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•• -.-..wwwwwwww-n---nwauuaauwwwwwww ! 
Parasız muayene ! 

kuponu İ 
Bu kupondan yedisini blrik-1 

tiren okuyucumuz KURUN 1 
doktoruna kendini paraaı.z 1 

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

. _.....,.,.-------! Londra da teyit ediyor 

ltalvanlar bir lspanvol 

Antakyadan bir gt;rünüş 

Türkiye ile Fransanın 
lizımdır! anlaşması 

S . .1 muahede imzalamak sancak 
urıye ı e h 1 .. Türklerinin mukadd_er~tını a ıçın 

kafi değıldır ! 
Şu o•zigetin ~er hal 
önüne qeçmelı: 

Ş-: d" kadar devam eden ve 
mı ıye • 
. d"de sonra da Suriye ıcla· 

flDl 1 D _!I-• ·ı devam ebneıi istenuc:n 
resı ı e 
" uhtar idare", lskenderun m • 
ve Antakyayı itte fU vazıye • 

le yokdu: • 
liiJde doksan dokuz nUbe • 
tinde Türk olan bu mmtaka • 
da resmi dil arapça olarak kul· 
lanılmaktadır. Mekteplerde .. 
.:; .. ı,.,.~ tl•rlrisat adeta fuzulı 
dil vaziyetine getirilmqtır. ıoa· 
ri teıkilatta Araplar, hatti 

. Ermeniler ve Çerkesler Türk-
lere üstün tutulmaktadır ..• , - .... 

M 
~letler cemiyeti konseyinde 
mandalar meselesi konuşulur
ken Fransa hariciye müsteşa· 

n Vienot He Tevfik Rüştü Aras ~ra
smda İskenderun ve Antakya vazıye-

··zı · her ti hakkında cereyan eden 80 erı -
k "b" b"z de merak ve al.aka ile oku-

es gı t ı . k" Fran· 
duk Fak.at derhal söyliyelım 1 

· "zl · · kafi bula-sız diplomatının so erını 

madik. ASIM US 
(Sonu: Sa. B Sü. B > 

MEKTEPLER 
Bugün açll~ı 

Maarif Vekili gelıgor 

Fazla boyanan 
muallimeler 

hakkında takibat 
yapılacak . 

Ank 3o (Telefonla) - M~1!. 
ara, cuma gunu 

'1'ekili B. Saffet ~=et edecektir. 
(ya.rm) tstanbula cnebi ve akal· 
B. Vekil İstanbuldaki e nnı tetkik et
liyet mektepleri kadro~a A.nkaraya dö
tikl "'1 sonra cuınartesı 
nen ktir. ktepleri için 

Ecnebi ve akall.~yet ~eden olarak, 
verilen kararlar cüntlesın 

1 
evvelA 

fazla boyanan kadın h~~. :a: tecziye
ihtar yapılacak, tekeJTiiI11 
lerine tevessül olunacaktır. Univer-

Diğer bir karara naz.:;ı:n~kalJiYet 
siteyi bitirdikleri halde ha a kta de
mekteplerinde hocalık yapm;e vefr 
vam edenlere Anadoluda vazı 
lecektfr. . maaroJ h!J. 

(iç Bayı/aZarımızdaki 
berlerine ae bakınız) 

1914 

1921 

1936 

Frank: 19B8 de 1914 deki değeri
nin yüzde sekseni dil§ürülmüştü. Bu
gün t9B8 deki kıymetinin de yiizdc 

:z·· •• ··z-,;;_ .. 'bulunuyor otuzu uu.şıtru m-,: • 

Piyasamız 
normalleşiyor 
/ngiliz 622 - 625 

Avrupadaki hum
malı vaziyet 

devam ediyor 
para kıymeti değişiklikleri Avru

pa iktisadiyatını htila hercümerç için. 
d6 bulundururken, bizim piyasam1zda 
ilk gün hMıl ol.an uf ak bir sarsıntı 
a.erhal telô./i edilmiş, vaziyet normal
ıeşmiştit'. Daha da normalleşmesi için 
hük'Umet tedbirler alıyor. 

A,NKARADA BİR KOM:lSYON 
KURULDU 

.Ankara, 30 (Telefonla) - Par:ı 
vaziyetini tetkik etmek ve tüccarları

( Sonu Sa. 6 Sil.!) 

Düşen paralar 
Frank Sterlin Dolar 

%80 ~(;38 'c"iO 
Frank, lngiliz lirası t'c dolar Jıarp

tcn evvelki değerlerine nisbctlc ne ka. 
dar düşiirüldiif Yukarıki dairelerin 
umumi heyeti harpten et•t•elki J..-ıymc
ti, smjTek çizgili kı..'1m 1928 deki S'!l· 

kutu, sık çizgili yer iBe frangın son 
aukutıt. derecesini temsil ediyor. 

adasına el atnıış 
lngilizler buna şimdilik ses çıkarmıyorlarsa da 
dahili harp bitince mesele yapacaklarmış ..• 

lspanyol işlerine müdahale hakkında Sovyet 
ve ltalyan mü
rahhasları ara
sında münaka-

şa oldu 
Madrit bügük tehlikede! 

İspanyolların Mallorca (Mayorka, 
Majork) adasının İtalyanlar tarafından 
işgal edildiği ve oradaki asi kuvvetlerin 
başında bir İtalyan kumandanının bu -
lunduğu, oldukça uzun bir fasıla ile, iki 
kere haber verilmişti. Bugün, bunu te
yit eder mahiyette başka bir haber da
ha gelmiş bulunuyor. 

!talyamn Cebelüttarık'a yakın bir 
yerde eline bir ada geçirmesi, şüphe -
siz ki, İngilizlerin pek hoşuna gitmiye
cek bir şeydir. Biraz aşağıda neşretti· 
ğimiz ayni telgrafta bu cihet de teba • 
rüz ettirilmektedir. 

Diğer taraftan, asilerin Tulaytule 
(Toledo) yu aldıktan sonra şimdi Mad
rite doğru ilerlemekte oldukları da ha -

ber veriliyor. 

lngilizlerin 
v 

yapacagı 

memur evleri 
Yedi odalı asri konforlu 

tJe bahçelidir 
Ankarada bulunan İngiliz serma

yedarlarından SomervH alakadar ma· 
kamlarla temaslarını yapmış olarak 
bugün şehrinıize dönecek ve buradan 
Londraya gidecektir. 

İngiliz sannayedannın bura.da gi· 
rişmek istediği inşaat işinin ne yolda 
cereyan edebileceği hakkında Ankara 
dahi şartlarını bildirmiştir. 

Türkçe olarak hazırlanmış olan 

A.lkazar ate§ler içinde 

Diğer bir telgraf haberi de, İspan
ya i~lerine karışmamak için Londrada 
toplanan Komitede Sovyet delegesi ile 
İtalyan delegesi arasında bir 
münakaşa olduğunu bildirmektedir. Bu 
da, İspanya hadiselerinin aldığı millet· 
ter arası ehemmiyeti göstermektedir. 

Dün ve dün gece aldığımız telgraf -
lan aşağıda neşrediyoruz: · 

Lôndı;a. 3.0 (~./\ .) - Uava.' ajanşx-

um muhabirinden: 
SalS.hiyettar İngiliz mahafili aa • 

hah gazetelerinden birinin meydana at • 
tığı gibi, Majork adasındaki İspanyol 
ihtilalcilerinin başında İtalyan generali 
Rossi'nin bulunmakta olduğunu bilmi " 
yor değildi, ancak bu mahafil, mesele .. 
nin beynelmilel bir organiztnc tevdii 
icap edecek ihtilatlara sebebiyet verm 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 7) 

Hayatın faciaları ... 

Kiğıt pakete sarılı 
ikiz kardeşler 

BEYOGLUNDA BİR OTELİN 
KAPISI İÇİNE BIRAKILDI 

Bir de mektup •.. Zarfm üzeri nele, yeni harflerle: "Kurtancı yurt 
tatlarımıza!,, diye yazılı .•• 

Dün sabah saat 6 da Tepeoaşında 
otel Emperyalin kapısı önünde, bir pa
kete sarılı, üç dört günlük ikiz çocuk
lar bulunmuştur. 

Kendisile görüştüğümüz otel mil 
dürü hadiseyi şu şekilde anlatmakt 
dır: 

(Sonu sa. 6 Bll. 5) 
şartname burada tercüme edildikten -----"----------------------~' 
sonra, Somervil 'in ardından Londra
ya gönderilecektir. 

İngiliz inşaatçrlarımn bura.da milş 
terek bir şirket kurup derhal işe baş· 
lıyacakları ümidi çok kuvvetli görül· 
mektedir. Şimdiki halde yalnız çimen
to fiyatları İngilizlerce biraz pahalı 
görülmüş olmasına rağmen bu yolda 
da bir kolaylık temin edileceği samlı· 
yor. 

Çimento fiyatı burada tngilterede
kinden üç misli pahalı bulunmuştur. 
Amele ücretleri hemen hemen aynidir. 

İngilterede bu evler, 450 İngiliz Ii 
rasına çıkabilmektedir. 

Mevzuu bahis evler, iki katlı ve ye
di odalı olacaktır. Banyosu, mutbağı, 
bahçesi en modern mimariye göre ha
zırlanacaktır. 

Somervil'in Londraya dönmesin 
den ve ~artnamelcri etraflıca tetkikin 
den sonra buraya İngiliz fen men.ur• 
larının gelmesi beklenmektedir. 

Çinde vaziyet vahim 
Tokyo, 30 (A.A.) - Yarı resmi 

Domei ajansı bildiriyor: Çinde vaziyet 
vehamet kesbetmiştir. Kabine bu ge
ce fevkalade bir toplantı yaparı!lr Ja 
ponyanın mukabil ıiyasctini tayin 
edecektir. 

Futbol takımımız 
Kiyef 

1 
Dinamo klübüne 

- 9 yenildi 
Bu, Sovl}ei f utbo/culuğunun büyük bir, 

inkişafa nail olduğunu gösterır 

Sporcukırımız son Rusya aeyahatlne çıkarkırken .. 
(6 •ncı say.famızda o1cu.yımuij 
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FlllStl&de Şiddetli biri Başvekil Adanada 

Çarplllma oldu Eıô.zizde mühim bir 
T toplantı yapıldı 

lngilizler 
Bazı 

tayyare kullandılar 

Arap reisleri 

Başvekil İsmet İnönü Şark ve Ce-
nup vilayetlerimizdeki seyahatlerine 
devam etmektedirler. Dlin saat dokuz 
da Adanaya vasıl olan Başvekil coş
kun tezahüratla karşılaruruştır. 

lrkdaşlarını lngiltereye inkıgada teşoik ediyor İsmet lnönü istasyondan doğruca 
ziraat mektebine gitmiş, burada pa
muk mütehassısları ve Alman, Fran
sız profcsörlerile uzun müddet görü~ 
müş, pamuğun durumu hakkında iza
hat almış, tslah istasyonunu tetkik et 
mişlerdir. 

Kudüs, 30 (A.A.) - İngiliz asker
lerile Arap gönüllüleri arasında çok 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. İngi
lizler bu çarpışmada tayyare kullan
mI§lardır. Tahmin olunduğuna göre 
Araplardan 20 kişi ölmüş ve bir çok 
kişi yaralanmıştır. İngilizlerden üç 
yaralı vardır. 

YEN1 ASKER GİDİYOR 
Londra, 30 (A.A.) - Röyter ajan

sının Hayf adan aldığı bir habere gö
re bugUn yeniden Filistine iki tabur 
lskoçya askerile bir istihkam bölüğü 
gelmiştir. 
ARAPLARI lNKİYADA TEŞVtK 

EDİYORLAR 
"Bunday DispatchJJ gazetesi yazı

yur: 
Sallbiyetli bir menbadan öğrendi

ğimize göre yüksek Arap komitesi Fi
liltinde il!n edilmiş olan greve ne za
man nihayet vermek 1izmı geldiğine 
henüz bir karar vermemişken, Filisti
ne mücavir Arap memleketlerinin 
kralları ve kral naipleri Filistindeki 
Arap liderleri :üzerinde nüfuz fora et
mek ~in müştereken çalışıyorlar. 

Kral tbnissuut ta.rafından Filistin 
mUftisine gönderilen bir mektup hak
kında hayli esrarengiz rivayetler de>
laşmakta ise de kat'iyyen söylenebi
lir ki, bu mektup, Araplara greve ni
hayet vermeği emrediyor ve İngiltere 
hükfunetinin meşru Arap haklarını 
tanıyacağına itimat edilmesini öği.lt 

veriyordu ... 
JNG!LTERENİN ETT!Qt MASRAF 

Filistinde niazm. ve asayişi muha· 

faza için gönderilen askerlerin İngil
tere maliyesine bir kaç milyona mal 
olacağı anlaşılmatkadır. 

1930 sencsindenberi Araplarla ya-
. hudiler arasında ilk büyük çarpı§ma 
vukua geldiği zaman ahaliyi lngiliz 
askerlerile muhafaza için İngiltere 
senede 300,000 sterlin tahsisine karar 
vermişti. 

1930 dan evvel Filistindeki askeri 
masarif, 20,000 sterlinden aşağı idi. 

Bu sene İngiliz parlamentosu Fi
listin için tabii ve gayri tabii ahvalde' 
505,800 sterlin tahsisini kabul etmiş
tir. 

Bu yekftn İngiltereden yeni gön
derilen tam bir fırkanın Mısırdan se
kiz ve Maltadan giden Uç ta.bur aske
rin masrafını ihtiva etmemektedir. 

1928 senesinde Çine 10.000 asker 
göndermek İngiltere maliyesine altı 
ay içinde 3,500,000 sterline mal olmuş 
tur. Bu, Çinde bulundurulan, İngiliz 
askerleri için senevi 750,000 sterlinlik 
masarife ilave idi. 

Başvekilin diln akşam Adanadan 
Ankaraya dönmesi çok muhtemeldi. 

ELAzlZDE BİR TOPLA1''TI 
YAPILDI 

!smet İnönü dUn Elazizde orada 
bulunan Genel kurmay başkanı Ma -
reşal Fevzi Çakmak, Ordu müfettişi 
Kazım, Umumi mUf ettiş Abidin Öz. 
menin iştirak ettiği mühim bir top
lantıya riya.set etmiştir. Bu içtima
dan sonra Başvekilimiz Elaziz Halke
vinde verilen ziyafette ha.zır bulun
muştur. 

lNHtSARLAR VEK1L1NtN SAM
SUNDAKİ TETKİKLERİ 

Samsun, 30 (A.A.) - Samsunda 
bulunan gümrük ve inhisarlar vekili 
Rana Tarhan inhisarlara bağlı mües
seselerde tetkikatını yaptıktan sonra 
beraberlerinde vali ve inhisarlar u-

GörUnüşe bakılırsa Filistinde bu- mum müdürü bulunduğu halde kaza
günkü hadiseleri bastırmak, İngilte- lara giderek tütün ekicileriyle ve te
reye 5,000,000 sterlin kadar bir para- cimenlerle temas etmişler, dileklerini 

Ya --• 1 kt Ev b k '---+ dinlemişler ve ak6am Sa.msuna dön-
UUl.I o aca ır. ger ça u .~~ı-

müşlerdir. 
nlma.ma bu yekun daha fazlaya vara- --------------
biJir. LAkin bir nokta var ki, şimdilik F T •• k• 
masrafı İngiltere harbiye nezareti ya- ransanın ur ıye 
pıyor. Sonra müstemlekat nazırı bu • ı J J" 
parayı hrabiyeye verecektir. Belki 1 e an aşması azım 
da.ha sonradan müstemlekat nazırı, 
a~ yeldlılu Filistln h~den a
laca.ktrr. 

(Üsıy_anı Birincide) 

Demir - Çelik Fa brik ası 
Bay Vienot'nun sözlerinde bizim 

için teselliyi mucip olacak tek bir nok
ta vardır. Bu nokta da Fransa ile Su
riye arasında aktedilen muahedenin 
henüz her meseleyi halletmiş olmadı
ğını söylemesidir. Bununla beraber bu 
zat Antakya V&> fala•-.ıv4 ...uWl IQareSJ 
nakkında bazı hükUmler veriyor ve 
bu hükümleri verirken sanki Antakya 
ve İskenderun meselesinin hakikatin
den tamamlle habersiz gibi görünü
yor. 

Mukavelename dün Londrada imzalandı 
Londra, 30 (A.A.) .:.._ Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Karabükte kurutacak demir - çelik 

fabrikaları için 23 haziran ı 936 da An
karada imzalanmış olan mali aranj
man mucibince, talip ıirketle esasları
m tesbit eden meşrut kontuvar mu
kavelesi bugün Franite House bina
amda H. A. Brassert and Co. ltd ve 
iktisat müstepn Kurdoğlu tarafın

dan imzalanmıştır. 

Bütün 
sel eler 

karışık me
Cenevrede 

Silahları bırakma, is
panya ve Habeş işleri 

Necaşi istifa mı 
edecek? 

Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti asamblesinin bürosu şimal dev
letleri ve Hollandanın teklifini nazan 
itibare alarak beş senedenberi toplan -
mamıı olan ıilahsızlanma komisyonunu 
tekrar teıkil etmeye karar vermiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Habeşistan de
Jepıyonu tarafından neşredilen resmi 
bir tebliğde nee<ışinin istifa etmek niye
tinde olduğuna dair olan haberler, kat'i 
bir lisan ile tekzibedilmektedir. Bu teb
liğde necaıinin hükümdarlık hukukun
dan asli vazgeçmiyeceği ve Cenevredcki 
Habeı heyetini geri almıyacağı ilave 
-edilmektedir. 
iSPANYA ITALYA iLE ALMANYA· 

YI ITrlHAM EDiYOR 
Alvadrer Del Vayo, nutkunda Al -

man ve İtalyan tecavüzünün heyecanlı 
mir tablosunu çizmiştir. Bugün ispanya 
mnietinin çekmede olduğu emsalsiz ır
tıraplann mes'uliyeti, bUyilk bir nisbet• 
dahilinde, mütecavizlerin miskin bita -
nflık tezahUratiyle durdurulabileceğini 
sannedenlere de terettüp eder. 

Zinoviyef ve 
arkadaşlarının 
idam edilmediği 
iddia olunuyor 

Dünkü posta ile gelen The People 
gaeztesi Staline ve Sovyet rejimine 
kar§ı suikast tertibinden dolayı idam 
edilmiş olan Zinoviyef, Kamenef ve 
dokuz arkadaşının gerçekten idam &

dilmeyip Sovyet Rusyanın muhtelif 
yerlerinde fabrikalarda eksperlerin 
yanına konulduğunu yazmakta ve bu 
malümata mahkfımların bir arkada
§ında.n Parise gelen bir mektuptan 
muttali olduğunu ilave etmektedir. 

Sovyet tarihinde bundan önce de 
bazı kimselerin idam edildiği ilan o
lunduğu halde başka vazifelerle yeni
den meydana çıktıklarını yazıyor ve 
bilhassa Leninin karısını mevzuu balı 
sederek diyor ki: 

Leninin kansı, yakınlarda söyledi
ği bir nutukta Zinoviyef ve arkadaş
larının idam edilmesini tasvip eder 
sözler söyledi. Halbuki idam hükmün
den evvel bizzat Staline müracaat e
dip onların affını istemişti. Şimdiki 

ifadesine bakılırsa hakikat kendisine 
ifşa edilmiştir.,, 

RADEK TEVKİF EDİLMİŞ 

Varşova, 30 (A.A.) - Lehistan 
matbuatı, Bay Radekin tevkif edildiği 

hakkında Havas ajansı tarafından Mos 
kovadan verilen telgrafı neşretmişler

dir. 
Kurun: 
Ayni haber Bulgar matbuatında da 

dün öğle gazetelerile ve Paris mecrasi 
le dercolunmuştur. 

MalCtm olduğu üzere Radek, Sov
yetler birliğindeki son tedhişçi hareket 
le al5.kadar görülmüş, fakat mahkeme· 
de beraet etmişti. 

Fransız hariciye mUsteşan İsken
derun ve Antakya için, kendi kendini 
idare hakkı istiyen dış işleri bakanı
mızı tatmin etmek için: 

- Merak etmeyiniz. Antakya ve ls
kenderun §imdiye kadar müstakil bir 
idareye tabidi. Bundan sonra gene öy
le kalacaktır. Yalnız bu mıntakanın 
mandası Fransaya ait iken bundan 
sonra bu hak ve satahiyet Suriyeye 
geçecektir., 

Diyor. 
Biz Tevfik RUştü Aras ile Bay Vi

enot'nun bu sözleri arasında çok bü· 
yük bir fark görüyoruz. Bir kere dış 
işleri bakanımız çok açık olarak anla
tıyor ki Antakya ve İskenderun ahtcn 
haiz olduğu idari muhtariyet hakkını 
şimdiye kadar filen alamamıştır. Yüz
de doksan dokuz nisbetinde Türk olan 
bu mıntakada resmi dil Arapça olarak 
kullanılmaktadır. Mekteplerde türkçe 
tedrisat adeta fuzuli bir dres vaziyeti
ne getirilmektedir. İdari te.şkilatta 
Araplar, hatta Ermeniler ve Çerkes-

ler Türklere üstün tutulmaktadır. Son
ra bu mıntakadaki Türk çokluğunu 
boğmak için fırsat ve imkan bulun· 
dukça etraftan Çerkes ve Ermeni mu
hacirleri getirilip yerelştirilmiştir. An 
takya ve İskenderunun idari muhtari
yet hakkı ile bu vaziyetler nasıl telif 
olunabilir? 

Demek oluyor ki Antakya ve ls~ 
kendcruna ahden verilmesi icap eden 
muhtariyetin hududu henüz anlaşıl· 

Ayni haberlere göre, Radekin arka· 
daşı Royeski de tevkif edilmiştir. Di· 
ğer taraftan, bir kaç gün evvel posta 
ve telgraf halk komiseri Rikofun da 
vazifesinden azledildiği bildirilnıİ§ti. 

Bütün bu haberlerden, tedhişçi ha
reketi üzerindeki takibatın henüz de
vam ettiği anlaşılmaktadır. 

Sanat mektepleri imti ... 
hanında kazananlar 

Muhtelif viiayetlerden 
rip de parasız gaf ılı 

imtihana gi
talebe kabul 

edilenlerin Jisiesini neşrediyoruz 
Ayrıca inşaat Usta Mektebi imtihanında kazananlar 

Ankara, 29 (Telefonla) - San'at ·Nusret, Mustafa Halda, Murat Ank"' 
mekteplerine alınacak parasız yatılı ta- ra; Behçet Buraa, Fikret Diyarbekİtr 
}ebelerden İstanbul, Ankara ve İzmirde Mustafa, Erzurumdan Hasret, A~ 
imtihana girip kazananların isimlerini Salahattin, Giresundan Temel, Ahnıetr 
bildirmiştim. Celiılettin, Niyazi, Mehmet, Cümüth•· 

Diğer vilayetlerden imtihana girip neden Sadık, Ordudan Kani, Turıut 
kazananların isimlerini ve kabul edil· lstanbul, Y ozgattan Mehmet, Mehmet 

dikleri mektepleri bildiriyorum: Ceyhan, Ali Fevzi, Sım Diyarbekir; 
Antalyadan Mehmet Apak, izzet, 

1 

Rahmi, Mustafa, Şükrü, Mehmet, Halil 
Nazmi, Suat K.Jrçiçeği, Mehmet An· Diyarbekir; Abdullah lstanbul; Diyat" 
türle:, Abdurrahman, Şükrü {"..ağatay iz- bekirden Ahmet lzmir; Abdülkadir, 
mir; lamel Konya; Mehmet Kamil Di- Hüseyin, lbrahim Halil, Ahmet, Mar
yarbekir; Çorumdan Fazıl pehlivan, dinden Niyazi, Salih, Muıtan Mehmet. 
Ahmet, Rifat lzmir; Faik Konya, Sam- İbrahim Etem, Siirtten Cemal, Abduf" 
sundan Abdullah, Ali, Hasan, Kemal rahman, Malatyadan İbrahim, Hü&cyin, 
Ertürk, Osman, Ertuğrul, Vahit Hik- lsmail, Hakkı, Mehmet, Bingölden Meh 
met lzmir; Ahmet, Dursun, Kenan met Güler Diyarbekir; Aydmdan Meb· 
Kastamonu; Trabzondan Yusuf, Cevat, met Vefa, Ozdemir, Enver, Mehmet, 
Yusuf İzzettin, Kemal, Omer Yatar, İbrahim, Osman, Burdurdan Mustafa. 
Nihat, Abdülbaki İzmir; Karatan Ha- Mehemt Akça, İbrahim, Musa, Aydın; 
san, Çankından Feruh Dayı, Ali Sabri, Abdülgaffar Diyarbekir; Denizlideıı 
İstanbul; Kaıtamonudan Salih, Ahmet Rifat, İsmail, Ali Rıza, lspartadan Rıd· 
Niyazi, Osman Çelik, Mustafa, Mustafa van, Ali, Mustafa, Necati, Manisadaıt 
Emek, İsmail Muammer, Hasan. Hü- Mustafa, Ahmet, Faik, Kemal, Vahdet· 
seyin, Şemsettin; Cemalettin, Sami Ke- tin, Sabri, Abdürrahim, Hüseyin, 
rim Kastamonu; Tahsin lstanbul; Adil Muğladan Baki, Fahri, Kamil, f· 

Ankara; Tokattan Dursun, Mustafa, Hü çelden Hayri, Kemal, Mehmet 
seyin, Sinoptan Kamiran, Mehmet Lut- Aydm; Burıadan Ali Ruhi, HÜ• 
fi, Osman Yaıar, Çorumdan Yaıar, Fa- seyin, Nihat, Sadullah, Osman, lh-
ruk Aydın, Fehmi, Osman, Amasyadan san, Mehmet, Kemal, Mazhar, Bilecik
Necdet Kastamonu; Rizeden Hasan, ten Orhan, Zeki Yılmaz, Boludan Ha• 
Süleyman, Erzincandan Mustafa İzmir, san, İbrahim, Kocaelinden Ferruh, 
Konyadan Süleyman, Ali İpek, Hüsnü, Remzi, Necdet, Hasan, Vahdi, Vahdet. 
A. Ali Konya; Mevlut, Bahaettin, Ab- Abdülkadir, Hasan, Kütahyadan Sab
dullah, M. Sabri, Mehmet Zahit Diyar- ri, H. Hüsnü, Ahmet Yıldırım, Tahir, 
bekir; Kemal Bayındır Aydın; Salahat· Osman Nuri, Salih, Ahmet, Hasan, 
tin İstanbul; Hasan Edirne; Sivutan Mehmet, Halil Timur, Tahsin Bursa, 
Niyazi, Refik, Vasfı Oğuz, Osman, Edirneden İbrahim Okur, İbrahim Ak· 
Mustafa Dursun Diyarbekir; Kemal tuna, Mehmet, Salih, Mustafa Meriç, 
Çelik İstanbul; Seyhandan Refik, Meh- Ahmet, Edirne; Kemal Bursa; Balrke
met; Hüaeyin, Recep, Mustafa, Fllhri, sirden Fahri, Cahit, Macit, Arif, Meh· 
Yusuf Ziya Konya; Mustafa Diyarbe- met, Mustafa Karaca, Hüseyin, . Fahri, 
kir; Yaf&J' İstanbul; Niğdeden Necati, Kemal, Çanakkaleden Mehmet Ali, Mu 
Talat, Zahit, Fevzi, Konya; Kemal, Ci- zaffer, Burhan, Süleyman, Ali, Meh· 
hat Altay Diyarbekir; Maraıtan Şerif, met, Halil Edirne; Adnan İstanbul; 

Ali Rıza Konya; lımet Diyarbekir; Ca Kırklarelinden Hosnı\t ~.ı:- -r • 

ziant_epten Mehm"t At-- • .. ·-··· --.-. uurnan,-lamaıJ, İzzettin, Ozde
dan Mehmet Seyfi, Hasan Basri, Selim, mir, Necati, Hüsamettin, Mehmet, E· 
Asım, Nurettin Konya; Sadık, Mehmet yüp Edime; Şemsettin Kastamonu; Ya 
Ayvaz, Mehmet Mustafa oğlu, Aziz §&r Bursa; İlyas lzmir; TekirdağmdRn 
Diyarbekir; Kırıehirden Cevat Anka· Abdullah, Şahabettin, lbrahim, Naim 
ra; Kayseriden Ali Konya; İsmail iz. Edirne san'at okullanna parasız yatılı 
mir; Omer Diyarbekir; Rıza, Muıtak. olarak kabul edilmişlerdir. 
Muhtar lstanbul; Mehmet, Salim, Muı- iNŞAAT USTA MEKTEBi IMTl-
tafa Ankara; Eskişehirden Hüıamettin HANINDA KAZANANLAR 

Mardinden Seyfi, Sivastan Ahmet 
mamıştır. Franklen Buyyon muahede- Yaşar, Maraştan Osman Özmen~ M. 
sinde ve bu muahedeye ait milzakcr~ Emin, ltm?t Acı, Ordudan Recepp Y ez. 
zabıtlarında zikri geçen idari muhta- gattan Beyazıt. Celal, Hüseyin 5,.,•ın, 

riyetin manası gayet açık ve kat'i o- To!<attan Ali Kemal, Zeki Davut, Sırrı 
larak tesbit edilmedikçe İskenderun Kapıağaaı, Hamdi Demirel, Mustafa, 
ve Antakya meselesi bitm~ olamaz. Emin Kutaay, Balıkesirden Halil Gül-

İskenderun sancağına \'8.dedilen men, Burdurdan Bilal, lbrahim K.azan
idari muhtariyet tayin edildikten son- cı, Eskişehirden Şadnn, Ali Nas, Elidz 
ra şimdiye kadar bu mıntaka üzerinde den Salahattin, Karatan Niyaxi, Kırk .. 
manda hakkını kullanan Fransanın larelinden Fikret Sami, Celalettin, Kon 
bu hakkını sırf kendi a.rzusile Suriye- yadan Hasan, Kütahyadan Süleyman, 
ye terkcdip edcmiyeceği meselesi ge- Fethi, Malatyadan Tayyar Turgut; 
lir. Tevfik, Mehmet Serin, Mehmet O:r.cn, 

Fransa hükumeti Suriye ü1.erinde- Fahri, Hulusi Barut, Hasan Cündiiz, 
ki manda hakkından feragat ediyor- Reşat Demir, Nusret Bnlanlı, Afyonka· 
muş. Suriyelilere istiklal veriyormuş. rahisanndan Hasan Atd:u§, Mustafa, 
Buna bir şey denemez. Bizim için sa- Anakradan Hilmi, Şevltet. Tahir, S:!m• 
dece Suriyelileri tebrik etmek dü~er. •undan Ali Kemal, Mehmet Ali. Mch
Ancak bu mandadan feragat Antakya met Akgöz, Antalyadan Hasan Ce~·lful, 
ve lskenderuna da teşmil edilmek is- İbrahim, Mehmet Kerim, Şakir, 1-'ü c
tenilirse o vakit iş değişir. Çünkü An- yin Selim, Mustafa Zonguldak, 5'lüı· 

takya ve !skendenınun vaz"ycti Suri- hattin, Şinasi Karaman, Mahmut. En· 
yeden ayrıdır: Frnnsa hükumeti ver müsabakn imtihanlannı k"zznıı. 

Franklen Buyyon munhedesile Antak- rak Ankara lnf8at uıtl! mektebine pa
ya ve tskenderunun idaresi hakkında rasız yatılı olarak kabul edilmişlerdir. 
Türkiyeye kar~ı muayyen bir takım AYDIN SAN'AT MEKTEBi iNŞAAT 
taahhüdata girmiş olduğundan gene KISMINA KABUL EDiLENi ER 
Türkiyenin muvafakati olmadıkça bu· Zongu1daktan Mahmut, AntoJ,,ndan 
radn haiz olduğu manda hak ve salil- Osman, Yakup, Sevhandan Abclülbm:i, 
hiyetini başka bir devlete devrede- Mustafa Seı-tkaya, l:ızet. Niedede-ı Bn
mc:r~ haettin, Kocaelinden K&mil: Abdi, Kn· 

GörillUyor ki Surlyeye istikHil ve· mil, ls9nrtadan Zeki, lı:elinden Re~it, 
ren Fransa için Antakya ve lskende- Hayı-ettin, Aydından Süreyya, I bdul
run cihetinde ayrıca Türkiye ile halle- lah, Ağndan Sami Aydın San'at md<· 
dilecek bir dava vardır. Bir taraftan tebi in~ıı"t kısmına !)nrns!z yablı c!nralc 
iiç yilz küsur bin Türkün hayali men· kabul edilmişlerdir. 
faatlcri, diğer cihetten Cenup budu- Dün de bildirdiğim r?ibi müro!:akn 
dumuzun emnh•eti ile ilişikli olan bu imtihanlannda mu\'nffnl< o!ftm'~'An ta· 
meselenin miimkiln olduğı_ı kadar kısa leb~lerin sayısı hinden fazladır. r"a?trif 
bir zaman içirırl(' halledilmesi bir za- vekaleti kazananlann isiml~rni l-··-:h1 
ruret halini almıştır. alakadar maarif müdürlüklerine bildi-

ASI M US l recektir!, 
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YAZAN: lngilizceden çwiren: 

Agatha Christ:ie V. G. 

Böyle şayanı hürmet kıyafet içinde 
nekadar vahşi bir ruh, değil mi? 
Ş ark ekspresi Halepten kalkıyor. 

Trende üç yo'Zcu var: Genç ln
gili.ı kadını: Miss Meri De-
benJıam lngiliz miralayı Ar
butnot t.ıe bir fJOliB hafiyesi: 
Mösyö Pıuıro. 

Tren Jstanbula ge'l<liği za
man M. Puaro kendisini he
men Londraya çağıran bir tel 
graf a!ıyor. llcmen o ak§anı 
Semplon ekspresile hareket 
edecektir. O gün otelde arka
daşı Bu.k'a tesadüf ediyor. 

Salonda on, on iki ki§i yemek yi -
yordu. Puvaro'nun gözleri bütün bun -
lar arasında iki kişinin üzerinde durdu. 
Bunlardan biri Amerikalı olduğu üze -
rinden akan otuz yaşlarında bir genç, 
ikincisi yetmişlik bir ihtiyardı. Bilhas-. 
sa bw yaşlı adam kısa boylu polis hafi
yesinin dikkatini uyandırmıştı. Genç a
damın sevimli bir yüzü vardı. Fakat ar
kadaşı olan ihtiyarın halinde garip bir 
mana ıezili;-ordu. Uzaktan bakılınca bu 
ihtiyar iyi kalpli bir adam gibi görü -
ntıyCJrdu. 

Fakat yüzü biraz tetkik edilince gö
?Ülüyordu ki küçücük gözlerinde bu 
hali ile taban tabana zıt bir bakışı var
dı. İhtiyar etrafa baktı ve gözleri bir 
an için Puvaro'nun gözlerine rastladı. 

Sert baktıı ile Puvaro üzerinde garip 
bir tesir uyandrrmıştı. 

Bu sırada gençle ihtiyar kalknuıJar
dı. Genç Amerikalı kapıdan çıkanlan 

eşyalarını gözden geçiriyordu. Sonra 
geldi, ihtiyara: 

- Her şey hazır, Mösyö Haçet, de -
di. 

!Miyar anlatılmaz bir homurtu ile 
cevap verdi, ikisi beraber çıktılar. 

Bu sırada Puvaro da kapının ya -
nında eski dostu ile karşılaımıı bulu -
nı.ı)'u ....... 

Ona: 
- Bu iki adam hakkında ne düşü -

nUyorsun? dedi. 
- İki Amerikalı. 
- Bunlarda adıımın gözüne s;arpan 

bir hal var, değil mi? 
- Genç adam bende iyi bir tesir bı -

raloyor. 
- İhtiyara ne dersin? 
- Doğruıunu istersen bu adam be-

nim ilzerimde s;ok fena bir tesir bıra -
la)'Or. Ya ıen ne dersin? 

Puvaro bir an düşündükten sonra 
cevap verdi: 

- Bu adam lokantada benim yanım
dan geçerken sanki vahşi bir hayvan 
ıUrUnilp geçiyormuı gibi geldi. 

yız. Ona 16 numaralı yatağı verebilir -
siniz. 

- O da tutulmuıtur, Mösyö. 
- O nasıl şey? 16 numaralı ya~k da 

mı? 
- Evet. Evvelce de dediğim gibi bir 

tek bot yer yok. 
- Yahu, ne oluyor, bir tarafta kon -

ferans, yahut kongre mi var? 
- Hayır, bir şey yok, fakat garip bir 

tesadüf eseri olarak bugün böyle bir 
yolcu kalabalığı var. 

- Trene Belgratta Atinadan gelen a
raba bağlanacaktır Fakat biz Belgrada 
ancak yarın akşam varacağız. Bu ge -
ceyi nasıl geçirmeli? ikinci mevkiden 
olsun bir yatak yok mudur? 

- Evet, ikinciden bir yatak var. 
- O halde onu verin. 
- Fakat bu kompartımanda da bir 

kadın var. Yolculardan birinin hizmet-
çisi. 

- !ıte bu fena. 
Bunun üzerine Puvaro: 

- lJostum, o kadar üzülme, ben bu 
ge::eyi nasıl olsa geçiririm, dedi. 

Mösyö Buk: 
- Olmaz, olmaz 1 (Kondüktöre dö -

nerek) bütün yolcular geldi mi? 
- Yalnız yolculardan biri yetiıemc

di. Bu adam atır ağır, tereddütle ko -
nutuyordu. 

- O halde çabuk söyle: Hanıi nu
mara bu? 

- 7 numaralı yatak. !kinci mevkide 
Buraamı tutan yoku gelmedi. Halbuki 
nihayet dört dakika içinde tren hare -
ket edecektir. 

- Bu adam kimuir? 
- Bir İngiliz. (Listeyi tetkik ede -

rek) Mösyö Harris isminde birisi. 
- Bu adamın gelmiyeceği anlaşılıyor. 

O halde Mösyö Puvaro'nun qyaaını 7 
numaraya koyunuz. Eğer Mösyö Harris 
gelecek olursa kendisine bu yerin daha 
~· • ~1.ı~ .. '-· :ı:'•A••n:. verilmiı olduğunu 

söyleriz. Herhalde bu adamla meseleyi 
hallederiz. 

7 numaralı yatak vagonun sondan 
birinci kompartımanında idi. Puvaro 
vagona çıktı. Koridorda toplanmıı olan 
yolcular arasından zorlukla geçerek i -
lerledi. 7 numaralı yatağın bulunduğu 
kompartımana varınca içeride Tokatlı -
yan otelindeki gens; Amerikalı ile kar -
şıJı:ıştı. 

Genç Amerikalı Puvaro'yu görünce 
kaşlarını çattı. Zayıf bir fransızca ile: 

- Affedersiniz, dedi, zannedersem 
yanlış geldiniz. 

_ Mösyö Harriı ıiz misiniz? 
- Hayır, benim adım Mak Ken. 

Ben ... .- Böyle ıayanı hürmet bir kıyafet 
lçuıde ne kadar vahşi bir ruh, değil mi? _________ r_A_r_ka.!ı __ ıı_ar_) __ 

- Evet öyle. 

- Bu dünyada bir çok iyi insanlar Kimler harice mal 
gibi fenaları da vardır. 

Bu ~onuşma ar.asında kapı açılmış gönderebilecekler 
ve otelın kapıcısı ıçeri girmişti. Puva-
ro'ya yaklaprak: ihracat taciri olmıqanlara 

- Anlamıyorum, dedi, trende bir tek 'k ·ı • 
birinci mevki yatak kal z oesı a verı mıgor 

mamıı. anne -
dersin ki beynelmilel bir kongre, yahut 
konferans heyeti varımı da bütün yer
leri daha evvelden tutmuılar. 

Mösyö Buk. 
- Bu nasıl iş! dedi, dur bakalım, bu

nu hallerderiz, 16 numaralı yatağı daima 
son dakikaya kadar kimseye vermezler. 
İhtiyatta tutarlar. Gel beraber gidelim. 

İki eski dost beraber Sirkeci istas -
Yonuna geldiler. Burada Mösyö Buk'u 
kondüktör büyük bir hürmetle karpla
dı: 

- Bonsuvar, Mösyö, 1 numaralı 
kompartımanı size ayırttım. 

Mösyö Buk hamalı çağırdı, üzerin -
de: .. İstanbul - Trieste - 'Calais" pl! -
kası bulunan bir trenin önünde durdu
lar. 

.._ - Galıba bu trende hiç boş yer yok-

.. u ... 

M - Evet, hakikaten inanılmaz bir §ey, 
a.,e. 
- Fakat ne olursa olsun, bu arka -

daıım için mutlaka bir yatak bulmalı -

fbracatı murakabe kanunu muci
bince bUtUn ihracatçılara Ticaret o
dası tarafından verilmekte olan vesi· 
kalar, on beş birinci kbıun ayma ka
dar atlkadarlarma tamamlle verilmi§ 

bulunacaktır· 
Oda vesika alan ihracatçılardan 

mUkteSiP hakkı olanlar Jçin de aynca 
tahkikat yapmaktadır. Diğer taraftan 
yeniden ihracatçı tacir olmak 1stiyen
Jere de veklletln bir tamimle bildirdi· 
ği esaslar dairesinde vesika verilmek
tedir· thracat taciri olmıyanlara kat
fyYeD vesika verilmiyccek, muvazaa 
glSrUldUğü takdirde cezalandmlacak· 

Jardır. 
Vesikalar tamamile dağıtıldıktan 

sonra ihracatçı olmıyanlar hiç bir su
ıtetle harice mal gönderemiyecekler
dir. Bu suretle son seneler zarfında 
bir çok komisyoncularm ihracatçı na
m!Je Tllrk malmr eenebf piyasalarda 
!cna tanıtmağa sebep olan vaziyetleri 
ortadan kaldırılmış olacaktır. 

• 
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Mektepler bagla açıldı 
Son gün lise ve orta okullara yazılmak için 200, ilk 

okullara da 150 den fazla talebe müracaat etti 
Bugünden itibaren lise, orta ve ilk 

okullar yeni ders yılının tedrisatına 

başlıyacaklardır. 

Okulların açılma zamanının yakın
laşmaaı dolayısile bir kaç gündenberi 
gerek üniversitede gerek okullarda ve 
gerek kültür direktörlüğünde bi.iyük 
bir faaliyet göze çarpmakta idi. 

Dün kültür direktörlüğünde yaptı
ğım z temaslar neticesinde öğ .. endi
ğimize göre, lise ve orta okulla:-a bir 
e"Ün zarfında 200, ilk okullara da yine 
bir gün zarfında 150 den fazla talebe 
nakil ve yeniden yazılmak için müra
caat etmişlerdir. 

Direktörlük bu talebeleri oturdu1 
-

lan en yakın semtlerdeki orta ve li· ---------------.---------------

ıe ve ilk okullara göndermiştir. Meşhut cürümler Bizans etu··tlerı· 
Bugünden itibaren bütün okullar 

derslere baı1Iıyacak1ardır. Bundan ıon· kanunu beşinci kongresı· 
ra kayıt için müracaat edenlerin arzu 
lan dikkate alınmıyacak yalnız :takil 
suretile gelenler kaydedileceklerdir. Bugünden itıbaren tatbik Kongreye iıtirak eden 
Verilen kayıt milddeti dün akpm bit- faaliyetıne girişiliyor Profesör Vitmur do .. ndii 
miştir. 

İstanbul vilayeti içinde okullara ye! Ayasofya mUzesinin mozayıklarını 
zılmak istiyen her çocuk kaydedilmiş meydana çıkarmakla uğraşan profe 
ve his; bir çocuk mektepsiz kalmamış- sör Viıntur Romada iştirak ettiği Bi-
tır. zans etüdleri be3inci kongresinden tek 

Bu yıl ilk okullara yazılmak için rar lstanbula dönmüştür. 
müracaat eden 929 doğumlu bütiln ço Profesör Vitmur Birleşik Amerika 
cuklar kaydedilmişlerdir. 930 doğum hükfunetlerinin kongre resmi delegesi 
lulardan da gösteriıli olanların durum olarak Kampidoglioda Roma valisinin 
lan kaza maarif memurluktan tarafın- riyaset ettiği açılma meraafminde nu-
dan tetkik edilerek memurluklar ken- tuk söylemiştir. Profeaör söylevinde 
di rmntakalanndaki ilk okullard~ açık kendisinin yalnız resmen Birle3ik hile 
yer bulunduğu takdirde bunlanrı ar- kQmetleri temsil etmeyip kongrede 
zulannı is'afa çalıpcaklardır. bizzat hazır bulunmryan mümtaz 

Dün bu meseleyi görüşmek üzere Türk alimlerinden de haberler getiri-
maarif memurları kültür direktörlüğün diğini ilave etmiştir. 
de bir toplantı yaprm§lardır. Kongre !ızala.rmı Papa Gastelgon-

Öğleden sonra ilk tedrisat ispek- dolfoda ve Sinyor Mussolini Palam> 
terleri de bay Tevfik Rutun reisliği al- Veneziada kabul etmişlerdir. 
tında bir toplantı yaparak yeni ders Celsede Profesör Vitm.ur Bizana 
yılında ilk okullann vaziyeti ile yeni EnstitilsUnUn TUrkiye cumuriyeti me-
müfredat programlarının tatbik ıek Mii.ddeiumumi Bay Hikmet murlarile Ayasofyada açtiğı moa-
li etrafında göıü~ıuü§lerrfü. yıklar hakkında projeksionla mal~ 

Yeni müfredat programlan t.ütün Meşhut cUrUmler kanunu, bugün- mat vermiotir. 
ispekterlere dağıtılmış ve kendilerine den itibaren tath"k sahasına giriyor. 
ayrıca izahat verilmiştir. Ağır cezalı olmıyan suçlara mahsus 

Bu yıl ilk okullarda yapılacak olan olan bu kanunun tatbikine girişilmesi 
himaye teşekkülleri etrafında geniş bir dolayısile yapılan bUtün hazırlıklar 
talimatname vücuda getirilmiştir. Bu tamamlanmıştır. 
talimatname bütün okullara bugiln gön İstanbul için Sultanahmet birinci 
derilecektir. sulh ceza bakimi Reşitle ikinci sulh 

Himaye işlerinden sonra çocukların ceza hakimi Salahattin Demirelli, n<>
aıhhi vaziyetlerinin sık sık kontrclü i- betçi hakinı tayin olunmuşlardır. Nö
çin sıhhat iıpekterlerinin alacakları betleşe, her akşam saat yirmiye kadar 
tedbirler de görilşülmüttür. adliye dairesinde kalacaklar, polisçe 

SIGORT A ŞiRKETLERiNDE 
ÇALIŞANLARIN iMTiHAN/ 

Sigorta §lrketlerinde çalışan ko
misyoncu, dellal, muhammin ve saire
nin imtihanlan bitirilmi§tir. İmtibaı
na giren 255 kişinin evrakı şimdi tet
kik edilmektedir. Bu evrak aynca ve
k!lete gönderilecek ve gaz.etelerle 
muvaffak olanların dereceleri ilan olu 
nacaktır. 

Diıçiler kurumu direktörlüğe yap- hadise vukuunda getirilecek suçluları 
tığı müracaatta bütün ilk okul talebe- derhal muhakeme edecekler, gene po- EL VE EV iŞLERi SERGiSi 
11nın diılerini muayene ve tedavi e- lisçe getirilecek şikayetçiyi, şahitleri 
deceğini bildirmittir. direktörlük rucuk dinliyerek, suçlular hakkında hemen Ankarada 29 birincfte§rinde açıl-
la s karar vereceklerdir. masma karar ver!len el ve ev feled 

nn sıhhi durumlarile bütün öğret· sergisinin 28 birinci teŞrinde açılm .. 
menlerin yakından alakadar olm.ıııı i- Beyoğlu, Üsküdar, Adalar ve di- l sı muvafık görUlmUştUr. Sergiye ı.. 
çin okullara bir de tamim göndermiş- ğer mıntakalar için de hangi hakim· tanbul ve Borsadan ietirak etmek ı.. 
tir. ler'n bu sahada faaliyette b1,1lunacak- tiyenlerin sayısı iki yUze varmakta,. 

UNIVERSITEDE MERASİM ları belirtilmiştir. Diğer taraftan, nC>- dır. Eşyalarmı getirenlerden bir km-
Onivenitenin 4 üncü açılış yıldö- betçi kalacak müddeiumumi' muavin- mmın nümuneleri Ankaraya gönderil9 

nümü olmak münasebetile ayın yedi- leri de tesbit edilmiş bulunmaktadır. meğc başlanmıştır. 

~nde ~venhede bir w~n ya~~~~ -----~-~-------~-------------~ 
tır. 

Törende üniversite rekt'" ·· b" ·· oru ır soy-
lev verecektir. 

HUKUK FAKÜLTESiNiN 
DôRT SENE OLMASI TA

KARRÜR ETTi 
Hukuk fakültesinin dört yıla çıka

rılması takarrür etmiştir. Diin rektör
lükten dekanlığa fakültenin dört yıl 
olduğu bildirilmiştir. 

BELEDiYE iLKBAHARDA 
OTOBÜS iŞLETECEK 

Belediyenin otobüs işletme kararı 
il7.erine şimdiye kadar bir çok firma
lardan belediyeye yapılan teklü on 
beşi bulmuştur. 

Gümrük istisnası hakkındaki ka
nun meriyete girdikten sonra bele
diye bu teklifleri yapan şirketlerden 
birine atobiisleri sfpar:lş cdt>cektir. i 

Belediye isletme işine ilkbaharda , 
ba§1ıyacaktır !. 

Mekte.,,ıer açılırken : 

- Hani l'-en acııe haata bir mwıllim ı• ~ YU'uııı. 

- E? Ne olmut ölmüı mü?. 
- Hayır iyileımiı ! .• 
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~Hergün bir hikaye 

Çingene kızı 
Fransız hlklyeel 

1914 ıenesinin 

temmuzunda idi. 
Sabahtanberi ço
rak bir yaylada i
lerliyordum. Susa-
mıştım, acıkmış- '· 
tım. 

Çeviren: Vır Guı 

lnebola faciası davasında 1 
yeni bir iddia 

' Bir şahit, birinci kaptanın filikanın ipini 
keserek yolcuları denize döktüğünü söylüyor 

Geçen yıl İnebolu vapurunun !z.. , .. ~ ı __./ 
mir açıklarında batması ve bu hadise- ı; KON o MI' 
de bir çok kimselerin ölmesi hadise-
sinden mes'ul tutularak muhakeme Y 
altına alman İnebolu vapuru birinci 
kaptanı Bay Mehmet Ali ile DenizyolOrada ufak biı 

aşçı vardı. Yoldan 
geçen arabacılar ve 
avcılar daima bu
raya uğrarlardı A§
çı Kombal o gün 
bana da güzel bir 
yemek verdi. 

, ları işletme müdiirü Bay Zekeriya, ü-
Mısır piyasası 

düşük 

Kombal'ın karı

sı, Katerina otuz. 
otuz bir yaşlarında 
esmer, zayıf bir ka 
dınclı. Siyah gözle
rile ve hazan çok geveze kesilen dudak 
larile gülerek insanın çok hoşuna gidi
yordu. 

Yemeği bitirmek üzere iken kapının 
perdesi açıldı ve içeri halinden yabancı 
olduğu anlaşılan bir genç kadın girdi. 

Bir alev gibi parlıyan siyah gözleri
le, düz: ve km:guni siyah saç1arile, Av
rupanm her yerinde rastlanan içngene 
kız:laı:mdan biri olduğu anlaşılıyordu. 

Çingene km, kollarını iki yanına sal 
lıyarak: 

- Bana .. dedi, ekmek verin. 
Katerina: 
- Ekmek mi? dedi. Ekmek yok. 
- Na işte orda var. 
- O Bayın. 
- Süt te mi yok? Çocuğum hasta. 
- Süt mü? Süt hiç yok! 
- Çocuğuma vereceğim .. Allah ba-

şı için.. Sen de çocuk anasısın belki. 
- Evet, çocuk anasıyım. 
- Çocuğum hasta .. Ne olur? 
- Olmaz. 
- Bir şey vermiyor musun? Para-

sını veririm .. 

sizsiniz, değil mi? dedi. 
- Evet. 
- Çocuğumuzun hayatını kurtar-

dınız. Dün, çocuk da, biz de açlıktan 

ölmek üzere idik... Anası biraz ekmek 
ve süt aramağa çıkmıştı ... Çocuk gittik 
çe ölüme yaklaş:yordu... Nihayet ana
sı elinde sütle ve ekmekle geldi... Sütü 
hemen çocuğa içirdik ve yavrucağız o 
saat iyileşti ... Siz olmasanız o hain ka
dından süt değil, ekmeği bile alanuya
cakmışız ..• Allah sizden razı olsun .. 

Bugün aradan yirmi iki sene geçmiş 
bulunuyor. Bu yirmi iki sene içinde bu 
adam her gün beni gönneğe gelmiş ve 
her gün,, benim bütün itirazlarıma rağ
men, bu §Ükranıru tekrar etmiştir. 

Bugün, bir iki damla sütle hayatı 

kurtulan çocuk genç bir delikanlı oldu. 
Beni bir ikinci baba tanır 1 

Fakat bu hal benim biraz canımı sı
kıyor. Çünkü, bir iki damla sütün as
lında bu kadar kıymeti olmadığını, la
kin bu sütün değerinin zalim kalpli bir 
kadının elinden kurtanlmı§ olmasında 

bulunduğunu da biliyorum ... 

Çingene kızı başım önUne eğdi. !!im•••••••••••••••• 
Ağzından yalvarma sözlerinden başka 

bir söz çıkmıyordu. Zayıf ellerini kar
nının üzerine bastırarak durdu. Sonra 
a§çmın kansına: Ona kaI'§ı bu kadar 
sert davranan ve evinde bu kadar mes-

Muhteşem bir salon 

Sakarya 
ut olan kadına baktı. sinema s 1 

Bütün bunlar bir dakika ya sürmüş, 
ya sürmemişti. Çingene kızının acıklı (Eski Elhamra) 
hali bana o ka<lar.dokunmuştu ki bir an Yakında açıllyor 
hiç bir hareket etmeden hiç bir söz söy-
lemeden kaldım. En kıymetli ve müntehap ilk 

Çingene kızı çıkmak üzereydi; ma- defa olarak büyük filmler birinci 
samın üzerinde!d ekmeği aldım ve uzat- viziyon olmasına rağmen fiyatlar 1 
tım. herkesin kesesine uygundur. 

- Ol Teşekkür ederim, Mösyö de-llı•••••••••••••••mii 
di. IST ANBUL BELEDiYESi 

Titriye titri ye yanıma yaklaştı ve c- ŞEH!R TİY A TRO~U 

lirni öpmek istedi. Katerina, biraz öte- Tepkeısbaşm1ı dram 111111111111111 
de, bana hiddetle bakıyordu. Ona dön- U 

düX: Daha bir saat olmadı, gidip inek- FB~u~;~~şz:ınBeTi~saa~artosun 11111 ... 111 lerinizi sağmıştınız, dedim. Bir litre süt 
n~~~m~. \ 

- Kimin için? Sizin için mi? da Operet kısmı llllllfll 
- Evet, benim için. Bu akşam saat 
- Siz isterseniz veririm... 20 de DUDAKLARIN 
Hemen koştu, mutbak tarafına git- ---------------· 

ti. Biraz sonra sütü getirdi. Aldım ve Taksim Bahçesi Kapalı Kısmında 
çingene kızına verdim. H A L K.. 

Katerina: OPERETi 
- Ona mı veriyorsunuz? Diye ba

ğırdı. 

Bu akşam 21,45 de 
KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde 

çüncü kaptan Bay Rami, birinci çark
çı Bay Salim, ikinci çarkçı Bay Ha· 
lit haklarındaki davaya İzmir ağırce
za mahkemesinde devam edilmiştir. 

Mahkemede yeniden bir çok şahitler 

dinlenilmiş ve kazadan kurtulup mem 
leketlerine gitmiş olanların da mahal
li mahkemelerince alman ifadeleri o
kunmuştur. Şahitlerin hepsi vapura 
fazla yük alınmış olduğunu, vapurun Mehmet Ali kaptan tevkif olunduktan 
müvazcncsinin bozulduğunu, fazla yal sonra mahkcmeıJe götürülürken 
pa yaptığını söylemişlerdir. Şahitler-

den Rüstem bu arada şunları söyle
miştir: 

- Birinci kaptanla ikinci kaptan 
arasında kavga oldu, birbirini tokat· 
!adılar. Birinci kaptan; ikinci kapta
nın imdat düdüğü çalması hakkında
ki teklifini kabul etmedi. Hatta can 
kurtaran simitlerini bile yolculara da· 
ğıttırmadı. 

Tayfalar, vapurdaki halk denize 
atılmadan evvel vapuru terketmişler
di. Yolculuğumu ambarda geçirmiş
tim, zaten vapurda insan oturacak yer 
bile yoktu. Her taraf hamule ile dolu 
idi. Ambarlara su dolmağa başlayın· 
ca güverteye fırladım. Ambardaki 
suları çıkarmak için hiç bir teşebbüs
te bulunulmadı. Njağıdaki ambarlar
da pamuk ve güevrtcde un çuvallarile 
variller vardı. 

Şahidin sözlerine karşı ne diyeceği 
reis tarafından kendisine sorulunca: 

Mehmet Ali kaptan, bu sözlerin ha· 
kikate uygun olmadığı cevabını ver· 
miştir. lf adesi okunan şahitlerden 
Mustafa oğlu Ahmet de dikkate layık 
bir noktayı ileri silnnektedir. Musta
fa oğlu Ahmet, terhis edilen yirmi beş 
jandarma ile Antalyadan İnebolu va
puruna bindiğini, yalpalama esnasın
da güvertedeki eşyayı sağa sola taşı· 
yarak vapurun müvazenesini temir. 
ettiklerini, ikinci ka.I\b"'""• ,.~ .. ~-·' 
ka.ptwıa: 

- Vapuru karaya bindirelim, hal
kı kurtaralım diye teklifte bulundu
ğu halde birinci kaptanın da: 

- Bura.da amir benim, sen karış 
ma! 

Boğulan lne'bolu i- lnebolu. vapuru ü-
kinci kaptanı çüncü kaptanı Ra.. 
Bay Besim nıi (kurtulmu§tur) 

lnebolu uapuru lnebolu vapuru ka-
çarkçıba§ısı Stilim tib1 M11.rat 

Cevabını verdiğini duyduğunu, can 
kurtaran simitlerinin halka yettiği gi· Tek b~ına yirmi lnebolu vapuru mü 
bi hatta arttığını, filika ile ikinci kap- kişi kurtaran tayfa Uizim kaptanı 

Hızır Remzi 
tan ile bazı yolcuların vapurdan deni- ---------------
ze inmek üzere bulundukları sırada 

birinci kaptanın gelerek bıçakla fili· 
kanın ipini kestiğini, filikadakilerin 
denize döküldüklerini, sonra bu filika-, 
ya kendisi yalnız binerek İngiliz va
puruna kaçtığını, vapurun fazla yük 
almak yüzünden battığını söylemek· 
tedir. Bu üadede bir jandarmanın be
line cankurtaran simidi taktığı halde 
birinci kaptanın mani olduğu da bil
diriliyordu. 

Muhakeme, vak'a mahallinde ya· 
pılacak keşif hakkındaki mütehassıs
lar raporunu beklemek ve ba.ska şa
hitleri çağırmak üzere teşrinisani ba· 
şına bırakılmıştır. 

Yeni kültür 
tayinleri 

Galatasaray lisesi idare memuru 
Kemal Kasımpaşa ortaokul katipliği
ne, Nişantaşı kız orta okulu tarih coğ 
rafya öğretmen muavinliğine Neba
hat, Kuınkapı ortaokulu İngilizce yar· 
dııncı öğretmenliğine Münire, Pranan-

- Evet. Size ne? Ekmek de benim, 
süt de benim. Siz çocuğunuzun ölmesi
ne razı olur musunuz? 

Katerina bana uzun uzun baktı. Son 
ra çekilip gitti. 

1 tablo 
Cumartesi akşamı 
Büyük müsamere 

' GAZI KÖPRÜSÜNÜN MAKTAI 
ÜZERiNDE TETKiKLER 

YAPILIYOR 

toyan öğretmenlerinden Şefika Hey
beliada ortaokulu türkçe öğretmenli· 
ğine, 4 7 inci ilkokul öğretmeni Sami
ye, Bakırköy ortaokulu fen bilgisi öğ
retmenliğine, Kasımpaşa ortaokulu 
tarih, coğrafya öğretmenliğine Meli· 
ha, Ankara musiki öğretmen okulu 
şan öğretmeni Süzan Fatih ortaokulu 
musiki öğretmenliğine, Kadıköy ikin
ci ortaokulu İngilizce öğretmen mua
vinliğine Sevim, Konya kız öğretmen 
okulu terbiye ruhiyat öğretmeni Se
niha Bakırköy ortaokulu türkçe öğ
retmenliğine, Kumkapı ortaokulu fen 
bilgisi yardımcı öğretmenliğine Aliye 
Sabri, Fatih belediye doktoru Necaet
tin İstanbul erkek lisesi doktorluğuna 
İstanbul erekek muallim mektebi ta
biiyat öğretmeni Faik, Gaaltasaray 

Çingene kızı da ekmekle sütü alarak 
tekrar teşekkür etti ve çıktı. 

Ertesi gün, kasabadaki evimde otu
ruyordum. Kapım çalındı. Gittim aç
tım: Yüzü kerpiç gibi yanmış ve çatla
mış bir adam, bir çingene. 

Bu sert yüzden ümit edilmiyecek 
derecede tatlı ve derin bir tebessümle 
gülümsiyerek selam verdi, sonra: 

- Dün kanma ekmekle süt veren 

Halkev~nde konferans 
Eminönü 1Ialkevindcn: 
2.10.936 cuma günü saat (17,30) 

da Evimizin Cağaloğlu merkez salo
nunda Bay Turhan Tansel Montrö mu 
ahedesi münasebetile Çanakkalede ya 
pılan törende edindiği intibaları kon· 
ferans halınde anlatacaktır. Bu kon· 
feransa bütün vatandaşlar gelebilir. 

Gazi köprüsünün yeni yapılan 
maktaı üzerinde bazı tetkilere başlan-
mıştır. 

Köprünün en büyük hususiyeti ge
niş dubalar arasındaki mesafelerin a
çık olmasıdır!.. Bu sebeple bir baştan 
diğer başa kolayca geçmek imkfi.nı ha
sıl olacaktır. 

Dubaların köprüye istinat ettiği 

direk 14 tanedir. 

MCJDE 
tamamlıyacak 

· ı 

lisesi ilk kısım öğretmenliğine, Üskü
dar 30 uncu okul öğretmeni Nedime 
Üsküdar ikinci ortaokul tarih, coğraf 
ya satjiyerliğinc. Erenköy kız lisesi 

Sinema zevkinizi 

SAKARYA sinemasıdır 
Bir kaç şon kaldı. Bekleyiniz.•••••••~ 

j idare memuru Cemil Süleymaniye or
taokulu katipliğine, Üsküdar ortaoku· 
lu Fransızca öğretmeni Cevdet Kasım 
paşa ortaokulu Fransızca öğretmenli
ğine tayin edilmişlerdir. 

İstanbul piyasas:nda yeni ,ti 
mahsulü üzerinde yapılan muarnel 
de fiyatların dü§ük olduğu görülııı" 
tedir. 

Mısır istihsal eden mıntakalarııı' 
zın çoğundan henüz mahsul alının' 
olduğundan fiyatların istikrarı an" 
mısır rekoltesi anlaşıldıktan 

mümkün olacaktır. 
Dış piyasada mühim miktarda 

sır istihsal eden memleketlerden 
de Romanyadır. lstanbula gelen 
berlere göre, İbrailde yeni mahs" 
vagonu 25.000 ile 22,500 ley arası 
satılmıştır. 

Fiyat geçen seneye nazaran ~~ü 

tür. Romanyanın bu seneki mısır 

koltesi 4,000,000 ton tahmin edilın 

tcdir. Yalnız bunun 500,000 tonu 
raç edilecektir. 
ŞiMAL MEMLEKETLERi YA5 
MEYVA ALMAK ISTIYORL~ 

Şimal memleketleri tüccarlarır d 
tanınmış bir kaç firma Türkofise mi 
racaat ederek kleringten yaş mef 
satın almak istediklerini bildirmi§let 
dir. 

Bu firmalar yaş meyvaların :hrfl 
şartlannı sormakta ve gelecek seneli 
için bu ticareti daha geniş m:kyasf 
devam ettirmek arzusunda bulundııt 
Jannı ilave ederek Türk meyva ihtf 
catçı firmaları ile tanıştırılmalarını if 
temektedirler. 

Türkofis, aliikadar ihracatçıları "" 
ziyetten haberdar etmiştir. • ... •• 
BREZILY A iLE KAHVE TICA· 

RETIMIZ iYi SAFHADA 
Takas usulü ile Brezilyadan sene": 

de vasati olarak dört milyon kı 

kadar ithal etmekte oldui?umıı7 ı. ... ı.. .. 
.. :-- .~ b, .. ,l\.~e ınkışaf etmekte:ıu. 

Brezilyaya kahveye mukabil, ma 
den kömürü, zeytin yağı gibi yer 
malı sevketmemizin iyi neticeler ver 
diği görülmektedir. 

NE KADAR YENi ÜZÜM 
MAHSULÜ iHRAÇ EDiLDi 

Yeni mahsul üzümün ihraç eünO 
başlangıcından 12-9-936 akşamın• 
kadar muhtelif piyasalara 6,762,490 ~ 
lo olarak tesbit edilmiştir. 

En çok Almanya 2,523,761, f ngil' 
tere 2,498,176 kilo üzüm almıştır. 

En az cenubi Afrika 2,250, Danr 
marka 1,570 kilo almışlardır. 

Ayni müddet zarf.nda İzmir bol"' 
sasında 5,918,930 kilo incir muamel" 
görmüş, en çok İngiltere 2,538,321 l<f 
lo, Almanya 1,214,957 kilo, en az Da' 
nimarka 1,390, Malta 1,133 kilo inci' 
almışlardır. 

ESKi ACIR CEZA REiSi YENi 
V AZIFESINE GiTTi 

Temyiz azalığına tayin edilen !9' 
tanbul ağırceza hakyerinin eski reisi 
Ahmet Suat, evvelki akşamki trenle. 
yeni vazifesine başlamak üzere Apkı&' 
raya gitmiştir. lstasyonda adliye neti 
gelenleri tarafından uğurlanmıştır. 
VALi ŞEHiRCiLiK MÜTEHAS· 
SiSiNi DÜN ZIY ARET ETTi 

Şehircilik uzmanı Bay Prost şehit 
planı etrafındaki tetkiklerine devall' 
etmektedir. 

Vali Muhittin Üstiindağ dün Pro!" 
tu çalışma yerinde ziyaret ederel: k~ 
disinden bazı malfımat almı"tır. 

BAYAN BAKiYE KORAY 
Selçuk Kız San'at okulu resim öt 

retmeni ve İstanbul Akr-am Kız sıı.ır 
at okulu yardirektörü Bayan Baki)" 
Koray, terfian Bursadaki NecntibC1 
kız san'at enstitüsü di:-ektörlü"!iiIIe 
tayin edilmiş ve yeni vazifesine b:ıll' 
lnmak üzere dün şehrimizden ayrıl' 
mıştır. Tanınmış bir ressam ve değet' 
li bir maarifçi olan Bayan Bakiye J{D' 

ray'ın yeni işinde de memlekete f af 
dalı olacağı muhakkaktır; kutlularıf' 
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1Gezintiler1 

Altı şişhane 
üstü kaval! 

Tophanede bir yolcu bekler 
ken, •alonu gezmif ve gördüğüm 
temizlik, lüks ve ince zevk izle
rinden pek ho§lanmqhm. Kapı 
camlarının, ışığı toplayıp renk 
yapan kesme billôrlardan oluıu, 
duvarlarda rahmetli "T ahıin,, in 
tablolarının sıralamıı içime bu 
keyfi veren şeylerdi. Hele cadde
ye çıkan yolun katranlı panlhsı, 
yıkanmış yapraklı yemyeşil ağaç
ların serin gölgeleri ne güzel bir 
bQ§langıçtır. 

Oraya harcanan para için de
dikodu yapanlar oldu. Ben, hiç 
o fikirde değilim. Burası, lstan· 
bula gelen bütün yabancı seyyah
ların , ilk dyak bastıkları Türk 
toprağıdır. Salonu ne kadar süs
ler/erse, o kadar haklıdırlar. 

Belediyenin yollara verdiği 

emeği de görmüyor değilim. Dar 
bir kese, ancak sızan vergi kay
nahlarU e çarpışanların başarışınıı 
bolluk içinde yaşıyanlarınkinden 

'cfoha üstün tutanlardanım. 
Böyle düşündüğüm içindir, ki 

Cleğer hükümleri. verir, beğenme
mezlik ederken, ölçülere kendimi 
de katmağı borç bilirim. 

Fakat kıyıda köşede bazan 
öyle ehsik şeyler kalıyor, ki bu 
noks.'"(nların küçük bir emekle ne· 
dc rı ortadan kaldırılmadıffını sor 
mc..-nak da elden gelmiyor. 

Sevgili bir arkadD.§ı yoklamak 
için "Gülhane,, hastanesine gidi
yordum. T opkapı sarayına inen 
yolcla otomobiller sıralanmıştı. 
Ortalık toz toprak bulutlarından 
seçilmiyor, gözgözü görmüyordu. 
Arabalarda tabii seyyahlar var. 
Hepsi menclillerile burunlarını, a-

ğızlarını tıkamışlar sarsıla, çalkana 
geçiyorlar. Yüzlerinin gorunen 
yerlerinde acı bir fikayet ve on
dan beter soğuk, zehirli bir alay 
sezer gibi oldum. 

U çüncü Ahmet çeşmesinden 
hastaneye, ve saray kapısına ka
dar süren yol ne kadarcık şey! •.. 
Buraya şimdiye değin nasıl bir 
asfalt yol yapılmamış? Ağaçlarla 
niçin gölgelendirilmemiş?.. Şcqı
lacak nokta işte budur. 

--· 
Rsi kadınlar 

F~;ii·;;aakI .. -.. kaa~n1a;a ..... · .. mahSii~ awww 

mücrimler hastanesinden yedi 
kadin nasıl firar ettiler? 

························-············-·-········· ... ···············• ._.._ ..... -..-...·-·················---.. ·-········ .. ·····-·--
Yakayı müessese müdürü ile kaçan bir 

kadının ağzından dinleyiniz 
Fransada bir cürüm işleyip de, sıh· 

hl vaziyetlerinden dolayı ceza görmi
yenler "ıslah yerlerine,, gönderilir. 
Hasta, mücrimler burada sıkı bir inzi
bat altında yaşaWır ve tedavilerine 
galışıhr. 

Geçen gün, bu ıslah yerlerinden bi
rinde "isyan,, çıktı ve kadınlara ma!'ı
sus olan bu müesseseden yedi kic; ı 

kaçtı. 
Hadiseyi müessesenin müdürü şöy-

le anlatıyor: 
"Öğle yemeğinin sonlarına doğru 

kızlardan biri ayağa kalktı ve taba· 
ğını masanın üzerine vurarak: 

- Kalkın arkadaşlar! diye bağır
dı. Hürriyet istiyoruz! 

Bu kız tavrı hareketten aldığı fena 
numaralarla atnınmıştı. Yerine otur
masını söylememe kalmadı, bütün sa• 
londakiler ayağa kalktılar ve hepsi· 
etrafı çevirdiler. Tabaklan, kaşıkları, 
çatalları havaya fırlatıyorlar, bağırıp 
çağırıyorlardı. Büyük bir kargaşalık 
arasında kalmıştım: Ne çıkıp kurtu
labiliyorum; ne de gürültüyü yatıştı
rabiliyordum. 

Sesleri işiten mubassırlardan biri 
koştu, geldi. Fakat, bütün kızlar bir 
dakika içinde etrafını aldılar ve karga 
tulumba edip alaşağı ettiler ve iplerle 
bağladılar. 

Bu fırsattan istifade edip bir ar
kadaşımız telefona koştu. Fakat, tele
fonun telleri kesilmişti; "isyanın,, ev
velden hazırlandığı anlaşılıyordu. 

Bu arada ben de kızların arasından 
kurtulmak istedim. Fakat bu sefer 
benim üzerime altıldılar, ellerimi tu· 
tarak ceplerimdeki anahtarları aldı
lar ve hepsi birden koşarak kapıları 
açip kaçtılar. 

Falfat, h epsi ka mağa vakit bula
madan hariçten görüldüler; arakla
rından biz de koştuk ve kapıları kapa~ 
dık !.. 

nk fırsatta kapıdan kaçanlar do
kuz kişi idi. Bunlardan ikisi tutuldu. 
Fakat yedisi hala kaçmaktadır ... ,, 

Tutulanlardan biri de nasıl kaçtık
larını şöyle anlatıyor: 

Mücrim hasta kadınların kaçtığı 
Şehirden uzaklaştırdı. Fakat bir yer
de saklıyamıyacağını söyledi ve elime 
biraz para vererek sokak ortasında bı
raktı.,, 

Tutulanlardan ötekisi de tam şe
hirden kaçmak ümre iken tutulduğu-

müessese ve m:iiessesenin müdiresi 
nu söylem.iştir. 

Henüz ''hali firarda,, olarak yedi 
kızın da takibine başlanılmıştır. Di
ğer taraftan, müessesede sükllnet te
nlin olunmuş ve .. isyan,, bastırılmış
tır .... 

Londra ile Paris arasında 
Sulh fikri hakkında ayni şeyler 

düşünülmüyor 
Ftansızoa "Le J ournaı,, dan: 
cenevrede Fra.IUianın sesi !ngilte

renin sesine cevap verdi. Bütün dik
tatörlüklere demokrat liberallikle iti
raz etmek için söylenen bütün sözler 
Londra ile Paris arasında sıkı bir be
raberlik olduğunu gösteriyor. Bu gö
rüş birliği milletler arası meselelerde 
de öyle. Nazari bakımdan bu beraber 
lik güzel. Fakat, şeniyet karşısındaki 
vaziyetleri ne şekilde? 

Burada Fransa ile İngilterenin tez.. 
leri arasında bazı çok bariz farklar 
görüyoruz. 

t 

B. Eden, gayet sarih olarak, mua-

ğil düşmanlarımızla anlaşmamız la· 
zmıdır, sözüdür. 

İngiliz ve Fransız görüşleri arasın~ 
daki farklardan biri de şu: Milletler 
cemiyetini kuvvetlendirmek bahsinde 
B. Delbos Fransanın imzaladığı bütün 
muahedelere sadık olduğunu söyledi. 
B. Eden ise, göz önünde yalnız bir 
Garp misakının bulunduruyor. !ngil
terenin !talyaya karşı beslediği soğuk 
luk onu Akdeniz.de bir misak yapmak 
tan uzaklaştırıyor. 

1 işaretler 1 
ii 

Madrit düşerse, 
Yeni Termopil kahra• 
manlar.nın son kalesi 
olan Madrit'in suku• 
tundan aonra Fransanın 
sa§ cenahı yeni oyun• 
lara başlayacak! 
Bir karikatür seyrettim. Kari 

katürün kahramanı iki IQ§ist, bi 
hükumetçi lspanyoldur. 

F aıist lspanyollardan birini 
elinde bir mitralyöz var; mitral 
yözün altında ıu cümle yazılı: 

"Medayn ltali,, öbür faşist I 
panyolun elinde de bir tayyare 
Tayyarenin altında şu cümle ya 

zılı: "Medayn Cermeni,, hühum 
çi adamın elincle bir zurna; 
zurnanın altında şu cümle: ''JJ1 
dayıı Franı.,, 

:(. ,,. "" 
Bir karikatürün işaret etti; 

hakikat ispanyadaki facianın şi 
Jetini ve bu faciada rol ala 
ların memliyetini anlatmağa k 
fidir. 

F Q.§ist elemanlar gerçekte 
faaliyete geçmişler, ispanyada 
isyaa hareketini radyodan milr 
yöze, tayyareye kadar bütün 
lahla1la kuvvetlendirmiflerdir. 
cleta ispanya, IQ§izmin ileri har 
kete geçtiği ıaha halini alm 
tır. 

F aıizmi bir tehlike sayan/ 
ise "bitar~llık,, formülü altın 
ispanyadaki asilerle hükum 
kuvvetlerini müsavi mahiyetle 
rer heyet saymıtlardır. Meşr 

hükumet ile asiler araaında la 
gözetmemişlerclir. Faşizm Ma.Jr 
kapılarına yalnız lspanyol asi 
rini temsil ederek değil, büt 
dünya fa§İzmi, politikası il 
diplomasi ile, sosyal şiarları i 
birlikte gelmiıtir. "Bitarallı 

şarkısını söyliyenler, bir taralt 
Akclenizcleki emniyeti tehlike 
dü§Ürecek vaziyetler ihdas et 
lerdir. Akdenizde fcu:ıl emper 
list bir kuvvetin hakimiyeti 
ha kartı sempati göstermek ma 
sını ;facle etmez. 

ispanyadaki akibeti hüzü 
seyretmek için belki bir kaç 
daha bekleriz. Fikir için ölme• 
bilen yeni T ermopil kahraman 
rının son kaleleri olan Madrit 
clüttükten sonra Fransanın • 
cenahı yeni oyunlarına bQflı 
caktır. 

Tophanedeki müjdeye benzer 
güz.el baslangıç, bu son durakta 
ne fena bir netice ile bitiyor. Hal· 
buki buraya asfalt yol bile az. 
Her adımda mücessem bir tarih 
okunan bir galeri yapılmal~dır. 
F ak'lt şimdilik düzgün bir yola 

''Caddeye çıktıktan sonra koşmağa 
başladık. Ben yan sokaklardan birine 
saptım. Burada karşıma bir otomobil 
çıktı. İçinde şoförden başka kimse 
yoktu. Şoföre işaret ettim. Beni aldı. 

da razıyız. Altı Şişhane, üstü ka
vallıktan kurtulalım. 

hedeleri tekrar gözden geçirmek si
yasetine taraftar olduğunu gösterdi 
ve bu bahiste son derece şiddetle be
yanatta bulundu. Buna mukabil B. 
Delbos gayet temkinli bir şekilde, ma. 
nilerden korkup kaçmak değil, onlara 
karşı ilerlemek lazım glediğini söy
ledi. Burada B. Laval'm bir prensibi· 
n'i görüyoruz. O da, dostlarımızla de-

İngiliz hariciye nazırı, pek haklı 
olarak, silahsızlanma devrinde bulun
madığımızı söyledi. Fransız "Halk 
cephesi,, hükfunetinin hariciye nazırı 
ise, pek tabii olarak, silahsızlanma si
yasetindeki imanını izhar edecekti 
Fakat, B. Delbos, ihtiyatlı davrana
rak, şunu ileri sürdü: Silah meselesin-
de evvela bir tahdit, sonra azaltma is- _________ s_a_d_r_i_E'_r_t•__. 

~. O•zaln 
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Bu mavilik içinde yalnız ceviz -l 
den yapılmış olan karyola etajer, komo
din, gardrop gibi mobilyalar asıl renk
lerile parlıyorlardı. insan ilk bakışta 
kendi.sini dört duvar ve tavan arasında 
değil, her tarafı engin ufuklara ve ma
viliklere bakan bir tarasada sanıyordu. 

A . d ki su ince ve sık, parlak 
zız yer e ~ ki" . 1 • e ı ve ış e-

dalgalı halıyı seçmek, şu ıp b"I 
k şu mo ı ya -

meli takımları yaptırma • · .. k ren-
ları bulmak odaya bu denız ve go . 

. . ' . . k dar titizlik etmış, 
gını vermek ıçın ne a 1 k hiç ora ar
Yorulmuştu. Fakat genç ız 
da de O-ildi . . 

o • raf etmışsı . 
- Çok yorulmuş ve mas 

niz. 

Dedi. d • ziliyor u. 
Sövleyişinde şu mana se k. z san ı ... 

- '.Bun!an ne diye yaptım 
Boş yorgunluk değil mi? bu _ 

Odanın ruha gülümseyen, ruhu 

lutsuz ve açık bir ufuk gibi mavilikler
le kucaklıyan güzelliklerini gelişi güzel 
gözden geçirmiş ve hemen iki oda ara -
sındaki kapıya dönmüştü. 

- Burası nereye çıkıyor? 
_ Benim odama ... Orayı da görün. 
Orası açık kırmızı renkteydi. Mobil

ya ve eşya arasında renkten başka fark 
yoktu. Aziz her halde Gülerin onu da 
görmesini ve beğenmesini istiyordu. Ka 
pının tokmağım çevirerek açtı, ayni za
manda tekrar l::apıyarak üstünde duran 
anahtarı iki defa çevrdi ve kilitledi. 

Bu anahtar tek midir? 
Diye sordu. 

- Evet ... 
Azizin can sıkıntısı gittikçe artı -

yordu. Çünkü Güleri kalbinde ve kafa
~mda onunla anlaştığI güne göre hiç 
bir değişiklik olmadığım anlıyor~u. 

Güler anahtarı aldı: 

- Bu kapıyı yeni mi açtınız, yoksa 
eskiden var mıydı? Ben iyi batırlıya -
nuyorum. 

- Yeni açtırdım. 
- Buna hiç füzum yoktu bence ... 
Balkon kapısına doğru dönerken ila

ve etti: 
- Neyse, mademki açılmış bir de -

fa ..• 
Aziz artık ona balkon kapısını aç -

mak, orayı da göstermek kuvvetini ken
disinde bulamıyordu. Ilık bir havada 
buzlu su ile duş yapmış gibiydi. O ka -
dar kızıyordu ki şimdi şuracıkta bu kü -
çük ve kendisinden herhalde çok zayıf 
olan genç kızı kollarının arasında sıka
rak, ezerek hıncını almak istiyordu. 

Genç kız balkon kapısını açtı. Dışa
rı çıktı. Orada Azizin odasından açılan 
açılan kapıyı da görmüştü. Geri döndü 
ve kapıyı kapadıktan sonra dikkatle ki
litledi, anahtarı aldı. 

Aziz sordu 
- Bir eksiği varsa? .• 
- Hayır ... Eksiği yok şüphesiz .. Hat-

ta fazlalık var .. 
Fazlalık dediği şey herhalde Azizin 

odasından bu odaya geçilebilecek olan 
iki kapıdan ibaretti. Onları kilitlemek 
ve anahtarları almak suretile de bu faz
lalığı ortadan kaldırmış oluyordu. 

tihdaf olunursa, ilk önce şiddet siya- yeti tekrar vücuda getirmek ve 
setlerile bazı devletlerin bozduğu hassa, siyasi anlaşmamazlıklan 

sulh müvazenesini tesis etmek, emni- ltemek lazımdır. Doğrusu da bu!. 

Genç kız salona indi. 
Aziz de onun yanındaydı. 
Hizmetçi Gülere haber verdi: 

- Annenizle büyük anneniz de gel
diler. Bahçeye çıktılar. 

Güler oraya gitmek niyetinde değil
di.. Fakat Aziz rica etti: 

- Siz de çıkmaz mısınız? Beniz za -
ten görünmem lazım ..• 

Genç kız: 
- Siz bilirsiniz 1 

Diyerek bahçeye çıktı. 
Fıtnat Hanımla misafirleri daha ge

ride olan çardak altındaydılar. Oraya 
doğru yürüdüler. 

Güler çiçek tarhlarının arasındaki 
kuyuya döndü. Kapağının aralığından 

için·e baktı: 
- Burası çok derin midir? 

Diye sordu. 
- Epeyce ... 

Elindeki anahtarlan biraz önce biı 
an için gözlerini yaklaştırarak baktığı 
aralığa soktu. 

Aziz ona engel olmak istedi: 
- Ne yapıyorsunuz? 
Fakat geç kalmıştı. 
Anahtarlar genç kızın beyaz ve gü -

zel elleri arasmdan kaymış. bir saniye 
sonra kuyunun derinliğinden boğuk ses
ler duyulmuştu. 

Azize döndü: 
- Lüzumsuz bir şeyi 

ne fayda var? 
- Fakat ... ileride ..• 

Güler başını salladı: 
- Hiç bir zaman ... Size bunu sö 

dim ya ... Peşinden söyledim. 
Annesinin bulunduğu tarafa yü 

mek istedi. Aziz onun yolunu kesti 
- Hiç lilzım olmıyacağmı söyle 

le beni ne kadar üzdüğünüzü bilsen· 
- Üzülmekte haklı değilsiniz. Ç" 

kü söz verdiniz ve bile bile bunu k 
ettiniz t 

- Bile bile, lakin ister istemez 
bul ettim. Çünkü sizi büsbütiin lrny 
mek korkusu vardı. Gün geçtikçe 
daha iyi tanıyacağınızı, hiç olmazsa 
na acıyacağmrzr ummuştum. 

- .... 
- Demek ki bu ümitlerim de 

muş! ..• 
- .... 
- Sizden rica ediyorum Güler 

mm, ne kadar uzak "lursa olsun, 
olmazsa ümidimi büsbütün kı 

Eski srska ve pısırık çocuk hatıra 
bir gün silinip gideceğini ve büsb 
anlaşabileceğimizi ümit edeyim. 
bir ümidi kendi kendime beslemek 
size bir zarar gelmez. 



Londra da teyit Piyasamız 
ediyor normalleşiyor 

(0.ıyam 1 int:IJ.) (0dyanı 1 incide) 

mü 191ıı bu hldiaeyl Din etmekten ç• mızm zarara. uiramamuı için alma
ldnmiılerdir. cak tedblrllı-4 tesbft etmek tlzere fk. 

lnailacre hükOmetinin uilerin muh- tlaat vekiletinde diğer aIAkadar veki.
temel muzafferiyetlerinden •e tapan~ let m~ mürekkep bir 
da normal ıeraitin teeuUaUnden aonra komisyon teeldt .ellllmietir. 
da gaeral Roui'nin yine adada bırakıl- . Komisyon ilk toplantısını bugün 
muı gRri beynelmilel nbamf te§Viı ede- yapımetır. 
bilecek bir bal nkuunda tamamlyle PlYASAlllZDAKl VAZltET 
bunbaıka bir battı hareket ittihaz et - Evvelki gUn ~ kurut Ur.erin 
mü ve çok enerjik icraatta bulunmak den muamele gören sterlin, di1n 622 
tuavvurunda oldup a6ylenmektedir. de açıimıt, 625 de kapanmıetır. Cum-

11.adrit b~meti hariciye num B. huriyet Merkez Bankaaı Londradaki 
Det Vayo'nun bu iti Cenevrede kurca - borsa fiyatlarına göre albn gramaj! 
lmna• beklenilmektedir, tahavvüWımı esaa tutarak bir İngiliz 

Ancak fngiltere hUkQmetf, bu itin liruı karlılıP 63)i...623 kurut olarak 
ademi mUdahale tanzim komlteainde or- telbit etmlt ve bu miktarı allkıdar
taya atrlmuı tenıenniainde bulunmak - 1ara t.eb1lt etm.iftir. Merkez benkuı 
tadır. Eaaaen Fransa ile Sovyet Rua - flJUJan icap ettikçe ba fl8)dlde tellbit 
Ja da bu tekilde tekliflerde bulunmu~ ederek boraya bildirecektir. 
Jantı.. Dlbı bonada buı tahelllt tberfnde 

ITAL YAN VE SOVYET DELE- bararet11 muameleelr olmuttur. Ev-
GELERI ARASINDA MUNAKAŞA ve1k1 gOn ffl,5 olan Kerkez benJra11 

1-dra, SO (A.A.) - tıpanya itle. tahvilleri cltln 88,5 dan muamele p. 
rlae ademi mlldabale komitesi, dün t- mlifJerdlr. .Anadolu obligasyonlar 
talyan ve Sovyet delegaayonlan ara - 40,60, bonolar .W,53 lberhıden mua
-.nda vukubulan ciddi mUnabp dola - mele görm.Uftllr. 
,..Ue 8n11milzdeki baltadan evvel top - Bonadald para ıbetıeleleri yaluna 
Jamı,acaktır. glrnüf bahmmakta olmuma raimen 

ftaJyaıı murahhası, ttaJyanm ianeler iktüladl l&hadald vaalJet henüz dur
toplamna•. g8ntDHl kaydı .. naıı gibi u- pnlqmam11, bazı meeelelerln ne m
..aılerle hpanyaya dolaymile yardım et- retle halJedlleceği anlaşılmamıftır. 
tillne üir olan iddialar baklanda ftaJ.. thraeatçılar, tfmdillk ma1larmı 
JIA mitalealannm komite tarafından TUrk paruı eean tbıerinden yapmak
.,_.ere edilmesini iatemft, Sovyet t& ve bil esası hariçteki ithalltçılar da 
marahhur lae buna muhalefet ederek kabul etmektedirler. 
llolkovac!an talimat iatiyecefinf beyan PARALARIN DUŞOROJ.\fESt NE 
etmiftir. NETlCE VERİYOR? 
CENEVREYE VERiLEN MU1r11RA Ba7rıı J'nlllnZ na.nrlontldata Paul 

GERi AUNDI B61Jfl'llld ,.Le lovmal,, gazete.inde 

BUGON 
otı. mpiyatı: 
Saat 12,80 PlAkla TDrk mU8lld8L 12,!50 

HaftdlL 18,06 Pllkla hafif m'1zilc. 18,25-

1',00 lıluhtellt pl&k Defrfyatr. 

Akpm nqriyatı: 
Saat 18,30 Çay 11&&U, dam mualldat. 19,80 

Doktor AH Rıza İnkaya taratmdan koııfe 
r&1U1. 20,00 Rlfat ve arkadqlan tarafmdan 
TOrk muatkia1 ve halle tarkılan. 20,30 TOrk 
muUd be;yeU tarafmdan kl.Ulk uerler. 21 
aolo pWdar. 21,80 orkestra. 

1 - Suppe (Şen deUkaıılJ) uvertür. 
2 - ZJehrer (Gece aful) Vala. 
8 - Grieg Per GynL (Bb1ncl sult). 
6 - Schebek {dam). 

5 - .._ (GOsel delfrmen). 
8 - O.kar Straua (Valll rtıyam opereUn 

den parçalar). 
'I - 8uppe (BokaçJo opereUnden parça 

lar). 
Saat D.IO Ajana baberterl. 11,00 8cıa. 

YARIN 
öile netriptı: 
Saat 12,80 PlAJda TOrk mulJdlıl 12,!50 

HaftdlL U,OI PWda ham mOlllt. U,26-

H,OO Kuhteltf J111k DeptJatr. 

Akpm -.ri7Mıı 
Saat 18,IO Çay eaatt, dam mnlfldtıl 19,80 

ll'4ref mpor mO•b•belerL 20,00 Badi Ye ar 
bdaflan tarafmdua TOrk muaUdal " Mık 
IU"lalan. 20,IO Bllanet Rma ve arlradaflan 
tarafmdaD '1'Urk mwılld.ll " ba1JE pıta1an. 
21,00 llCllQ pWdar. 21,ao orkMtra. 

1 - BeetboftD (Kor,olaa. uverttll'). 
J - suau. (Dalpıar ftJal). 
1 - Kayda. <Serenade). 
4 - SaJne Seau (Samaon ve Dallla'dan 

parçalar). 

ıs - Cbopln Şan8on trtat. 
ı - Drteo (Tarla kutlan> vaı.. 
'I - 8ull1Tan <Mikado opereUnden parça 

lar). 
8 - Sevene (.\fk peDceenl). 

Saat 22.ao Ajana haberim. 21,00 Boa. Cenevre, 30 (A.A.) - tapanyol mu- frangın dilfirlUmeainden Çlkacak ne-
nhllaı heyeti, ecnebi de.Jetlerin lı • tİC616ri taWU ederketl fljyle diyor: r--B--0--R--S--A--... ı 
panya itlerine mOdahaleaine mUteallik DUnyada iktisadi buhran bqladık· 
.. memoradomanu ceri alnqtır. tan llOlll'a paralarm dUştlrilJ.mem ne ao. 9 • 935 
Ç8nkU bu memoranclomun Milletler Ce- netice vermillfr! Evvell 8D18I ve zf-11--------------ı 
ml,.eti tarafmdan nepi uaule mUteallik ral teeebbUslerde fayda tekrar tees- .......,.... J'11c1ı9 llU'etlJ ....._, ... 
bul müpiUlere teadilf etmiftir. sUa at-•-+•-. Bunun ntelcesi olarak da ,.... ........... lllraaJncUr. •·t-ı 

~W&· ... u de - ..... •bt 11,Jatl&n•. 
Mwnaflh bu muhtıranın bqb bir itler lnkieaf etmif, fpizlik azalmıı, 

,_,na nepi temin edilecektir. vergilerin hasılAtı artıma w pUrJer 
MADRITE iLERLiYORLAR çoğalmıştır. 

Jtajltr. 30 (A.A.) - v.eıa•mn ita - Dl~ taraftan, para enmt,et 1ra· 
..,.,,tındaki aliler kolu Madrite doğru zandığı için, memlekete sennaye gel
;,ta,ri yGrilyUfGae devam etmekteclir. Bu mit .,. bununla itler bir kere daha ln
Jııel. diln Tuleytule'nin 18 kilometre a - klpf etmfftir. Vergileri haaılltı ve 
klinde Villaluenga'yı iıpl etmİ§tir. gelirler de, bu cihetten, bir kat daha 

UMUMi SEFERBERLiK iLAN fazlalqmıştır. İstihsalin maliyet fi-
EDiLDI yatı diğer memleketlerdekinin seviye-

P.ria, 30 (A.A.) - Coruna iataay~ iline geldijt için, ihracat da, aeyyah 
<IMUlun haber Terdiğine ıare, 1932-33 celbi de fıslalqmqbr. 
Mneleri efradını aiWı ~tma çafmmt ~ -------------,---

PARALAR 
• 8terUD •.- ŞWııAvus 

Dolw 11.l- tlU7a ~&.-
ırr&nk UIUJ Mark tıO.-
Un& 18'.- ZloU ·-Beldbl'r. "6.- Pmco ü.-
Dralmd .,,_ 

Le7 111.-
fmçn l'r. .. m.- DlD&r n.-
Lma ~- Yen 6' -:norm iM),- Kron dit-
KronÇek. 80- • .Alla .,._ 
P..ea lö - • Banknot ifB-

CEKLER 
Madrit bUkQmetinfn milli mU:!ıfaa saat altı ıulannda, hilkfunetin Gnvi-

lüanı. bUkGmet ·1erkezinin mUdafaaaı na adındaki muhribini. bir aut 10nra ::::.. ~~~ ::: .;-:::~ 
fimdi umumi aeferberlifi ilin et • da asilerin Xanaryu adb cemileri, yi- ' . ..._ 111»6 •BerllD IC4ü 

.... bulunmaktat'r.. ne hllkQmetin Almirante Fenwıdez ı llDADo ı . ı .ıet • Varpa f.18 
M muhriibfni ba-1·..A-. . • ---- •7t•• ........ -.. ,-adrit, 30 - Kadritin mUdafaamn- ... ....,._ ... & ._.._ " .. v --.-.- -

.. Jnıftandmak Usere bet bin ıenanu. MADRITTE MECLiS • AtlDa 8'1.&I 'Blllınıt llı7117b 
TOPLANIYOR • Olneftw ıt &d4'> 8elcnG IU 889 ı aiWı altma -lmma11 için aynca bir • llDIJa 8', t7 &ı 1 Tolroltame t &'JtıO 

~ran:nanıe nqredilmJttir, Kadrit, 30 (A.A.) - Kortealer ya- • Alll8tenl8m l.6r)tO , ıı-.... 11 il 'il 
~ILER YENi KUVVET GETiRi· rm mt 16 da n Bay llartinyeı Bar· • PnC 19.11187 • 8to1tbo1m UlSb 

YORLAR rionun bqkanbp altında sonbahar iç-
CebelUttank, ~o (A.A.) - Reuter tima1anna bathyac:aktır. 
aına bildirilcfiiine gCSre, nuyoaaliat 470 uylavdan ancak yllz bdannm 
Madrit cepbnine Afrikadan yeni bu ilk toplantıya ittiralc edeceJded san 

kıtalan cetirmiflerdir. Bir torpi - nediliyor. 
19 bUyilk mavna ve d8rt tanare, Katalonyada oldup cibi, Buk eya-
aıkeri almak ilzere Centa'ya cel - letlerine de fimdideıı filen muhtara· 

tir. Sekiz bin nasyonalist aakerden yet verilmiıtir. Milliy~"er uylav 
kkep bir kolu.·, ıUvari ve topçu la- Aguirronun batkanlıp ·altında, Bilba

m iki kruvuörUn yardımı ile bu oda muhtar bir Bask hükQmeti teıek
ta içinde Malagaya taarruz edecefi kill etmiıtir. 
lenmektedir. İhtimal Jd bu vaziyet de yamıki 

HOK'OMET KUVVETLERiNiN toplantıda mecliain tudikine anedile-
BIR ZAFERi ~-ce"UI"· 

Madrit, 30 (A.A.) - Burada dola· MADRIT DE PORTEKlZIN lştNE 
bir pyiaya r6re. hUkametln aene· Ml KARIŞIYOR? 
llaııpdanm kumandau altın:!& bu Parla, 30 (A.A.) - Jour guneai 

ESHAM 

le Bankam - t'nllnaJ ıt.tJJ 
Anadola • u.oo CIJD•ta il.) ' 
ReJ ıBO 01lJOD Del O 00 
..... ·~ -.oo '91'11 Del , 00 

llerka llutll 81.lıl> aaı,. .()J 
0. lllgorta ,(J() faril 8L eDr;a I 111 
Ponomoob ••. 06 TelefoD .co 
ıatlkrazlar TahYlller 

• 1131 T.Bor 1 111 Bb lllelrtrUr AJ,l.IL 

• • • • D 11,aJ TramftJ dl.70 
· • • • m ıı>,"1 Rlbtım .,~ 
'-ak nabln 60.lO • ADadola ı fi 86 

• mrrerı1 laUk .11.2' • Anadolu o w.~ 
ım A u -ı ı Anadolu w -.w 
8. Emınım ıı9 Ol • MOm...U A '810 

P•ll• Halterleri 

Parlak Kazım'le 
Kör Hasan 

Zavallı bir kadının elli 
liraaını dolandırdılar 
F.dlrnekapıda oturan Ayşe adında 

bir kadm lstanbulun tanınmıı ve meı 
bur aabıkalılarmdan Parlak Kizımla 
Kör Hasan tarafından zarfçılık aure
tile dolandmlm.ıı, 50 lira para ne bir 
tepıl ve bir perdeal almmıttır. 

Ayşenin şiklyeti üzerine sabıkalı
lar yakalanmışlardır. 

GAZOCACI PATLADI - Taksim· 
de Ayazpaşada Saray arkasmda otu
ran kibrit inhisar ılrketi eof örll M:us
tafanm kansı Behice ocakta yemek 
pişirirken gazocağı patlamış, ellerin
den ve yUznnden 16 yaşındaki kızı Pe
rihan da başından yanmışlardır. a
ralılar Beyoğlu h&.Stahaneslne kaldı

rılmışlardır. 

KADIKöYONE GEÇERKEN -
MU8& oğlu lsa ÜBkildardan Kadıköyll
ne sandalla giderken bindiği sandal su 
almağa başlamlf, sandalcı Rqltle be
raber denme dUemÜ§ler, fakat etraf .. 
tan yetişenler tarafından kurtanlmış
lardır. 

SARHOŞLUK YOZ'ONDEN - Or
taköyde lsk~le eokağmda oturan Ha
san oflu Sallhattin earhot olarak Yol 
dan gelip geçenleri rahatsız ettifin
den yakalanmıt hakkında kanuni mu
amele yapıllllJltır. 

KALÇASINDAN YARALADI -
Şoför Hayrullahm idaresindeki U77 
numaralı otomobil Kadıköyllııde Bağ· 

dat caddesinden geçerken Etem adm
da birine çarparak eağ kalçumdan 
yaralam.ı§tır. Yaralı NUmune hastha
neel.ne kaldınJmıa, suçlu yakall.Dllll§· 
tır. 

TRAMVAYDAN ATLAMAK İS
TEDİ - Şehzadeb!l.§Illdan Sirkeciye 
gelmekte olan tramvaydan atlamak 
lmırken yere dlleen AbdUMelAm yara• 
l&mm1, Cerrahpap hutaban•lııe kal 
dmlmııbr. 

OO'OKOBtL ÇARPI'I - Şoför A
llettbrbı idareeindekl otomobil Samat 
yada bir caddeden diğer caddeye geç-
mek lstiyen yedi yaşmda Vahan adın
da bir ÇQC~~ yarabmmul
na sebep olmuttur. 

KOLU KIRILDI - Saraçhaneden 
Beyazıda doğru gitmekte olan 40 nu
maralı Edirnekapı tramvay arabasma 
takılan dokuz yaşlarında Behiç, mil
vazeneehıl kaybederek dO§mUe ve eol 
kolu kmlmıttır. Yaralı Cerrahpqa 
hastahanesine kaldmlmıştır • 

DlZLERİLE BAŞINDAN YARA· 
LANDI - Karag11mrilkt.e oturan Stı
leyman oflu 13 yqmda Fazlıya Llle-

Ii caddesinde şoför Osmanm idaresin
deki 3259 numaralı otobüs çarpDKŞ, 
dizlerinden ve bqmdan yaralamıştır. 

Fazlı hastahaneye kaldmlmıe e<>för 
hakkında tahkikata· başlanmıetır. 

TUHAFfYE MAOAZASINDA 
YANGIN - fstiklAI caddesinde 298-

300 numaralı tuhafiye mafuasmda 
yangm çıkmış, derhal yetı,en itfaiye 

renitlemeğe meydan vermeden a&ı
dilrmtlştUr. 

SOKAKTA YURORKEN Dt.'Ş· 
Tü - Kule dibinde oturan 60 vaşlR
nnda Rffka aokakta yllrUrken dUsiln 
yaralamıı, Beyoğlu hastahanesine 
kaldmlmııttır. 

Futbol takımım 
Kief Dinamo 
takımına 9-1 

yenildi 
Xiyef, 30 (Huaual) - Xiyef 

mütemadiyen yajan bir yağmur al 
yapıldı. Takımnmz Necdet, Faruk, H 
nti, Rept, LQtfi, tbrahim, Niyazi. 
GU!ıdilz; Şeref ve Fikretten müt 
kildi. !kinci haftaymda HUınU ve 
retin yerine Haldu ile Eıref alındı. 

tik devre iki - sıfır nitayetlendi. 
kinci devrede de aleyhimize yedi 
daha kaydedildi. Buna mukabil penal 
tıdan bir gol attık ve neticede 9 -
mağltlp olduk. Hakem B. Suphi idi. 

Maçın mes'uliyeti büyük bir mik 
yasta, kaleciye diltmektedir. Çünkü, 
derece kötü oynamıı ve gollere i 
ıeyirci kalmııtır. ikinci devre, oyun 
lannuz için Adeta bir panik obnuı tur. 

• • • 
Futbolculanımzın Ki'yefteki ma 

nnda aldıklan netice, ıüpheaiz ki ai 
birimial memnun edecek mahiyette 
IDdir. 

Fakat. bu hadisenin bize öğretti 
ıey takımnmzm zay:f oldufu t\e ~ 
Sovyet futbolilniln kuvvetli olduğu 

dur. 
Bu kuvvetin de bir inkipf mana 

na geldiğini kaydetmeliyiz. Çünkü, 
futbolculan, harpten evvel yaptık! 

bir çok milletlerarau temaalarda aı 

kartı 10 - 12 eo1Je JDağlÜp OJUTJar 
Bugün iae, Sovyetler beynelmilel ı 
teıkilatlarına dahil olmadıklan için 
diren temaa fınatmı buluyorlar. 

MeaelA geçenlerde Pariate, Raain 
klilple yaptıklan maçı O - l ile ka 
betmitlerdL 

Aradaki farkın bu kadar cüz i o 
mumdan maada, bu netice üzerinde 
bir çok miinanıJtr da ohnut ve s~ 
yet futbolcularmm rakiplerinden daha 
UltUn oynadıklan ileri aürillmüttü. 

Sovyet f utbolculan, Çeklerle yap 
tıklan bir maçı da çok u bir &arkla 
kaybetmiflerdir. Harpten evvel aldık
lan aet:ice ye bu miuller eö• ii~lfM 
bulundurulursa Sovyet f utboltiıffB 
kada;. ilerlemif olduju kolayca anlap· 
lr. 
~~~~~~~~~~~~---

Hayatın facia'arı 
(U aıraın l uacid6 ) 

.. Gece nöbetçi olan hademe Yani 
sabahleyin. aut 6 da, ıütçilye UPJYI 
açmak için gidiyor. Kapıyı açtıktan 

aonra dCSnerkm çocuk aealeri tıiti)·or 

ve hayretle dCSnUp bakıyor. O z•man, 
dlf kapı ile iç kapı ıra1111da ıaz.rte kl 
pd·na unh bir paket buluyor ve 
ahp baktığı aman aflapıilann evveli 
bezlerin, aonra guete kiğıtlannm için 
de aanlımt iki lrilçilk çocuk oldıığunu 
görüyor. 

Sargılardan dııarda çocuklann yal• 
mz yüzleri açık bıralalmııt·r. 

Yani, çoculdarm aargnuu çözerek 
açıyor, o aman, Ud çocuğun aruma 
konulmuı bir sarf buluyor. 

Hademe, çocuktan kucafma alarak 
bana getirci ve mektubu verdi. 

Zarfm O.erine, tUrkçe olarak ' kur
tar·cı yurttatJanmua,. yazılı idi. ;ocuk 
lann ikiainin de im olduğunu cördütc. 

Ben hemen sarfı oldufu yere koy• 
dum, ve karakola haber gönd~cdim. 

Gelip baktılar. Neticede çocukları. aa· 
nh bulunduktan bezlerin ve kai";ıtla• 

nn içiAde, bademe Yani ve arkddap 
naf.:-it ile beraber polise gönderdim. 

bir kunetf, ant olarak Talatera Cenevre muhabirinin verdiji bir ha-lı------.---ıı-ıı----.... ı 
clrmit veya hiç olmana bu tdırin bere göre, milletler cemiyetindeki T k • P....-be CU1'1A -------------
naa yaldqmııtır. Portekis delepayonu, Madrit bilktlme- a vım 1 B. Teı. 2 B. Tq. K u R u N 

Karakolda zarfı açıyorlar ve kin
deki mektubu okuyorlar. Buncb. ço
cuklann anaa·mn ve babaaınm Ç"k fa• 
kir bir aile oldufu. bu iki ya"°uya 

Reamr bir tebliğde uilerin D:.C.ye tinin Portekizin iç iflerine müdahale: -=---==114 Recep 15 Recep 
de afır sayiat Yererek peri- ettiiini iabat eden bir rapor hazırla· GUD dot'Jf'I 5 ~6 5 58 

bir IUrette ,.,~'1-:. olduktan bil- --~dır. oaa -~ 17.:i3 17.Sl 
,.--......, UllUIOUI 9abab DUDaS 5. f 2 !§ 14 

GENERAL FRANKO "DEVLET Otıe lllUDUI 1204 120.'i 
REiSi,. lk!ııdl llalDUI 1 ~.2a 1:ıl.21 

Parla, 30 - Sevilla.:ı-- bildın' "idi· Akfam D&lllUI '' ~j l '1 51 
1o1a11 Tatm aarnam J g 25 19 l .i 

line gCS-:e, general Franko millt mil· lmDlr 4.17 4 19 
dafaa komitesi tarafmdan tıpanyoJ Tllın ıe..:en gUDlen 2i S 276 
orduJan bafkumandanhf! ile "lapan· Yllm katan gUDlert 90 89 

;:. 1::.";ır~e devlet reisliğine,. ta- ____ A_K._•6-A~:::::~ 

Fiyatı 40 kuruştur 

GAZETE VE KlTABEVl 
İstanbulda ç1kan, yevmi gar.e

teler, mecmualar, ilmi eter:t?r, ve 
her nevi mektep k taplannın satış 
yeri. Telef on: 3377 

..ıaa.t.atlae ıcöndıtrtıea vuııar ıcllkte 

,. gtrmell lçla iM. •rfmm llllfelılne • •• 
sete) lıellmHI vazılm&lrclır 

Karp1111 ı.tıyea Olrurlar. melltupl•nn• ı 
lO nru.tuk pul lloymalrdırlar 

alamllauyarı yuııan ıert ıcon-ı.rnıeınen 
ıuy.ae~ vnııanmıf mektuplarm ıctıw 
konulan perıılıı:-ın lllaytınlnııuımdan lllıı 

olarak ~kan vamıarı1an dnl11vı ıtll'f'lrtlh 
ıu1s. netOn• .,,. .. 1nrııru aırnas 

Günü w~mİf IG vılar 5 lnırastur 

4dn .ıı dc'""1na aboneler Z6 ıcurut 
""9rler 

tıluı..&4•n.a..- ~•ile• \'llıtılr., .. .....a1a1 .. rtı 

ilmi Felsefe 

1 Dün ve Yarm Kitaplanndandır l 
__________ ................................. &lıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiiİİiiiieııiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiıioiıllİliiiiiiiiiiiiiiıl~ 

,..., la!· lcl:ı -:ırr l&t'lldlııl lelndlr 

baJramıyacaldarmı a6yliyerek himaye • 
lerini iatedilderi yazılıdır. 

Hemen imdat otomobili çaiınlmıt 
ve çocuklar hastahaneye göndtril • 
mittir. Çocuklarm ilmini de polit mer
kezi koyacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili,. lliiıelaaaıa 

ruardan .,_pa gönlerde lfledd 
•nra .at (2 1/2 tan 1 ya) kadar ı .. 
tanbulda 1Jtvan1olunda (IOC) numa • 
rah husu2'1 kabinesinde hastalarını 
kahul eder. Salı. eamarteaf rUnlerl 
•hah '"9 112 . 12" •• tlert hakiki fi• 
kara.u mahnatar. ff•rk•n llalfn• 
Clre mua•ele ohnl•r.Maa,.....RM • 

JUlık telefoa: Ku.Ull 31 
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YOK EQER 

Gayri menkul mallan açık arttırma llAoı 
ICocaeli icra memurl~: 

-
Apk aıtJrma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduiu: içinde 

bir h.p hane ile kuyuyu miiftemil ae bze bostanı. 

Kirabk apartman 
Be§iktflf V Gkt/ .A.7carJar 1""1'eM- lstanbul Belediyesi ilanları · 

Sıra No. 
8 Sabri 

10 Rüttü Çalapla 
12 llhami . 
14 Vural Çepıeli 
17 Tabiin 'Fermen 
18 Allettin Maiıtaroilu 
20 Sallhattiıı Aktolunay 
21 Şefik Kurdoilu 
22 Mehmet Kibar 
29 Rıfkı Eı..r 
30 Mustafa Zeki 

Bef1ktatta ikinci üdtl)hamlt nk· 
fJ üarlarmdan olup ahiren apartımaıı 
haline konulan S5/l, 55/ 2, 55/3, 5514, 
55/5, 55/ 6 numaralı altı daire açık 
arttırma suretile kiraya verilecektir. 
Bu altı daireden dördü dörder ve ild
al Uçer odalıdır. Her dairenin hama
mı, matbahı, elektrik, su ve bavagazı 
tesisatı vardır teferruatı sairesl ta
mamdır. Oçer odalı dairelerin olduk
ça geniş ba11çesi vardır. MUzayede ve 
ihalesi 5.10.938 pazartesi gUnil saat 
tıçten on altıya kadar Be§ikta§ta Aka
retlerde M numaralı mütevelli ~ 
sinde yapılacaktır. 21-9-936 tarihinde yapılan tebliğ ~emurluiu imtihanma da 

ı Göh rm;~ ve fer&iti anlamak fstiyen- hil olan iıim ve ııra numaraları yukarıda yazılı taliplerin 
er er 15 ..... saat 9 dan 12 ye ve 2 den kal ·ı ber b muh b .. dörde kadar miltevelll kaymakamlığı- an e a er aae eye muracaatları lüzumu ilin olunar. 

na müracaat edebilir • (B.) (1789) 
(V. No. 18257) Senefllı muhammen 

lıiraı 
yol artıfı 

M. murcıbbcn 
ilk teminata 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, maballeai, .olraiı numaruı: iz • mit Kanbat mahalletüıde. Beykozda Yalıköyü mahallesinde 
Takdir olunu kıymet: 2500 iki bin bet yüz liradlr. çifte çınarlar sokağında (20 metre 
Artbrmanm yapılacağı yer, gün, saat: Kocaeli icra daire8inde 26-10 murabbaı yol artılı) ıs l,13 

-936 tariihne müsadif pazartesi günü. Pqabahçede iskele caddesinde 
1 - ftbu gayri menkulün arttırma prtnamesi 10-to-936 tarihin • (10 metre murabbaı yol artıiı) 10 0,71 

den itibaren 936/ 1116 nmnara ile Koca eli icra daireainin muayyen nu • Yukarda semti, senelik muhammen kiruı ve ilk teminab .,..ı. 
IDarada herkeain görebilmesi için aç ddır. banda yazdı olanlardm fala olan yol artıkları ayn ayrı kiraya verilmek üzere pazarlıla komr 
ınalamat almak istiyenler, işbu prtnameye ve •••• dosya numaruile memari muıtur. Şartnameleri levazım müd ürlüiünde ıarülür. latekJi ol~ 
yetimize müracaat etmelidir. hizalarmda ıasterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraW 

2-Arttırmayaiştirakiçinyukarclayazıh kıymetin <fo 7 1/2 niapetincle 8-10-936 pertembe aünü aaat 14 de daimi encüm~nde bulunma 
Pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) bdır. · (8.) (1552) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alibdarlarm ve irtihk bakla • • Liıııeriam gayri menkul 6-iııcleki haklarım bmmi1e faiz ... ......ra dair Ed. K ·· ıt ·· D · kt ·· ı ·· \1 •• d olan iddiolum itbu ilin tarilıinden itibmen yirmi ııiln içinde evrakı m6a. ırne u ur ıre or ugun en: 
bitelen1e birlikte memuriyetimize bilclrmeleri icabeder. Aksi halele .;;;;.;....;.;_;..;.....;.;_;.__;,_.:.....:.:=::::;:::.:.;~.;...:,,;.==.::. Sanat okulu için açık eksiltme ile alınacak malzeme ı.ı.ı.n t.pa si<i1i1e ..mt olmedılıp A1Jt lıodoBnin paylapmıamdım horiç z.\Yl Cimi • mildat T alunin Ulı tr . i/ıale tariM 
lcahrlar. • Tayfa tez1ieremi myi ettim. Yeni· M t•• 1.. . · tatarı minalı 1 

4 - Gösterilen günde artbrma,a iftiral' .-.ıer Mbrma prtnamesini shıl alacağımdan htlkmil yoktur. 
0 

or .u zımpara; 
okumat .,. lümmhı malGmat alaut .,. bmılon tawı ı..bul elmit od ve Biaııli 8all1> ,,,,_ - Elektrik makkabı 
itibar o1unm1ar. 1

• ı ev. • 5'1'18) ,, ,, 
----------- Elektrik Jia-•ı 

5 - Tayin edilen amanda pJl'İ men1iu1 Gç defa liainldddan .onra &Jflolla ~ sva Büu1c .,_ 
en çok ıırtlınDa ilıale eclilir. Ancok - bedoli Allt iatiyuÜa .ı- . No@Jkmeoiioııkın: . .8?" metre!~ kollu mabı 
a--... ücham olan diğer ohu:aklılar bulunup da bedel bımların o gayri Galatada Mahmudiye caild<slnde Bır. metrelik kenet maki· 
menkul ile temin edilmit alae:8k1aim.m meaauamdan fazlaya pklriii* en 17 numarada ~ yapıQelda nesı 
çok - ı..lıhüdü boki lrabmk.- - on bet ııiln daha tem· iken h 1135 tarilı!nde ınm tııgwz te- Oluk kenarı krmma ma• 
& ve aa betinci prpmha tünü .,.. eaatte yapılacak artbrmada, bedeli baasmdan Salvator oğlu Milel Kanı- kineai 
Olllq isliJmin aloaıima rlidıma alım dit- .............. O p.yrİ mmkal .-m 27.11.93' tarnııme 1p.ı... fit. Z-,.. tıqı maki-1 

ala~LI-- ttil bJr lata ft8lyetname tercUmelli Demir maranıoz it ırkma 
De temin edilmiJ guuaı-ı nwı:m11•mduı ,_.,. =-+ --ı.., en-'- --.: _,. __ ..., -.ı.11ı -- .... ~ ,__ ~ ..,.... .,._... MMJ9 _... vo.Jhnll riclaaı 25 aantim bo• 
utbrana ihale edilir .. Böyle bir l:iedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve ve kanın ve1dU t.aratmdan UAn edil- ' 
..... talebi diiter· meıı1 talep ohııımuflur. Bıı "VUiyetııa- .. 

50 
.. .. 

• • 
1 • • 
1 • • 
1 • • 
ı • . 
ı • . 
ı • • 

1 • • 

20 f 

10 ı 

768 ı:. 58 ı.:. 

a _Gayri menliul keadilino ilıale .ı.m.n kimse cledi.l WJ& 9ailen mede mıı bllt8n emnrill v e -...ı Yağ bileği !atı muntazam 
lllilblot içinde paraJI - ilıale lıaran feolıolunuü lımdisindon er karım Elen! ıw.ıana,a ....ı,.,t eı. menııur teklinde :rekPare 1 : mektecllr. tıA.n gllnUnden başlamak U.- Şartnamesi okulda mevcuttur. · 
"1 en yüklek teklifte bulanım kimse uulmİt olıluia bedelle olımia ra· ..,.. kanun medenlnlıı 538 lnd nuuı.. (1660)" 
21 oluna ona, razı olmaz, veja hulun mua hemen OD bet sün mUcldetle desi mucibince vasiyetnameye itirazı p T T b urltırma:ya çdianlıp en çok - ilıale eılilir. llıi ıı..ı.. uumdakl hık olanlarm bir ay zarfında Beyoflu • • • • inalar ve levazım 
•e ~ günler için yüzde betten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar dördUncll Sulh Hukuk mahkemeabıe d 
•JrXa biikme ham kr'malımzm memısiJetimhm aLadan talısil ollrumw ... bq vurıııalal'I mllddetlnde bq vurnu- mü ürlüğünde--
IL _.. • Yanlar hakkında kan.un medenhıln t ._. ·~ (133)' 538 inci maddesi hilkmil tatbik edile- 1 - dare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m ve 10 ton 2 m/m 

Kocaeli icra dairesinden: cefl illD olunur. runda ıalnnizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmiiflar. 
Kocaeli icra dairesinden yukarda paterilen 2&-10-936 tarihinde Kocaeli ic (V. No. 18364) 2 - Ekıiltme 18--11-1938 tarihinde aaat ıs de Ankarada. 

raınemurluia odumda ifbu ilin ve paterileıı aıttmna prtDamelİ dairesin • __ 1'_acı.My ___ t1cfı1Di ___ BUZA--ll-1'1Glüc--B-ci- T. T. umumi müdiirliiiünde topla nacak komityonda ~ 
ele 10b1oc:aiı ilin olmıar. (1767). Tciınljğiııdeıo: 3 -~ betlel (1800 O) liradır. 

K-6 icra dairesinden• xadıkllytlıule Ye1defirıneulılc :ıı:a,. 4 - Talipler 1350 1irac1an lh- -..ı.ı..t ı-iaatlamu 
Ada an Türk Tu:oıet &nı... Lımit ........ ~ mil&znn Nec • rakolhane S. 138 numarada mukim remiz -ine taolim ederek alacakluı makı..... ...,. .__ 

cleıin Lm,. meçJml ı.uJımmoandan telıliiat icra edilemeciii cilıetle ili· Meclllıa ııeodlnde buhman ldlçlllı: Ta· te1- -U...ı melduplanm 'N ta _de yasılı ı..ıceı..ı. 
- tıolıliğat yapdnw- ı.-r .,erild ijiııden iJiD taribinden itilıumı l>ir nb eokl ....ı Jluhllııeııln &Ornftnc bl- mktaplanm lhtlwa edecek kapab .,.. mtibürlü sarf1an me:ııldlr 
1ıofta arfmıla 1ıa1ç1a Neı:detin müracuıla_.ı.-~~-tak """"~ Medllıaıım 29.9.936 he rutbJan ~ ııünü -14 de kadar sözil • .,. kolıüri 
...... _..__ oablacaiı .,. müz~ ene! bir .- vana der • tarilılnde ""'1 tayin ecllJdlğl ilin olu- reillliine vereceklerdir • ....,__.illa o1mıar. (1767). • ımr. 5 - Talip!• miitealdıitlik elıliyet vuakan ibru: eclt9"1ld 

t 
dir • 

.,. --e& J •. _!_ __ :...ı-. KadtMy ldnci Bu.Ua. Htiktik Bd.. nıum cra a111r•1aa-•u L-..: L:-1 1 • -1....!- 8 - Şartnameler Ank d P T T b" :Aclııpaan Türk Tu:oıet Bcnb- &mit ...-- ....,..a AnıiH9 ........, ltlmllğlıodn: ili'& a • • • malar ve levam 
t.:......!_ .mitti:' ULUSOY ve -~L. LOtfl Ulmoyan boram Kadık_.. .. .ıe Kızıltoprakta ~'-- dürlüiünden ve lıtanbulda Beyoğlunda Awniyat muavinlix:-..ı-....;. 
""-lllllJ'ODCU Ahmet~ L..L ~:;_ aı•t (8000) 'l!-LL L! __ : u3uu.w .n.wxı- J rak ·J- 15 ... uca doa dolayı ,...ı-W-v..,......- .,. .... ":""- ....... - yln - çdmıaml1da 'Jf1 numaralı evde ruııı o a verilir. (1125) (1729) 

tenetleri to--93& tarihine müsadif cuma pııu mt 14 ten 16 yaka. mukim iken israfı ve aul idaresi yt1- 1 t b ( ı· h l ..ı...--~-..... mı•tll!I. -ıA - ......... miiııodif ...... .--.. ııtını1aı932....-ııı.ıeııa,,..a1ımaa1ı- san u ıman sa i sıhhiye me 
~ ...... ... ........ -- v--~ • ~ --.1: L--L nan ve kendJslne oflu Tevfik vaSl tar llltıı iL-eii. doireııirıduaııloalr .,.;.ı.Jdilorin u-......... peyıık- )'in edilen AJuııet Asını oğlu ]lehmet kezi satınalma komisyonundan·. 
sele." ~ ::: ....,JrOr l8atfe .._ bahtm""lan ilin olunur. (1767) Şerif bllen akıl hastalığına miiptell 

1111 ._ 1t-5 icra M. 211 EJ1ii1 1936 oJmuı 1ıaııob11e bu yl1zden yeniden 1 - Muke:ı:imbe ait kavak istimhoıu açık ekail- ile 
MübiiT ve ı- ııa,,.. altma alnıdıtı ve keııdislne aJDI etıirilecektlT. Ketif bedeli (1953) liradır. 

~ dü I .. x..-: d evde mukim kansı Adviyenin 29.9.936 2 - Bu ite e.it tartname ıun lardırı 
lstanbul ümrükleri sabi itleri mü r Ugun. ~n: tarihinde va'4 tayin olunduğu allka- A - Fenni prtqame 

g d SaraJL... -:aDtlD 4 aayılı anbarmdaki adrea darlara llln olunur. B _ ldart -rtname. 
Gümrük aatıflD an: ua•- ' • · s-(lt, C ,.ılrah 847 sandıkla ll0396 kilo &00 aram P7" saf 3 -' istekliler bu prtname Ye ....-akmı p&l'UD olank 

atu1ıi!ı P)7560 lira ıleiierinclo Losuk kame tek« lstanlıal llinr Din oe Yarın bul !imam sabi! ıulılıiye meıkai ı-c1an alabiliıWı 
rüiün.. a ··cliirı··iiiDde kapalı zanla ıatılacaktır· Şartnameler .-- 7 erciime KüllilJalı 4 - Eksiltme 1& birinci teşrin 1936 cuma ıünü aaat t4 

un aatıı mu u "lir Zarflar 20-10--938 günG aaat nt bet eerl yant 50 kitabı ta- latada Kara Mustafa pqa sokaimda mezktr merka 
il'a&ız bu müdürlükten ven hr. Muvakkat teminat miktan S67 li- mamlanmıttn". 8 mcı serinin 8 klta- komiıvommda yapılacaktır. 
a,s da aabf aaloaunda açı • ikalarmı teklif mektuplanna kor bı çılmıJlbr. 5 - Ekıiltme açık olacaktır. 

radır. latekliterin ti~et odası ;: i yere yazılmıyan tekliflerin ka· AlmD ve okuyunuz! Eks ınaian ve~ .,.ı.a.ıtı - -1~ pü saat 15,S· ia Müracaat mahalli: VAKiT kitap evi 
6 

- iltmeye ııincekJerin 146 
lira 50 karat mvrakkal 

b··' -.ı im _1 ..... pJanD ~v-- nat. parası ile. en az 
0
3000 liralık bu mbi tamirab yapb~- d L~ vui iyeceği ve mu.a.u ı:d:~ .. lüle verilmeai ilin oluD111'. (1746) ehi •· ...... -Lıır ..ı.ı..... ı-tdtitllda - - L IJ''li vesikası aııstermesi prttır. (1741Q; 



'ABONE ŞARTL"AJU Y AZl VE YONETlM YERl: 

Memleket1mlzde 7DO 110 
Lltaııbul. A.nkara Cadduf. (VAJD'r J111'"1al 

YabaDcı yerlere 1MO 1111 tOO UKI 
Poeta blrUğine l 
gtrmlyen yerlereJ 180 llGO l500 180 

\idare: 2.(370 

lYazı lflerl: 21"13 

Telgraf adrul: KURUN ı.tanbul 

Telefon 

l'Qrklyenln ber posta merkezinde &UBUN'a abone yazılır. Poeta lrutul'U No. te -
ıııı11111ıııııı1111111rıııı111111ıııııı111111ııııı111Hıı1ıııı1111111ııııı1111111ııııı111111ııı11ıııı111ııııııı1111ııı•ı1111111ııııını111111ımrı111ıııtrını1111ııırmıı1111ımn~111ırı• ... TTmn••""rınırı~"""ııı'' ••rtm""""'111ll"""TTlını-mı1.........,.flTT""W;ıı.......,..nııt"'"""""""''""'llln1ııııııımı1ııııııımı1111111ımıı11 uıııııııınııııı111ıı111111 ıııııı1111ıııııııı1u111 ıııııı111ıııtllllH-" 

MPİRİN .. 
2 ve 20 lromprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambafaj ve komprimeferin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
,,.. - - 4# 

ZAY1 TASDİKNAME Dans Dersleri - Hususi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
26/911936 vaziyeti 

AKT,iF ~ıra 
Al::-.:n kilogram 17.083.0;~.24.0'lS.702.91 
Banknot, H • • "10.205.578.-
Ufaklık, H H " 948.701.91 35.182.982.82 

Dahildeki !\tuhablrler : 

TUrk lirası: 

Hariçteki muhabirler: 

Altın safi kilogro.:. 4,398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu gill 

ring bakiyeleri , , , , , 

iL. 336.261. 

6. 186.482.30 
l 

620 798.58 

336.261.82 

10.217.219.08 17.064.499.93 

• • t • Sermaye• • 
bıtlya& &kçeıal • • • • 
TedavWdekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 ve 8 lncl madd& 

lerine tevfikan haz.ine tara!m. 
dan vakJ tedJyat, 

Deruhte edilen evrakı nakUye
baklyeat. 
K&rDılıgı tamamen altm olarak 

'L 158.748.563-

ı L. 12.064.611-

L 146.683.952-

=c:..,..w-===--~-
Lira 

11.000.000-
1.551. ıs2.5J 

Unzlne tab\1llerl: 

Deruhte edilen evrakı naktlye 

karşıııgı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 inci mad- i 

tedavüle llAveten vazedilen L. 16.000.000- 162.683.952 ..... 
Ttlrk Llraaı Mevduatı 14.640.588.31 
Döviz TaahbUdah: 

delerine tevfikan Hazine tara.-
tından vaki tcdlyat. ,, 12.064.611- 146.683.952-
Senedaı cüzdanı: 

Hazine bonotan, 
Ticaı1 senetler , , 

1 • .. iL· 2.178.500.-
• • , , 1 r 17.593.616.68 19.772.116.68 

Esham ve TahvllAt ctudam: 1 

A zuycnln karşılığı esham ve L.34.256.140.23 
\Deruhte edilen evrakı nak.. I 
~tabvUAt ltlbar! kıymetle ~ 

B Serbest esham ve tabvlllt L. 4.172.491.88 38.428.632. I ' 
Avanıılar: 1 

Altm ve döviz Uzcrine avans L. 9'2.aQ1.68 
TabvllAt üzerine ava.na. L 16.708.250.08 16.800.551.76 

Altm tahvili kabil dövizler iL 3.916.107.22 
Diğer dövizler ve alacaklı kt-

tlrlng hııktyelerl • L.26.537 • .t 14.68 
MuhteW , 1 , • 1 

4.500.000-
6.224.137.86 

284.993. 135.01 - ..... 
YckQn 

2 Mart 1933 tarihinden IU~en: 
1skonto baddl yQzde G 1-2 - Altm Uzerine avans yüzde • 1"2 

.:0.453.~2t.90 
€0.61>3.890.21 

iŞ 1 K L 1 _ı ____ mı!!! 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idı 
tabii fakirim beni her erkek ala-
mazdı tesadüfen parfümeri mües 
sesesincien bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NEC1P Be}' 
yağsız kreınini verdiler müessesE:' 
yalnız bu kremi kullanmaklığımJ 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec 
riibe ettim çehremde bir pembeli~ 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 

NEON 
REKLAMLARI 

U<elYlz. ve taıl!<s6'\l:Ue 
NECiP ERSES 

· Galata : Sesli Han 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi li.yıkmd• 
görülmemesinden yüz yirmi binde n yü2 doksan bin kiloya kadar ., •• 

sıflarına uygun ekmek 6--10-936 sah günü saat on birde pazarlık" 
la alınacaktır. 

2 - Kilosuna on kurut baha biçilen· ve ilk teminat 1425 lira o· 
lan bu ekmek ıartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyen lerin ilk teminat makbuz vcy• 

banka mektubu ile komisyonumuza baıvurmaları. (977) (1476) 

Bf r miitehassıs diyor kl: 

·Fazla Makiyaj 
zararlzdzı. Cilt • • 

l~lll 

Yapılma~l l~ıımgelen 

temadi üç senedir Nf''""-:> Bep kre. Fen, senelerle sık ark yapı 
mi ve pudrasını kullanıyomm bu lan makiyajdan yüzde yaşın 
müessesenin bütün mallarına mcd ilerlediği izleri belirir. Bu ist 
yunum çünkü benim fakir bir kız bir genç kız teninin güzelliği 
olmakhğıma rağmen iyi hiHyor- için tehlikelidir. Fakat bu gi 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey bi hallerde cilt Biocel tabir 
--------------- edilen gençlettirici ve ihya 

DAVET edici unsurlarla beslendiği 

Türk gümrük komisyoncuları Is. takdirde derhal tazeliği, gü 
tanbul Birliğinden: zelliği ve yumuşaklığı iktisap 

tdare heyeti ekseriyetle istifa et- eder. . . 

ııiz uyurken cildin zaY'na • 
mış ve solmuş adalelcriol 

Hayriye lisesinden alınış olduğum ve münferiden (asri dans dersleri) 
567 numaralı 31.8.936 tarihli tasdik-

Beyoğlu, Karlman karşısında eski Po-

miştir. Yeni intihap iç'in arkadaşların Bu kıymetlı cevher, Vıyana. U • 
5.10.936 pazartesi akşamı saat 5,30 da niversitesi profesöril doktor K. Ste 
birlik binasında toplanmaları ilan olu- jska1 tarafından hususi bir usul da • 
nur. iresinde genç hayvanlardan istihsa-

sıklaştırır ve bett:reyi be• • 
ter ve gençleştirir. Sabahleyin be • 

yaz rengindeki (yağsız) TokaJotl 

kremi tatbik ediniz. ÇünkU beyaı • 

latıcı ve mukavvidir. İşte bu suret • 
le makiyajh ve solmuş bir ten ,.e · 
ni ve cazip bir güzellik tab<ık ... ı::ll 

kuıanır. 

namemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğmıdan eskisinin hükmü yoktur. 

(362) 
569 Mustafa 

. (V. No. 5778) \e muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
lonya Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat --------------- pembe rengindeki Tokalon kremi 
saatleri: (12 • 14) (17 - 20) PROFE-l Sahibi: ASIM US - \'AKIT Matbaası ter1tibinde mevcuttur. Akşamları 
SOR PANOSYAN. Neşriyat Direktörü: Refik A. &evengil yatmazdan evvel kullanılmakla, 


