koydum. - Evet, çok sardı beni. 

- Siz yanında iken içti mi? _ - Peki. Devam edelim. Kompartı-
- Hayır, içtiğini glSrmedim. manınu:a geldiniz ve "Aşkın Esiri,, ni 
- Sonra? okuma fa baıladmu. Kaça kadar oku-

- Sonra baıka bir ıey istiyor mudi- dunuz!. 

BU O ON 
öGLE J:\"EŞRlYATI: 

Saat J2,30 PIAkla Ttirk musikisi. 12,:W 
Havadis. 13,0~ P!Akla hafif mtızı.k. 13,2::> -
14,00 Muhtellf pl~ neşriyatı. 

AJ<ŞAı\I NEŞnlYA'I'l: 

Saat 18,30 Çay sa.atı, dans muatk1s1. 19,80 
konferans, doktor ~ah.rettin Kerim taratın.. 

dan. 20,00 MUzeyycn ve arkadaşları tarafın.. 
dan TUrk musikisi ve halk ıarkıları. 20,SO 
MUnlr Nurettin ve arkadaşları taratmdan 
Türk mua1klıı1 ve halk ıarkılan. 21,00 PJA.k... 
la sololar. 21,30 Orkestra. 

1 Suppe: (HayduUar) uvertUr. 

2 - Vetzeı: (A§k her §eye galiptir). 
8 - Gllnka (Rus romanı). 
4 - Punt (Konyok Gorbunok) m 3 cU per 

deai. 

IS -Pogg l: (Melodi romanUk). 

e - Leh&r: (Fredrike) operetinden parça 
l&r. 

7 - Lehar: (Mavt Mazurka) operetinden 
parçalar. 

8 - Lacostella: (tspanyol dansı). 

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

YARIN 
Otıe netrlyatı: 

Saat 12,80 Pla.k:la Türk mU81ki, 12,ISO 
Havadis, 13,0IS PIAkla hatıt muzlk, ıs.~ • 
14,00 Muhtelit pllk neşriyatı. 

Alqam neertyatı: 

Saat 18,30 Çay aaatı, daruı mU81kisl, 19,80 
Konferans, doktor Ali ŞUkrü tarafmdan, 
20,00 Rıfat ve &rkadqlan taratmdan TUrk 
muaildal ve halk §&rkıla.n, 20,30 Vedia Rıza 
ve arkadaşları taratmdan Türk muııiklsl ve 
halk tıarkıları, 21,00 Solo plAklar, 21,30 Or. 
keatra, 

- Scbunıan: (Cenova) avertUr. 

2 - Strauu: (Viyana ormanmrn ma.a&I. 
lan) val8. 

8 - Sptnelll: (Alçak kapı) operumdan 

parçalar. 

4 - MosokovvskJ: (iki İspanyol dansı). 

5 - Padouk: o(Macar havalan üzerine 
paratraz.) 

S - Dvorak: (Slav danm No. l). 

Saat 22,80 Ajans haberleri, 23,00 SON. 

ye sordum. "istemiyorum,, dedi. "Ya_ - On busuia kadar. Daha otura· 
rm sabah kaçta uyandırayım,, dedim. caktım. Ama, o İtalyan yatmak lste-ırı----------------. 
''Ben zil çalmadan gelme,, dedi. dl, kondoktlSrU çafmh yatalnu ya~ B Q R S A 

aın diye. 
- Her zaman böyle mi ya~rdı? 17 10 
~vct.°"'Ekacnya---.alidi'lift dl ça - ~-D-·lr .ı....ı. ..-·· .• nı:;;;;~::=-~=~·.:,;::.,;;_;·..;,;9:,3=.:0::...:__:::..:__,,, 

- Evet, yattım ama uyuyamadım. lar, kondüktörü çağınr, kondüktör de IDmlıumda 7ddm ifareW olaalu, .._ 
bana haber verir, gider bakardım. - Niçin? rtade muamele ıörenlerdlr, Rakamıai 

- Diıim ağrıyordu. aaa& l% de kaPIUUf •bf ~tlanm. 
- Erken mi kalkardı, geç mi? 

- Ofl Dit afnaı çok fenadır! - Bazan erken, hazan eeç. Sabah P A R A L A R 
- Htsn de öyle ağnyordu kil kahvaltısına da kalktığı olurdu, ta öğ-

le yemeğinde de. - Ne yaptınız dinmesi için? 
_ Onun için bu sabah sizi çafırma- - Afnyan difimln Uzerine karanfil 

yaft koydum, biraz geçti. Ama yine ymca merak etmemi§ olacakırnız? 
_ Evet, merak etmedim hiç. glSzUmU kapayamadım. O zaman kalk· 
_ Mister Raçet'in .dütımnlan var tmı, baıımm ucundaki ldmbayı yaktım. 

Dişimin ağrısını unutayım diye tekrar 
mıydı? 

kitabı elime aldım. 
- Evet, vardı. • D - emek bütün gece hiç uyumadı-
- Ya? biliyorsunuz demek? Nereden nız! 

bili yoraunuz? 
- Bütün gece degwil. Saat dörde doğ 

- Mister Raçet'le Miater Mak 
ru biraz dalmı§nn. 
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Türk parasının 
kıymeti 

r ra.nıuz frangı ile 1ta1yan lireti 
devaJüasyon suretile kıymet
lerinin üçte birini kaybettik-

ten sonra Alman markının da ayui 
gitmek üzere olduğu söylendi. "Eğer 

mark da düşecek olursa Türk parası
na sıra gelecektir.,, diyenler de bulun
du. 

Fakat hafta içinde muUaka Alman 
markı da dlişccek rivayeti tahakkuk 
etmemiştir. BerLnden gelen haberler 
devalüasyon 5ayialarmı tekzip etmi§ 
tir. Almanların harici ticaretlerini 
muhafaza, ba.~ka memleketlerin deva-

lüasyon yolu ile yapacakları rekabetlere 
karşı müdafaa edebilmek için icap e-

Kadın saçı keser 
ken ağlıyan ada 

( 5 inci soyıfa.dan devcım) 

Bu delil, adamın, kansını se,'111 
diğine herkesi inandırmıotJ. Bunun 
r.erine polis tekrar tahkikata geçti 
hadisenin nasıl cereyan ettiğini me 
dana çıkardı: 

ÇINGIRAKLI YILANLAR 

Tahkikatta, Robert'in bir ada.nıl 
pek fazla dli;,üp kalktığı anla.şıldı. 
adam, bulunduğu itirafta eöyle dedi 

"Robert, hatırından çıkamıyac 
ğım bir arlta.daşımdı. Bir gUn bana: 

"- Sen çıngıraklı yılan bulabil 
misin? dedi. 

"-Ne olacak? dedim. 
den mevzular üzerinde prim vermek "- Orasına sen karışma, dedi. 
usulilnU tutacakları anlaşılıyor. tediğin kadar para vereceğim sana. 

Türk parasının kıymetine gelince, "- Peki bulurum. Kaç tane i 
Curnuriyet Merkez bankası müdürü- yorsun? 
nün sözleri bu noktada hiç bir eüphr "- Kaç tane olursa .. üç dört taJl 
ve tereddüde mahal bırakmıyacak mesela .. 
kadar kuvvetlidir. "Arkadaşimın dediğini, gerek "' 

Hakikat halde Türk para.ama bu- nun, gerek paranın hatırı iç;n, hern 
glin kıymet veren amiller nelerdir? yaptım ve kendisine iki tane çıngıralC· 
Bu !miller sterlin, dolar, Fransız fran lı yıJan getirdim . ., 
gı, liret, hatti markın kıymetini kay- Hadisenin bundan sonraki kı-
betrnesile dfa uğrıyacak şeyler mi· da 3öyle geçmiştir: 
dir? Bu suale derhal en kuvvetli bir Robert, bir gün kansı havuzun hl' 
kanaat ile: 1 emda iken üzer~ne çıngıraklı yılan]stf 

- Hayır!,, salıyor. Yılanlar kadının Uzerine atJ" 
Diye cevap verebiliriz. lmca kadın sırpınme.ğa ba~lıyor ,-e ... 
Bir kere devalüasyon yapılmazaan 

evvel İngiliz, Fransı~ Amerikan, İtal
yan paralarının aJtm olarak karşılığı 
vardı. Yani bu paralar kıymetlerini 
bu altm kat§ıhkla.rda.n alıyorlardı. 
ParaJann altın karoıhğı muayyen mik 
tarda tenzil edilince tabi! olarak o
na istinaden çıkarılmış olan ki.ğıt pa
ralar da kıymetlerini o nisbette kay
betmiş oldu. 

Halbuki bizim paramız sabit olan 
kıymetini altından değil, devletin u
mumi itibarmdan almaktadır. Zira 
Türk parası eenede iki defa vergi ye>
lu ile hazineye girip çıkacak derecde 

havuza dü,üyor ... 
Bu canavar adam. be!} karısını dl 

öldürmeğe teşebbils ettikten ve pi)' 

nuncusunda arzusuna muvaffak ol
duktan sonra, kendisi de öllimU bııİ' 
du: 

Amerika polisi onu elektrikle id•' 
ma mahkum etti. 

.... ----- ______ ... _ 
~ - ~--~ -_,.,,,, 

lstanbul Tram-
vay Şirketi 

21 İkinci kanun 1911 tarihli §artl'_.. 

menin 14 üncü. maddesine göre 

mahdut bir miktardadır. Memlekette ·ı L AA N 
mübadele ihtiyacına ancak tekabUl e-
debilmektedir. 1936 yılının 16 Birincı teŞr~derı ., 

'"' ... a.ıcu 1111 uu9uren memıeıc:etıer sa- yenı '1111.na Kaaar pa.zartlan Dlt:)ıt! ~ 
nayi ihracatı durmuş olanlardır. Bu terde gidiş - geliş kış progrtiffiı • 
memleketlerde bir çok fabrikalar mal ŞlŞLl Ş[.BEKESI 

00 deposu haline gelıni§tir. Paralannı dU No. Yollar tık S 
§Üterek mamul mallarının fiyatlannı kalkış ka11'rt 
indirmiş oluyorlar. Bu suretle yaban- 10 Şişli - Tüne\ 6.15 :!3.40 

cı satıcılara karşı rekabet etmeği dU Tünel - Şişli 6.35 24.oO 
~~~ 23~ 11 Şişli - Beyazit 7.15 • 

Halbuki Türkiye bu noktadan da Beyazit - Şişli 7.55 ~ 
paralarmı düşUren memleketler vazi- J& 
yetinde değildir: Zira biZ:m harfe! ti- 12 Harbiye - Fatih 7.00 24 • 

-""" ı_.~ imi k Fatih - Harbiye 6.1:> ~ 
ca. uı. s .,u:;m z lirlng esasına mUs- --------------~--&j 
tenittir. Başka memleketlerden mal A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 Z:J. 
almak için para vermiyoruz, mal arze- Aksaray - Harbiye 6 .. 15 2~ 
diyoruz. "Hangi memleket TUrk ma~ 15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.~ 
lını alırsa oradan mal alırız.,. diyonız Sirkeci - Taksim 7.50 l~ 

Kuin'in arasında bazı mektup likırdısı 
geçerdi. - Öteki adam uyuyor mu idi. 

- İtalyan mı? O 1 Onu sormayın ... 
- Mister Raçet'i sever miydin~ Mia- sabaha kadar horıadr. 

Bir ka~ yıldanberi muvaffakiyetle tat 6.25 23.;p 
bik ettiğimiz bu elstem sayesinde bugün 16 Maçka - Beyazit n'J)I 

TU ki ed Beyazıt - Maçka 7.10 uo- ,, 

• Nnyorlr 0.711.H • lıfadı1o 7 HL •2 
•PaıU 1698!1 •BerUn 1."618 

ter Masterman? 
- Öece dışarı hiç çıkmadı mı? Hizmetçinin yilzll eskisinden daha 

anlatılmaz bir manaya büründü. - Hiç çıkmadı. 
- Siz? - Bilmem, ne cevap vereyim, de -

di... Mister Raçet c8mert bir adamdı. - Ben de çıkmadım. 
- O başka. Ona karşı bir sevıiniz - Öece, bir ses işittiniz mi hiç? 

yok muydu? diye soruyorum. - Hayır, hiçbir şey işitmedim. Tren 
- Size bir §ey ıöyliyeyim mi: Btn durmu~tu. Etra!ta çıt yoktu. 

Amerikalıları hiç sevmem. Puaro, biraz durduktan sonra: 

- Amerikada gulundunuz mu biç? - Size soracak başka bir §ey bula-
- Hayır, hiç bulunmadım, mıyorum, dedi. Görüyorum ki bu had!se 
- Armstrong'un çocuğunun kaçı _ de sizin bize verebileceğiniz mühim 

nldığını gazetelerde okudunuz mu idi bir matumat yok. 
acaba? - Maalesef öyle, bayım ... 

Masterman'ın yüzünde hafif bir kır- - Yalnız, biraz daha sorayım: Sizin 
nuzılık belirdi. anladığınıza göre, acaba Mister Raçet- 1 

r- Tabii okudum, dedi. Hani hay • le Mak Kuin arasında bir geçims!zlik 

1 
dutlar küçük bir kızı kaçırmışlardı, 0 var mıydı? 
değil mi? - Hayır, hiçbir ıey görmiyordum. 

- Evet o. Bu haydut çetesinin reisi Etase.n, Mak Kuin çok iyi huylu bir ı 

• HJIAno 1b.Ul7b • V&l'IOft 4 2"9~ 

• Brük.191 4.6 •71' • Buda~ '2 •1U 
• AUna 88.772:> • Büknıf ltJ8289:> 
• Cene"°" ~ H • Bel(r&O 1U l>7JS 
• Sotya ö4,62 • Tokobama 2 7684 
• Anuterdam 1 fö:ıl> • MoakOYa 17 M:> 
• Prat 22 :-w • ~tokholm ll.1832 
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9 Erzurum ,ılf 7<ı • Ml:m~aıı 4 tb 70 ıizin Mister Raçct'ti. Bundan haberi _ gençtır. 

niz var mı? - Siz Mister Raçetin hizmetine geç-ı---·-------------· 
- Yol ne diyorsunuz? Kabil mi bu? meden evvel nerede çalııtınız? 

Dünyada inanmam... - Grosvenor caddesinde, Tomas 
Hizmetçinin sesi, ilk defa olarak, Tomlinıonun evinde çalıştım. 

heyecanlanmııtı. - Niçin çıktınız oradan ı 
- Hakikat bu, doıtum. Şimdi benim - Mister Tomlinıon Afrikaya gidi· 

bir aualime daha cevap verin: Dün ge- yordu. Bana evde it kalmamıştı. Fakat 
ce, Miater Raçet'in kompartımanından eminim ki benim hakkımda ondan çok 
çekildikten sonra ne yaptınız? Bunu iyi not alırsınız. Hizmetimde hiç kusur 
idet yerini bulsun diye soruyorum, ya- etmemiııimdir ona karıı. Senelerce de 
nf. yanında kaldım. 

- Miıter Raçet: "Bana Mak Kuin'i - Mister Raçetin yanında ne zaman 
pfrr., demişti. Gittfm onu haber ver- danber: t-·ıtunuvordunuz? 
dim. Sonra geldim kendi kompartıma- - Dokuz ayı biraz geı.cti. 
nıma, kitap okudunı. (Arkası var) 
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r Y e satılacak ihracat malı yok- ~ 
tur. Ekonomik buhran senelerinde de- A 16 Şişli (depo) Emin- 6.15 1. 
polarda toplanmı" olan mallar bUtUn ön Ü tlJ 
ihraç edilmi1'tir. Bir takım memleket- EminlSnU - l\laçka 6.45 20· 
ler TUrkiyeye sattrklan mal muka- Maçka - Eminönü 7.20 ~ 
billerinl alabilmek için yeni eene mah- 1 _1_7_Ş-'i-şl-i----S-ir_k_ec_i ___ 7_.00 __ l:-:9..,.. 

sullerini beklem~ktedir. Yani ticaret Sirkeci - Şfşll 7.30 ~ 
müvaz.eneai memleketimizin lehinedir A 17 Mecidiyeköy_ E- 8.45 ıs.ov 

Bu vaziyet Türkiyenin neden dola- mlnönü 
yı ihracat eeyuını satmak için fiyat- Eminönü - Meci- 7.20 19.0C1 
lannı düşürmek mecburiyetinde ol- . diyeköy __./. 
rnadığıru gösteriyor. ...ı ıo 

19 Kurtulut - Beyazit 6.15 ~ ~ 
Nihayet bir memleketin para kıyme- Beyaıft _Kurtuluş 7.00 ~ 

ti il7.erinde müe&!lir o1an mUhim bir • il" 

amil de bütçe milvu.enesidir. Bu iti- A 19 Şl~ll (depo) Emın- 6.05 7, 
barla da TUrkiyenin hiç bir sıkmtısı önti _35 
yoktur. Bu yıl memleketin ekser mm- Eminönü - Kurtu- 6.3:> 19 

takalarında bolluk olduğundan devlet loş '/JJ of 
vergileri de tamamen biltçe tahmin- Kurtuluı - Emin- 7.05 
lerini tutmaktadır. Geçen dört, beş a- lnU ~ 
yın varidatı gerçekten memnun ola- BEŞIKT AŞ ŞEBEKESi 
cak bir derecededir. Bebek - EmtnlnU 6.30 't'-.'JO 

İşte memleketimi:r..de para vaziyeti 22 EminiSnU - Bebek 6.40 24 ·~ 
b Bebek - Be•lkta11 - °!4·4 

undan ibarettir. Yalnız paralarını ...... --------Y--Y--~-- ..::; 
düşüren ve altın esasından ayrılan 23 Ortaköy - Aksaray 6.30 ıo J5 
memleketlerde kontenjan ve kliring Aluaaray - Ortaköy 7.15 ~ 
sistemlerini de kaldırmak mevli var- 3' Betikta!) _ Fatih 7.00 20· 
dır. Şimdiki halde memlelteti~izin ti- Fatih _ Beşiktaş 7M> ~ 
cart istikbalini aUikalandıran şey Al-

k ISTANBUL ŞEBEKESi .a 
man mar ının düşmesi deı'!il, daha zi- 32 Topkapı _ Sirkeci 6•20 ı'J.i" 
Yade milletlerarası ticaret sjstemle- '/!to(I 
rinde yeni bir deği§iklik olması ihti- Slrkeef - Topkapı 6.50 ~ 
malidir. Bu ihtimalin tahakkuku ko- 33 Yedikule - Sirkecl 6.15 ı'J.~ 
lay olmamakla bf>rabcr çok dikkatli ı Slrkecı - Yedikule 6A5 .!3!:d 
davranmak liı.zımd:r . j' 37 Edırnekapı - Sirkeci 6.10 z:ı.!: 

l\S l .'1 US Sirkeci - Edlrnekapr 6.40 ,!rl 
~~..ti 



__ A_v_r_u_p_a __ P_o_s_t_a .. ; .. s ... •_111ı1· .. • ... 1 
Almanya müstemleke 

isteme . .<ten vazgeçiyor! 
Hitler şimdilik lngiltere ile arayı 

bozmak niyetinde değildir 
DinW ,,_ta U. ,,-. DtıU• E• Jıria hutalıiı dolayıaile ııri bırakıl· 

,,,._ ,,,,_ı..; B•rlüa ......,,,,.. ~ mıı - nlma)'lı artık biç yapdmıya-
llor: eaktu'. 

"Bitler, fevkalide cllkkat adedi. 
len lııgiliz - Amerikan milaasebet· 
lertne halel getirmesi korkaaile Al-
111&n1anın möatemlike edinmek arzu. 
larına nihayet vermlttir. 

Daha kurulalı çok olmamıtt "mil. 
U ldr.temllke blrlltl" ne faattretlnl 
kesmesini emretmiştir. 

Haber verildiğine göre, Bitler bu 
tetkllltı datıtmak niyetindedir. "Mil· 
U mllstemlike blrlfll,, ba Hatala ha· 
lirama4a BaTY•r& Yalial YOll Bpp'ta 
lidırliiiade k11nl•uıta. 

Dfter haberlere göre Bitler, l>lr 
lllflattmllke ntaretl kvacaktar. 
Eter mDU mllsteınlike bftlliinln da. 
iıtılma.sına karar veriline, bu res. 
•ea olmtneaka da kea41 keaıllat 
dafılmak vaziyetine bırakılacaktır. 

Bunla beraber, fVUI •üak· 
kaktır ki, bu hafta sonunda Breslav
da toplanıp nUma11t yapmaaı makar. 
fer olan mtlstemllkedlerln - hatip. 

Vallyetteld ba detltfldlifa liathca 
eebepleri ıanlardır: 

ı - Almanyaııın lngiltereye yeal 
tayin ettlfl bUytlk elçi von Ribben· 
tropan takındıtı vasiyet. 

! - lnglltere mahafazaklr parti· 
alnln ı~enlerdekl toplanbamda miiL 
temlikelere kartı gösterilen mutau. 
aıbane aahabet. 

3 - Almanyanrn ham maddeleri 
balD ıoııa. mtHll latlkras tarlklle 
temla etmesi flmltlerL 

Bitler ham maddeler tatemekte 
dftam edecektir. Alllapldıiına sô· 
re von Ribbentrop Londraya hareke
tini mtimkiln olduta kadar geciktir. 
dL Mabadı milstemlike latemek 
propagandasının nihayet baldufanu 
.. na ekti. 

Geçen puar Bitlerin llderlırlnl 
toplayıp pHce konaımuımn da mev. 
na ba ola ıerek.,, 

Romanya ile aramızda 
iktisadi bir mesele 

7 etli9e anlaşmasından igi netice alamatlılclarını 
ngilgerek mııkaoelegi bo1.mak iatigorlar 

Blkre,te ~ ......_ Azst1s Biç olmaua petrol ve orman baaı· 
oııc;tç.')1 (:ı''4.ı.JJ.1c Jl~ 7a~ ~il.&" 1-\1 5i1' bo111 maNiıullorimi~hı lildclo 

-. konteajaa anJ,..ee) u dair 1aı. ıclllebil••i lçijl bafka bir çare an· 
dıfı bir makale41e t11ı. db'or1 mak lbım geliyor. Bu mesele 80n 

-ram bir seae Tll'Jdıe ile J&Jlla• •••nJar4a prek ticaret ve sanayi 
.. bakerat neticesi Ankara aelltlmlz nearetlncle ve ıerek mllll bankada 
k. l'ilotbaia himmeti llı TilrldJe ile •tiAkere edilerek bu mtlfktil m..._ 
t.lr tediye anlatmaaı ve bir konten- lenin halli için ancak ıu tek çare bu.. 
~. anlapıuı yapdmııtı. Ba anlat- lunmuıtar: Tilrkfye fle y,pılan tetli
._ neticesinde Romen - Tflrk ticarf ye anlqmalarmın bozulması. 
"llnwbatuım 11iletecefl sanH4111L B11-stnlerde ha hmnısta yapılmuı 
"ıta. Ukla "11• pbladı. Gepa lllna pi• tedlllrl9" abnacaktar. Tt· 
.... nilla1etlerinde yapılan ha an. diyesi teahhtlre afnyan meballlln U. 
lttınalar beldeailen netice,.ı vermedi. kide edilmesi meselesine gelince: 
l'azıyet blllJB itin daha fena bir ae- 1.annederls ki mfllakerelerla bat-
Uee ••4 lamuı ile maber Romuyadakl Türk 

Hintlilerle \.ı • ' 

DeulPt I )emıryolları ve Limanları işletme·'. :· 
Umum idaresi ilanları ·. : 

MuMmmeıı Hdelile miktar ve vuıfları &fağıda yazılı (6) anıp 
lnalzeme her hlrl ayn ayn ihale edilmek üzere 6/ 11/ 936 puarteal 

Ateıe veriyorlar sünü saat 10 da Haydarpapda ••r binuı dahilindeki 1 inci itleım. 
Loııdra, 1'1 (A.A.) _ Bombaydan komisyonu tarafından açık eluilt me. ile satın alınacaktır. Bu it• 

Müslümanlar 
Blrlbirlerlnln mabetlerini 

bildiriliyor: ıirmek İltiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat vermeleri ft 

Dün müsliimanlarla Hfndlller &· kanunun 4 üncü madd~si mucibince ite girmeie manii kanuni bu
rasındaki ça,,J"pımalarda 11 kip ölmtlf lunmadığına dair beyanname ile ekıiltme ıünü aaatine kadar komir 
ve 160 kiti yaralanmııtır. yona müracaatları Jizımdır· 

Evvelki dnktl ölll ve 1A
11 

.. ~hlarla38 Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılm&ktetı 
beraber çarplf§malarm p 1111~oaa 
"lü 360 kadar yaralıdır. dır. 0 

Dun, mUsUlmanlarla Btntlller, yaL 1 - 750 kilo demir tel, 1000 kilo soba teli, 3500 kilo ıalv~ 
nız kendi aralarında çarpışmakla adi demir tel, 1000 kilo galvanize bai teli muhammen bedeli Sif 
kalmamıılar, fakat &)'ili zamanda lira 25 kurut ve muvakkat teminatı 7472 kuruıtur. 
hep birlikte polis kunetlerine de 2 _ 600 rulo galvanize dikenli tel muhammen bedeli 1530 lira 
hticum etıaete batlamrşlardır. ve muvakkat teminab 114 lira 7Skuruıtur. 
MABETLER ATEŞE VERILYIOR • · t· 655 I" 

Bomba:r, ı7 (A.A.) _ Nlabeten 3 - 500 metre galvanıze kalbur telı muhammen bede 1 ll'J 
sakin geçen bir geceden sonra, sabah- ve muvakkat teminatı 49 lira 12 kuruıtur. 
leyin pakla beraber karıpkbklar ge- 4 - 120 adet demirden meyil ve açıklık ıabarisi mvbam.._ 
ne başlamıştır. bedeli 1080 lira ve muvakkat teminatı 81 liradır. 

Bazı mağazalar yajma edllmlft 5 -- Muhtelif eb'atta 4780 kilo cıvata ve perçin çiviıi mvhı• 
mabetlerle camileri ntaıturmak te. men bedeli 1518 lira 25 kurut ve muvakkat teminatı 113 lira .. 
şebbtlatlnde balunalmllfhr. Bu •· kuru tur . 
bah, zabıta, camii batqturmak t.tl· f • • 

n mecasllerln ilzerfne ateı etmeklt 8 - 2870 metre yeraltı telrraf kablom ve 8 adet irtibat kabll& 
:eşgul iken, mUslUmanlar bir made. muhammen bedeli 3790 lira 42 kW'Uf ve muvakkat teminatı 284 
dl atqe vermefe munffak olmqlar- ra 28 kuruttur. (2281) 
dır. 

imdat kuvvetleri celbedllmest mah Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan atalıda :ruıb ( 
temeldir. MUslilmanlarla mteaaller • 
arasındaki sulh tetebbllsleri neticesiz IJ'llP malzeme her pup &Jl'I aJ?ı ihale edılmek 
kalmıştır. pazarteai günü saat 10 ela Hayclarpqacla ıar binuı 

Samoel Hoare 
inci iıletme komisyonu tarafmdan açık oluiltme ile satın alınec•~ 
tır. isteklilerin malzeme hialannda JU1lı muvakkat teminat ile W
nunun tayin ettiii veaiblan ve kamuıun 4 ilDdl maddeai ....r. 

Ne /t:ışizmi ne tle komi- bince ite ıirmi:re manii kamını bulwunadıtma dair beJ&llllllllt . . ~'Jf. . verm.ı.rl llzmıdır. 
nızmı aeomeıı .. ını Ba ite ait prtnameler parasız olarak Haydarpqada 1 bici ... 

aöglll9or letme komiqoma tarafmdan verilmektedir. 
LoDdra, 17 (A.A.) - Bir mıtuk 1 - 2 adet ambantmanlı vana, 8 adet flançb vana, 12 adet Mt 

l&yliyen harlcl;,e bakanı Surmel Jlo.. tarafı ~bir tarafı ambuvatmanlı boru ucu, 8 adet amhaftt 
an, IRl puttalnin 8!1Dlanma ..,._. manb clllrme apk horma, 1 adet vantua muhammen bed.U d 
mD& hücum ederek llerl llrdlil ... 1.1- f 1...-.. -LL-. • 20 1" 85 L..-..a..-
lai b.t1 blr tekilde redıllt•lf*. Jll.. ura wuw ft mu....-t temın~h •ı:a wuw .. ~· 
kul tmcUmle ...,,,tur ld: 2 - 1800 JCa. malatellf eb atta brfasa Pftal &ne batlı _.. 

ftol partta1 JMtınıM&tldakl -.... •-• '-leli 409 Ura a kunt " anwaklrat tmalutı 30 Ura • 
Binde, mıeıamna ld1'1181 hükmcla lmnqtm. 
iWlılı v~y~t.e llalr olan meselelere 3 - 100 adet mahyalık kiremit, 35,500 adet. Marıilya biçimi ki-
net bir cevap vermemlftlr. remit. Muhammen bedeli 1406 lira 20 ku111f ve muvakkat teminata 

Kongre r.apmm ilçte biri komUnlst- 105 llra 47 kunıttur. 
terle ber&ber harekete ıeçmek lehinde 4 _ 47000 q. ailllllemit kireç muh•ntımen bedeli 432 lira 
bulunmqlardır. Bu, karakteri8t1k bir im akka • 32 ı· 45 kuru emare olup, lspanyad& bir müdahale- ruf ve muv t temınatı ıra ıtur. • 
de bulunmak hareketlnln komUnlatler S - 183 adet Balast kalburu muhammen bedelı 
t&ra.fmdan te§ebbUs edildiğin ve bu muvakbt teminatı 122 lira 25 kuruftm • 
teeebbUsUn ltçl partialnln bi1yl1k bir 

kmnmm yardımına mazhar oldufqnu -------------------------... ~-
lsbat etmektedir. 

S1r Samuel Hoare, ne fltlmıl ne de 
komHnhmıi aevdifinl fakat demokra
tik serbestllerl konım•nm !nglltere 
için bir vazife olduiunu lllve etmlftlr . 

Türkiye Ziraat 
meclisinden: 

Bankası 

... Filuklb ba aall .. alardaa en-el alaraklarmm likide edilmem meHlesi 
U1ıfın TlrldJen elan n.ra...... de hatWlletlstlr. ---"----------
't&rk lalktmıtlala al .. 1-• te4Mr Yukarda 88yledtllmfz veçhlle bu 
4ola)'181Je •lfkll&ta 11fr111.... tnhhflrler Ankara anlaşmalanndan 
'ttrldyen petrol Dırq edtm-* Ya• enet wna selmlttlr. Bunların ye
af1et1ne dlftl)wdü. Tlrkbe htlkt. kana 28 milyon le1e ballt olmakta· 
llııetı, aidatı b9 flddetll tlftln, Ro.. dır. Muhtemeldir ki bizde terakttm 
iten ... nu banlıamua t..,ntıat za. eden bu Tflrk meballtf TUrktye Mer 
1111••rnda yapmak lltememlllnl " ba kes Bankuıllda terakUm eden leyle. 
~~rttle tediyede teabhGr olmuım ae- rla bir kısmı ile kapatılacaktır. Aynı 

Türkiye Ziraat Bankaıı ıene: kurulu adi eurette olarak ~ 
Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. eo 

Yeni Kadın 
1119P olarak ımter11orda. zamanda mtltebaki mebalifln ya mal CEMiL BEN A ONGUN 

11 Y11kancla slyledlfl•lı an1at11alar almak WJ& •ak ... tan tedl7e edil- Fiyatı: 40 kurtJI. Tevzi yeri Vakit 
: ltba ftllretln ini• seçmek late. ••k drttilı Ulddı tdilmesl için bir ldltUphanesi latanbul 

: ldL K1ft1ı1s faaliyetinden bqka pre aranacaktır.,, ım------------
Olatenju aaıa,.uı da tesblt edlL it l Aı _, tı ·"' Bu kitapla Dt1n ve Yarm tercllme 

4lfl dn iter iki llütmet, b'fllıldr a yan • ıman ııO• ıll5U kWliyatmm altmcı lerial tamam-
lllaı teati •'1"'8khrclL Le l•"""4M: lanmıgtır. 

Bla, Tirldyeye mtllll• "•tktardı BerU.la MIJlk ıuetelerl ltalyal .. -----------.:ı 1111•1 lltra~ ettik. Fakat mUtekabllen ile Almanya arasında bir nefl anlaş
llattracrmıa ıltla lbı• plen •vad- • old.,_11 JUJlarlle anlatıforlar. Sekizinci EdYardrn ve bahriye nazırı· 
4ı baJamadık. JIUtfla .....ı makam- Bunlardan biri Berllnin Komkovay-:ı aın Akdenlzdeki dolaımalarından 

'l'ltrıa mranu " IUıalltcılarnnrzrn karp alacalı harekette Romanın da tonra lngilterenin silahlanmasından 
flrkfyeden mal almü a....ıanna keadiafle beraber oldalana ve ttaJya- korkmaktadır. 

"'hiea Tlrldyeden ~k 81 miktarda nrn Bitler Almanyaaı için takdir hfq. Fakat ltalya, Fransanın Habeı 

tepinin 18 inci çarpmba ıünü saat on bette Ankarada 
Merkez binaıında toplanacaktır. Deleıelerin bu toplantıda 
bulunmalan rica ol1IDUI'. 

Toplantıda ıiiriilecek itler: 
1- 193& Jı1ı idare mecllti Y• miirakip raporlanam 

' ıı. 

2 - 1935 yılı billnço klr ve zarar heaaplannın wdiki, 
mecliı\ raponınun tuvibl ile izasının ibruı. 

3 - Safi kinn arzedilen tek'tde dağıtılması. 
4 - idare Meclisi izaıından müdd•tleri biten Bay Sabit ~~ 

oğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza seçilmesi. 
5 - Ölen iza Bay İsmail Hakln Yüreğiroğlunun yerine 

tünün 54 üncü maddesi m1!cibince muvakkat lzalıfa ıeçilen 
Saidi'ft muvakkat isalriınm taıd;ki ve kendiıi müteveffa Bay 
mail Hakkı Yüreğiroilunun ba~dyei müddetini de ik!!:al etmiı 
makla yerine lza ıeçilmesi. 

S - Mürakiplerin 1935 yıh ücretlerinin tıyini . 
7 - 1937 yılı için iki mürt.kip ve iki yedek r.ıü~akip aeçU 

(224-Z) "•I ithal ettik al beslecUtlnl yazıyor. ltaln lnrit meselesindeki kabahatini afetmekte. 
~~~~~~ ~ W te~~~~~m~~n~bn &~~dP~~le~~-----------------------~~~ 

~~ Jaallann bedeHe:.:ı ala:.:..:· ketlnl artık affedlyer. Çilnkl Kral hareket ettitlnl söylemektedir .. 

h:uuff~~~~~ n~-------------------------
'--· erkn Bankurnda 80 mD1011 Je,· J t b l d • t • t• 
,.,. .... ,. etti Ye likide edil•••· ei. s an u enız ıcare l 
:--aıe,-ıa ban dan bay le Tlıldyeye •• d •• ) •• ğ •• d .. :-:-flm•z ihracatın neti......... mu uru un en: 
._ .: nbaana bbart1naktan baş 300 adet olmak üzere baıtırrlacak beynelmilel deniz manuatı ki· 

.,...:.:~ ftnllfyece~tfr. tabı ;suarhkla ekıiltmeye konulmuıtur. ~eeeli muhammer 27! !irr t:' fa.Ja •lkta::-bl':den lhra;at~n Ye % 7,6 leıınnatı muvakkate 21 liradır Taliplenn yevmi ihale olan 
leekttr. e. vazfyft kleri:,a .:1:. 19 - 10 - 931 pazarteıi günü aa \t 14 de Galatada Deniz Ticareti 

:.--- lf1d4t •dllmeal ıneatl•l;I MUdürllltundeki komisyona ve şartnameyi ıörmek istiyenlerin de 
11'1 •l•la bir hale kofm&kta4ır. Müdiriyet idare Şubesine müracaatları iliD olunur. (1811) 

Doktor Aiınaca!•tır. 
Askeri f abrikaiar 
Umum müdürlüfünden 

Ankara civarmda iıtibdam edilmek üzere bir doktor alı ...... .._~ 
lıteklilerin iatidalarilo Umwo Miadiirlük S!hhJ.t Şub9':a:s miir 
lan. (206& ). 



ABONE ŞARTLARI YAZ/ VE YONETIM YERi: 
Yıllıll 1 ayldl 1 ayldl Aytııı 

MemlekeUmlzde 7D0 00 236 110 
ı.tanbUI. A.ILUrll CaddMl t "AJln )'W'dU' 

Yabancl yerlere UDO 718 600 lDO 

!>o.ta blrl1B1n• ı L80 800 000 UM! 
~JWlerej 

pd&nı: Ml'7CI 

l Yua lflert: Zl.411 

1'91sra! ~: 1'0K11N ı.tantıW 

Tele!on 

t'Orldyenln ber poata merkezinde KUKUN'a abone yazılır 
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o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADJR 

/-

... 
- ,.,, 411 ({//,. 

•. ~A ..... 

Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliği direktörlüğünden: 

Çiftliiin gerdeme mevkiindeo inşa edilecek yem ambarı kapalı 

sarf usulile münakasaya konmuıtu r. 

Keıif bedeli (15.069) lira (98) kuruıtur. 

···~ 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Cevat tarafından Y edikulede Em
rehorda Tarakçı sokağında Tramvay
cı Zekinin hanesinde Melahat aleyhi
ne açılan velayetin alınması davası
nın tahkikatında: Müddeaaleyhanın 

ikametgahının meçhuliyetine binaen 

, ............................. ... 
ı Elektrik Şirketi müşterilerine ifan 

Istanbul Elektrik şirketi 
Cümhuriyet Bayramı ean&..'lında umumi ve hususi donanma ıes .. 

satına lıizım olan elektriği almak için şirkete evvelden bir ihbarna. 
me verilmesi icabettiğini bildirrir; donanma tesisatı me,·cud sayı. 
cının kudreti dahilinde kalacaksa, tabii ihbarnameye lüzum yok. 
tur. İhbarname en geç 23 birinci teşrin 1936 tarihine kadar ~irkete 

~elmelidir. 

Taki zaferlerin ve tekmil donanma tesisatının bağlama imkan. 
ları evelce şirket tarafından incelenecektir; bunlar ruhsatlı tesf. 
sat müteahitıerine yaptırılmalıdır. 

Bu hükümlere riayet edilmemesi yalnız bir tesisata değfl bü. 
tün bir mahallenin donanma tertibatına zarar verebilir. 

Paralı yatılı ilk okul 
Istanbul Kültür Direktörlüğünden: 

1 - Zincirlikuyu köfklerinde ilk okul talebesi için paralı ya 
h bir pansiyon açılmqbr. 

2 - Zincirlikuyu ilk okuluna yazılacak yatılı talebeden dör 
taksitte ödenmek· iizere 80 lira pansiyon Üc?eti alınacaktır. M 
mur çocuklarından tenzilat yapılamaz. 

3 - Tatil devresinde okulda kalanlar, ayda 12,5 lira verecek· 
lerdir. 

4 - Yablı talebe elbise, çamaıır ve kitaplannı kendileri ala· 
caklardır. 

5 - Y azrlmak ve daha fazla malümat almak isti yenlerin bet 
gün Mecidiye köyü civarında Zi!lcirlikuyu ilk okul direktörlüğün' 
bafvurmaları lazımdır. "(2214) 

ı~ ltkıaı Ltsest 
Direktörlüğün den : 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul t11rtlarmı bildiren •arifname 
gönderilir. 
Şehzadebatı poliı karakolu arkasında. Telefon 22534 

Eksiltme 3 - 11 - 1936 tarihine müsadif sah günü saat 15 de 
B~ Baytar Müdürlüğü binasmd a toplanacak Merinos Y etiıtırme 
pftliği infaat komisyonunca yapılacaktır. 

davetiyenin on beş gün müddetle ila- -----------------:------------

Muvakkat teminat mıkdan (1. 133) liradır. 

lıtekliler proje, mali ve fenni tartnameyi çiftlik Müdiriyetinde 
Te Buna Baytar Müdürlüğünde göreceklerdir. 

l.teJdilerin ıeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı kanun 
tarifatı dahilinde eksiltmeye i,tirak eylemeleri ilin olunur. (2133) 

ı l stanbulVakıf ı:r Direktö~liijii 1TJ~lari 

C-mai 
Muhammen bedeli 

L:•a Kui"UJ 

73 kalem labora
tuvar alıit ve 

1390 00 

tıezaSI. 

ilk te!njnat 

Lira Kuruş 

104 25 

ihale günü 

2111 / 936 pazarte
si saat 15 de. 

Guraba hastahanesine lüzumu olan ahit ve eczayi tıbbiye açık 
eksiltme ye konmuştur. İhalesi yakarı da yazılı gün ve saatte ko· 
miayo~da yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde gö-
rülebilir. (2284) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Bskıl"köy Emrazı akliye ve asa biye hastahanesine lazım olan 183 
blem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür 
lüğü binasında kurulu komisyonda 4 teşrinisani 1936 çarıamba gü
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 3173 lı ra 90 kuruştur· 

nen tebliğine ve tahkikatın 23.11.936 
pazartesi günü saat 10 na talikine ka
rar verilmiş ve davetiyen'in bir nüs
hası da mahkeme divanhanesine asıl
mış bulunduğundan muayyen gün ve 
saatte lstanbul Asliye altıncı hukuk 

mahkemesinde bulunulması ve aksi tak 
dirde gıyabında tahkikata devam edi
leceği tebliğ yerinde olmak üzere ilan 
olunur.. (V. p. 468) 

Yeni çıkb 
Kültür Serisi 

No. 2.l 

• 

Andre Moruva 
HAYDAR RlFAT 

iklimler 
ikinci T aı,. 

Tstanbul - T9~ 

fjyatı 100 Kuruıtur 

2ee,eee 

,,, 
~. , 
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VAK iT Kütüphanesi - htanbul B. • t • k bili • B. k bed h b 1 aıolf' 3 _ Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruıtur. ır verırsen nn azana rsın. ır ay ersen paran e a o m c 
tır. Hem yüzlerce 'atandaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bl 

4 - istekliler ~artname ve lis leyi her gün komiıyond:.ı görehj m:··············· .... -···-·ı• .. •r•••:m-.---· ..... 
~ ..,-···· .. ········-··· ........... - ·-· .. ·- kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmaY8~ .. 

lirler.- !! Dr. l\'f ehmel Ali F ğını kim iddia edebilir. 
1-h~klileycari seneye ait TicM~oduıve~ka~le2490~yı· ~ B 1. -ıh g--~----------------------~~ 

1 k d 1 b 1 1 b . kk t . l b ı== ev ı11e mu e assısı :: Sah"bl ASIM us VAKIT , .. t=---·~ ı anun a yazı ı c ge er ve u ış e yeter muva a garantı ma < uz :: ., :: ı : - .ıua ı>a-
. . • • :: Köprübaşı Eminönü han Tel: 2191:1:: J 

veya banka mektubu ıle bellı saatte komısyona gelrnelerı. (2258) 1r .... :::a::::::·:::: ... r-m•::--::::-=:=:::.~ Nepiyat DlrektörU: Refik A. Se~ 


