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ITAL YAN GAZETELERi 
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Belçika da bu sebeple 
ittifaktan ayrilmıştır 

. Almanlar soruyor: "Bu nasıl bitaraflık? Belçika, Alman hududunu 
l&lihkamlarla doldurduğu halde Fransız hududunu niçin bot bıraktı,,, ve 
F'ranaız - Sovyet paktından tikiyet ediyorlar: "Ruslarla asla anlaşamı 
l'lta,ğız. Mücadeleye mecburuz!,, (TafsiUit f nci sayfada) 

Bashakanın 1 
.!il 

müjdeleri 
Hayat 0 /o 30 
ucuzhyacak ! 
lhtikarıa kanuni bir 

mücadele a~ılacak 

Paramızın k19met1ni 
katigen düşürmigeceğiz/ 

L:net lnönü'nün garp vilayetle -
l'İınizde bir tetkik seyahati yaparken 
~Ylediği bu nutuk, 1937 yılında hü
"'Qznet için başlıbaşma bir program 
~~rnektir. Sterlin, Dolar, Frank gibi 
l\&l'§ılığı tamamen albn olan sağlam 
J>aralar birer çürümüt meyva gibi 
düşerken sadece Türk milletinin ve 
~l!lr,tiniQ rn"11f1:.vi itibann• davana -
-~ kayaıer gıbı yermde duran pa • 
"ıbızm bu kıymeti lndaWlnııeti "O • 
llura". saçlan aiartmaJC ......._ el • 
de edilmiş bir muvaffakiyettir. 

ASIM US 
Cl38§nlakalcmlzln tamamı• üncQ sahi!ede) 

Rozeribcrg 

Başbakan lnönü lzmirde 

Dün pamuk müstahsil
lerile görüşmeler qaptz 

ihtilalciler Oviedoyu aldılar 

Madrit' e karşı taarruz 
dün sabah başladı 

ispanya 
4rjantin 

Reisicumurunun aile efradı 
kruvazörile Marsilgaya gitti 

b· Oviedo 18 (A.A.) - Havas muha
lli ihtilalcilerin dün saat 20,30 da 
~edo şehrine girmi!1 olduklarını bil-
11'nıek ... _ .... 

l.\."'\llr. 

(fy:encriffe ıs (A.A.) - ihtilalciler, 
ı-· 1

ecloya taarruz etmekte olan Astu
~etlli otuz bin maden amelesini hezi
di ete Uğratarak dün şehre girmişlcr
U r. Gaıice gönülltilerindcn mürekkep 
~üğü muhtelif noktalar-

.Flna 

dan aynı zamanda şehre girmiştir. 
Hükumet kuvvetleri, şehri terket

mcden evvel şehrin methalinde bulu
nan baruUıaneye ateş vererek berha
va e~lerdir. 

Teneriff e 18 ( A.A.) - General Mo
la Madride karşı harekat icra etmekte 
olan bütün kuvvetlerin kumandanlığı
na tayin edilmiştir. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 3 ) 

l 

............... -·--··--····· ..... ·------··--: 
Hatay işini J 

GöFüşmesi muhtemel 
olan Fransız sefiri ge i
di, Ankaraya gidiyor 

Bir müddettenberi Pariste bu
lunan F ransamn Ankara elçisi 
Bay Ponso diin sabahki eks 
J'resle şehrimize gelmiştir. Bay 
Ponso f stanbulda bir iki gün ka 
dar kalacak ve büyük bir ihtimale 
göre Antakya - lskenderun işini 
konuşmak üzere Ankaraya gide
cektir. Sefir, dün öğleden sonra, 
Tarabyad<t bulunmuştur. ..... .................................................. . 
Habeşistanda 

Askeri harekat başladı 
Roma, 18 (A.A.) - Yağmur mev. 

simi sona erdiğinden Habeşistanın 
bir çok noktalarında yeni süel hare
ketler başlamıştır. Bu hareketl!rden 
bir kısmı silahtan tecrid, diğer kısmı 

da henüz işgal edilmiyen toprakların 
işgali içindir. 

Dahiliye Vekilimiz 
bir kaç güne kadar 
"f'OliyoJI" 
Aıtkua, 18 (Telefonla) - Dahiliye 

'\'ekili ve Puti pnel sekreteri 5ükrü 
l{ayanrn ayın 22 tinde Viyanadan ha· 
reket edeceği ve 25 inde de Ankarada 
bulunacağı haber alınmıştır. 

~ffluüı~: 
insanlık 

Geçenlerde Münih'te bir sanator
yomda eski Macar Başvekili G-Orfıbö
şiin öldüğü mahimdıır. Meğer doktor
lar Ba.JVekilin hastalığındaki vahame
ti daha eınıel en yak-ın adamlarına bil
dirmişler: 

- Gömböş bmıdan sonra ancak üç 
sene kadar yaşayabilir. Falw.t bunun 

• 

ISTANBUL 

PAZARTESi 

19 
1.cl TEŞRiN 

1936 

. ............................................. . 
Parasız muayene 
· kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini pşr~srz 

muayene ettırebilir. 

Kar4eş memleket veziri 
Ankara ya gitti 

Veziri dün Afgan Harbiye 
Boğazda bir gezinti yaptı 

Dost ,.e kardeş memleket Afga. 
nistanın üç gündür şehrimizde misa
fir bulunan harbiye veziri Altes Şah 
Mahmut beraberinde Afgan genel 
kurmay ba~kanı Mehmet Ömer Han 

ve Afganistanm Berlin orta elçi. ı 

Aallah Navas olduğu halde dün ak~ım 
üstü Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Vezir dün sabah Boğazic::inde bir 
deniz gezintisi yapmışlar \'e öğle ü. 
zeri Büyükadaya giderek öğle yeme
ğini orada yemişlerrlir. 

Altes Şah Mahmut oradan doğru 
Haydarpaşaya geçmişler ve Haydar. 
paşada kendilerini bir kıta asker. ge. 

neraller, Vali Muhittin estündai'!' ve 
diğer yüksek zernt karşılamı~lar \'C 

teşyi merasiminde hazır bulunmuş . 

Jardır. Dost Afgan harbiye veziri ile 
beraber mihmandarlarımız da gitmiı:
Jerdir. Altes Şah Mahnmt 

Atatürk Ankaradaki at 

yarı:Şlarında bulundu : 

Galatasaray - lstanbul
sporu 6 -1 yendi 

l + • .; 1 i 

Galat.asaray - tstanbulapor maçından bir göriintif 

için 1&er şeyden evvel 3-iyasi hayattcın ---------------------------
ve işinden çekilmesi, sonra icap eden 

(Yazısı 6 mcı Sayı/ada) 

ameliyatlann yapılması Uizımdır. Yok 
sa tehlike Trlllil&akk4ktır.,, dem~Zer-

FalMt Gömböşün adam.Zan doktor
ları.n bu sözl.crini kendi.rine söyleye
m.emi§ler. hatta wm terrini atılat~
lar: 

Avusturqada krallık 
iade olunuqor / 

- Doktor'/a! teminat ~yor1 Ya- Şuşnig müstakbel reı•im için 
kında hastalıgınız gcçecektır.,, 

• 
reyıama 

Demi.şler fazla olara.k'Pe:ıteye çek- müracaat olunacag"' illi 
tikleri bir telgraf ile ilk teşrinin on.un- söyledi 
cu günü i§ başına döneceğini ya..~~
lar ! Halbuki doktorların tavsiyeleri~ 
nin yapılnıaması hastal1ğın sürat ile 
oohanıetini arttırmış, bu telgraf ç.ekil
diktcn dört gün sonra zavallı adam 
hayata gözlerini yumm1,.Jtur ! 

Acaba Gömbö§iln adanılan neden 
dolayı doktorların ifadelerini gi::U?
mi§ıer suali hat1ra gelir. Sebebi pek 
basit: Çünk'ii. Gömböş işinden çekilir
se adamlarınm da çekilmek zaruretin-

de kaZacaklannı düşiinmüşl.cr; kendi
leri koltuklarında iiç gün fazla otura-

bilmek .. için .~ef~ni üç yıl evvel me-ı 
zara gommuşler . .. 

Hasan Kum~ayı 

Viyana, 18 (A.A.) - B. Şuşnig, ( 
söylediği nutukta, Alman - Avus· 
turya anlaşmasının "nazizm,, e hiçbiı· 
tavizde bulunmadığını bildirmiş, 
Dolfüsün kahramanlığını yad ederek 
"Dolfl!s olmasaydı, A\·usturyadan ta. 
rihi bir hatıradan başka bir şey kal
mıyaca.ktı.,, demiş. Avusturya ,.a. 
tanse\·erliğini tarif ederek bunun 
"ne siyah, ne yeşil, ne de bilhassa 
kızıl veya kahverengi,, olmadığın: 
söylemiş ve Arnsturyanın müstakbel 
rejimi için reyiiıma müracaat imka
nını derpiş eylemiştir. 

Viyana, 18 ( A.A.) - B. Şuşnig. 
Avusturya - Alman itilfına telmih 

ederek, istiklal mücadelesinde müte. 
nffa Dolf usun göstermiş olduğu 
kahramanlığı sena etmiştir. Başve

kil, bu itilafın Alman - Avusturya 
münasebatındaki elem1i faslı kapat. 
makta olduğunu ümit eylediğini söy
lemiş ,.e kendisinin bir diktatör oL 
madıgınr beyan ile müdafaada bu
lunmuştur. 

B. Şuşnig, Peld Mareşal Buelgert. 
hi Harrenfelsin yerine Avusturya 
miJLqleri kumandanlığına tayin et
miştir. 

C:ırinthie valisi olan Huelgerth, 
1919 da . arinthiein istiklali için gö. 

( Liıtlen ıaytlayı ;ec..~rinİ1-) 

nı A iiyük Yerli Roman 
Yazan: Sermet Muhtar 
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Fransız Reisicumuru dü~ 

Belçika, Fransız ittifa- 1 

kından niçin ayrılmış? 

Se'anik haıtan~
&indeki acıktı 

manzara 

Strazburga gitti 
1914-1918 harp maktulleri abide

sinin açılma törenini yaptı 
Çarşaf içınae yangından 

Almanlar ve Jtalgantar, Fransaga ve Rusqaqa kaçırılan çocukıarı 
hücumlarda bulunmak ıçin lJBni tJesileyi bulduıar I 

Strazburg, ıs (A.A.) - Reisi cum· 
!ıur B. Lebrun, beraberhtdt sıhhiye 
nazır. B. ',rt.suıı Ctl\ier oldafu halde 
şaaı dgJsuzdı bur•Y• ı•l•itUr. 

Rdsi cumhur, belediye daire~ind 
kısa bir hitabe irat ed•re" ~)le de
m~ttir. 

Bedin, 18 (A.A.) - Führer tara. 7 mart günü değildir. Fransa - So\· 
frndan Alman mılletinin talim ve ter yet mtsakının imı.a edilmiş olduğu 
biyesı işlerini idareye memur edilmiş 
olan B. ROHnberg, kültür hafwının 
son günü Sarreburgda bir nutuk söy. 
lemif ve aon zamanlarda vukua gel· 
mit olan muhtelif hadlaelere te!lmih 
etılkten aonra §Öyle de mittir: 

"Belçikanın bitaraflık aiya.etine 
rilcuu, timdiki dünya siyuetlnln 
dikkate pyan arazmdandır. Bütün 
dUaya artık açıkça görüyor ve kabul 
ediyor ki Fransa ile Rusya araıında 
1914 anuinden evvel mevcut olan 
ittifak, şimdiki Fransız - Sovyet 
mlalundan biilbUtü11 başka bir ma. 
hlrıtte idi. O zamanki Ruaya, hiç 
olmama yarıaı Avrupalı l>lr devlet 
idi. Bı,Unkü Sovyet Blrllil ise Ya· 
hadilerin idaresi altında yalnız dev· 
Jetler l~n defli, belki bUtUn mede. 
alrııta ... ı için bir tehıtkedlr.,. 

B. RoHnberı, netice olarak fiiyle 
demltUr: 

•Artık mevcut ve mümkün hiç bir 
aaletma eaur yoktur. Neslimiz bu 
mücadeleye devam mecburiyetinde
dir,, 

ITALYAN GAZETELERiNiN 
MOTALEALARI 

Roma, (A.A.) - Corriera Della 
Serra, yazıyor: 

Belçikanın bitaraflık karannı mu
eip olan sebep, J<~ran.sız - Sovyet 
askeri ittifakının tehlikeleridir. 

La Tribundan; 
Fransa artık tatmin edilmit ve 

~ulhu sever bir millet değildir. Bel. 
ki Ru~ya ile olan rabıtalan dolnıal

.,_....,_,"'""'""r-mını cTn1in iUlliu ijlnff. 
ba büyük bir teh1ike teşkil eden ıu. 
rit sh asctini tnkip etmek ,,·eya bu si· 
ruet arkasından sürüklenmek mec
btrlyttlnde bulunan bir mlJJettlr, 

Anlatılıyor ki, Belçika kendi mu. 
b•deratınr, Franaanın mukacldera. 
tından vrrmak arzusundadır. 

Giornale d'ltalla'dan: 
Belçikanın yeni slyaaetlne yol açan 

gündür. 
La Stampa şöyle yazıyor: 
Brükselin yeni siyaseti, Fransıt 

satvdinin tedrici surette zaafa uğra · 
ması ile münasebettardır. Bu zaafa 
mukabil Alman satvetinde kuvvetli 
bir terakki görülüyor. 

ALMılNLAR SORUYOR: 
BU NASIL BiTARAFLIK? 
Bıı~Unlerde Lokarno paktı devlet· 

ler arasında heyecanlı konuımalara 
mevın teşkil ediyor. Belçikanın mut. 
Jak bitaraflık ilan etme.si Lokarno 
paktı meselesinin şeklini esaaın~an 
değiştirdi. 

Bdçikanın Fransız suallerine ,·er· 
diji ce.vaba &öre bu devlet, icabederse 
sadece Almanya tarafrndan dojrudı.n 
doğruya kendi üzerine gelecek bir ta. 
arruza karşı harbedecektir. 

Fransız - Rus paktı dolayısile bir 
harp çıkar da Fransa Rusyaya yar
dıma kalkarsa Belçika tam bir bita. 
raflık muhafaza edecektir. Bonun 
için Belçika Rusyaya yardım mak.s:ı . 

dile Fran!lız ordwmnun Belçlka ara. 
zisinden geçmesini kabul etmiyor. 
"Şayet Fransa Belçika hududu bo -
yunca Majno hattını uzatmak isterse 
buna itiraz etmem.,, Diyor. 

Almanlara gelince, onlar Belçika. 
nın buıilnkU mutlak bitaraflık kara
rı fili vaziyete uymadığını ima ede. 
rek: 

"Neden dolayı BeJçikanın Alman
ya hududu baştan baıa istihkamlarla 
dolu oldufu halde, Fra~ tarafı ta. 
•a••• ._..ıctuıt 

Susllnl Irat ediyor. 
BeI,lka bir taraftan Fransanın 

suallerine cevap verirken, Almanya 
da lnınterenln Lokarno paktı meae· 
Jeaile alAkadar olarak aorduklarr ~u. 
ali ere cevaplarını bildirdiler. Fakı t 
bu cevaplar klfl ıörUnsaUyor. Zira, 
Almanya hUk6metl lnılllılerin ıual· 
h~rfJle karıı a~ık, katt cevaplar vere. 
cek yerde bir takım ıualltr ıoru:yor ! 

Belçikanın geri dönme 
zor bir ,aydir 

i 

Brtlbel, 18 CA.A.) - Siyual mah. Jın çlıdlll ıiyaıaya halkın büyük bir 
mıır, Belçika hükQmetinin yeni •ı · ekseriyeti iltihak etmiştir. Bunun 
yasasını bir neticeye erdirebileceiin
dea emin bulunmadıiı n çok engel 1 
ıulaar ederse bundan vaz geçecel'~ 
hakkı11da lngiliz gazetelerinde intişar 
eden mU&lelere fazla ehemmiyet ver. 
•emekte dl rler. 

Matbuatta lntipr eden yazıların 
t'I denet adamları tarafından :yapı· 
lan 1H•,.,·a_rıatın da gösterdiği gibi, kra 

•tllll~ria başınrla muharebe edere'< 
fllu"et kazanmıştır. 

Londra. 18 (A.A.) - Habsbıırıt 
knedanrnın tekrar s:ıltanat başına 

"lmui pıcselesinde Avw;turyada bir 

ıJtbı"'9t yapılmaaı ihtilllali mevcut ol· 
.-,.p llnberi. hem hayr.et uyandır. 

"''" Jıenı de endijeye bais olmuştur. 
Slfasi mahafil, ıu noktaları •h•m· 

.-ıııtlt kaydtdiyorlar: 

l - ROyle bir hareket, evveke 
nıtv<"t1t olan bir çok emsali ylizilndeı• 
ıa:ıf:ı dııçar olmuş olan muahedena. 
ı .,, . ., ıhlil elmf'k olacaktır. 

:? - n,.~ka memleketlerin dahiU 
r "" k:t rlf:'ln:t mıık s(ya.oııetinin tay 

ı11 Awu.ıctury;ılılan diledikleri tıU. 
lnt .. ı :5""~ tini ""rht'~tte intihap f'ftik 1 
,.rfndea dnl:ı~ ı muahezeye imkan bı. 
umı.,.<'.ıtktır. 

3 - Saltnnl\lın iade .... ; h('m .\\"US· 

"' nrblt •lan dr' h•llt•rin bir ta. 
., ırı~tAJlhatJt kıy:ım etmelerini İn· 
c edecektir, 

için taJI derecedeki noktalar müstes. 
na olmak üzere, Belçika hükumetinin 
geri dönmesi zor bir şeydir. 

Yabancı kıtaatrn BeJçikadan geç· 
me1i, hava U.leri teaial ve bilhU&t 

lngil~ı. tayyarelerinin Bel!;ika üze. 
riaden geçınt.ıii meselelerine gelince, 

bu iki faraziyeyi göz önünde tutmak 
icabc?der. 

Efer bir turruz halinde müdafaa. 
nın nazırlanmHı maksadile, sadec:: 

hu üslttiJt tNwi ,artlarıınn evvelden 
te~bfti mevzuu bahis ise, bu mesel .. 

genel kurmay görüşmelerine taallul. 
etmektedir ki, Belçika tPmaınep tek 
nlk a111aşma1ar mevzq bahii olmak 

şartile, bun tarın baki olduğunu yarı 
resmi bir surete bildirpıiı bulunmak. 
tadır . 

Eğer bi16kiı kıtaata ge~mek ve 
tıyyıırelere memleket üzerinden u~. 
ınak ve yahut bilrHl han Ualeri tesi~ 
etmek müsaade i verilmesi menuıı 
bahLI iae. B2l~lka buna )·alnız tama-

men mUuharet edecefl devlet\n tale. 
hl üzerine yard1m etm2~e k;ırar ver. 

diği takdirde mtıfakat edebilecektir 

Ş;ı da hnt ı r, l tılmaktudır ki, Lo· 
k:ırno paktı h ~ikümleri mucibi11re., 

kend irindcn r:-rdım istlyeq devletin 
tahrik edllmıı den ıvıJkl bfr taarruz~• 

hedef olup olmadığını takdir husuau 

Belçikaya ait bulunmaktadır. 

anneleri tanı,amıqorıar Devlet relaf istasyQnda aşağı Rt'r 
Atina, 18 (Hususi) - Selanik be. prefesi ile Strazbqrg belediye ret•: 

lediye hastahanesinin yansını tetki- vı cl~ftr bir takınt ıevat tarafından 
katına devam edi\mektedir. A•eşin, karfılannuştır. JCV{frln eJ<serisi ~al . 
hastahanenin batı tarafındaki pavyo· raklarla donatılmıJtır. 
nun l\lt katından ~ıktıiı aabit olmuif. B. Lebr~ıı, yelqn iki tarafında\ 
tur. Hastahane elektrik teai.utında mevki almış olan ve kendisine •elim 
hiç bir bozukluk olmadığı da anla~ıl. duran ana ,-atan ve Fas askerleri a . 
mıştıt· Ankaz altından on dört ya. rasindan ~eçmek ıuretile \"e halkı" 
şında bir kızın kömür olmuı cesedi yaşa nidaları arurnda belediye daf· 

Bter lm\I"' ıil are!im ınüstcsıı• 
,-e parti farkı olmaksızın ,·atandaşla 

a rası~da mukarenet~ ve )ile te:ıkıl " 
41iYQf98 batath•ıarım. 

Reisi cumhur, h•ınc'~n ~:ınra prf' 
fcktSr1U"'e gitmiş ,.e orada Alsattl 

ge~lrll'lf olduğu uzu" ıenelerin hati• 
rastndan bahsetmiş ve sonra 1914 """ 

1918 harp maktUIJeri ıbide~inin ı. ı:.a 1 

resmini ya!)rn:ığa gi tr.ttııır. 

çıkarumıştır. resine .ritml,tir. 
Bundan başka bKeçdi bir ihtiyar ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hasta ile o gün ameliyat yapılmı, 24 Başbakan in önü An ita, a t ~ I e fonu 
yaşında bir gencin de kömür olmuş -.. ,_, _ _ _ ___ 

cesetlt-ri bulunmuştur. 1 · 'd s· Ank~ra'ı Yangının acıkh sahneleri11den bi- zm:r e lf .... C 

risi de hf\Stahanenin pavyonunda ce. (VIJIGnt 1 ta,oWe) Atlı;,. v•lt•teti t1' saıınd 
reya:ı etmiştir. Yangının buraya dsı çtlerle konuınaa >'•PMak için yapllan k 
sirayetinden korkularak ıünlük \'e bu toplantı•• pamuk alrutlal ıenlf. sahip ç . lı 
yahut iki üç günlük lohusalar yatal<. Jetmek, ı.ılhaalitı arUırmak 'ft ka· Ank11r~, l8 ('l'elrfonla) Mı•rt :ı f• 
)arından kaldırılıp baoka bir yere rti· Jltelerlni )'tlueltmtk ıatnuu Uıerhı. adında Ankaralı bir demirci Adfö t 
türUld\iğ\j ıibi yeni doğmuş çocukla· de durulaeajını, memltktUmfıde pa· v,kil.tti aleyhinde hir dam ac:nu' 
rın h-lpsi büyük bir çarptın içine ı. muk fiatlarıaın btynılmllel pl1ua Adllyı Vekaleti binaı:ının buluııdui" 
tılarak kaçırılmıştı. flaılarından yüzde Jlr•l bet yUbtk ars4lnı11 bir kısmının kendisine a it ol· 

Bu çocukların anaları, bugün ken. oldutunu bUdlrdtldta aonra baz• doğunu iddia etmiştir. Muitafa. ys 
di çoeuklarının hlln,isi oldufana ta- nıatıaullerlmlıtn aatıılarnula olan ~r- arsa bedelinin ,·eriJm2c;ini, H l ahu& 
nıyamamaktadırlar. Lohusaların ha- aıntı ılbl pamuk aatıtlarıada da ur· da Yekllet binasının ars~ı üze; fnde 
li çok fecidir. Her biri benim soca. aıntı busulUnUn HnUat ıtfllıcık ted. olan kl!mrnın yıkı1arak ar~ ınıll 
ğum hangisidir, diye ağlayıp durmak. birler ahnacatını, pamatua dal•• keqdiaiae teslimini U!temektedir. 

tadır, . memlekete altın ı•tlreeek bir 'uıt:ı fuooı avı•a Boşvekili 
Belediye hastahanesınde 390 hasta olduiunu ıöylemlı ve dtmlttlr th ~ ı 

varmıo- Bir kaç pavyon az tahribat Cok p&'91Uk, iyi ...... uı •• t1l 11tıJ Anltoracta 4 eün kalaca~ 
ile kµrtµJabllmiştir. Yancını sUadU- elde etsaık ı~ın ne yap11amıı lbı•· Ankara. 18 (Telf'ronıa) - 29 aı.. 
rebilmek için çalışan itfaiye askerle. dır7. Dertlerlnaiıl htrka dUtlacnt rlnclteırin ;sabahı A11knra~a buluna· 
rlnden ikisi çok ağrr olmak Uzefe bir dereculndt ll)'lealn, eak illan Yugosla,·yn Ra~nkili St• 
çokları yaralanmıştır. Batbakan, pamuk mU.tahallJerlnln yadinovlç J ikincfte,rlnde AtatürkUI 
AMiRAL GEMiSiNDE METAICSAS iatlh.sl.lltta yaptıkları murd 8ftlkta Kamutayın aı;ıht\:ıst milnasebetil• 
ŞEREFiNE VERiLEN ZIYAFBT rı vt bana kar11bk ıl•ı ettikleri it· siyliyeeekleri nctku dinllyecek, AO' 

Atinaı, l8 (Huaual) - Buru·• ıe. lir hakkında kendilerinden birer bf. karada dHrt gUn kalaeaktır. 
len lngilterenin Akdeniz donanması rer ınal6DJ&t Al"uıtır. o,..-~ - - ,._.,,.. •• c ,.;;;, "' •., 
. • ... -. , ~ -~- _......._ •• ..,. Uı&IR1 ................ lndlril••f l b J h 1:. 
bet,, amiral pmlstnde Ba9veldl ve için ne yapılmuı Jbım relditl diifU. ta e e aa q alrnaCQ1' 
Bahriye vekili General Metaksasın nUIUrktn lamet lnönU, mUatahaille. Ankara, 18 (Tıl~fonla) - (fa.ıi en•· 
şerefine dün akşam bir ziyafet ver- rimlzln dertleri ve bqpların pamuk titüaü bedeP terbiyesi kısmında kız· 
miştir, istihsalatının arttırılması neye mü· lar için yeni açılan ~ubeye yatılı ol•· 

Ziyafette Baıvekll, buradaki in. tevakkıf olduğu hakkındaki fikirleri. rak 15 talebe daha alınmasına karat 
giliz elçb~ Yunan donanması ba~ ne dair bizzat not alınıştır. verilmiştir. 

kumandanı, laıiliz ve Yunan ublt. Başbakanımıznı, mhtahslllerln lh· Gümrük murakobesindetı 
lerl bulunmuıtur. tiyaçları ve dilekleri üzerinde dura. 

Ziyafetin sonunda iki taraftan da rak eıı küçUk teferrüaı. ktdar ince- ha1 :ç f Şt a ar 
dostane nutuklar SÖ)'lenaılş, lngillz lemelerde bulnmak .aretlle ıa.ter. Ankara, ıa (Telefonla) - Urf•. Ar.· 
Yunau krallarile iki milletin ve hah- dikleri samimi ilgi, milstahJiller nez· tep ve Mardin arasında trenle taş:naçalc 
rlyeslnln '4!refine şampanyalar 1~11· dinde §ilkranl• prşıJaq"'ıştır, yolcu vı tücc~r eıya1ının beyannameye 
ml§tir. tabi Ntulma11 ve bµ mıntakalardan harlÇ 
YUNAN/STANDA TADiL EDiLEN yerlere yapılacak nakliyatın mühUrlU 

VERGiLER Blumun yeni vaıonlır içinde yapılması yolunda ge-
Atfna, 18 (Hwnud) - HUkt\met n- çcn ay içinde gümrükler umum mUdUt• 

zetesinde bazı vergilerin tac!Ultına beyanatı lUtünce alınan kararın tatbikatta lv i ,,, 
dair bir kanun ne,redilmi§tlr. Tadit mUıbct neticeler verdiğ i gUmrilldcr vr 
edilen verıiler Drahoma, nraaet ve • • •ht l "'f d edi t kilctint selen mllQmattan anlaıılmalr 
harlcte bulunan Yunanlıların teberru l§ÇI l a aran fi f tıdır. 
ettikleri paralara dair olan verıiler. OJmakSIZIQ azinı İSi İYOf Um 8ir Nhilden diier b'r sahile kliçU• 
di... kabotaj hakkına malik v11purlı ta'ınacılc " Orlcanı, 18 (A.A.) - ~uır radikal d 
BiN DRAHMiYE KADAR OLAN ıoıyaliıt fedcra1yanu, terbiye bakanı eıyanın ıümrük murak11ba11 haricin ' 

BORÇLARI Ho.,OMET MI · ı · · bırakılması yohındaki bcclcmelcrc dr ~ Bay Zay·ın mecliıe te~rar seçı meaım 
TESViYE EDf.CEK? tes'it için bir ıiyıfet yermig ve ziya - vaın olunmaktadır. 

Atlna, 18 (Hususi) - Sıhhat mUs· fete B. Blum. Kot, Zay ve Viyeno'yu /lttıaat Veltrıi Celô.L 
teşarı AlevizutM, Epir taraflann- da davet etmiıtlr. 
daki hastaları tefti~ etmek ttzere B. Zay, orta ııpıflaım halk .c:cphc. - Bagor 1'.onqada 
Yanyaya gitmiştir. sine Utib.ıkını tc~in ıdcn radıkallcrın Ereğli - Konya, 18 {A.A.) - t!c" 

Adliye vekllf, bin drahmiye bor~ . cephede lüzumlanna ipret etmiıtir. tısat vekili Ce!ll Bayar BugUn trcnl• 
lu olarak mevkuf olanlann pek çok Bay Blum, ra4ikal ıoınlist Pllrtiai. Adanadan Erctliyı ıelcrck bez fa!>ri " 
olduiunu gifrdüğti için bunların bor~. nin, Fransa ve Avnıp, için takılın ka· kasını tetkik etmiı. fabrikanın hitart' 
larının hUkqmet tarafnıdan tesviye- bul etmez barıı istiyen bir bilkfiuıctin bulmuı ve denemeyi bitirmi§, ya kındl 
sile tahliyelerini ~temiştir. azalarını birleıtiren karıılıkb lıiıtıiyı- fuliyete Jeçmek üzere bulunan vulY~ 

rnm s tını lıpat etınlt oldufunu sSyledikten tinden ço~t . memnun kfllmııtır. Cel .. 

Edirnede Etnoarafipa sonra, halk cephclinio 6 •upat 1934 t~ Bayır ııyni trenle Konyayı hareket eC-
• rihinde memleketin fitne Cfmiyetlerhı - nti!tir. Fabrikanın yakında resmi l:ll " 

müzesi açııacQk den nefret etmesi üzerine dojdujunu §adı yapılacıığı haber ahnmı9ttr, 
hatırlatınıt ve demiıtir ki ı Edirne, 11 (A.A.) - Edirne ve yö

reai eski eserleri ıevenler kurumu u -
ınuml mUf ıttitlik dairesinde düp top -
)anarak yeni bütçesi ve yeni itler hak
kında kararlfr ıhnatır. Bu kurum çok 
r;cnain ve iılek blr taribi olan Tı-akyı
nın klıvuıunu haıırlımaktadır. Kurum 
Gclibolunun tarihini bir mütehassısa 
vermiştir. Bu yıl her i~isinin basılma
sı ve böylece Trakya ve Türk tarihinin 
geni' ölçüde canlandırması sağlana -
caktır. Edime etnografya müzesi de 
cµmuriyct b•yramına yeti§mene Edir· 
nenin kurtul\&f bıytl~ZM IDUtlaM a5ı
lacaktır. 

Cumuriyetin •elim•tini temin cıdı 
bilecek vaıiy~ıteyiz, ~lk ç•pb••ipi vı 
cumuriyet kuvvetlerinin birliiini tetkil 
eden partilerin ihtiyat11z bir ıurette 
aıyrılrnııına çal·ımamak t.artile. 

B. Blum. itçi jhtillileri bahıinde. ıe
dit ve haıin olmaksıını aıim iıtcdiiini, 
bazı tepkil teki!l::rinin cumuriyete pek 
ağır bir darbe ol;ıcaiıoı, çUııkü iıçi küt 
lelerinin demokratik hürriyetlere karşı 

ıevgisini aaraacıfnu blldirınit ve niha
f~t on sene evvel '"•iyacal -.cırrtyetlcr. 
ınUsalet11•t v, ı&tyal ıa111'ıt .. olarak lto
ıiı edilen programı hatırlatarak bunun 

Al11uılu hqf1 iqatını ya
panlar 1 Şier ıni biı irc.liı~' 

Edirne, 18 (A.A.) - Bir Aydanbetl 
T. T. kurumunun emriyle tarih doçefl" 
ıi arkeolog Dr. A. Müfitin batkınlıl1~ 
öı .\lpullu ve Hısköy hü)·üklerind•. hbi
riyat yapmakta olan kurum itlerin~ 
tinniı ve bulduktan en eski ve kıY"Ür 
li kerıtmik materyellerl btanbu1a g6t 

müttür. ~ 
sa w ; # µ a ı µz 42 !Si..,. 
llalls cephcıtiinüa ~"ü ~eks'" 
ttf Y.I hUrrlytt., elail formWU tıaU" 
ıirdiğini kaydeylcmi§tir, 



[ Yeni iakele /ıQkkında neler dıııdu•? } 

Vaz geç Allah· aşkına; Yeni 
iskeleyi görmek için bizde öyle 

kıllk kıyafet mi var ki?. Eksperlik 
imtihanı 

Bakındı hele •.• Yeni i•ltelenin planı Amerika Cumur 
Reisinin Okganuatalıi köıkünd•n alınmış meğeı s~ · 

Günü beuı olmamak 
üıere teşrınisanige 

bırakılaı 

Şu insanlar yetmit yqma da gelse-' 
ler gocukluktan yine kurtıılunayacak-1 
lar vetaeli.m .. Hoş gairin biri, ihtiyar
lık da bir nevi çocukluk ~emi!J ama, 
benim baluıetmek i11tediiim ihtiyarlar · 
o kadar da üç otuıunda değiller henüz. 

Hani dört ile on iki on üç y~ı 
arasında geçirdijimiı eski Raın-.ıanla 
bayram gUnleri vardır. Mübarek ayın 
ile ıabalnnı ne akşamını dinliyen Arap 
bacınız karşınıza dikilir: 

- Kuçuk bey. kuçuk bey; yaramaz
lık ~eylrn demeyin, sonra bayramda 
tekne altına kapatmz ha .. 

- A ... Bacı o da ne demek! .. 
- O da ne demek, bu da ne demek 

bilıniyorurn ben; o kadar itte .. 
- E ... Uslu oturursar ? .. 
- Uılu oturursan bayram sabahı 

bayram dc!denin yaatığınm altma ne
ler koydufunu görUrsun kuçuk bey .. 
Ak~ da yeni iakelenip ıttnıı ede 

ede laaııbıfı b-11µnJ evc!Jki ~ k4qı
ııında varaınaz ('QC:t!b döndUgpU§tU. 
~ a.kat, bır iki" &aQi.n evvel b1r ·<ie ııe 
lttreUm; l>aYl'Nll 4,de lıem da .eıı bü
l'tik bayram dede~ biz lıt,.nbul so
t'Uklannın uykuya da]drkları bir rece. 
henıen yanı başımıza, bir hediye bıra
ltıvermeı1in mi? 
l.lahşerallah .. İstanbul halkı o sabah 

deli oluyor zannettim. Aman efendim, 
o ne ziyaret, o ne ziyaret .. 

Sabahleyin hiç işim olmadığı hA.ld~. 
loıı bahann JtilzeJ havasmdan (aman, 
tUb tüh tUb tUh) şöyle bir il!ltifade için 
köprüye doğru bir uanayım dem~ıtim. 
8k de Galata köprU11Uııün bq ucuna 
l~dim; bir kalabalık, bir kalabalık ... 

llayırola yahu; bu da ne.. Ef~an 
icralı Amanullah han yeniden mi btan
buıu ziyarete geliyor yoksa .. 

- Ne hanı birader: ~kay, y~ni iske
lesını getirip yerine taktı. 

- Ne iskelesi ? •. Aman Allatum ben 
otıu dUn aktam da gördüm orada 7 Yine 
:-ıbn, usta bir transatlantik kaptanı 
ialın köprüye toahunış ... 

1 - Ya .. Böyle işte azizim .. Haai ıeJ, 
~ıine bir girelim de görelim ıımu. 
ti - ··· Yoo. Ben öyle pek gelemiyece-

ın .. 
-Neden'! .. 

1 - Neden olacak azizim? Biz de kı
~k kıyafet nerede oraya gitmek için .. 
~tıra, :veni hıkeleniıı ı:iviler;nden birili 
tı!:e başını kaldınp da tepeden tırna· 
1 ıza lıadar muaUah bir ıUıecek 

: tu-aa.. Aman aman vazgeç kardefim, 
d~-başında şu UstilınilzU başımm bir 
~urn de; o zaman ıf yaret E!Qeriz. 

t\ - Bırak Allah aşkma ala)'? .. Gel de 
le ınu eskimeden yeni gözle bir ıörelim 
Uıutrı .. 

et biyecefim o defli? A8ıl yukanda 
~ söyledifim gibi, hakikaten ıu in
l'o nlar, yeni k&l'fısında deli divane olu 
nı riar .. Tıpkı bayram sabahı yastığı
f)~~· altında Uetil atkılı, gıcır gıcır bir 
haı!n buJaıı Q<Xıuk flbi, bütün İstanbul 
~u •tı Yeni iskelenin kllr§Illnda ne bul-

bt divaneslne danınUolcr: 
Po~ •1?ıuı dikkat et yP.}Ju .. Çuıurlu 

lerınle basma yerlere .. 
~i;;,ltakikatcn bu ne yerler, bu ne 
~~ kıyamıyor doğruau .. 

..... 'Y'a. Beton .. 

..... 3u kapılara bak bele.. Bu ıae 

emektir elendim, bu ne emek .• 
- Yağlı boy •.. 
- Evet yağlı boya. . 
- Hem de yenı boyanmı!j .. 
- Ama öyle bir kurutmuşlar ki.. 
- Ne diyorsun birader yalnız boya-

larının kurutmak için yirmi Uç tane 
kurutma makinesi çabşmış .. 

- Allah, Allah .. Şu Akay. halkın 
rahatı için hani avuç avuç para dökli
yor doğrusu.. Pekala, burv.lardan ne
relere çıkılıyor kuzum. 

İnhisarlar umum mildürlüğünUn 
eksper yetiştirmek için açacağı imti
hana girmek Uzere elli kişi müracaat 
etmiştir İmtihana kabul edileceklerin 
lise mezunu olmaları fart koşulduğun 
dan müracaat eden buı ziraat mekte
bi mezunlarının Iıse mezunu sayılıp 
sayılmayacağı Maarif müdür:yetin
den sorulmuştu. Bu hususta gelen ce
vap 932 senesinden evvel ziraat mek
tepleri_ni bitirenlerin ı:se mezunu sa
yılmayacağını bildirdiif nden bu mek
teplerin yukarıdaki tarihten evvelki 
mezunlarının imtihana kabul edilnıe
mesi kararlaştırılmıştır. 

İmtihana ~;-" rmek üzere müracaat 
edenler arasında vilayet ziraat me
murlarile lise ilk mektep muallimleri 
Ye ihtiyat zabitleri de vardır. Bu za
b"tler ikinci tesrinde terhis olunac.ık
lnrından imtilıan hüddeti de gilnü bel
li olmamak Uzerc te~rinisaniye tehir 
cdilmlstir. İmtihanı kaza.nanl~diln 
on kişi alınacaktır. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

_ Bunlar merd.ive~ i§te .. :aurad~n AnkaradQkı gecide 7 bin 
yukarı çıkacak, hıç ıskcle alıp verıl- • k 
meslne hacet kalmadan hemen vapur::. k.öyıü ıştırak edece 
geçeceksin.. Cumhuriyet bayramı huırbklanııa 

- Olur ~y değil.. Şu insanlar daha §ehrin her tarafında hararetle devaııı 
neler de icat edecekler bakalım .. Oto- edilırıektedir. 
ıpobil. tramv,.y, tayyare, kamere se- Taksiwde }Jlrkaç ründeııberi yapıl-
ya.hat, derken.. ıııak~ olım inşaat bir iki ,uııe kadar 

Ya alt katta neler var acaba?.. bite®k ve ayrıc11o ıeoe tenviratı için 
- Alt katı sorma .. Alt katta bir de ~~ yeılilildor yapıla~akbr. Dljer 

havuz varmış, bir havuz varmış .. Fis- taraftaa Ankarada Cumhuriyet bay-
,,.;,a•Anh1'lıt nfln_"' .01'!ft\Q, §:;ttasr.,..,"J1"'1;JTQ TY'li. 

nareai kadar sular ha vaya f ı§kırıyor
Jrıut.. 

-Ya? .. 
- Tabii; bir dllşiln azizim, bu fis-

lciyenin balık mevsiminde lstanbuJ hııl 
kına d~tacağı balıkları .. 

- Peki, başka daha neler \"armış 
içerde .. 

- Nelerde neler .. Bir bilet yerleri 
varmıı.. Hah işte .. 

- Ne lşteai.. 
- Bilet yerleri yahu .. 
- Buraları bilet yerleri mi!.. 
- Bilet yerleri ya? 
- Bana öyle geliyor ki yanıhyor-

ıun azizim; buralan bilet yerleri dE-
jll. Hint mihracelerinin kıl üstUndeki 
kötkleri .. 

- Sorma ne debdebe! .. Yalnız ku
lajına bir ffYler aöyliyeyim mi? .. Btt 
iıJc• falan filln, bunun altında bir iş 
var .. 

-Na.td il ? .. 

- sen gfmdiye kadar !stanbulun 
bir ecnebi ziyaretçi gelmeden ~u kadar 
ıilıJenip pilslendifini g-ördün mil hi~ .. 

- Mutlaka peri padişahının kızı ge
lecek ~u halde .. 

- Sen istediğin kadar alay et: :ri
ne birisi geliyor: geliyor ama bunu 
öyle ridi tutuyorlu ki.. Büyük, bUyük 
bir nı.iafir! .. 

- BüyUk mis~ir.. Ne. kacla.r da 
kıt izanın var yahp .. Cumhuriyet bay
ramının geldiğini unuttlUl ıalib.ıı. .. 

- Bormuı ayıp, fakat, kaça. çıkmış 
dersin bu deniz devi 1 .• 

- Deniz devi de Jif mı? .. Bu prqjc
nln nasıl yapıldığını bilrpiyor muaun 
sen! .. 

- Nfl.Sıl yapılmış .. 

.ı ı:ı.uu p1 u151 a.ııunı luu.n-löı.uıa.1U.a. olan 
~omiayoııa ~.ıı:ı muhtelif kaza 
lan m\lrBCUt ederek büyük resmi ge
çide köylUlerio geı:ıie ınikyaata iştirak 
etmek istediklerini bildirmişlentir. 
Reami ıegide iki bini a.tlı olınak üze
re kadnı, erkek yedi bin köylü, mWl 
kıyafetlll htirak edeceklerdir. Ankara 
Belediyesi bayram mtinaaebetile A.ııka 
raya gelec~ binlerce misafirin mUt
kijlat~ uir.aırıMl&larını temin 1Qin 
otel ve lokantalardaki fiyatları tesbit 
ettirmi§tir. Bu l!luretle eanafııı fiyat
ları (lrttrmaınna imki.n verilmiyecek
tir. 

Yüzbaıı l<ô.mıi ÇiJ.rüksulu 
fle/at etti 

Süvari yUıba.sısı Kamil Çürüksulu
nun vefatını büyük teesaürle haber 
aldık. Kenclişl ÇUrüksulu Ali paşanın 
oğludur. Pederi genç yqıııda ik;en Kı
nm muharcl>csinde kahramanlığUc iıt
tihar etmiştir. Vurulan kardeşi Ha.san 
pa.,anm yerine geçerek bozulan askeri 
toplamış ve muzafferiy~t elde temigti. 

Bay Kı\m11, Sultan Hamit zamanın
da muhalif olarak tl\nırunı~ ve mek
tepten cıknrılmıştı. İlanı hüriyetten 
sonra, tekrar tahsilini ikmal ederek 
zabit olmuRtur. Umumi harpte Çoruh
ta çete ınııharebos:nde ceaaretile ta
nmmrıtır. Muhtelif <'ephelerde çarpı
ıan yijzba.,ı Klmil, harb·ye nezareti 
yaverliğini yapmıı. Anadoluya sevkı
yat f51crindc teferrilt etmiştir. 

Hayatı dalma dUrüstıUkle kahra
manlıkla dolu olan bu asker, Glttnllij
suyu hastahanesinde vefat etmiştir. 
Cenazesi yann hastahaneden onda 
kaldırılacaktır. - Sepin de hiçbir §OYden haberin 

yok .. Amerika reisi cumhuru Ruıvelt ~--------------..
geçen yazı Okyanusta gcç:rınişti. Jdymiş .. tnanma?.Sanıı b:r de siz &ldip 

görün .. Öyle zannediyorum, ki Akayın - Evet .. 
eski vapurlan, yeniye olan bu rağbe

- İşte Akay idaresi yeni iakelenin te dayan:ı.mamışJar. bir iki toslayıve-
Pllnmı o köşkilıı tertibatından almış. rince, bQynh mertclderin altında o hiç 

- Allah all~b, .nelerde oluypr yahu bir boyr.nın bııdalal•irnı örtemiyccek 
§U slünyada.. kadar riy tahta rcn~i. dirni blrdenbl-• • * 

fki arkadaım muha\•ertsini bur~a 
bıra1'uak bir "e beu Jı;erl ıirayim dt
diın. Eyvab .. Ne kadar da geç kalmı-ı 
omı .. Y'eııi iskele tlki)'l{lg tfeııdim •· 

re çılıarıvemıiı.. Yani, yeni iskeleyi 
görmekte geç kaldınız cm.ı•larun. 1 

(Ke • H.) i 

24 saat içinde 

19 ILKTEŞRIN 1938 \ 

!Yunan arazisinde 
geçen tren yoıu 

Sekiz hırsızlık vakası 
oıau 

Hükiı.mtl•mıı. e 
)'unanıslan ura• nda 

Yirmi dört saat içinde sekiz hırsız- genıden A OllUŞUiQCOk 
lık vakası olmuıtur: 

üsküdarda Selman ağa mahalles'n Trakya dcmiryoluuun Pityon da 
de oturan yüzbaeı mUtekaid~ ~akkı, 

1 
33 kilometrelik bir lmamı Yunan ara-

1>9li1e müracaat ederek mııafıreten 1 z sinden geç-;:nektea·r. Lo~n m · ~ 
evine gelen Şakirin on lira para:unı desinin 107 inci maddesi mucibince 
çaldığını iddia etmiıtir. burada kontrolü temin için bir ceJDi.. 

• Cibalide Kadri çeşme aokağında yeti akvam kom· seri ve ayr:ca iki ta
Ri~li Yusuf, aynı evde oturan Ab- rafın mümessilleri bulunecılktı. Fa
dulla.b kızı Fatma tarafından 86 lira kat bund~n bir müddet evvel Türk ve 
paraınnm çalındığını iddia etmi~tir. Yunan hükiımetleri Cemiyeti Akvam 

• Fatih, Ahmediye caddesinde do- komiscrliğ ni kaldırmııJlardı. Yunan 
kunuı.cılık yapan Hüsnü ile Ahmet, hükumeti bu 33 kilomc'. ..k kısım 
dükkanlarına jş yaptırmak bahanesile hakltında yeni kararlar alırımasını ve 
gelen Mehmet tarafından altı lira mevcut nizamnamenin değiştirilr.:eşlnl 
kıymetindeki altın yüzüklerinin Galm- istem· ştir. 
dığmı iddia etmişler, suçlu müddei Bu husustaki müzakereler yakın 
umumiliğe vcriJmiıtir. 1stanbulda başlayacak, Yunan del 

• Sirkecide Türk otelinde misafire- si de birkaç güne kadar telırimizc 
ten oturan .Abdillkadir poliae müraca- _m_i_ş_b_u_1u_n_a_ca_k_tı_r. _______ _ 
at ederek Kiliali Akif tarafından 265 
lirasının dolandırıldığını iddia etmiş, 
Akif yakalanarak üzeri aranmı3, 110 
lira para ile küçük bir tabanca bulun
tur. Her ikisi müddeiumumiliğe sevk 
edilmişlerdir. 

• Üsküdarda, Kepçe dede mahalle
sinde oturan Mehmet. Toptaşmda 

oturan İbrahim kızı 14 Y&1mda Hati
ce tarafından dükkanından bir buçuk 
kilo kalayının çalınarak satıldığım 
iddia etmiş, suÇ.lu f&kalapmıgtır. 

• Liınan idaresind~ pansiyonculuk 
yapan Ahmedin muhtelif tarihlerde 
elli parçadan fazla eczayı tıbbiye c;al
dJfr anla1ılm15, eoyalar müsadere edil
mittir. 

• Arap camiinde pturan Süfyan, 
Ali, İshak ve Mllıttafa polJp müracaat 
ederek Abdullah tarafından c:eklc:. ke
ser vesalr Aletlerinin çal•ndıfıru iddia 
etmiılerdlr. .Abdullah yakalanmııtır. 

• Alemdar ısinenıa.sı sahibi Vaail ya
zıhanesiııe anahtar uydurulmak sure: 
tile sinemada ~alı~ Mehmet ile şr
kadqı Muıtafa tarafından 40 lira pa
rasının çaha4ıfı iddia etnıiıtir. 

/( uıdilindeki cinaqetin 
/fi.ili a1anıvor 

Evve\ki ıün Kug dilinde ağzı. bur
nu kesilerek ba-,ı tqla ezilrnia bir ce
set buluıunuı, yapılan tahkikat neti
cesinde kadının l{urbağah derede, ku
yulu maslak sokak 6 numarada otu
ran Hacer isimli bir kadın olduju an
lqılmıttır . 

l{Jdıköy poliai Hacerle allkadç,r 
Uç .şahsı teebit etınig ve takibata bq
laınıılardır. Katilin buıün yarın yo.ka
lanacajı muhakkak ıamlmaktadır. 

C()P ARABASINDAN DüŞTO -
Edimekapı barlcinde temizlik ahırı 
çöpçülerinden K~stamoniJi Oaman, 
Fatihe gjtırıek Ur.o~ EQirnekapıdan 
gelirken çöp arab1L1Jndan d\işerek ya
rala~ıımıı, Cerr.ahpaşa haatahaneıine 
kaldırılmıştır. 

BİRBİRLERfNt DöVDÜLER -

Hıaa haberler 
Şehlrcllik mUtehas.sısı Prwıt ıehri yeni. 

den dolll.§maya başlamııtır. Proat bu dol&f 
maıarında ılmdlyı kadar yaptıtı tetkiki 
arazi Uzerlnde ttLtblk etmc1'te<Sir. 

• Balık son bir lkl ı:-Un ıı:oriıı1nde ;ok 
olarak çıkmaya ba;ıtamış ve çitli toptan 1 
kuruşa kadar dU§mUştUr. Bununla bera 
perakende olarak iyi palamut balıklan 
on iki buçuk arasında ısatılnıaktadır. 

• lzmlrdekl manevraları lıtlrak edell
neraller mıntakalarll)a dt.inmefe ~IL\mlf 
!ardır. 

• latanbul defterdarlığında yapd&D 
toplantıda yeni balıkhane blnasmm 8u'&)' 
burnunda yapılma.aı muva.Zık gör11lmU tar. 
Balıkhane en ~on tesisatı Jıavl olacaktır. 

• Maarıf ,·eklletf taratmda.n köylerde 
tılı ilk mektepler açılmaama dair bir tali 
matname hazırlanmaktadır. Bu tallma 
meye &'Öre bu mekteplere t4Jebeler llleclqltl!• 
olarak aımacaltlaııtır. 

• Yabançr memleketlere gidecek 
dıı.tıar hakkında yeni bazı kayıtlar konm 
tur: Bu kabl! vatandaşlar TOrk konııol09 
hanesine icabı takdirinde ibraz •dilmek 
re beraberinde nUfus t ezkerelerini de 
rece1'IerdJr. 

• lktısat vekAJetı taratmdan yapılq 
tefti§te gerek Türkiye lntllnin gerekte 
nlkıı alkorta ~lrketlnln bazı idare m 
mı.ıartıe blucdarlar tarafından l.teıtllert 

masa ıUrUklendlği arılatııJm.tf ve \IQ 
dahlJ oltl{l yirmi kişi bakkmd& 
bqlanmışıır. 

• Sarııyburnundakl gümrük antre 
nın Ud tanesinin devri i.i tamamlle bl 
tr. 

• Tirtlk piyasası hararetlenmiıUr. 
yanın siparişi de ~oğalmııktadır. 

Geçmiş /(ur un/ar 

Bcyaz:t meydanında in.Ja e4i 
havuzun yann ih<.ıZci evveZiye, 
tcsi gii.nü de ioolei katiı1c~ icrcı 
cc7' ev müteakiben inşaata ~:a,. 
tır. 

ııavu:: mfl9a harbi11e nezareti 
sımn hemen kar§ısmda bahçe i 
d~. vakti'c hatm~i cc:l<idct toııu 
mcv.:u oldu9u yerde yapıla.ccıktır. 

Kasımpaşada oturan bakkal Huan, ------------~ 
Kalyoncu ~olluğunda oturan garson 
Ana~tal ile Tarla başında oturan ko
misyoncu Nobar İstiklal caddesinde 
kavga ederek birbirlerini dövmUıler. 
her Uçil milddeiumumilife verilmiı
tfr. 

TAMV4YDAN DüŞTU - Sirkeci
den O~köye gitnıekte olan 68 numa
raJı trınıvaydan Acıq~me cturağında 
hune!t istiyen Salih dütınüı. sağ aya
fı tekerlek altında kalarak pamulkla
rı eıilmi§, Cerrııhpa,a haatfl}ıaneelne 
kaldırılrnıştır. 

AG.t\.Ç 'l'OHUlWNDA.ti ZEHlR
L~DtLE:R - KaragUmrükte Sultan 
mahallesinde otur~ Hunııit polise 
müracaat ederek altı Yatında kııı Se
niha ile kom,ularından Oıırıan kızı 
6 yaşında Güzide ve 7 ya,ınd~ Zekii
nin ağaç tohumu yiy~rek r.ehirl~ndik
lerini bildirmi,, çocuklar Haseki haı
t.ıtanes'ne gönderilmişlerdir. 

ÖLÜ BULUNDU - Taksimde Ana
dolu sokağında oturan Harbiye mekte
bi levazım yUzbqısı Kamil evinde ölü 
olarak bulunmuş. kalp sektesinden öl
dllfil anla§ılmı§tır • 

Çok para harcamak moda 

Giyer &iyınez akan f:Oraplarpu1 
mu! 



Alman Hikayesi 

('arn kırıldı, jlarca parça oldu, şan-ı 
gır u:tgur ) ere düştü! Biı· adamnı, 

l'lindl'ki bastonu savurduğu görilldü. 
l'am bir daha sanırmağa davranır
kc>n, telfı<;,)a ko rn bir gar. on, onun 
.} ul,a l'I.} a ı,aJclırdığı kol unu tuttu. 

Ott-lin holiinc'cl.i erkek ve kadın 
m i.i-;kriler, önce beceriksiz bir gar. 
onun elindeki tep.sinin kayıp diic;tii 

-ünü n iizcrindC'ki kadehlerin tuz. 
lan buı olduğunu sanmııılardı. FaJ,at 
1 :ıkınca, ot• 1 c;efinin, garsonun ) ar
<lımma V<!lerek, eli bastonlu a 1tamı 

'akal:ü!ı~ını seçtilc1·. Aralarında ha. 
ıpcanlı sözler g<'ci)orclu. J\1ü teriler
<len hir co~u, merakla onlara doğru 
.}Ürüdüler. 

- Daima .}anlıc:; giden hir ı;;aat 
hic hir i~e .} aramaz!. nu saat rliin 
.}aıtlı<;-tı. Bugün df' yanlıs; canım; 

ıktı benim bu saat!. 
\)aklı büyiik saatin camı tahrihı 

u •rarnıc;tı. Halının üzerini cam par 
('alan kaplamıstı. Kcndil'ini kauı

) :10ların elinden ı,urtulmağa sa,aşarı 
delikanlr, bağırıyordu: 

- Saati tamamile parçalıyaca
ğım, bin parçaya n.} ıracağ'ım bu sa. 
ati ben! 

Şef ona çıkışı) ordu: 
- işitilmemiş sey ! Siz. bu otelci<' 

oturanlardan biri misiniz yoksa 7 
- 123 nurnarnlı odada oturuyo. 

rum. 
- Pec;im sıl"ı hiiroya ·~eliniz? 
- Ha) ır, gel mi.} eccğim, burada 

kalacağım!. 

lnatı;ı hir ccnehi!. Halbuki, bu o· 
tc>ldc h:ikim olan c:.as idare prensih!. 
her türlü gürültü) ii bertaraf etmek. 
. ·r h.ın rj rir hfıdisenin her ne suret
e ohır .... a ol:-un bil) ümesine meydan 
ermemehti !. 

saat ! 
Yazan: Kristal Valter Dray 

tinin ) eninden çekti. İngilizce ola. 
rak, mırıldandı. , 

- Bu hasta bir adamdır! Yaptığı 
şey de. hir sinir buhranının neticesi! 

Ye kcndbini tanıttı: 
- Doktor Klipper ! 
rrakdim etmemiş olsaydı bile, ora. 

da ı,endisini tanıynnlnr vardı. Otel 
c:;efi ve garsonlar, bir kaç gün evvel 
otele inen Amerikalı dol,toru tanı

:> orla rd r. Di reldör, sordu: 
- Şu halde ne yanmak icap eder? 
- lşin hallini hana bırakınız! 
Doktor l\lipper, suikastçı delikan· 

lıya sokuldu, gözlerinin keskin n• 
i~lek hakışlarmı onun gözlerine dike 
rek. ftmirane hir tavurla, şöyle de. 
eli : 

Beni takip ediniz!. 
nir tcreddiit, hir inat jesti daha ... 

Lfüdn hu bakıc:;ların denediği zorla· 
yış. karşı duruş kabil olmıyacak de
recede km vctıi ol.sa gerekti: Hasta 
chktorun arkası sıra yürüdü. onunla 
birlikte 'c tibülden geçerek, geni~ 
ınethaldcn dışarıya, caddeye ~ıktı. 

Arkalarından hayretle bakışanlar, 
fısıldaştılar: 

- Manyatizma! 

- Doktorla Jıastn otelin önünde 
' sıra lnna n taksi otornobill<'rin den hi. 

rine l>inc1iler. Hastadan sonra i~eri. 
ye ayak basan doktor. şoWre götiire
ceği yeri bildirdi. O, daha bir aya
ğını hasamaktan çekmemi5ti, ki iiciin
cii bir ~nhıs, otomobile girmek i~in 

adım attr arkasından.... Bu aclam. 
elemin saatin önüne dikilerek tecavü. 
zün temn el bine karsı durmak i.stiyen 
geniş omuzlu adamdı. 

Doktor, sordu: 
- Ne \ar, ne istiyorsı!-:ıuz? 
Doktor şimdi İngilizceyi bıı·nkrnış. 

Başbakanın nutku 
münasebetile 
~ arp vilayetlerimizde bir tetkik 

1 ~ seyahati yapmakta olan İs-
met İnönü Nazillide btyanat

ta bulunarak: 
- Fransa parasını düşürdü. Biz ken 

di paramızın kıymetini muhafaza ede
ceğiz. Ancak kanuni yollardan hayat 
bahahhğını <% 30) nisbetincle ucuz
latmağa çalışacağız.,, demiştir. 

Sayın, Başbakanın bu sözleri onu
müzdeki 1937 yılı içinde hükumet için 
baı;lı başına bir ekonomik program de
mektir; çünkü hayat bahahlığını ucuz 
lat~ak tatbikat itibarile o kadar ge
niş ve o kadar teferruatlı tedbirleri 
icap eden. tatbikatta mm·affakiyet 
halimle de umumi hayata tes"ri mu
hakkak olan bir iştir. 
İsmet İnönü Türk parasını korumak 

noktasında bütün varlığı ile çahf5an 
bir de\'let adamıdır. Sterlin. dolar. 
Fransız frangı gibi karşılığı tamamen 
altın olan sağlam paralar birer çiirii
müş meyva gibi dii~erken sadece 
Türk milletinin ve devletinin manevi 
itibarına dayanarak kayalar gibi ye
rinde duran paramızın bu kıymeti bu
labilmesi onun saçlarını ağartmak ba
hasına elde edilmiş bir muvaffakiyet
tir. Onun için Cumhuriyet hükumeti
nin her türlü vasıtaları kulanarak 
milli paramızı itibarda tutacağında 

hiç kimsenin en küçük bir şüphesi ol
mamak Hi.zım gelir. 

Bununla beraber Başbakanın sözle
rinden anlıyoruz ki kendisi yalnız pa
ramızı kıymette tutmakla da iktifa 
etmek istemiyor. Hayat bahalıhğını 

bir derece daha indirmek çarelerini 
arıyor. Daha doğrusu bir takım mem
leketler paralarının kıymetlerini dü
şürerek hayat bahalılığmı yükseltir
ken hükumet büyük bir azim ve cesa
retle tam tersi bir icraat hedefine 
doğru yürümek kararı ile hareket edi
yor. 

_ _ , ___;:<1 eminden hr.._r i Ik ..d c..fa.__.ol:ı.ı"Ak Al~ 

Hakikat şudur ki Fransa ,.e İtalya 
ı;ibi paralarını (% 30). yahut (% 40) 
nisbelinde düşüren memleketlerde 
dahili eşra fiyatları kısmen yükselir; 
fakat bu fiyatlar ecnebi memleketlere 
karşı düşer. Şu halde Fransadan ve 

:\Tiirrnl,a a edenlerin etrafında )a. 

ı ım bir daire şeldinde çe\'relenenler 
'aziyf'te şısı) orfardı. Erkeklerden 
bir kn<'ı, saatlerini otel saatinin kad. 
fanındnl,i akrep ve yelkovanın gö~
tercWi ral.arnlarla mukayese ediyor· 
1. rdı. Saatin rakkası, halfL tik tak. 
tiJ, tah sağa, sola gidip geliyordu. 
Ya lıca bir kaç kadın, öfkelerini söz. 
le ifrtdeleııdirdiler. 

~aata suil,ast ) apan· adam, şimdi 
C'trnfındakilerc dönmtis. ),mk dökük 
1 ir \'manen ile, izahat veriyordu: 

- Hu saatin yüziinclen dün gayet 
mühim bir i. i kaçırdım. Bugün de 
daha mühim lıir i i... Onun icin bt: 
aat arbk kimseyi zarara soJ,~ama. 

hdır. 

Suikm tçı, lıu izahatı verdikter 
sonra da hiddetine hedef teskil eden 
saatle hir nöbet daha şiddetlice te
ma:;a gelmek teşebbüsüne girişti. 

J\adınların ağzından sa) halar çık
tı. Geniş omuzlu lJir erkek. koruyu. 
cu tavır alarak, saatin öniine durdu. 
Paka t, bu koru) uş tanını a Imağ,ı 
lüzum yoktu. Garsonlar ora) a bL 
rikrni:;, otel şefine yardım ediyor
fardı. Suikastçı, ynptığından daha 
fazlasını yapamıyacaktı. 

Bununla beraber, bütün müsteri
ler. uikastçı ale) hine cephe alm.ış da 
değildiler; i:.tc içlerinden biri söylE> 
8Ö) leni) or: ' · 

- Bir otel saati, her halde daki. 
ka. ı dal.ikasına doğru gitmeli ,arım 
dakikn sa mamalıdır. '· 

- Ne de olsa, :r:ıpılan şey yakı. 
ık. ız bir harel,cttir! 

- Müsaade ediniz! 
Mü .,t~riler arasında bu ) ol da baş

lı) an munnkaş.a, sürüp gitrnck isti
dadını gö.,tcrirkcn, otel direktörii 
''arzı endam., etti. Hadi ·c hakkında 
kı:.,ıc·\ maHimn t alamı,, o da ecnebi 
suikastcı)a çıkı~anlara ı.atıldı. Der. 
ken, mü:;teriler iki parti oldular. 

O ı:;ır.ıda kib:ır g-füiinih•Hi bir adam 
)atla'{tı. Grup arnsındtı duran sui. 
kastçıya, Bağa cerce,·eli gözlülderi 
arkasındnn arac::tırıcı hal.ıc::larla güz
lerini dikip, otel dircktörtinü, ccke· 

manca \C - n~rlin ~hcsllc Alman-
ca - konuşuyordu. O ande de, bilek
leri rcliktcn kelepçelerle hilczikJendi. 
Aynı zamanda. ba:,ka hir adam, şo. 
füriin yanına sıçradı . Şu emri ver
cl i: 

- Hareket! Polis müdürlüğüne! 
Ş:ı._ıran şofilr, itiraz yollu ağız 

:-rarken, "taharri!., siizünü işitince. 

itirazdan Yaz geçerek otomobili sür
dii. 

Arabantn içerisinde, gürültü. kı. 
yamet lrnpuyordu. Doktor. sö,·üp sa
) ıyor. derhal sah\'erilmeı:;i. derhal 
hlrpçelerin cöziilmesi isteğini ortaya 
koyuyordu. Amerika tclıansından ol
duğunu :söylemeği de unutmıvarak ! 

Geniş omuzlu adam, giil~r yüzlP 
onu itidale daYet ediyordu: 

- Siz, entC'llektiiel hir adamsınız, 
Sa)ın doktor! Kibar bir adamsınız: ı 
clolay·si1e, yakışık alır \'aziyette ka
lınız! Jla,ha !. Azizim Oskar Rum. 
mler, Güzel lngilizceniz, az kaldı, 
beni son dakikada aldatmağa yete. 
cekti. Pakat, ızın uzun miiddrt 
''hudutsuz imktınlar memkketind<' .. 
buluııduğunuzu hatırladım. Singsing 
hapishanesi, Amerika ha\'asının ser
bestic:;inclen hoşlanrşınızı ıridermis 
nldığınız tadı kacırmışfı. Güniin bi
rinde, o meşhur hapi . ..,hnne! 

- l\omiser, yanılıyorsunuz! 

- Hele, hele! Jfoni tanıma~a 

sım eşyaınn düne nisbctl~ bugiln dalıa 
ucuza mal olması, o nisbctte de mem
leketimizde ucuza satılması iktiza 
eder. 

Acaba dışarıdan gelen bir kısım e!i
:ya fiyatlarında ger~ekten böyle bir 
fiyat tenezzülü oluyor mu? Haric;teki 
fiyat düşki.inlüklerinden memleketteki 
müstehlik halk sınıfı istifade edebi
liyor mu? Bunu bilmiyonız. Bizim için 
bilmeğe de imkan görmiyoruz. Çün
kü arayınca dışarı ve içeri fiyatları 
kontrol eden ve ihtikar halinde derhal 
harekete geçen bir devlet müessesesi 
bulamıyoruz. 

Öyle sanıyoruz ki lsmet lniinüniin 
yukarıya kaydt'ltiğim · z sözlerini ta
hakkuk ettirmek icin buyolda bir fi. 
yat kontrolü tesisine ihtiyaç. hatta 
zaruret vardır. Hayat bahahhğmı 

ucuzlatmak için hükumetin yapacağı 
her teşcbbiiste bu f:yat kontrolü iı:i 
daima bir projöktör hizmetini göre
cektir. Aksi tPkdirde hükiımet ancak 
kendi elinde olan maddelerin satışla
rını ucuzlatıı bilir. Fakat umumi suret
te piyasa ihtik:"ırının önüne geçmek 
imkansız bir şeydir. 

AS IM U'i 

ME vtut 
Bostancıdan Kadıköye gelirken bir 

otomobil kazasında yaralanarak Hay
darpaşa hastahanesinde vcf at eden 
Maraş mebusu Mitatm ruhu için bu 
gün saat on bcl'}te Beşiktaşta Kıhçali 
camiinde mevliıt okunacaktır. 

baslar gihi~iniz. Ent, bir bakıı;;fa 
tnnıyamamakta haklısınız: cünkü. 
~ıt.el asıramentolarının önüne geçmeJ, ---------------------
ıçın, hırsızlıkların izini bulalıilmek henüz tanımıyorum! 
icin ben de hiraz başka türlü tm·alet. nen tamamile masumum. Doktor 
mnkyaj yaptım. Rummlel', doğrusu bana eledi ki •·nu, sadece bir bahse 
orijina 1 bir desiseye ba ·urclnnuz girmek oyunundan ibarettir ,.e eğer 
Dostunu7,, ~c)ircileri aktörlüğü il;· dediğimi yaparsanız, 10.000 mark mü. 
oyalar ve hiçare saate suimuame1e P. kafat kazanacaksınız •• , 
derken. siz )"Ul,arıda hiç rahatınız Komis<'r, bu erken müdafna}ı ya. 
bozulmadan )abancıların ban:llıı. rıda kesti: 

rından yükte hafif. pahada af,ır - Bakalım tahkikatla anla~rlır, an-
c;eylcri ccıllerinize indirdiniz. Bahc::ct cak muhakkak olnn bir şey varsa o 
r.:ircrim. ki ceplerinizde tı'ı'rlı"ı· tu·:rl'tı' d" ot"l «a t• • ıı~ ... ,·tmc .. · · .. .._, ,., a ının yan ~ h .. ını'l 

hos. cazip ŞC) ler mevcuttur. hem işe yaradığı, hem ele yarama. 

'Doktor,, artık hem Almanc.ı drğıdır. 
' hem İngilizce küfrediyordu. Kristof Valter Dray 

- Yalnız sizi, delikanlı... Siz! 

Yatıh o lmak i s~iye11 ilk tahsıl çocukları için .. 

Şehir ve köy yatı 
okulları açıldı 

Köy oku~unda daha ziyade ameli de rsi 
g·österilerek çocuğun bayata 

hazırlanmasına yardım edilecek 
lstanbul kültür direktörlüğü ilk 

okul talebeleri için pek faydalı ola
cak bazı teşebbüslere girişmiştfr. 

Bu teşebbüslerin en başında ilk okul t 
çocukları için biri şehir, diğeri de köy 
yatı okulu olarak iki yatı okulunun 
yapılması gelmektedir. 

Şimdiye kadar tahsil çağında olan 
çocuklarını yatılı bir okula vermek is
tiyen ana ve babalar böyle bir okuldan 
mahrumdular. Aynı zamanda üç yıl
lık köy okullarında fazla tahsil etmek 
istiyen köy ~ocukları için de yatı mek
tebi yoktu. Bu yavrular köylü ve kül
tür direktörlüğünür. yardımile kaza
lardaki tam teskilath ilk okullara yer
leştirilmekte idiler. 

Bugün bu vaziyetin de düzeltilmesi 
ve müstakbel köy çocukları için bir 
yatı okulu vücuda getirilmesine karar 
verilmiş ve karar tatbik edilerek bir 
yatı okulu binası hazırlanmıştır. 

Gerek şehir gerekse köy yatı okul
ları için iki ayrı talimatnameler de 
vücuda getirilmiştir. 

Kültür direktörlüğü şehir yatı oku
lu için Zincirli kuyuda bir ilk okul bi· 
nası ayırmıştır. Köy yatı okulu için da 
Büyük Çekmece de köy yatı teşkilatı
na uygun bir okul hazırlanmıştır. 

Her iki okulun talimatnameleri ha
zırlanırkcn mevcut yatı okullarının 
talimatnameler göz önünde tutulmuş
tur. 

Şehir Yat. Okulu 
Şehir yatı okuluna çocuklarını ver

mek istiyen ana ve babalara talimat
name fovkah1dc kolaylıklar göster
miştir. 

Bu okula yalnız paralr talebe kayd
edilecek meccanen hiçbir talcoo v:ı7ıl
mayacaKur. 

Yatı ücreti daimi encümen tarafın
dan yıl da seksen lira olarak tesbit 
edilmi~tir. Bu ücret umumi olarak 
herkesten aym şekilde alınacak ve 
kimseye ten.z.ilat yapılmayacaktır. Ta
lebe velilerine kolaylık olmak üzere 
bu ücret dört taksitte alınacaktır. Bi
rinci taksit tcıırinievvelde ikincisi 
kanunuevvel üçiincü şubat ve dördiin
cü de nisan iptidasında alınacaktır. 
Bundan ba.5ka aylık olarak ayda onar 
lira vermck istiycnlerin de bu arzuları 
dikkate alınacaktır. 

Tatil aylarında okullar kapalı bulu
nacağından yatı okulunda tatil avında 
yatmak ist;yenlcrden ayda 12,5 lira 
alınmak surctile bu dilekleri de yerine 
getirilebilecGkt' r. 

Talebenin ders \'nziyetleri, yemek 
\'esair ihtiyaçları ile okul direktörü ve 
öğretmenler yakından alitkadar ola
r.aklar talebenin ders va:tiyeti etrafın
da Yelilerine sık sık maliımat verecek
lerdir. 

Bu okul öğretmen kadrosu tecrübe
li ve muktedir öğretmenlerle doldurul
muştur. 

Köy okulları üc; sınıflı olduğundan 
chha fazla tahsil etmek ve köylü tara
fından da ettir:Imck istenen çocuklar 
içindir. Bu okullara girecek köy çocuk 
!arından para alınmayacaktır. Yalnı:t 
iaşeleri köylü tarafından, kitap, ders 
vesair masrafları da kültür direktör
lüğü tarafından tcmin edilecektir. 

Köylü çocuklarına bu okullar da 
ilmi bilgiler öğretildikten başka köy 
çocuğuna yarayacak zirai, hayvan bes 
leme vesair bilgiler de öğretilecektir. 

Okul teşkilatının bilhassa munta-
zam olmasına dikkat edilecektir. Oku-
lun bir yemekhanesi, yatak odası, ha
mamı bulunacaktır. Yatakhane ıçın 

köylüler tarafından ağaçtan iki katlı 
karyolalar yapılacaktır. 

Okulun bir bahçesi ve tarlası da bu
lunacaktır. Talebe burada nohut, bak
la, mercimek vesair sebzeler ekecek
ler, bunları fenni olarak yetiştirme il
mine vakıf olacaklardır. 

Bahçede aym zamanda ağaç dikme 
ameliyesi de yapılacaktır. Diğer taraf 
tan bir de hayvan yeti&tirme tedrisatı 
yapılacaktır. Bu kısımda kümes hay-

vanlarmdan başka diğer ehli haY'·a 
lar da bulunacaktır. 

Köy yatı okulları için burada verdi 
ğimiz malumattan anl~ıldığı üzer 
bu teşebbüsün fevkalade iyi neticelc 
''ereceği ümit edilmektedir. 

Bu sayede. köylü çocuğu köyüne v 
memlektine tam manasile faydalı bi 
uzuv olarak yetişecektir. 

Hasan Bcdrettiıı Vlgcıı 

Dünkü meşhut 
cürümler 

Biletsiz trene uı nen kat ip 
Andon on fÜn hap:s yedi 

Dün pazar olmasına rağmen Jl"'r>Ş· 

hut cürüm mahkemeleri faaliyete 

geçtikten sonra her pazar olduğu gibi 
adliyede y:nc birçok davalara bakıl· 
nuı:.hx ..Rıı A,rı:ıdı:ı ~ftoun::-1 .... .:ı- T:rA ....... 

eıı aue rnutoagmda katiplik yapall 
Andon adlı birinin muhakcmcsi yn· 

pılmış. 10 gijn hapse ve 40 lira parıl 
cezasına mahkum olmu~~:ır. ~uc:ıu, 

aynı zamanda adliyeyi de tahkir et· 

miı:J olduğundan bu husustaki ee;..JSI 

ayrıca Adliye vekfılctinden sorulmuş· 
tur. 

Andonun suçu şudur: YE'silköyde 
biletsiz olarak trene binmiş ve kendi· 
sinden bilet istenince bileti olmadığını 

ceza da \'Crcmiyeceğini söylemiş. Bn· 
kırköyde de trenden atlayıp knçmağn 
muvaffak olmuştur. Fakat bu esn~dcı 

kendisi h::ıkkında takibat yapılaca3ını 
zöyliyen memura: 

- Kaç defa mahkemeye ,·erdin·z: 
ne oldu. Sizin mahkemenizin yanacağı 
nedir, ki .. diye mahkeme hakkında 

hakaret amiz sözler söylemistir. 

Takip neticesinde yakalanan Andon 
dün mahkemede şahitlerle karşılaşın
ca şaşırmış ve kendisine bir Rey ya· 

pamayacağını söylediği mahkemeden 
jandarmanın muhafazasında çıkmış· 
tır. 

EL VE EV iŞLERİ SERGiSi 

Cumhuriyet bayramında açılaca..l< 
olan ev ve el işleri sergisine gideceic· 

!ere bir kolaylık temin için İktısat ve
kaleti tarafından Devlet demiryoııa.rı· 
na bir teklif yapılmı~tır. ldare bu bU· 

susta her ne kadar henüz bir cevaP 
vermişse de, vekaletin teklifini hUS· 
nü suretle karşılamıstır. 

Sergi alakadarları alacakları neti· 

ceden ümitli görünmektedirler. 

------------------------------
Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 

Dahüiye Müteh<aaın 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar lstanbul Divanyolu (104) ye
ni numaralı hususi kabinesinde hasuı· 
!ara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur· 
Herkesin haline göre muamele olunur· 

Kabine ve ev telefonu: 22398 l{ışlı1' 
telefon: 21044 
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l G e z i n ti 1 e r 1 
l~elefojenik! 

Objektif, gür.elliğin "an,, ele
diğimiz taralı kar§tııncla güçıü: 
bir zavallıdır. Aslını bildiğim öy 
le resımler gördüm, ki bakınca , 
elimden fırlatmamak için kendimi 
iü~ tuttuğumu hatırlarım. Hal
br.ıki fotoğrafı, doğruluğun ayna· 
•ı sayarız. Fennin bu aletile hak· 
kı görmeğe çalıırırr.. Keıf eclildi· 
ii gündenberi, kaç bin kere bizi 
Q[clattığını ise Tanrı bilir. 

Bu aldanı§, ta "fotojenik,, la· 
lının dillere karqtığı zamana ket 
dar sürdü· Ondan sonra anlatıldı 
ki •adakatin kendisi bilinen objek 
lillerd e kuyruklu yalanlar ıöyle -
'lttektedir. Gerçekte hemen hemen 
~irkin sayılan bir kadın, bir er -
kek onun kalın billurları arkaıın
clan süzülünce, kabalığını, ıevim· 
•izliğini bir poıa, bir tortu gibi 
bırakarak dilber/eşiyor. 

Bu sırrı, sinemacılık ortaya at · 
tı. Kendi odasında, tanıdıkları. 
konuıtukları karıınnda §Öyle böy
le ola.n bir kadını, objektif men· 
ftrrundan geçirip süılediler, püsle·· 
eliler, yıldızla§tırdılar. in.anlı · 
iın her yeni buluıu, ba§ka bCJ§ka 
feyler doğurur. Nitekim radyoya 
kavuımamız ela "ses,, i değerlen
dirdi. Spikerler var, ki radyosuz 
konuıurlarken, size kulaklarınızı 
tıkamak isteğini verir.. Fakat bu 
•eı, kısa, uzun dalgalara binip 
kanatlanınca, baştan baıcı ahenk 
k~iliyor. Bunlara da ''radyoje
nik,, denilse yeridir· 

Geçenlerde bir dostla telefon
da konuıuyorduk. Çoktan gör
"'1ediğim için pek özlemiıtim. Bir 
~aç c-ümle sonra onun •e•inJe bir 
~onukluk, bir soğuyuı •ezdim. He. 
l'tlen hemen kızgınlığa yakın bir 
'1Qf. 

ilk llarşılCl§tığımız gün, bana 
ilk sözü: 

- Bir daha sana telefon etmi
)eceğim! 

Oldu. 

- Niçin?. 
Dedim. 

Yalnız duyulup •Öylenemiyen 
leyler karıısında yapıldığı gibi o
'>tıızlc:rını oynattı: 

- Bilmem, dedi. Ama tele· 
1011da sen, hiç sen değilıin. Se. 
•• 1'1 kırıcı, kaba, biraz da acı ve 
clıı;ygusuz geliyor· 

O gündenberi kendimin "telc-
10ienik,, olmadığımı anladım .. 
11elk; kamuslarda daha bu sö~ 

1 efrıka No. 93 

YA'Z.A N: 

-67 -

al ·rcınınuzun son günleriydi. bmirin 
tın .... . . d kl .. .. 

ı> 
1 

... e•:snnı eme o an uzum zamanı 
~c rn· .• 
İti _ıştı. Remzi beyle oğlu, yeni yılın 

t: crıne başlamak üzere hazırlıkları bi· 
ırın· 

1111 
ışlerdi. (Kurtner - Pfayfer) firma-

lu~ gene çok iyi satışlar üzerinde uyu
l'U muştu. Karm geçen yıla göre yüzde 

z artacağı besbelliydi. 

?la k A.2 iz karısını unutmuş gibiydi Bu
Ols ar~ıJık Gülerin halinde, küçük de 
ı.;0 a, hır değişiklik seziliyordu. Artık 
fir v~~anınadığım görüyor, kalbinde ha-
li ır sıkıntı buluyordu. 

lctj ~t~a son günlet, otomobil gezinti
hatc] •sın çok güzel ve uygun olduğu 
Sıka e onu pek seyrek olarak garajdan 

'rrıyordu. . 

anı bu sırada Azize bir telsiz tel-

Büyük annes1 kraliçe olan 

bir yıldız: Elisa Lendi 
l 1 

& 
işaretler 1 

5 

SükUtun altın olduğu 
kendisine öğretilen 
Kontes Maıria 

nihaqet dilinin ucun
daki sırrı ifşa etmiş •.• 

\ 

Avusturya kraliçesi Elizabetle basit bir faninin 
şıkalarındaki esrar da bu suretle aydınlanmış 

mua
oluyor 

Bugün Amerika sinema dünyasn
da anne annesi kraliçe olan bir yıl -
dız vardır: Bu prenses artist Blisa 
Land!'dir. 

Elisa Landinin prensesliğini tari. 
hin gizli kalmış bir sayıf asından öl{-
reniyoruz: 

l\laria henüz on beş yaşında idi. 
Ba,·yua sarayında, annesinin kah. 
kabaları arasında büyümüştü. An
nesi Fleinriette l\landel sarayın şan- , 
tözü idi ve kendisini seven Dük Louis 
tahttan vaz geçerek, onunla evlerı. 
mişti. 

Kü~ük Marin, annesinin sesinde:t 
başka kraliçe Elisabeth'in anlattığı 
masalları dinliyerek ve daha sonra 
da verdiği romanları okuyarak bü
yümüştü. 

Bir gün Mariaya: 
- Seni Kraliçe çağırıyor. Ded!· 

ler. 
Çocu k koşa koşa yanına gitti. Kra. 
Jiçe Elisabeth: 

- Gittiğim yerlere benimle bera
ber geleceksin, dedi. 

-PekL 
Maria odadan çıkmak üzere idi. 

Kraliçe tekrar çağırdı: 
- Maria. 
- 'Efendim. 
- Sükut altındrr, unutma. 
Bir kaç gün sonra Kraliçe Elisa · 

heth ile Maria, imparatorluk ailesi. 
nin daima son baharı ge~irdilti bir 
y~r olan Godoleoya gidiyorlardı. 

Burada kraliı;e iJe torunu gene yan 
yana ~essiz bir hayat yaşadılar. 

Kraliçe, nihayet bir akşam mari: 
aya: 

- Altın nişanı olmıyan bir erkek 
bulsam, dedi. 

Gen~ kız bundan bir şey anlnmn· 
mıştr. Fakat. bir şey de ı:;ormadı. Çün. 
kü, biliyordu ki, "Siikiit altrndrr.,. 

ŞiMALDEN GET,EN ADAifl 

Kraliı;enin beklediği adam, Alman 
masallarındaki gibi şimalden geldi, 
Bu, uzun boylu, sarışın bir adamdr n• 
en mühimmi, altın nişanı yoktu. 

yok· Fakat ne zararı var. On yıl 
önce - fotojenik - de yoktu. 

S. Ciezgin 

graf geldi. Bunda: 
"Ayın birinde oradayız. Üç gün ka

lacağız.,. 

Deniliyordu. 
Bu tel, İstanbula gelmiş olan (He

merih) transatlantik seyyah vapurun
dan çekiliyordu. Ve altında Pavla ile 
Adolfun imzaları bulunuyordu. 

Aziz önce bir sevinç duydu. Gözleri
nin önüne Hamburg üniversitesi bah
çesinde kolkola dolaştıklarr kumral 
genç kız, onunla yaptığı son vals gel
di. 

Sonra üzüldü. 
Çünkü o güzel o can kadar yakın kı

zı artık büsbütün kaybetmişti. 
Tekrar görmekten ne çıkardı? 
Bir yarayı deşmekten başka neye ya

rardı bu? 
Pavla elbet Cülerden daha güzel de-

Kaptan Middleton isminde olan 
ve yakından tanıyanların Bay adını 
,·erdi!deri bu adam, ekseriya Kraliç'!
nin av gezintilerine iştirak ederdi. 
Mariıı da daima yanlarında bulunur
du. 

Kaptan Bay onlara Londradan. 

Hindi. tandan bahsederdi. Anlattığı 1 
mera!dı macera hikayeleri bilhassa 
genç kızın gözlerinde şimşekler çak. 
tırırdr. 

Av dönüşünde Kr:ıllçe ile Kaptan. 
ekseriya, hayvanlarını bağladıktatı 
sonra, oradaki küçük bir klübeye gi
rerlerdi. O zaman Kraliçe kıza: 

- Daha vakit erken, sen git do
laş, derdi. Yahut da: 

- Hava biraz serinledi, git saray. 
dan benim şalımı getir, der ve ilave 
ederdi: 

- Yavaş yavaş git, kendini yor-

riyor ki, imparatoriçe Elizabethin 
gizli bir şeklide kendisinden uzakla~· 
tırılan kızı bugünkü meşhur artist 
Elisa Landinin anasıdır. 

Dünl}anın en büyük 
projöktörü 

Dünyanın en büyük projöktörü de 
Amerikada yapıldı. Bir milyar mum 

ku,·,·etinde olan bu projöktörün ışığı 
200 !dlometre uzaktan görülmektf:dir. 
Projöktörün mihrakına bin metre u
zakta olan her şey, ışığın harareti! ·~ 
ateş almaktadır. 

Motosikletle sür'at 
rekoru 

Henne isminde bir Alman son gün. 
lerde, saatte vasati 272 kilometre gi· 

derek motosiklette sürat rekorunu 
kırdı. Bu rekoru kazanan motosik-

ma... Jet yeni bir modeldedir ,.e her tarafı 
Kraliçe ile Kaptan bu suretle klü· mermi gibi kapalıdır. 

bede yalnız kalırlardı. 

Günler geçti, Kraliçe ile maiyeti 
Viyanaya döneceklerdi. Fakat Kra. 
liçe, 1'.asta olduğunu ve tedavi için 
Fransaya, Strazburga gitmek isted~
ğini söyledi. 

Kra lise.nin bana.ne ett\ği hasta1'\t 
siyatik ti. Herkes hayret etmişti: "Kra· 

joLKEMiZDEI 

Altı yıldır takip 
edilen haydut 

Jiçenin böyle bir hastalığı olsa bil.- v k k · t k 
Viyanaya gelmesi lazımdı. Niçin n.ozane açma ıs er en 
Fransaya gitmişti? nihayet yakayı ele verdı 

Viyanadan doktorlar koştu. lm. Ceyhan, (Hususi) - Ceyhanın 
parator Fransuva Jozef karısına tel- Karlık köyünden Ali oğlu Torun ls · 
graf üstüne telgraf gönderiyordu. mail, kız kaçırmak, yol kesmek ve 

Fakat, en nihavet daha fazla m<'· d k "b" b. k l d · . _ a am soyma gı ı ır ço suç ar an 
rak etti ve kalkıp gıtmege karar ver. 
di. 

Bu haber Krali~eyi endişeye dü
şürdü. Çünkü, bir iki güne kadar 

dolayı hükumet~e altı senedenberi ta. 
kip cıdilmekte, fakat ele geçmemektr 
idi. 

dünyaya bir çocuk getirecekti n astl Bundan bir kaı; sene evvel Niğdt· 
hastalığı da hundan ibaretti. mmtakasında gezdiği haber alınarak 

Fakat Kraliçenin yanında zeki ka
dınlar vardı. İmparatoru uzakta ka-. 
şılayrp biraz beklettiler ve yeni do
ğan çocuk gizlice başka bir yere gÖ· 
türülclükten sonra imparator karısı. 
nrn yanına geldi. 

Bu maceralar esnasında impara
toriçenin yanında bulunan l\faria bu· 
gün bir Kontestir ,.e o bize haber Vl'. 

ğildi. Pakat herhalde ondan daha ca
na yakın ve ahşkmdı. 

Hem de Azizi seviyordu. 
Remzi bey Hamburgdaki it dostlarr

nın çocuklarım mümkün olduğu kadar 
iyi ağırlamak için hemen hazırlıklara 
başlamıştı. Zengin bir program yapı
yordu. 

Aziz telgrafı Gülere tercüme etti ve 
şunları söyledi: 

- Çok iyi çocuklardır. İkisi de be
nim fakülte arkadaşlarrmdı. Pavla tıpkı 
sana benzer. Yalnız daha .. Öüzel değil
dir. 

Aziz: 
- Daha sevimlidir. Daha uysaldır. 
Diyecek olmuş lakin hemen sözü çe-

virmişti. 

Homerik ağustosun birinci günü sa
bah erkenden tzmir limanının dışına 

demir attr. Aziz Öülere adet yerini bul
sun diye: 

- İstersen sen de gel! .. 
Dediği halde genç kız bu teklifi he

men kabul etmiş. karşılamak için onun· 
la beraber gelmişti. 

"Yüzen şehir,, denilen cinsten bir va
purdu. 

Azizle Remzi bey ve Öüler, vapura 
bırakılmadıkları için, misafirleri yolcu 

ora jandarmaları tarafından lsmai." 
lin yakalanması iı;in lazım gelen ter · 
tihat alınmış ise de gene yakalanama 
mıştı. 

Bu defa gene Ceyhan mıntakasrna 
geçtiği jandarmalarımız tarafından 

haber alınmış ve yakalanması içir. 

Kırnut karakol kumandanı Hasan 
Şimşek ile beş de jandarma takibine 

salonunda karşıladılar. 

Aziz genç kadını biraz daha toplan
mış buldu. 

Adolf daha zayıftı. 
Pavla eski sevgilisinin boynuna atıl· 

dı. Onu dudaklarından öpecek oldu, fa. 
kat Aziz hemen başını çevirince yanak 
tarından öptü. 

Pavla birkaç dakika ondan ayrılama
dı. Durup, durup sarılıyor, elini ellerin
de sıkıyor ve şakrak bir sesle durt';.3.
dan söyliyordu. 

Güler, kızarmamak için güçlük çeki
yordu. 

Aziz genç kadının biran ayrılışını 

fırsat bildi ve önce karısını, sonra ba
basını hatıriadı. 

Pavla Gülcri görünce hemen durgun 
laştı. Lakin kendisini çabuk toparladı 
ve Azize dönerek: 

- Tebrik ederim. Çok güzel ... 
Dedi. 
Fakat ne sesinde ne de halinde de

minki heyecan vardı. Birer kayıp karşı· 
sında kaldığını sezmek güç değildi. 

Remzi beye dönünce aşağı yukarı 

Azize hrşı gösterdiği coşkunluğun bi· 
raz daha ağırını gösteriyordu. 

Adolf Gülcrin önünde reverans yap· 
mış: 

Fare ve aslan 
hikayesi 

Belçikanın bitaraflık kararı ih· 
tiyar Avrupada taptaze bir mesele 
halini aldı. Fransanın cenubun · 
da lspanyol ihtilali, ıima!incle 

Belçihanın ani kararı, Garp Av· 
rupasındaki halk cephesinin iki 
ucunda gizli gizli ı§liyen bir fik
rin patlak veri§idir. Fakat küçük 
Belçikanın bir takım anla§maları 
hükiimsüz sayması, harbi kendisi
ne bir düstur ve hareket prensibi 
yapan memleketler matbuatında 
düpedüz bir zafer sayılıyor. Bir 
yandan da böbürlenme ve Millet
ler Cemiyetini tehdit vasıtası ha· 
line giriyor· Deniyor ki: 

- Belçika Milletler Cemiye
tinclen çıkarsa ne olur?. 

Bunu söyliyenlerde öyle bir e· 
da, öyle bir tavır :Jar ki bu poli
tikayı dişleri arasında geveliyen -
ler sanki aslan ve fare hikayesini 
Avrupa elenilen tiyatroda yeniden 
temsil etmek merakındadırlar. 

• • * 
Dünyanın hali ne olur? 
Avrupa ne yapar? 

Ne ürpermeğe, ne de korkma
ya lüzum yoktur. Avrupa bata
cağı kadar batmış, kurtulacağı 

kadar kurtulmuıtur. 
• 
Yaralı bir aslan halinde köfe• 

sinde inliyen dünyanın karıısıncı 
geçerek bir iare gibi: 

- Vah, vah aslancığım sana 
neler olmuş. Ben gidip sana ilaç. 
lar getireyim, seni tedavi edeyim. 

Diye böbürlenenlerin yan ba
kııları önünde dünya §U cevabı 
.verebilir: 

- Beni, aldığım yaralar değil, 
fakat farelerin çalımı öldürecek! 

Dünya politikcuı, maıallarla 
tefsir edilecek hale geldikten son· 
ra, onda tabii ciddiyet aranmaz. 

S•dri Ertem 

koyulmuştu. 

Torun İsmail, kendisinin jantlar. 
malar tarafından takip edildiğini ve 
yakayı ele \'ereceğini anlıyarak Cey. 
han n.ıntakasından . çıkmak , .e Kozan 
tarafına kaçmak niyetilc Kozanın 

Kala köyüne kaçmı,. tır. 

Ifarakol kumandanr Hasan Şimşek 
ve arkada;;;ları, lsmnilin gittiği köye 
gclcr~k gizlendiği evin etrafını ku
şa tn:ışhı r, İsmail evden dağa kaç. 
mak ;~temiş ise de jandarmalarımızın 
arkasını bırakmadıklarını anlayınca 

yakayı <.>le vermiştir. 

İsmail Ceyhana getirilmiştir. 

- Pavlaya ne kadar benziyor. Gö· 
renler kardeş sanacaklar!.. 

Diyordu. 
Azizi çok özlediklerinden, hele Pav• 

lanın hep onu andı ğını, hiç unutmadı· 
ğını derin bir saflıkla anlatıyordu. 

Ôüler, daha önce duyduğu hislerde 
aldanmadığını görenlerden farksızdı. 

Pavla otomobilde Gülerle Azizin 
arasına oturmuştu. Azize yakın 'bulun· 
maktan duyduğu tadı gizliyemiyordu. 
Hep onunia konuşuyor, kadın dilinde 
tanınmayacak kadar güzelleşen Alman 
casile birçok ~eyler soruyor, birçok şey 
ler anlatıyordu. 

Öüler bir kenarda unutulı,nuş gibiydi. 
Buna rağmen Aziz fırsat buldukça 

onunla da konuşuyordu. 

Evde bir Türk kahvesi içtiler. Rem• 
zi bey üç gün için hazırlı:ı dığı ve epeyce 
zengin olan programı Azize uzattı: 

- Onlara anlat. Belki değiştirmek 
istedikleri bir şey vardır. Ona göre day 
ranalım. 

Adolf hemen cevap verdi: 
- Çok teşekkür ederiz. F ;1kat bızım 

daha evvelce yapılmış bir programımız 
var. Onun bozulmamasını çok istiyo
ruz. 
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sporu 6 -1 yendi 
d •ı H J ljana aşağıdaki beyanatta bulundu: Bu düg--me dünyada benim eğı • a • Son günlerde kızıllar çok ağır zayi. 

ıd ata utradılar.· Mevziler:mlzln önthide-
bukİ sabah kalkınca onu odada bu um ki arazi naqlarla doludur. Bunlann 

- Mcrai Mister Maaterman. Ha! 
s~ pipo içu miıiniz 1 

- Hayır, cıgara içerim. 
- Mersi, dostum. ö&renmek istedik 

lerim bundan ibaret Puaro bu sözleri 
üzerine hizmetçinin çıkmasını bekli· 
yordu. Fakat adam çıkmad, ve: 

- Affedersiniz, dedi, o ihtiyar Ame
rikalı kadın. ••Oece neler olduğunu ben 
biliyorum,, diyor. Size bunu haber ver· 
mek istiyordum. 

- Teıekkür ederim. Hemen gelsin 
ıöriitellm. 

- Ben söyliyeyim gelıin mi? 
- Çok iyi olur. 

iV 

llıtigar kadın anlatıgor 
Mistera liubbard kompartımana o 

kadar heyecanlı bir halde girdi kil Ne 
8Ciyliyeceğini bilmiyor, ağzında lakır· 
ddan kekeliyordu: 

- Söyleyin! İçinizde kim salihiyet 
.-bibi? Beyan edecek çok mühim bir 
ınaldmatmı var .. Fakat, ancak aallhi
yettar birisine arıredebilirim. 

Bunlan söylerken gözleri içerdeki 
üs kitinin üzerinde dolatıyordu. Puaro 
ıeltm vererek : 

- Bana söyliyebilirsiniz, bayan, de
dt Fakat, evveli lQtfen oturunus. 
Miıten Hubbard, Puaronun karpaın 

diki sandalyaya yıkılır ıibi oturdu. 
Sonra söze başladı: 

- Söyliyeceğim ıu: Dün gece .. 
Trende.. Bir cinayet iılendt. Cani de .. 
Benim.. Kompartımanımda "klanmıt-
tı ..• 

- E min misiniz? 
- Emin olmaz olur muyum r Ben ne 

liylediğimin farkında olan bir kadınım 
tllr .. Göıleriınle ııördilııı. Yattım, tam 
çum;ık üsere iken birdınbire bit hıpr· 
tı ile gözlerimi açtım: Oda kuanhktı, 
fak:ıt içerde bir adam olduğunu farket
tiın. 8ağırmak istedim. Korkudan bo
laım tıbnmııtr. 
"Yatağımda doğruldum. Fakat hare

lıllt edemiyordum. "Birisi geldi, beni 
IYlrecek r.. diltilncni biran zihnimden 
petl.. Kabil değil ıue içinde bulundu
lam delıteti anlatamam... Trenlerde 
alan cinayetleri gazetelerde az mı oku
JOl'U 1 Benim de aklıma öyle bir ıey 
l"4lf. "Beni öldürecek una, eline ne 
l'tteek1,. diye düıUndüm.. Çünkil ınU
cevlıttlerinıi bulanıudı: Hepshıi, ıya
pndan çıbrdıiltl\ sonbın içine koy
~ bir "km yapmıı ve yatağm ucu
• 10kmuıtw:n. Onlan prada aramak 
kimin aklına gelecekti! 

"Neyıe, katile ıclelim .. Nerede kal
llllftık! 

- Odada bir adanı oldujunu f atket
miftiniz. 

- Ha! Evet. Bu korku i5indc, ıözle· 
fiıDi kapadım ve ne yapanaı? diyı dü
.. efc baıladım, O anda kızını aklı
ma geldi: "Bereket versin onun haberi 
rot.., dedim. 

"~onra aklım baaııııa ıeldi. Hemen 
~ uz~ttun. Koqdoktör zilirıi çaldım. 
J'ı~ ıelen yok. Bir dıha salcbm, bir 
4aba 5alcbm.. O zan:ıan u kalam kor
~ dilf üp b•yılacttktmı. Kendi "en
dJnıe: ''Öaliba, dedim, baydutl.ır tren
deki herkesi öldürdüler do yılnq ben 
kaldım,, o anda trenin de dunnut ol
•utunun farkına vardım. "Tamaın 1 de
dtın, Haydutlar trenin yohmu klSmit 
vlacaklar.,, Zile boyuna b•sıyordum. 
Niha7et, dışardan ayak sesi duydum. 

oman icim öyle rahat etti ki! Adeta 
iden dünyaya doğmuıtum. Kapı 

)uruJdu. "Öirin f,, diye b3jırdım ve 
ımi utatıp elektriği açtım. 
1'0 zaman baktım: Odad~ kimıe 

ok! "I;uhaf değil mi( Vallahi öylo! b
inarım, ister inanmayın, 

Misterı Hubbard bunlan anll'tırken 
~andan hcvecznıt l?CÇMİş ve her ta

)afı nnıır zangır titremeğc başlımıı-

miktan belki de beı bindir. Mühiın 

- Sonra ne oldu, Bayan? miktardı silah, mühimmat, havan 
_ Sonra olanlan kondüktöre anlat- toplan vı kumbarelerf saptettlk. 

tım. tnan~dı. Rüya g8rdilm 1amyor- • Bunlann ekserisi!lde Rus markası ve 
du belki. "Yataiın altuıa insan &ir - 1936 tarihi vardır. 
mez !,. dedi. Katil çıkmıt gltmif olacak- GENERAL VALERA TAARRUZA 
tı. Fakat odamda birisinin bulunduğu- K.ALKTI 
nu iyice hiasetmittim· Ben tiyle, ha • Toledo 18 (A.A.) - Havas ajaıw 
yallere kapılan udmlardan değilim - muhabirinden: 

Gelecek haf&a batlı,.cak olan ilk 
maçlerına ha11rlık olm•k bere Ga. 
latasaray - lstanbulspor takımları 

diln ~tadyomda karşılqtılar. llk o· 
Jara,. Galatuaray - .latanbulapor 
8 takımları l\ltieaba"• yaptılar. Ga. 
latauray ktictiklerl 3 - O pllp ıei. 
diler. 

yerli yarım kan lngıllz at ve kııııra1'• 
tarı aruındaki kotuda Salibin Alelll
dar'ı birinci, A.Jamedin Ceylanı iki.., 
~•; iç vı daha )'akan raıtaki hali' 
kan aı ve k11rakları aruıadakl fi' 
rııta Prens Halim Saidln Joft• 
adındaki atı birinci, Salibin OnOsarf 
adındaki atı ikinci; dlirt ve daha ,.. 
karı yaştaki ytrlt yarım kan arap ft 
halb kan arap atları yarıılannda .. 
Refikin Dervlft birinci Narinin Cıf• 
linı da ikinci relmi~tir. 

dir, Möayö ... bminizi lutfeder miai • Sabahleyin general Varelanın ordu- 3.35 de A takımları sahaya çıktı . 
nb? au, Toledo Madrit yolu lıtJkametlnde 

- Puaro, Bayan. . Siıe arkadaıım Kadride kartı taarruza kalkınııtır. Avni 
Galatuaray takımı töyle karlmuıtı : 

Buk'u ve doktor Konstantin'i de tak - Saat 13 de nuyonallıUerin kuvvet- Sallm Lütfi 
dim edeyim. leri, Derley Ollaa kasabaamı zaptetti- Hfleeyln Harru11ah 8Uavt 

Misten Hobbard, ıayct nazik bir ler. Bu kuvvetler Villaluensaya doğru Necet, Etfak, Gündüz, Fazıl, Biil.nl 
hareketle ikisine de: ilerliyorlar. B" ameliye,, lıladridi iha- lstaııbu'lspor takımı ile hemen ta-

- Müıerref oldum, dedi ve s8züne taya matw hareketi ikm&l etıııiltir. mamea yeni elemanlan pktr: 
devam etti: Kmllann elindf ancak Madıit • Va- Hikmet 

"Fakat, itiraf ederim ki, aldanmı • ıensiya doğru yolu ile Madrit - Cueıı- Hasan Ali 
Jlftl··· Çünkü. odama gireni yanımdaki ca demiryolu vN'dJr. Aziz Sami hayrl 

kompartımahda bulunan adam ıannet- Rabilt, 18 (A.A.) - Sevilla rildyatu Bahri, Fahri, lsmafl, Seyfi, Ntvıad 
miıtim. Halbuki, savallı.. bildiriyor: 

"Neyse, gelelim yine bUim me.e- Valmojado'nun zaptı 11rasında hO - ()yun 1ttanbalaporan akını Ilı baş 
leye. Kondüktöre: "Şu bölme kapısı - kQmetçiler 250 ölü ve bir çok mühim- !adı. llk dakikalarda '>'U" mUteva. 
na bak bakalım,, demi. Baktı: Her za- mat bıralanıflardır. Oviedo tamamen zln aitU. On ikinci dakikada GUadU· 
man olduğu gibi, ıünneli değildi. Kon- kurtulmuıtur. Marksistler Gallce lata- itin puile Billeat Galatuaraynı tik 
düktör sürmeyi sürdü. O gittikten son- atı tarafından sevrllmiftir. goliinfi attı. On dokuzunn daldkact::.ı 
ra ben kalktım, kapının arkasına bir MADRIT öNUND& iSTiHKAMLAR lstanbo'lsporluJar ortadan bir akı~ 
de bavul koydum: O zaman içime da- Burgoa, 18 (A.A.) - Madrit bükQ- yaptılar. Bu una• Galatauraı mii 
ha büyük bir itimat geldi. meti ıil bakanı, nclyoda vtrdill bir teb daffi Salim yfizU kendi kalesine dfi. 

- Saat kag vardr, Bayan? Jiğde, Madrit önündeki tahkimatın bir nük olduğu halde havada• topa A, .. 
- Bilmiyorum. Hiç dikkat etınedinı. kag ıünc kadar biteçejiııi ve bu tPki- niye attı. Avni ise ftrdıa pu bek. 

Aklım o kadar bapmdan CitılJitti ki 1 matın en modena plblarJ &ört yapdınlı lıdiitPdtn ve bun~ gire ha11rlanıp 
- Yani, ıimcliki halde aizin dütün- 9ld\llQJ1U bildirınektedir. kaleden dışarı cıkııtından top .,.,,_ 

ceniz ne? •&1.\NTltf KRUVAZORO iLi KiM. nın üzerinden aşarak Galatuaray 
- Ben diyorum ki, receyl benim 

0 
• UR .HAJlSILYAYA GITI'7 kalubıe glrtlL Bu aqre$1e GJlatasa 

damda ıeçiren adauı katildL Buna ıun- PJril, JI (A.A..) _ ~ 1'Jillaıa raylılar kendi kalelerin• bir 101 at. 
ht yo~. icar kör parmalıgt g~ne. göre içinde ispanya reieicum1m1 ~ana tılar. 

_ Demek istiyorsunuz ki katil biti - tto'nwa .Ue da bu- YtrJnialdzi • 

ı tanbqlllor•• r a ııuıu .ı. . Otu· - Onu bllniem. O kadar korkmuı -
tum ki gözleriıni kapadım, uzun bir müd 
det açamadım. 

- Belki de dıpn 5ıkımttır, bd 
- Bilir miyim ben? gözlerimi ka -

padım diyorum size. 
Mlıtera Hubbard derin derin içini 

çekti. Sonra: 
- Aman Allahnn 1 dedi. Ne korktum. 

ne korkt&ını ! Kıırm dtıJN ... 
- ~kın bu duyduğumu; ıUriiltü 9-

teki kompartımandan gelmesin? 
- Hayır. hayır, Mösyö .. Puaro! A -

dam benim odadaydı. Siıe bıınun d~li
Uni de ~etirdim. 

Elindeki çantayı açtı. İçinden evveli 
iki temlır mendil çıkardı. Sonra bir c6z-
1Uk, bir asprin tüptl, bir hap kutusu, bir 
teker kutusu, bir demet anahtar, bir 
makas, bir çek defteri, bir ıocuk fo -
tolrafı, bir iki mektup, bet tncl dizisi 
ve en aonra kilçUlc ve ınadent bir t•Y: 
Bir dütme. 

- Bun" ıörUyor muıunu•, dedi, bu 
dü&mcyi? Bu düiaııc düııyack benim 
değil. Halbuki bu sabah kalkınca oda -
da buldum. 

Misters Hubbard düğmeyi masanın 
üzerine koydu. Mtiıyö Buk aldı baktı 
vı hayretle: 

- A, bu dUiıat kondüktilr dülmt · 
ıi dedil 

Puaro: 

kruvaı'örü Manilyaya 'elıııif ve Ali.. ıuneu dakikada .btanbaJspor aleyhi. 
kante'derı elli firari karaya çıkarnuıttr. ne bir fani vwildi. Necdet ayafına 
Bunlar arasında Madritteki ban elçi· ıelen topa kaleye çekeeekmit lfbl bl ı 
tikler heyeti azası ve bu meyanda da vaziyet aldı Ye t>öylı :rapmırarak to
P~ru ve San Salvador orta elçileriyle JU hafif bir pqla Etfaka •erdi. Es. 
Guatmala birinci kltlbl bulunmakta • fak q bundan itııtifade ederılJ ikinci 
dır. • ıetll a&tı. 

len ]an de Luaı 18 (A.A.) b Beyi Birinci devre ınütekabil hücqm. 
nelmilel Xmlha~ Cemiyeti, . panyo larla -ti ile de iki taraf da rol ya. 

uh • 1 · eli d bulunan rehinelerin •-> 
m arıp en n e pamadr ikinci devre batlanta•an 
mlbadeleai için yaptıiı ıayretlere de • enel .;•inin yerine fahri, l!'ahrf-
vam etmektedir. ı ri .... h N el 1 

Doktor Junedod, Baık kadınlan Ue n a 71 ne r erru , evu "' yer n«' 
lmL :1.... lll"ba.1-t--ı-ı Kemal sirdt. Yedinci da"lkacla ke,.. Bilbaoda a çocu..... u YIR-• 

1 . ....,.. -"··kereyı devam nerdn ıı en topu GUndUı ticUn~U go. tenıın etw•nea 10nra - 1 •· !nil ttl 
iciıı S.laalaftk'• Mrt~et ltJQiıtir. e - 1 • 

YJrlll dokasqncu dakikada •1 •· 
PRAVDA DiYOR Ki: çık ~tedet ortadan althfl topa •Bela. 

Moıkcwa, 11 (A.A.) - TaH ıjaq1ı filtri l~trtk Jataıabulapar kaleefar 
bildiriyor: raldqtırdı. GUpdUa nrcU, GUadUı 

Pravda gueteai bapnakaltalnde ıu dlrdiipcU Jolü 7apıı, Pir cltklkı 10ıt-
11tırlan yuıyor: ra lt&anbqlepor müdafUertntn 1aqh 

Sovyct üUselıd iRi1erinhı ton rirı- vuru§undan istifade eden Gfindtizle 
ltrdı ınütebuaiı olcluldan idi "' fi • Bülent, ayın zamanda topla blrliktf 
kirler, kpuycal komünildlrinin &iiıı " Lıtan1>u1spor kalesine girdiler. Be 
derdikltri ıellm tclcrafma cevap 01' • şirıci -ı:.. 
rak Stalin tarafından celdlen ttlırafta •"' 
yazılıdır. Aıt ımcraller yabancı hlaaile- BIJ •lddet soıra JUlendin verdf. 
rinden yardım ıtinneaelerdi. timdiye it ..... Glqdtlz altıncı gole t•lt•IJ et. 
kadar çoktan uilmlf olacaklardı. ffan ti"'' .-aç 6 - 1 Gılatasara7ın P11bi· 
retli bir ıurflttt bir dUııya har~ huır- yeti He bitU 

lımakta olan faP.ın Avnıpaıua batı ae- A i .J /c • ı 

- O hılde 
kadrııa diSndü: 

nubunda yeni üsler elde etmeye pbp - n tll'llua ' tıt '"'' ıı,arı 
anlapbyor, dedi. Sonra yor. Aıil "' ınUNltıPet HVtr hpapya Ankaq, U (Telefonla) - Sonba. 

har at yarışlarına busiin de devam 
edildi. Yarııta Kam11ta7 Batkant 
Abdilhalfk, Vekiller n enelkf ya. 
rışlarda görlllmemlş derecede kala
balık bir halk kütte8J Yardı. 

- Bnıı dilime, dün ııec:e yataiınııı 
yaparken veya sabah 1'ondüktörün ce • 
ketinden düpııüf o~bilir • 

Kadın itiraz etti: 
- Hayır, bayır r Bakın anlat.ayrın: 

Dün cece. yatmadın cvvfl, bir mee -
mua okuyordum. ltıit IÖpdürijrktn 
nıcc~uayı pencerenin önUqdekj tttndı· 

iırı Uıarine kPyd\UD. Bu dUjaı~yi de bu 
sabah mecmuan•n üıcrindt 1nıl111ıyı -
yun mı? Buqa l\e derıiniı? 

Puaro: 
- iNct. dedi. Ben bı.ı dilğmeyi it -

tihanı içip bir del\1 olarak ktbul ediyo· 
ruın. 

Kadın, poliJ hafh·~sirıin bu aöı'e · 
rinden memnun olmuıtu ! 

- ~ö .. :i-.. inandığınız içi:ı tcı~lskijr 

c<l~rim, deui. 
(Arkası var) 

ulusu ile harpçilerin pl&nknna k1111 tn 
ıel teıkil ediyor. Fıtiatler, •vnapa dev 
letleriııiıı siıtımli bir ııırette nki naU
MIPJhaJınndan iatifado edırek taı!tbUt 
}erini ve hukuku düveli bozmaktı biç 
bir zorluk çekmiyorlar. 

bveatiyı gaıetoıi de, milyonlarca 
iKhıin f•tiıt Ctntrıllcrin Pı\1vaffılsiye
ti, harpçilerin, zulmetcilerin vı btyntl-
miltl Y•tmacdann ırnıvıff•kiYtti olaca 
tını idrak ınitJerini keydedtrtlc di,or 
ldı 

Halk kütleleri, hakikatte filen ali -
ler lehinde bir mUd•heleyı " bunlara 
ve btınların hamilerine yardı• ınUn -
JJılip e>lan bir 'ademi mUdthtlt.. ıi -
yasını istemiyorlar. Bcyntlnıiltl dtınok 

Sa~t fis• 4otra 4tJtiirk de yanı 
ahasına teref verclfler. 

r•si. kahr1rııın hpanyoJ uluıunurı ya - - ............. .-... -----
nınd:ı mevki almış bulunuyor. Bu tıbJi 

Uç ya11ada ve hfJ kota kfuau. 
mıı ytrU •HP ve halll kan •r•P at. 
Jar ara11pda yapıla" kQt•cla Zt1111Jiı; 
Çak.\l'ı birine(. laaıalliq Doha'ı 
ikinci. ur vı daha rakın nıtakl 
halis kan lngiliz atlan arasındak i 
yarışta Akifin Otyar'ı blriıcl, Pren:-ı 
ff •1hn Saldla Sur anı er adıa .. kf a., 
ikinci: dört ve daha yukarı ya.,tak' 

1-\eli anda, dUnyının lser •d4111J naııt biri· 
Madriı lıı11111ritl iat, Madritin s,ııri 1-

' B eqkoz da Vefaqı qendı 
DUn Beykoı uha,.ında Beykozla 

Vefa birinci takımları huauıd bir 
br11Jaıma yapnuılardır. Dördf 
kartı altı ıolle Be1koılular ıalip ı•l-
111ifltrdir. 

Aynı klilplerln B tak~mları ara51r 
da yapılan mU..bakayı da bire kart' 
Uçlı rtne Beykoılular kazanmışlar .. 
dır. 

Yarın akşam fi/l•tCr 
kurası çe( ilect k 

Futbol flkstUrUnO tanzim etnı,. 
Uzer.- yarın aktam Beyotlu Halı" 
vinde bir toplantı yapılaeak. kiti 
delııelerl kur'a çı!<ect1'1trdir U
ma~ları ıelecek Mftadan Uib .. r" 
ba'hyacaktır. 

Halce m kursu bııtün 
iootonıyor 

Futbol federa.tyoıu tarafuıda• "' 

çllaeak olaa hake• kura"..!::~ J! 
4ar resmi maçları idare eden hakett 
Jer ve onların haricinde bu işi >•~ 
cak olanlara maLt1uı;ı hakem kur~u9' 
Galatqarıylı Sadi rfyuet edecekdt• 

Futbol federasyonu hakem ~alf
matnaınrinde bazı deiişiklik!er d• 
yapılmıştır. 

Dünkü b;s;kt~t 
mukavemet 9a1ııı 
lstanbul mıntakası mukavt111et '* 

siklet YJlrlfl dtia Nbah yapıldı. Ye,I 
köyle İıU1Ukdere tayyare ha.ngarJatf 
anunıda seklı defa gidip relme pt" 
tile 100 kilometrelik ba yarı,ta s• 
ltfaıa"İJlec!en Abdüllab 2..'46 uattl 
birineJ, ıeae SUleymaniyeden Hu .. 
si 2,53 şı•tte ikinci, Cevat 2,54 ,...t
te U~flncO gelmişlerdir, 

tlN1'AlıADAl'1 BIS/l(LET 1· ARl$1 
.\"kara, 18 CTelefoqla) - Geqcl., 

1ahuında tertip edilen bisiklet teştf 
mlla"8kalarında11 dirdUnellsü bu,I' 
)' ... )eiı. 13 kfloaetrtlik yanftA }# 
ri birinci. Yakup ikinci, }IU,eyfn .. 
çüncü oldular. Bu yarı~ta sHtff 
37 buçuk kilometrelik bir sürat teaal' 
ıdil•tttir. 

• • • 
ATIŞ 

müsabaka1arındıs 
Romanpa «rolının lıoı
dııjıı lcıı111ı111 bir f un ani• 

iozanaı 
4tına, ıa <Hua1191) - 4t111ılt 

laalıu Mtvldladı yıpılnaakta o~ 
atlPıı atıı •U.ıbakılanna d•Vttt!"' 
edilmektedir. 

B"ılki ıua Romanra Knl•.;:. 
lsapuı Jçia Jlpılan ll9U..ı.u1• 
naab1-r Ilı Bulıarlar ittlrals ıt-J 
tir. Bu muaaı.kadq nlt1nPh• • 
kurşun atılaeaktı. Yu-.anb 8'~ 
Kiryaıi• 60 kurıaıulan 44 lal .,. 
t$tlrne'5 ldri1ei r•l•lttlr. M 

Betl1tlln bur JıuQaalar 1 
Yqnanhdır. Beşinci 50 k•l'f"• ... 
'-bit ıttlreıt Balsar Jlrilttn...,. 



1 lstanbul Tram- /ACBllll!&lml_.._ ADEMi iKTiDAR 
au o UN 

Öğle neşriyatı: 

vay Şirketi 
21 lkinci kanun 1911 tarihli şartı.a 

menin 14 üncü maddesine göre 

İLAN 

ve E L G E v ş E K L i G i N E K A R şı 

HORMOBiN Saat 12,30 PlA.kla Tllrk musiki, 12,50 
Havadis, 13,015 Pllkla hafif muztk, 13,25 • 
H.oo 'Muhtellf plak neııriyatı. 1936 yılının 16 Birincı teşrinden ve Tabletleri Her eczanede arayınız 

yeni ilana kaclar pazardan başka gün- -------------------------------------------
., ... ~ ' F •. r., ·"' j 

Akşıun nertrlyatı: 

Saat 18,30 Çay saati, dans musikisi, 11),30 
Konferans, ıioktor Ali Ştikrll tarafından. 
20,00 Rıfa~ vı:ı arkadaş an ta.rafından Türk 
ınusikisf ve nalk şar\uları, 20,30 Vedia Rıza 

!erde gidiş - geli!t kış programı 
ŞtŞ~t ŞEBEKESl 

No. Yollar 111\ Son 
kalkış kalkı,; 

Ve arkadaşları tarafından Ttlrk musikisi ve 10 Şişli _ Tünel 
halk şarkıları, 21.00 Solo pU!.klar, 21,30 Or. 
kestra, Tünel ....., Şişli 

6.1:5 :!3.4l1 

6.35 2-1.00 

- Schuma11: (Cenova) avertllr. 11 Şişli - Beyazit 7.15 2:1.00 
7.55 23.15 2 - Strau34: (Viyana ormanının masal. Beyazit - Şişli 

111.rı) valıı. __ _;........:..~--T.:;~:-;----;:;-7,;~~;-;-
3 - Spinelll: (Alçak kapı) operasından 12 Harbiye - lı'atih 7 ,00 2·1.15 

Parçalar. Fatih - Harbiye 6.1'.5 2.'3.30 

4 - 1ı!osokovvski: (İkf İspanyol dansı). A l2 Harbiye _ Aksaray 7.20 2:l.5.) 
5 - Padouk: (Macar havalan tizerine IJ b' 6 35 •J'l 10 Aksaray - ar ıye . ...ı •. 

Para.!raz.) 
6 - Dvorak: (Slav dansı No. }). 15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.03 
Saat 22,30 Ajans hıı.bcrlerl, 23,00 SON. Sirkeci - Taksim 7.50 19.25 

YARIN 16 Maçka - Beyazit 6.25 tı'l.20 
öGLE NEŞRlYATI: Beyazit _Maçka 7.10 24.05 
Saat 12,30 PIA.kla. TUrk muskilsl. 12,50 --~_;_---~--::----:::-:1:-:---7~00;;--

lia\'adi-g. 13,05 PIAka hafi! müzık. 13,2:>- A 16 Şişli (depo) Emin- 6. 5 · 
H,00 Mumtlclf plak neşriyatı. önü 

AKŞAM NEŞRll.'ATI: Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
Saat 18,30 çay saati, dans muaildai. 19, Maçka _ Eminönü 

30 çocuk masalı, 1. Galip tara!ından. 20,00 -----=:..._-=--:------::-:::::--~=
7.20 19.30 

Türk musiki .az heyeti. 20,30 Bayan Dlerna 17 Şişli - Sirkeci 
v erırkad8.§ları tarafından TUrk musikisi ve Sirkeci - Şişli 

7.00 19.30 
7.30 20.05 

~~:es~;~kıları. 21,00 Plakla ııololar. 21,30 -A-1-7-i.\1.-e-c-.-id":".i~y-e-:-k:"."öy---:E=---;::-;:::--~=-6.45 18.30 

1 - Balfe: (Çingene kızı uvertur.) minönü 
7.20 19.00 2 - Kratzı: (Son damlalar) vals. Eminönü - Mcci-

3 - Borodin: (Polovesyon) Dans. diyeköy 
• - Azzonl: (Melodya). 
5 - Perroud: (Nonşalant). 19 Kurtuluş - .Beyazıt 
6 - Pteras: (Trol havaları). Beya:ıit - Kurtuluş 

6.l:J 23.10 
7,00 23.55 

7 - Stolz (Saadet masalı) Tango. A 19 Slşli (depo) Emin-
Snat 22,30 Ajans haberleri. 23,00 Son. ön Ü 

6.05 7.05 

T k • Pa.ııarte51 SALI 

a Vlm 19 B. Teı. tO B. Teş. 
:c::c:::=-:=:::::::c==I 2 Şaban 3 Şaban 

GUn dof!ır.ı 6 l 6 6 1 7 
Qfln b«tıfı 17,24 17.22 
Sabab namuı :;,40 5 42 
oııe D~uı 1 1 51) l 1 :;g 
lkıı:ıııı ııauıaz 15,0f 14,59 
'Jqıam D&ıDUll 17,24 17.92 
Yatsı umqı 1856 1855 
tmı.r• 4.~i 4 38 

YYılıntl geçen ~Olen 29 ' 294 
m kl\IM ı:tltıJerı 72 71 

" 
fST ANBUL BELEDJYESI 

Şe lı i r Ti y at r o s u 

F'ransız Tiya trosuı 
da Operet kısmı 

Bu akşam Saat 
20,30 da 

DUDAKLARIN 

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 
ltış operetlerine 

başlıyor 

SEYEK 
Büyük operet 

3 perde 

ımııııı ıııııı 

Müzik Seyfettin _ ~C·L.aı Aııaf 

----===-~~---~-----~~~-' 
______________ ;__,__-, 

KURUN Doktoru 
Neoaeddin Atasaeun 

Her giln 16,30 dan 20 ye kadar 
Vı a elide Tayyare apartımanların· 
da daire 2 numara 3 de hastaları · 
~r kabul eder. Cumartesi günler! 1 .ı 

d
en 20 ye kadar muayen<.' parasıı· 
tr. 

ı : 

Eminönü - Kortu- 6.35 19.3:> 
luş 

Kurtulu~ - Emin- 7.05 20.05 
önü 

BEŞlKT AŞ ŞEBEKESi 1 
lJebek - Eminönü 6.30 2.1.20 1 

22 Eminönü - Bebek 6.40 24.00 ) 
Bebek - Beşiktaş - 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.:lo 1 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.1;. 1 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 [ 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.0'.) 

lSTANBUL ŞEBEKESt 
32 Topkapı - Sirkeci 6.2() 2:3,2r. 

Sirkeci - Topkapt 6.50 2:1.50 

:l:l Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.4S 2:t4:J 

;37 Edırnekapr - Sirkeci 6.10 2:uo 
Sirkeci - Edirnekapı 6.40 23.40 

-~~~·~~ 
Yeni çıktı 

Kültilr Serisi 

!':o. 23 

• 

Andre Moruva 
HAYDAR RtFAT 

iklimler 
!kinci Tabı 

fııtanbu1 -- 1936 ....... ---====- , ... 
------- Fiyatı 100 Kuruıtur KURUN ~ V AKIT Kütüphaneai - hlanbul 

Y UıuetenıJze gör:ı<ıertıeo .vazıtar gazete· ' ---------------
e g1 l'lllek tc;lo tııe, zarfının kö~eslne c ga· 

(ete ı kellmesJ yazılmalıdır t 

10 
Karı>ılık uıUyen okurlar. mektupıa.l"lJla ! 
kuruşluk puJ koymalıdırlar ı · 

tS ---- 1 ıu a.'lılauyan yazılan gen göndermekten, 
" Yınetstz yollanmış mektupların Cc;tne 

0~nuıa.o parala:-m 1<11ybolnıR.q1nda..n . ıı.t11 

1 

ıu':;'ak çıkan yazılflr<lıı.n dolııyı direktör 
• Uııtıtne eoru "IOrJ:U almaz 

Dün ve Yarın-, 
Tere 'jme külliyatı 

r.ıo 60 

Yenı Kadın 
CE!ıl I L SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yc:ri Vakıt 

- Bayanlar , 
Kı~ mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyinmeğe başlıyacaksmrz: 

BEYKO t~carethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoluqan aynı şeraitle kcıbul edilir 

BEY{{O 
Mahmutpaşa Kürkçü han içeriainde 

Telefon: 21685 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ... 

1 

Necip Bey yağıız kremini kul· 
lanımıkla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi güzelliğin sırrı

dır. Cilde beyazlık ve güze~lik 
verdiği gibi sivilce ve çilleri ka· 
tiyen giderir. Tüp ve vazoları h~· 
kremden ucuz ve emsallerinden 
üstündür. Her mağr-;;ada bulunur. 
Deposu Eminönü Necip Bey ma· 
ğazası. 

~~ 
• 'i 

JodfAlf 
RUJLARI 

SAAT DAYANIR } 
Ciinü geçmq 1ayıla1 5 kuru,rur J 1ı Oı:ıe~:~ .:ıl deflfUren aboneler 2~ llUru~ 1 kütüphanesi İstanbul ~E:İ ::5:;:~:::wt;h~;;c:1m:Aa:i::~.1 

1 

1 Bu kfüı.pla DUn ve Yarın tcrclime ··ı 
11 ::atf'teınt:ı:de eıkan ynnlsrlA rf'folnılnln ·ı külliyatının altıncı serisi tamnm· ii Bevlil}e nzüielzassısı ~iı 
~ ~ı.:, 'l;tlı 1<Pndıı11 ıclndlr • 'ıJJıı .. la•n•m•I•lj•tı•r•. ________ .... _...,; ~ı: l\öprUhaşı Eminöııii han Tel: 2191:1::1 

• 

'--

.......................... ···-·-·· •11•••••••• ........ Fil - ·-- . . .......................................... _ ..... ... 

Muhammen bedeli 1316 lira olan kurşun levha 2 - 11 - 936 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anl:~r~du ld:ne bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 98, 70 liralık muvakkat teminat ile ka .. 
nunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 - 5 - 936 tarih ve 
3297 No. lu nüshasında intişar c:t miş olan talimatn&.me daireinde 

alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 

Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak .\ n!~arada malzeme dairesinden ve 

Haydarpaşada teselJüm ve sevk ~ efliğinden dağıtılmaktadır. (2140) 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - 70,000 adet Varnon orta kömürü kapalı zarfla eksiltmo· 

ye ko?:ıulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 8'!00 muvaltkat teminat 630 Jiradır. 
3 - Eksiltme 11-11-1936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada 

Postn T. T. U111umi müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaramiz veznesine teslim cclecek 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminal mektubunu ve 
tartnamede yazxlı belgelerle teldif m~ktubunu ihtiva edecek olan 
kapah ve mühürlü zarfları mezkiir tarihe müsadif çıırıamba günü 
saat 15 e kadar komisyona teslim edeceklerdir. 

S - Talipler, müteahhitlik ehliyet \'e:ıikalarını haiz olncak· 
lardır. 

6 - Şartnameler Ankarı'.'.da levazım miidürlüG'iind~ lstı:mhulda 
Levazlm ayniyat muavinliğinden parası:z. olarak verilecektir. 

(1031) (1562) 

Tüı kiye Büyük 
idare heyetinden: 

Millet Meclisi 

1 - Açık eksiltme i\e ~ec\is ve mü temi\atı ka\öriferler1 için 
"iki yijz,, ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedebiz alınabi· 

lir. 
3 - Muve.kkat teminat miktarı 450 dört yüz elli liradır. (Te

minat banka mektubu) olacr\ktır 

4 - Açık eksiltme 23-10-936 cuma günü sa:ıt on beşte Bil• 
yük Millet Meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek i.stiyenler 1936 senesi ticnret odası teı• 
cil cüzdanını beraber getireceklerdir. (1252) (1915} 

Tür kiye Ziraat 
meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası genel 
teşrinin 18 inci çarıamba günü 
Merkez bina::ıında topla.nacak~ır. 
bulunmaları rica olunur. 

sı. 

'f -:>plantıda g8riilecek işler: 

1- 1935 yılı idare meclisi 

Bankası idare 

kurulu adi surette olarak ikinci 
saat on Le~te Anl..ar;."..d:ı banka 
Delege!eri.1 bu loµ!aıılıda hazır 

\'C mürnkip raporlnnm:ı okunma· 

2 - t 935 yılı bilanço knr \'c z.:ırar tes:ı.pbrınm t:\:: :!ilci, i clare 
mecli~\ raporunun ta!;vibi ile az:uınıu ibrası. 

3 - Sdi kfırın arzedilen ~ek•ı fo dağıtılması. 
4 - idare Meclisi 2-.:::asrrCl:::.r. m:id~etlc:-i b:~en T!-y Sabit Sağır 

oğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza seç!lmcııi. 
5 - Ölen aza Bay lsmail Hakkı Yüreği:-oğ!unun yerine Sta. 

tünün 54 üncü maddesi mucibinn~ muvaldcct azahğ::ı. seçilt>n Bay 
Saidin muv<'.kkat azalığının ta~.di!<i ve kendisi mütevcf fa Bay Is· 
mail :-lakkı Yüreğiroğlunun ba;·.iy ~ i müddetini de ik:r. d etmiş ol· 
makb. yerine aza seçilmesi. 

G - Miir~!:i pi erin 1 S35 yı!ı 

7 - 1 S37 yılı için iki mün ki:ı 
ücre~b:inin to.yini . 
v~ ih:i yedek mi.i:akip ıt:çilmesi. 

(2242) 

Keşif bedeli 809 lira IG kuruş olan Lalelide Koca Rağıp Şair 

Haşmet sokakh-.rxnda tesviyeclen yüksek kal~n tahminen 1800 metre 
mik'abı toprağın kaldırılması açı:t eksiltmeye konulnuıtur· Keıif 

evrakı ve ş~rtnnrnesi levn:;:un rr.üd:.irlüğünde görülcbiıir. l:stekliler 60 
lira 70 kuruşll1k ilk teminat mak!n!z veya mcktubilc beraber (Bir 
gün evveline kadar ilk leminahn yatınlma::ı da.ha muvafık olacnğıl 
23 - 10 - 92G cuma sünü s-.at 14 ç4o dai2ni cnc~m:Nle bulunma· 
hdırlar, (B.) (~029) 



ABONE ŞARTLAR/ 

MemlckeUmlzde 
Yabnllcı yerlere 
Posta blrlJğine l 
g1rmlyen yerlere { 

Yıllık 8 aylık a aylık Ayldr 

760 ~ 236 110 
1850 •00 

l o uıo 

Türk1yen1D her posta merkezinde KUHUN'a abone yazılır 

YAZI VE YONi:.f lM Yt.t\.1. 

l•taJlb UI IUlk &r• C,;ı&(JJ.:ıü 1 \Ah.il vı.ırllU 1 

feletorı 
~ laare 

/YUJ lfler1: 
reııtraJ .areaı · l\ VHCT :ot 

t'oata lruru.u N G C4! 

lııl.&lıtıuı 
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Her za man radyo t~knlğlnln şaheserlerlnl ratan 
R. C. A. Bu sene herkesi hayrette bırakacak bir milkemmellyettekt 
mak inelerini size arzedlyor 

5 lambadan 22 lambaya kadar 
her boyda ve her keseye uygun 
R. C. A. radyolarını behemehal 
dinlemelisiniz . 
LEKT G -
LE Di G 

H R iRSES! 
işte 1937 modeli R. C. A. nın 

hayret verici mucizeleri 
~a <6a ~a liıl Dliıl @<dlalfllDZD kapOıyan0 

~~IM'~i>E-~ sn~n S9Jalşye<dıe li"'il mlYlsDkDsDınD onun 
®m®aO!iD~ @paırBöırtYı ve veınn çellk 

-...·~~~l-..~ fi:ta'lt:©> c91 Dfi:t n~mlb>alaıro temnnedDyoır 

Gelıp utlaka lJeni 
ra o 

O. T. T. A. Ş. 

• • 
ın ey1 zz. 

Beyoğlu istiklal caddesi, 
Tokathyan karşısında 

R. C . A. nm y eni mode llerlnln 
gUzelll.fil hiç b ir R r.ad yo ile 

mukayese edileme7. 
• . • . ~ .. t : . .. . 
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Satılık Hurda Demir 

Akay işletmesinden: 
Kasnnpaşada Cami altında İrlaremız kömür ambarları önünde 

Radyosu 

her 

ve her 

en 

kıymetli 

eşyasıdır 

kribcn - kırk ton - miktarındaki hurda <lemirler gümrük resmile 
sair masraflar kamilcn müşteriye aid olmak üzere açık arttırma ile 
satılacaktır. İhalesi 21 - 10 - 936 şarşamba günü saat on altıda 
:Jefler encümeninde yapılacaktır. isteklilerin ~o yedi buçuk pey akçe· 

rile yukarıda yazılı vakitte encümene gelmeleri. (2153) 'Gemlz/ik __ . 
. ·,.. •.. . .,, . 

Istikl8 Lisesi 
Dire törlüğünden : 

1- Bazı sınıflar ıçin )flhlı ptısız talebe ka)dına dernm edilmektedir 

~ - - İstiyenlere kayıt ve kabul ş::ırtlarını bildiren •arifname 
«önderilir. 
Schzadebaşı polis !<arak ,lu arkasında. Telefon 22:;:a 

• 

----:~:ıma Komı:_qon" irıinları 1 
T hr.:ıin cdılcn bedeli 14551 hra 90 kuruş oıan 1306 ton rekom· 

ze '<ömüru 20 B. Teşrin !'36 talihine rustlıynn sıılı günü saa t 14 G<-: 
a-lıl~ suretilc alınacaktır. 
Mm ,lcat teminatı 101)2 liıa 1'1 l."rı~ olup ~:ırtnamcsi komisyon

n h... gün p~rasız verilir. 
ls'<"'.!ilerin mu\':ıkk~t temi at ' ·z veya m~'•h !)1arilc ve bdli 

tte h.a .... ımfl "" ·' 1: lm :ı.n • omisyom:rT.ı:::ı mür:ıcnc:..lları. 
(2272) 

ıbi: ASW US - \'AKIT Matbaası Nc..,rıyat Direktörü : Refik A. !.Jcvcngil 

• 

HAVACiAil şof-beni 
Tetallit : lstlklil c•ddesi '°'· 


