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1 ürkiye için 

PAMUK 
Attın demektir 

Bu seneki pamuk rekoltesi elli 
milyon kilodur· Bir kilo pamuk, or
~ fiyatla kırk kuruş hesap edilirse 
u yüzden memleket yirmi milyon 
~ürk liralık kazanç temin edecek -
lir. Fakat bu kadar pamuk bize kafi 
~eğildir. Sade pamuk istihsnliitmdan 

iirkiye bir senede yüz milyon lira 
~abilir. 

Sayın ISasbalcanımız İsmet lnönü 
ll\in pamuk i!ini bizzat kendi eline 
~lınıı olması, bir taraftan bu mesele· 
nin memleket ekonomisi icin ehem -
ıniyeti olduğu kadar ya?n ~n teşeb -
hüslerin mutlak surette iyi netice 
~ereceğini de gösterir. 

ll51M US 
CBaşmakalcmJzln tamıı.rnı 6 ncı sahifede) 

Başvekil 
Müstahsillerle 

yakından temasta 
bulundu 

~-21 (A A ) ....:- Dün:ııcbrimi
ıı şereflendiren baıvekil ismet İnönü, 
doğruca halkevine giderek orada top • 
lanan müstahsillerle temasa gelmişler • 
dir. 

Sonu. Sa. 2 Sii. 4) 
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BASIN 

Kurumu'na 
Büyüklerimizden 

gelen cevaplar 
Basın Kurumunun geçen cumar

tesi gilnü yaptığı kongre; meslek
la§larmın Büyük Önderimiz Atatür 
ke olan tazim ve merbutiyetlerini 
teıgraf}a armtıniye karar vermiş, 
auYilk Millet Meclisi reisine, Baş
~?~ilimiu, Viyanada bulunan Da
~l~ye vekili ve Parti genel sekre- .. 

?'i Bay Şükrü Kaya'ya, Parti ge
:tıeı sekreterliğine ve Matbwı.t u
:ttl1 :unı müdürüne de saygı ve scvgi
el'iııi bildirmişti. 

• Cekilen telgraflara gelen ve Ba-
8~ ailesini sevindiren karşılıkları 
0 duğu gibi koyuyoruz: 

t AtıJrora - Basın Km-ımııunun 
°'PlatıttM münasebetile bana kar

r:uYÖ8terüen temiz duygul.ara te.Jek
~ r eder ve muvaff alı."iyetler dile-

m. K.ATATURK 

le A~kara - K<mgrc ·münasebeti,.. 
c Y68terüen du:ygulara te§ckkür 
eler, saygı1.arımı sunanm. 

Büyük Millet Meclisi reisi 
M. Abdülhalik Renda 

bi~~m!:. -:- ~·&sın kurumunun 
~el·k .. dt9ınız ınce duygulanna te

~ :-ttr eder, ba..şarılar dilerim. 

Başvekil 

! ismet lnöniı 
: 'V' i fı:ıtıc 'Yana - Ar~üırımın ilt~ 

I "'"' 1'na ?°k. sevindim; 8aygı1arı
"""- ken.aılcıine sumılmasını dile-

i Şü.kriı Kaya 
~ (Sonu S<?. 2 Sü. !) 
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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 

········-························ .. ·-· ......... 

Kont Çiano'nun Beri in Seyahatinin Esrarı 

Şu esaslar üzerinde 
istikrar ediyormuş: 

1 - Garptaki emniyetin §arka teımil edilmemesi, 
2 - Uluslar Kurumunun bundan böyle zecri tedbirleri hiç bir devlete 

tatbik edememesi, 
3 -Macaristan, Avusturya ve Balkanlarda Alman ve lt.alyan menafi· 

inin telif edilmesi, 
4 - Almanyanm silahlanmasını ve ikbsat, siyaset, müstemlekeler. aa • 

hasmda..1<i metalibini ltalyanm nazardan dur tubnaması, 
5 - İspanyol agiJeri Madrite girer girmez. ltalyanm ve Almanyanm İs· 

panyol faşistlerini meşru hükumet diye tannnalan ve ayni zaman
da Almanya tarafından ltalyanm Habeş ilhakının tasdik edilmesi, 

6 - ltalva ve Almanya sulh isterlerse de, bunun statükoyu (mevcut 
hudutlan) tanıyan bir sulh mahiyetinde olmaması. 

lngilterenin ve Küçük Antant'ın da 
baz1 hususlarda ltalyan-Aıman noktai 
naza1 la1 ına temayül ettikleri söqleniyor 

(Ya.mı 6 ıncı S<JY1/ada) 

ITALYA VE AKDENİZ 
Roma, 21 - Faşist gazetelerinin yazdtklarma nazaran, ftalyanm 

garpteki sulhu emniyet altına alacak olan Lokamoya iştiraki için, daha 
evvel diğer bazı meselelerin halli lazım gelmektedir. Bunlar arasında, 1 -
ta)yanın Akdenizde serbest surette nakliyatta bulunmasının temin edil -
mesi şartı vardır. 

Afgan Harbiye Veziri dün Anka-
rada kıt'alarımızı teftiş etti 

Memleketimizin misafiri olan dost Afgan Harbiye Veziri Alte8 Şah Mahmut 
Han dün Ankarada kıtalarım1zı teftiş etmi§ ve askeri tatbikatta. bulunmuş
tur. Ta/siUitmı iKiNCi SAYIFAMIZDA okuyacaksınız. Burad4 Altes Milli 

Müdafaa vekaletimle Vekilimizlc beraber göriümektcdir. 

(jün(ecin peşinden: l ceuu Bayar'ın beyanat. 

Feniks de Vigen ve 1ürk 
Klemanso'nun Milli şirketlerine 

bir sözü Sigortalıları zarar-
Müteveffa Fransız devlet adamı 

(Klemanso) nun hatıratında (Ponso) dan kurtarmak 
1ıak~;'~ ~ir fı":a var~cş. B~ fı~-ra. Tasfiye yof u ile de§il, poli· 
d':: Bıtırılmek ıstcmilmıyen bır sıya,- ~elerin devri ile kabil olacak 
s& mesele olursa bunu Po1k<ıo'ya hava-

le etmelidir.,, deniliyormuş. Yeni bir Siqorta Kanunu 
Bir dostunıuz Klemansonun bu sö- h 

züniı naklettikten sonra. bu defa pa,- azırıandı 
ristcn gele rek A1ıkaraya giden M ÖS1JÖ Ankara, 21 (A.A.) - Ekonomi ba-
Ponso'nun orada lskenderım mc::;elcsi kanı · Celal Bayar Anadolu ajansına 
hakkında hiil .. -fi.metle temas edeceğine atideki beyanatta bulunmuştur: 
işaret ederek manalı bir bakı:Jla bak- 1 - Feniks dö Yiyen ve Türkiye 
tı. Bu bah."1.Jia §Ö'IJlc bi r mana vardı: Milli Sigorta Şirketlerinin muamele-

- Acaba Leon Blum 1ıii7:1imeti !erini tatil ettikleri malumdur. Son 
gerçekten Mösyö Ponso'yu isken.de- yaptırılan teftişle her iki şirkete si
run mcsclesilıi miizakercy a me mur gortalı bulunanların tasfiye yolu ile 
ctmi§ midirY Etmi~se kendisine böy- zarardan korunmasına imkan olmadı
le bir vazif c v erirken Klcmanso'nun ğı neticesine vanlını§tır. 
sözünil hatırına gctirmi..J midir1.,, 2 - Sigortahlarm hakiki ve güve-

Biz yalnız bıt suali mıl.:lctmekle ik- nebilecek teminatı sabit kefalet akça
ti/a ciliyoru::;. Ve sayın Fransız elçi- larınm tenezzüle uğramamış olan kr
sinin Klemanso'yu sözle değil, fiil veı sımlarile Milli Reasürans Türk Ano
lw.rckctre tekzip etmesini bekliyoruz . nim Şirketinin teşekkülünden sonra 

Hasan Kum4}ayı (Sonu: Sa. 2 Sü.. 6) 

Atatürk Fevzi 
. Çakmakla görüştüler 

Ankara, 21 (Telefonla) - Büyük Erkanıharbiye reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak Şark vilayetlerindeki tetkik seyahatinden bugün dönm.U§tür. 

Ankara, 21 (A.A.) - Reisicumur Atatürk, bugün öğleden sonra Bü
yük Erkamharbiyeye giderek yapmı§ olduğu uzun Şark seyahatinden 
dönmüş olan Mareşal Fevzi Çakmak ile iki saat kadar görüşmil§lerdir. 

Piyasada diyorlar ki: Nakliyat çok pahalı .. Hayatı ucuzlatmak için, 
veıa nakliyatı ucuzlatmak lazımdır! 

ismet lnönü"nun mujdesı, plqasada 

büqük bir alaka uqandzrdı 

Bayatı ucuzlatmak 
için ne ıazım? 

Ba§bakammız İsmet İnönünün ha
yatı yüzde otuz ucuzlatacakları hak· 
l. ındaki söylevleri Türkiycnin her 
yerinde olduğu gibi İstanbul piyasasın
da da oldukça büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

Hayatın ucuzlatılması için hükume
timizin tatbik edeceği formül henüz bi
linmemektedir. Fakat Başbakanımızı?' 
sözleri işin artık olmuş bir vaziyette 
bulunduğunu göstermektedir. Dün 
kendisile görüşen bir muharririmize , 
Bay Murad Fortun şöyle demiştir: 

- Türkiyede, diğer komşu ınem

lcketlere nisbetle hayat pahalıdır. Hü
kumetin bunu önlemek için tedbir al
dığını görüyoruz. Başbakanımızın her 
söylediği söz olmuş demektir. Bunun 

sayısız misallerini biliyoruz. İsmet İn 
ÖDÜ, formülü de bulmuş, hazırlıkla 

iç!n emir vermiştir. Hayatı ucuzlata 
bilmek bir memleket için büyük bir i 
tir.,, 

Bir muharririmiz dün hayat ucuz 
luğu meselesi etrafında ayrıca müstah 
f.il ve müstehliklerle de görüşmüştür. 

Geliboludan üzüm, kavun, yumurt 
ve yağ getirip İstanbulda satan bir ın .. 
tahsil şöyle demiştir: 

YOL MASRAFI ÇOK 

- Benim işim Gelibolu ve civan k8y 
terden, mesela Çardak'tan, sık sı 

lstanbula muhtelif mal getirip satmak 
tır. Fikrim şudur: Hayat ucuzlatılab" 

(Sonu Sa. 4 Sil. 5) 
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(Gazetemiz 20 qaşında 
~ iki yıldanberi KURUN adını ta§ıyan gazetemiz, bilin-
~ Jiği gibi evvelce V AKIT İ•mile çıkıyordu. V AKIT in ilk 
: •ayı•ı 22 Jlkteırin 1917 tarihinde intİ§ar etmi§ti. Onun için 
~ gazetemiz bugün on dokuzuncu yılını bitirip yirmi Ya§ına 
~ ba•ıyor. 

==-=_::==- VAKiT - KURUN on dokuz yıldır memleket ve millet 
yolunda, hak yolda sebat ve f erağatle çalqmağı vazifo 

5 bildi, bundan zevk aldı. Gazeteyi çıkaranların bu arada 
~ eri§tikleri en büyük haz. VAKiT - KURUN'un tekiimülü-1 ;~l~::~~~::a!~;e:l;::~~.e aydınlattığı hala• ve inkilap 

5 ' 
~ Gazetemiz, on dokuı yıldır gördüğü alakadan dolavı s 
{ okuyucularına kar§ı samimi surette tqekkür hisleri duyu- =' 
- yor ve onlara faydalı olmak yolundaki çalıfmcuına her za- 6 
l mandan daha fazla bir kuvvetle devam için bunu bir se- ,-
J bep sayıyor. _ 

• 
\.111ııııııı11111ıııın11nııııııı11ıııd•lll1nıııııını11111ıı11lf1ruıııuıııı1nıın•111111ıt111MH1ııı'•ııı,....lltMlllllllllı_.1& ztl 
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B aş vekil müstahsillerle 

Afgan Harbiye Vez~ri 1 

Dün Ankara'da kıta/arımızı teftiş etti, 
askeri tatbikatta bu11ındu 

Askerler;miz Altes'in takdirlerinı kazandılar 
Ankara, 21 (Hususi) - Aziz mi-{ 

safirimU Mgan Harbiye veziri Altes 
Şah M.ahmut lian bugün öğleden ev
vel refakatinde Afgan büyük erkaru
harblye reisi ile mihmandarı bulun
duğu halde Muhafız alayı önündeki 
sahada toplu bulunan kıtaatımızı tef
tiş etmişlerdir. Kıtaat Altesin takdir
lerini mucip olmuş, gördükleri inti
zamdan dolayı kumandanını tebrik 
eylemişlerdir. 

Altes Şah Mahmut Han Ankara 
garnizonunda. bı.;lunan kıtaat ile har
biye mektebi alayı arasında yapılan 

tatbikatı da tetkik ve takip eylemi§· 
lerdir. 

Şeker istihsalimiz 1 
her sene artıyor 
Erzurumda qeni bir 

fabrika açılacak 
An.kara, 21 (Telefonla) - Şeker 

maliyet fiyatlarının indirilmesinden 
sonraki vaziyet hakkında tetkikler 
yapan Avrupalı mütehassıslar rapor
larım pslcer nirketine vermişlerdir. 

Rapor girket tarafından tercüme ed!l
mektedir ve yakında hUkCımete ver!
lecektir. 

Bu hususta kendisile görüştüğüm 
§eker fabrikası umum müdürü B. KAzmı 
şeker fiyatlannm indirilmesinden son 
ra geçen ilk sene zarf mda istihsalin 
50 bin tondan 70 bin tona. çıktığını, 

bu sene daha ziyade olacağının tah
min edildiğini söylemiştir. 

Şeker fabrikaJarı umum müdürlü-
,,-._.. ~·~.ı..a..u. UÇll ..r.u..ı.n.a.ı. GJ U. lltU\Je-

dileceği yazılmıştı. B. filizim bunun 
düşünülmekte olduğunu, fakat henüz 
kat,f karar verilmediğini de ilave et
miştir. 

Diğer taraftan, İktisat ve Ziraat 
vekaletleri Erzurum civarında bir şe
ker fabrikası kurmak iç;n mlişterck 
tetkiklerde bulunmaktadır. Fabrika
nın gelecek sene kurulabilmesi için 
§imdiden tedbirler alınmnğn ba§l:ın
mıştır. 

Maıige VekUi elişleri 
sergisini çok beğendi 

I Ankara, 21 (Telefonla) - Maliye 
'\'Ckili B. Fuat Ağralı bugün şehr:mize 
gelıni§ ve öğleden sonra ''Ev ve elişle
ri ~. gezmiştir. B. Vekil ser
giyi çok beğerunlş ve serg:yi hazırlı
yanlara gördüğü intizamdan memnu
niyet duyduğunu bildirmi§tir. 

Tatbikat sahasında Milli Müdafon 
vekili G<!neral Kazım Özalp, Hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Genel 
Kurmay ikinci başkanı Asım Gündüz 
Mim Müdafaa ve Genelkurmay erka
nı da bulunmakta idiler. 

Şah Mahmut Han harekatın gayet 
muntazam olduğunu söylemiş ve Milli 
Müdafaa vekilile Genelkurmay ikinci 
reisini ve nlı:ikndar erkan ve subay. 
ları ayrı ayrı tebrik etmifllir. 

Altes saat beşte Genelkurmay ikin
ci reisi Asım Gündüz tarafırdr.ın ordu 
evinde aere!lerine verilen çay ziyafe
tini teşrif eylemi~tir. 

Türk - Sovyet 
Demiryo'u mukavelesi 
üzerindeki yeni 
anlaşma imza andı 
Moskova, 21 (A.A.) - Dı§ iı1leri ko

miser muavini B. Stomonyakov ile 
Türkiye büyük elçisi B. Zekai Apay -
dm, Tilrk - Sovyet demiryolu mu
kavelenamesinin hudut mıntakasında 

yapılacak münakaUit ve hususi tipte va
gonlar rejimine ait tediyata müteallik 
ahk!mında yapılan değişikliklere dair 
olan anlaşmayı imzalamışlardır. 

., • . .. • - ... • • ... '... ... • ·l- t ,.ı··~ıı-

Basın Kurumuna 
gelen cevapler 

Ankara - Kongrede gösterilen 
awaJc duyguya te§ckkilr eder, mu-
oo.ffakiyetler dilerim. 

C.H. P. Genel sekreter adına 
Münir Akkaycı 

Ankara - ll!cıtbuat umum mii
clürlüfiü Bastn ark<ui<ı§'larınm aUi
ka. oo sevgilerine ~.1· .. "Tan'la mul•a
bcle eder. 

Mntbuat umum müdürü 
Vedat Tör 

tanbuldan Romaya hareket edecektir. 
İtalyanın memleketimizdeki tica

ret ataşesi, hükUnıetinin daveti üze
rine Romaya gitmiştir. 

B. F'AIK KURTOÖLU GELiYOR 

Belçika ile ticaret anlaşması içi~ 
bir mUddet Brlikselde kalan iktisat 
müsteşarı B. Faik Kurtoğlu Berline 
gitmiştir. B. milstee,ar ay sonunda 
memleketimize gelecektir. 

Diğer taraftan, sergiyi gewn. Ro
men ticaret odası mümessili B. Pabs 
şimdiye kadar böyle bir sergi görme-

diğini söylemiştir. Demi1 qoıu müza '<ere' eri 
Bir müddet evvel pamuk mıntaka

lanmızda. tetkikat yaptıktan sonra 
Anka.raya gelen B. Pabs bugün lstan
bula. hareket etmiştir. 

Çubuk bar11jı büqük 
törenle açılacak 

Ankara, 21 (Telefonla) - Çubuk 
barajı, asfalt baraj yolu ve su filitre
sinin açılma töreni ikinci teıırinin ü
çünde Başvekil 1smet İnönü tarafın
dan yapılacaktır. Bu mUnasebetle Na
fia vekaleti tarafından büyük b"r 
program ha.zrrlarunıatır. Açılma tö
reninde bulunacak olan zevat, yaban
cı memfo.k-et el~ilerile beraber, 600 zü 
bulacaktır. 

1 ıcarel heqetimiz 
Romalja gidiqor 
Ankara, 21 (Telefonla) - 1talyal 

ile aramızdaki yapılacak ticaret an-ı 
laşması için yakında Romada müza
kerelere başlanılacağı bildirilmişti. 1

1 

Milzakereler için Roma.ya gidecek o-
1 lan heyetimiz ynnn akşam Ankara-l 

dan İJsta.nbula, Cuına.rte8l günü de la-

devam ediqor 
Ankara, 21 (Telefonla) - Şark 

Demiryollan işletme idaresinin hükO
mctimiz ta.rafından satm alınması için 
başlanan müzakerelere bugUn de de
vam ed;Jmiştir. Müzakereler yarın da 
devam edecektir. 

Gençler Birli~; 
kon~re'ii belueniqor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ayı;J 
24 ünde ynpılacak olan Ankara Genç
ler birliği Spor klübU kongresinin çok 
hararetli olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Kongreye Birliğin fahri baekanı o
lan Adliye \'.ek"li D. Şükrii Sara.coğlu
nun ba.skanlık etmesi muhtemeldir. 

/ncı 1 şirketi kuı u uyor 
Ankara, 21 (Telefonla) - Ziraat, 

İ§ ve Merkez bankaları arasında, yal
nız incir ihracatile uğnı.şmak üzere 
2 milyon liralık bir şirket l;urulacnk
tır. Bu hususta müzakerelere ba..~la

nılmıgtır. 

K u in E liza he t'te 

Kral şerefine 
Akdeniz donanması 
amiralı tarafından 

ziyafet verildi 

yakından temas etti 
ismet lnönü köqlünün vaziyetini tetkik 

ederken dedi ki ~ 

"Çiftçisinin hesabı 
devletin hesabı da 

sağlam olursa 
sağlam o ur,, 

Atina, 21 (Hususi) - Bir İngiliz ~ (Üsıyanı 1 incide) 1 mesinden dolayı büyük bir sevinç duy· 
filosile buraya gelmiş olan İngilterenin • mu§tur. 

Akdeniz donanması Amirali, Yunan İnönü müstahsil mümessillerinin her BAŞVEKiLiN BALIKESIRDEKI 
Kralı şerefine Amiral gemisi (Kuin birine ayrı ayrı ektikleri arazinin mik - TETKiKLERi 
Elizabet,, zırhlıı.ında bir öğle ziyafeti darını, istihsalatın cinsini, arazinin ta- Balıkesir, 21 (Hususi) - Başvekil 
vermiştir. Kral, veliaht birinci Pol mamen köylilye ait olup olmadığını, a- ismet İnönü bugün saat dokuzda şeh • 
ile birlikte gemiye gelirken İngiliz filo· razisi olmıyanların araziyi nasıl ve ne rimizi ~ereflendirmi§, halkevinde pa • 
suna mensup zırhlılardan yrimi bir top kadar ücretle kiraladıklarını, amele ih . muk mÜ!tahsilterile görüşmüştür. 
atılarak selnmlanınıştır. tiyacı olup olmadığım, nereden amele Ba,vekil diğl'r memleket meseleleri-

Ziyaf etten sonra Kral, Amiral ile geltllğini ve kaç saat çalıştmldığmı ve 'e ve köyliilerin ticaret ve iktrsat işlerilc 
birlikte Glurius tayyare ~emisini gez- buna muknbil kendilerine ne verildiği - meşgul olmuş, onların anl<ı.ttıklannı 
mi§ ve bütün teferrüatını tetkik etmiş .. ni, üzüm ve pamuk istihsal5.tmm dere . dikkatle dinlemi~tir. ismet İnönü köy-
tir. cesini ve hangi nevi mahsulün daha faz- !ünün masraf ve kar hesaplan üzerinde 

BELEDiYE VE N AHIY E la kar temin ettiğini, kredi meselt"!eri:ıi yaptığı bir tetkiki şu ııözlerile veciz bir 
REiSLERiNi HUKOMET ve müstahsilin hükumetten dileklerini şekilde ifade etmi' bulunuyor: 

TAYIN EDECEK sormu~lar, aldıkları cevaplardan tavzihe "Çiftc;iıi.Nn he1Ab1 ıağlam olun• 
muhtaç gördüklerini incelemişlerdir. devletin hesabı da sağlam olur.,. 

Atina, 21 (Hususi) - Hükumetin v il · - b · Balıke•ı"rlı"l•r bugu··n Ba.,vekı"l'erı"ni erı en ızahata gore, renç erın pa - .. " " 
neşrettiği bir tebliğde §imdiden sonra muk istihtıalatına çok kıymet ve ehem- misafir etmekle çok sevinçli bir giln ya· 
Yunanistanda belediye ve nahiye re- miyet verdiği anlaşılmaktadır. şamışlardır. 
islerinin hükumet memuru say lacağı Müstahsil, başvekilin en küçük te - Başvekil öğleden sonra Ankaraya 
bildirilmiştir. ferrüata kadar giden bu alakalı incele- hareket etmiştir. 

~ahiye meclislerinin bilvasıta seçim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ile yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAYYARE GEM/SiNDEKi 
UÇUŞ MANEVRALARI 

Atina, 21 (Hususi) - Faler lima· 
nmda bulunan f ngiliı: filosuna mensup 
Glurius tayyare gemisinde dün de u
çuş manevraları yapılmıştır. 32 tay
yarenin iştirak ettiği bu manevraların 
tam bir muvaffakiyetle neticelendiğini 
mütehassıs kimseler söylemektedir. 

Manevralarda Yunan hava, harbiye 
ve deniz mUstcşarlarile buradaki ya
bancı elçilikler ataşemiliterleri hazır 

bulunmuşlardır. 

Madrit halkı 
ç'Gı ... : ....... ;_.,. -'----.. -· 

1 stiyormu~ 

Pa.riB, 21 - Madritten bildirildiği
ne göre §ehir halkı co§kun tezahürat;.. 
la ''Erkekler cepheye, kadınlar geri
ye,, diye bağırmaktadır. Halbuki, Se
villa radyosu Madritte kangıkhklar 

başladığını, halkın "Artık kan dökül
mesini istemiyoruz, aehir teslim edil
sin,. diye bağırdığını haber vermek
tedir. 

ALMANYA PROTESTO E'I'l'l 
Berlin, 21 (A.A.) - Alınan ajansı 

bildiriyor: Alman hükdmetl, Londra
daki işgüderi vasıtasile, ademi müd~ 
hale komitesine verdiği bir notada 
Madrit hükumetinin ittihamlarma ce
vap vermiş ve bu ittihamları protesto 
etmi§tir. 

Almanya ayni zamanda, esaslı bel
gelere dayanarak, eldemi müdahale 
mukavelesine knr~ı Sovyet hükfuneti 
tarafından yapılan bir çok muhalefet
leri zikretmi§tir. 

SOVYETLERDEN YARDIM MI 
GlDiYOR? 

Paris, 21 - Madritte binlerce ton 
Sovyet malı silah ve cephane gönderil
mis oldur..u haber verilmektedir. 

- t> 

MUHAREBE VAZİYETi 

Paris, 21 - Muhtelif cephelerden 
biribirini nakzedcn haberler gelmekte
dir. Es~s itibarile hiç bir kat'i harekat 
yoktur. Yalnız Oviedo etrafında şiddet
li çarpısmalar olcluğu haber veriliyor. 

~ 
• ALMAN Emden kruvazörü Cag

liri limanına gelerek demirlemiştir. 

• AVUSTURYA hilkGmeti Fran
aızca Hilmanfte gazetesinin A vustur
yado. satılmasını b'r sene için yasak 
etmiştir. 

• BULGAR telgraf ajansı, bazı 
htikümet azasının, hatta bUtün hüku
metin istifası hakkında dolaşan şayi
ahm yalanlamaktndır. 

• V AHŞOV A yUksek tecim mek
tebinde Lehli ve Yahudi talebe ara
sında kavga~ar olmuetur. Rektör, 
r.ıcktcbi bo~altmış ve dersler tatil c
dilmi§tir, 

Türkiye ve 
lngiltere 

Bir /nf!llız gazetesinin 
memleketımız hakkında 

şayanıdikkat bir 
makalesi çıktı 

Dünkü posta ile gelen İngiliz gaze
telerinden ''The Observer,, de "Balkan
larda değişiklik,, başhklı seri makale
lerden birinin modern Türkiycye tahsis 
edildiği görillmektedir. İstanbul mah
reçli bu makalede deniyor ki 1 

-o~•:ır t •• .,h~·~ sc. .... ıa Bokl:ıı:lnçl Ed· 

vard son Akdeniz seyahati esnasında 

nereye gittiyse çok samimi surette kar· 
~dandı, fakat hiç ıüphe yok ki Türki
yede bu samimiyet tezahürü ıahikaya 
vardı. Türk kolay kolay böyle bit 
tezahürata kalkıgmaz. Yunanhlar ve 
Yugoslavlar gibi, Harbi umumt esna· 
ımda bizimle müttefik olan memleket
lere de mensup değildir ... 

Yeni Tilrkiyenin lkil ve tecrlibeli 
ıefi Kamll Atatilrk, kendi gayelerinin 
İngilizlerin gayeıile müvazi surette 
gitti~i kanaatinde bulunuyor. Bu, pek 
zahir olarak anlatılmaktadır. 

1919 ve 1922 Türkiyesi, baıta tngil
tc-re olmak üzere galip devletlerin aşa
ğılatıcı bulduğu siyasetine karşı isyan 
halindeydi. Bugün 1923 Lozan mu
kavelesinden kalmıı son şiklyet d: 
Montrö konferansında Boğazlar üze
rinden beynelmilel kontrölün lağvedil
mesi suretile ortadan kalkmış bulunu. 
yor. 

Türkiye tam manaaile tatmin ediJ. 
miş bir vaziyette, İngiltereyi sulh bi
nasının başhca direği farzediyor. Hayır, 
ondan daha ileri giderek kuvvetli bir 
İngilterenin Akdenizde ve diğer yerler
de en emin sulh teminatı olduğu telak· 
kisindedir. 

Bu Türk - İngiliz dostluğu ya· 
vaı yavaş, fakat kati ve emin surette 
aylardanberi tekemmül etmekteydi. 
Kıal Edvardın İstanbulu ziyaret edip 
Kamaı Atatürk'le dört defa mülakatı 
bu mükemmeliyeti itmam etti. 

Türkiyeyi ziyaretim esnasında Kamil 
Atatürkün Boğazlarda serbestçe hare· 
keti iade etmesi dolayısile her yerde bü· 
yük bir gurur ve itminan müşahede et
tim. Saltanat günlerinde Türkiyede 
milliyetperverlik yoktu. Yahut da hiç 
olmazsa boğulmuştu. Bugün tam ma 
nasıile mevcuttur. 

Haksrı: bulunan bir buahede mad
desinin kaldırılması yolunda millt duy· 
gulan kılıç şakırdatmak gibi jestll'rle 
ı-.arekete getirmğe ihtiyaç hissetmeme
leri rejimin kuvvetine delalet eder. 

O zamanlar Umumiyetle Türkiye
rin Çanakkaleyi hemen tahkime 
girişeceği zannediliyordu. Bununla be
raber, Boğazlan bir defa ziyaret etmek, 

Celal Bayar'ın 
oeyanatı 

(Vsyan• 1 n,cide) 

bu ~irkete bırakılan yüzde elli prim 
hissesine ait teknik ihtiyattır. 

3 - Hükumet, memleketimizde si· 
gorta emniyetinin ve bu iki sigorta 
şirketine sigortalı bulunanların za· 
rardan korunması için lazım gelen e
saslı teşetbUslerde bulunmuştur. 

Başta Milli Reasürans olduğu hal· 
de memleket mizde yerleşr•'' bulunan 
sigorta şirketleri bu teı;ebbüse müza· 
heret gösterdiklerinden aşağıdaki §& 

kil ve usulün tatbiki kararlaştırılmı_r 
tır: 

A - Hayat, harik, kaza ve diğer 
nevi sigorta bran.slanna ait olan bu 
iki girketin Türkiye ajanhklannda.n 
alınmış ve Türkiyede kayıtlı poli~de
ri bulunanlar, kendi mcs'uliyetleri al· 
tında intihap edecekleri Türkiyede 
çalışan sigorta şirketlerinden birine 
ellerindeki eski poliçelerini ayni fiyat 
ve ayni eşkAJ dahilinde - yalnız işti· 
ra ve ikraz isteme hakları müracaat· 
lan tarihinden itibaren iki sene müd· 
detle tecile tabi tutulmak şartile -
yeni poliçelerle tebdil edeceklerdir. 

Bu suretle sigortalılar bir zarar 
görmemi3 olacaktır. 

B - Yapılacak muameleyi tafsila· 
tiyle öğrenmek lstiyenlerin, Yeni PoS 
tahane arkasında Türkiye hanındJ 
bu maksa~a tesis edilen bilroya ınli· 
racaat etmeleri llzımdır. 

4 - Türkiye Milli ve Feniks d6 
Viyen sigorta şirketleri hakkında ad· 
liyece 1Aznn gelen muamele ve taJd' 
bat yapılmaktadır. 

5 - Sigorta şirketlerinde yapılaJl 
umumi tefti§ neticesi muamelelerinde 
görülen noksanlar düzelt~!rilmektr 
dir. 

Şirketlerin kanunen vekilete kat"' 
§I vermeye mecbur oldukları temina~ 
lannın bir kısmını teşkil eden ga) 
menkul kıymetlerinde vuku bulan s~· 
kutlar sebebiyle bazı şirketlerin ek51' 

len teminat karşılıklan tamamlatt; 
nlmaktadır. Müddeti zarf mda bu n<' 
sanlan tamamlamıyan §lrketler hllJ(• 

kında kanuni takibat yapılacak vt 
·ıebunlar ayrıca gazetelerle ilA.n ed 

cektir. 

6 - Memleketimizdeki sigorta eıl~ 
dilstrisi hakkında mevcut kanuni v 
nizami hükümler on senelik terı:U~ 
ye göre yeniden gözden geçiriJ:nıştl 
Milli ihtiyaçların bize emrettiği şe
kilde mUzeyyel ve yeni bir kanun P;~ 
jest hazırlanmıştır. Proje Büyük 1- ~~ 
Jet Meclisine arzolunmazdan evvel e
mumt bir anket mevzuu teşkil ctıtl 
si için gazetelerle neşredilecek~ 

tfj 
Türkiyenin tasavvuru böyle otrrıuŞ ('1.

11
• 

dahi, derhal hareketl' geçı--Al· hU· '1 
sunda istical göstermediğine her batı 
kimseyi ikna edecektir.,, 



Günün Meselesi 

Bir Avuçta 38 Sinek 
Vakanın ıahit/e,.inden biri şöq/e diyor: Cürmü me~hut mahkemelerinde ne var, ne yok? 

"Herşeyden evveı çöpleri eşe- K · L"t·f y s· S h 
leyen insanların önüne geçmeli';, omısere a ı e apan ır ar o 

. · · - ~ Mahkemeye Düştü 

Mecidiyeköylü sineklerden şikayetini anlatıyor .. 
- Her adımda bir fırka karargah: taşıyarak tarlalara döküyorlar. Bu da 

ltunnuşiu... menedilmelidir.,, 
- Bari ilinı harp etseler de ... 
- Ne münasebet ... Etraftan gelen 

lcrıe birleşiyorlar. 
- Yeni bir yer keşfetmişler: Liköı 

1•brikaır.. Tatlı kokusunu almı~lar .. 
Şin:ıdi oraya hücum ediyorlartru§ .. 

- Ne f. Hücum etmişler bile .. Fab. 
rilta tatil edilecek diyorlar. 

l3u sö.zler, Mecidiye köyünün iki Uç 
dükkanı önündeki meydanlıkta k:;nuşu. 
luyordu. Vali ve Parti Başkanı Mu. 
hittin Üstündağm "Gazeteciler gidip 
törsuıılcr.,, Sözü üzerine !stanbulda ilk 
defa rastlanan bu tarihi hadiseyi görme
le ben de gittim. 

DünkU gezintimde sinek akınına 
11lrıyan yerlerin çoğunu gezdim. Kay
dc değer yerleri ve gördüklerimi kısaca 
ilrıJatayım: 

Mecidiye köyü sinekten kurtulmuş 
dcfildir. Ekmek satan diikklnm öniln
~t dikkat ettim; Ekmeklerin dörtte 

• •• 
Eşekle çöp taşıyan Ali adında bir 

köylü: 
- Günde on beş sefer yapıyorum. 

Tarlaya yayıyor, her gün taşıyorum .. 
Dedi. 

NETiCE: 
Belediyenin yeni aldığı tedbirlerle 

Mecidiye köyü ve havalisinin sinekten 
kurtulacağı söylenebilir. Yeni tedbir, 
çöpleri Zincirlikuyu arkas•ndaki çukur 
lara doldurup hemen üstünü toprakla 
örtmektir. Bu takdirde çöpler koku 
neşretmiyecekler ve sinek çöplenemiye· 
cektir. 

Bu havadis, sinekten canı yanan ve 
sinek düşmanı kesilenleri haylı sevin
dirmiştir.. Yalnız etrafı sarmıı olan 
sineklerin kökünü kurutmak lbmı. 

Mecidiye köyünden ayrılırken §ÖY· 

le konuşulduğunu duydum: 
- Bari hepimiz birleşerek Flit ala 

h~ .. • -"---'- t--r1--, ..,._...._ F.1; hm 
ır avuç ııallamakla yakaladığı sinekleri 

taydı: Tamam 38 tane ... Aadım attığr
~z Yerden bir rliı:gar gibi sinek dalga
~Yor. Köyün biricik aşçısı dükka· 
~ı kapamıştı. Sordum. Bir köylü 

Seninki de ama akıl. Fliti ha· 

'°Yle bir §aka ile cevap verdi: 

vaya mı sıkacağız 
- Azizim bir buçuk ay tahammUl 

ettik. Bir o kadar daha sabrederiz .. 
Önümüz kış, sineğin köküne kezzap 
suyu... Alimallah hepsi mahvolur. 

N. A. - İki gün önce elinde ekmek, ga-
tctc . . . ----------------"~ ıçın resmı alınmıştı. Sonradan: 
t ~ğe bal sürdü, sinekleri toplayıp 
ı:;un çıkarttı 1,, diye bir ııyia çıkardı
~ · Şimdi karakoJdadır, ifade veri-
or ı.,, 

Diğer bir köylü §Öyle dedi: 
!ı· - Burada aıçı dükkanı açılır mı hiçi b; tabak yemeğin iki lokması yene
Orı ır. Üçüncü lokma, muhakkak on. 

bcı sinekle beraber gelir. 
• • • 

ti\ Sinclderin likör fabrikasına akın et· 
lcri söyleniyordu. 

~ Oraya akın etmeyip nereye akın 
db... er. Sinek şeker kokusunu alır da 
-ur ınu?. 

~~Çöplerin dökülmekte olduğu yere, 
lı 

1
&•thane üstündeki sırtlara gittim. 

~Cd~Yenin yeni tedbirleri ile muhak
' hır salgın hastalığın İstanbulu sar
b(S~~~n Önüne geçtiğine kani oldum. 
~Cti ~len çöplerin üstleri kamyonlarla 
h;ı1~ilınekte olan topraklarla örtülmeğe 
't Cr nınasına rağmen koku müthiştir. 
~ Yer birikmiş çöplere bir taraftan 
~c;ıar.. bir taraftan köpekler ve bir 

'l{,~n ınsanJar üşüşmüş .. 
htı .~Pelı: ve kargaların üşil§meıinl ta
ili torı:nek lbun, fakat insanlann orada 
'lertlrtc?. Kokudan kaçmaları lhrm ge-

tr or .:ıl a~ ne arıyorlar?. 
l~~ en mühim mesele .. 

tiirc un •inek yüzünden haylı zarar 
b n "e . 

KISA HABERLER 

Yeniden tesis edilen Beyoğlu, Beykoz, 
Kadıköy, Yeniköy, Bakırköy ve Eyüp cUr -
mu meşhut mahkemeleri ayın 26 neı pazar. 
tul gUnUnden iUbaren v&Zlye!eye başlıya _ 
caklardır. 

· • GUmrllkler id&reııt Galatadakt Çinili rıh 
tnn Hanma nakledilip hepsi burada toplan • 
dıktan sonra scrvtslerfn yeniden tanzimine 
b~lanaeaktır. 

• Çimento !lyaUanncıa vakJ olan şik!yet.. 
ler U.Zerine ticaret odası t.ara!mdan tetkikL 
ta devam cdUmektedfr. 1htıktrm daha zı _ 
yadc perakende satışlarda olduğu anlaşıl _ 
mıştır. Toptan fiyatlar nonnaldir. 

• Ankarada açılacak el ve ev işleri sergi_ 
sine gideceklere bilet Ucretlertnde yapıla • 
cak tenzJIM sergi beynelmilel mahiyette oL 
madığı için mUna.slp görUlmemlştlr. 

• Ankara belediyesi bir teşrin!eanı 936 ta. 
rib.inden itibaren aemerll ve kUteıı hamallık 
usuıunu kaldınnııtır. KUteciler nakliyatı el 
sepctlerlle yapacaklardır. 

• lktısat veklletl bUyUk arızalar mUstes_ 
na olmak Uzcre vapurlarm tamir mUddetlnl 
on sekiz aya çıkarmaya karar vermiştir. 

• Orman mektebinin ıchıimlzdekı kısmı 

için Avrupadan ~.nl protesllrler celbedf'me_ 
sine karar verilmiş ve dört ecnebi profe _ 
sllrle mukavele yaprlmr11tır. 

• Muhafaza umum kumandanlığı cenup 
hududundaki muhafaza alayınm noksanları. 
nr tamamlamak Jçtn eon iki S'"ne zarfında 

ordudan asteğmen olarak terhis edilmiş bu.. 
lunan subaylardan lstıycnlerf muhl\faza su_ 
haylrJtı hizmetine almaya l<arnr ""rmıştır. 
Yalnız bu ırubaylann top~u Ye~·::ı ct\\•art ol • ı.ı h evınde rahatı bozulan bir zat 

-
U•u.ıta §unlan ıöyledi: ması lflzumu bulunmaktadır. 

. Sıncğ' • San'at mekteplerini mUtPhıı s:s ustalar_ 
ti c1 1. ın yayılmasına bu çöplilkle· la takviyeye karar veren mo.arlt vokAieU c ıycn · 
~tlcr . ınıanlar da haylı yardım et- mUsıı.baka imtihanı ile maraııgov., demfl'cl, 
tlbct dır. Belediyenin aldığı tedbirler elel>triltçl ve dökmeci olaralc usta muallim 
llllc'-ct•~cıirini gösterecek ve köyümüz almaya karar vermiştir. Bunların san'at 

"' ~ •• k m,.ktebl mezunu olmalan esastır. 
Çt:Pliılcl Urtulac:ak. Fakat bir defa • önUmtızdeld hatta fclndc Alman ticaret 
Socuı..ı erde cam kınğ· ve saire tophyan nıız•rı doktor Saht'ın yanında otuz sekiz ki. 
tılcrıe arı rnenetmclidir. Bu devam şlllk bir heyetle lstsnbula geleceği bildlrflL 
~ ha &inek salgını değil, hastalık sal- yor. 

Jı_1• !~'Y•c:ak.. • Yu.,.oaıavya B~ekJll Stoyadlnovtç bu 
~ ıı: tıc:ı aym yirmi yedinci gtlnll şark ekspresi ile 
C>;.ııue ve er. mlihim mesele, bir çok ı:ehrlmlze gelecek, o gUnkU ak§am trenlle 

r, ~CSpleri gübre diye küfelerle Ankaraya gtdecelctir. 

Tramvayda yakalandığını gören bir yankesici de parayı sahibine iade etti 
takat Cürmü Meşhut mahkemesine düşmekten kurtulamadı 

:Meşhut suçlar kanununa göre asli
ye ve sulh ceza mahkemelerinde dün 
muhtelif mevzuda davalar görülmüş
tür. Müddeiumumi Hikmet Sone!, sa
at on altıya kadar gelen on vak'adan ı 
üçünü asliye ceza mahkemesine, dör
dünü sulh ceza mahkemesine gönder
miştir. Geri kalanlar hakkında da ta
kipsizlik kararı vermiştir. Bununla 
beraber. akşam üzeri başkaca bazı vak 
alar gelmiş ve muhtelif muamelelere 
tabi tutulmuş, kararlara bağalnmış
tır. 

lamı§, parasını aşırmış. Hasan, Yaşa
n kovalamış. O sırada karşıdan polis 
Naki. sökünetmiş. Ya.~ar, polisin çı

kageldiğini görünce, hemen arkasına 
dönmüş, ''Al birader, paranı!,, diye, 
~ırdığı parayı Hasana uzatmı~. Fa
kat, gene yakalanmış! Bu vak'anm 
davası, asliye dördüncü cezadadır. 

BiR SARHOŞ LATiFESi 

Eminönü malmlidürlüğü memur
larından Süleyman oğlu Servet, ev
velki gece saat yirmi üçte içkili ola-

rak Eminönü merkezine gltimiş, 
lislere ''ne duruyorsun~ be y 
Ankara caddesinde millet çekmiş 
bnncayı, biribirini öldürüyor!,, de 
Polisler, bazı kimseler arasında 
ga ve cinayet oluyor, zannile dış 
fırlamıı;ılar. Hiç bir şey yok, he 
raf s8..kin ! lş anlaşılmış, Servet, 
hoşlukla suç uydurduğu kaydile 
kalanmış. Kendisi, "komiseri t 
dım, latife kastile söyledim, alı 
dular beni karakolda,, diyor. Da 
asliye dördUncil ce7.adadır. 

Dün ak§8.D1 Ü?.eri Mliye dördüncü --------------------------------i 
ceza mahkeme.sinde görülen davalar-
dan birinde, Tophanede Defterdar yo
kuşunda 35 numaralı apartımanın da
irelerinden birinde oturan Eleni ile 
ayni apartmıanm başka bir dairesin
de oturan eski nahiye müdürlerinden 
Cemal karşılaşmışlardır. 

Bu davada, Bakırköy kaymakamı 
Velinin kansı ve eski .na.lıiye müdür
lerinden Cemalin baldızı Fatma Ser
firazla kaymakamın yanında çalışan
lardan Şükrü, apartımanda kiracı Mus 
taf a, misafirlerinden kardeşi komis
yoncu Halil, Eleninin dairesmde pan
siyoner Hasan, fl&hit olarak dinlenil-
mişlerdir. . 

Mesele, au: Elenin in iddiasına ge>
re, Cemal, kendi dairesine zorla gir
mi§ ve kendisini tokatlamıe, yUzü bu 
yüzden kanamış. Bu vak'adan evvel 
de, gitmi§, Bostanbaşı mevkii komi
ser muavini Şadullaha, kendisininin 
hal ve tavrı hakkında nahoş ve asıl
sız bazı şeyler söylemiş. Buna karşı 
Comu.lin iddiQlilma golinee, o da., ka
dın hakkında hiç bir şey söylemediğ,i 
fakat kadmm, aleyhinde bulunuldu
ğunu ortaya atarak, kendisini dai~ 
sinin kapısından içeriye çekip tokat
ladığı, üstelik sövüp saydığı, şeklin
dedir. 

Cemal, bunun mürettep bir vak'a 
olduğunu, aparbmandan dolayı Fat
ma Serfirazla aralannda hukuk mah
kemesinde dava bulunduğunu, tasar
ruftan çıkan ihtilaf bir taraftan h~ 
kuk mahkemesinde tctklk edilirken, 
bir taraftan da Fatma Serfira.zm teş
vikile Elentnin böyle bir dava ortaya 
çıkardığını söyledi. 

Şahitler, dinlenildi. Bazılan Ceına
lni, bazdan Eleninin, bazılan da iki
sinin lehinde ve aleyhinde söylediler. 
Mahkeme, §ahitleri yilzleşttrerek, ifa.
deleri arasındaki milbaniyetin hal ve 
telif ine çalıştı. Bu sırada gerek Ce
mal, gerek Elenf, eahitlerin ifadeleri
ne muhtelif noktalardan itirazlarda 
bulundular. 

MUddeiumumt muavini, dosyayı 
gözden geçirerek, göril§ ve dü3ünll3tl
nU anlattı. Cemale, zorla daireye gir
mekten ve tokatlamaktan ceza iste
di; sövmekten beraet... Elenlye de, 
dövmekten beraet, sövmekten ceza. ... 

Cemal, İrfan Emin Köse M.ihal oğ
lunu avukat tutmuştu. Avukat, bu 
davanın, meşhut suçlar kanunundan 
istifade edilerek ortaya çıkarılıp mU
ekkelinin zarara sokulması maksa<!ı 
görilldUğünU ortaya attı, ınUdafaa yap 
tı. Bu arada müdafaanın tafsil \'e tel
hisi noktalarından aralarında müna
kaşrunsı bir konuşma geçti. 

Müdafaa bitince, reis Fazıl, aza 
Suut ve Atıfla görüşerek, kararın 
müzakeresi için muhakemeyi bıraktı. 
Karar, bu sabah saat onda bildirile
cektir. 

İstanbul mıntakasında vukua gelip 
de me~hut suçlar kanununa göre ad
liyeye intikal eden dünkü vak'alardan 
diğer bir kaçı da, şunlardır: 

Hasan ~simli biri. Eminönünden 
tramvaya blnmi§. G~dcceği yere git
miyen bir tramvaya yanlrshkla bindi
ğini öğrenince, köprü Ustünde inmek 
istem :ş, sahanlığa cıkmış. Bu sırada 
Zihni oğlu Ya§ar adlı biri, cebini yok-1 

Şark Demirqollarına ait 

müzakere/er devam ederkerı. 

Şirket ne kadar katarla ne 
kadar yolcu taşıyor? 

Yedi senelik bir istatistikte muhtelif sebeo
lerden do/ayı l}Olcu miktarının azalarak 

hasılatın dü~tüğü tesbit edildi 

Haccrin kııtili Hüseyin 

Hacerin katili 
yakalandı 

Feci cinaqet kadının pa
ıaşına tamaan işlenmiş 

KadıköyUnde Mahmut baba mez.ar
lığmda öldürülen CldeU Hacerln ka
tili olan uker HUseyin evvelki gece 
ya.kalanmıı, UıkUdar müddeiumumi
liğince tevkif edilmietir. 

Katil dUnkU gazetelerin yazdığı 
gibi Cimcim HUaeytn değil, Gllreleli 
HUaeytndlr. 25 yaşında olan Hüseyin 
blr eenedenberi Hacerle görl'şmekte
dir. Kırk yqmda olan Hacerden ara
aıra maddt yardım görmektedir. Hü
seyin ayni zamanda Cimcim Hüseyi
nin metresi Şer fe ile de münasebd 
teeiı etm(ftlr. Şerife, Hacerin ev ala
cak kadar parası bulunduğunu ve bu
nu beline !larılt §al arasında sakladı
ğını söylemiştir. 

Hilseyin bu paraya tama ederek 
geçen cuma gUnU gecesi Haceri saat 
onda mezarlıkta kama ile öldürmüş 

sonra b&8rna bUyUk bir ta.'] vurmuş, 
iyice öldükten sonra Ustünü aramış
tır. Hüseyin ümit ettiği pur:ı yerine 
ancak 10 lira bulmuştur. Hüseyin ci
nayetten sonra f"crlfeyi bulmuş, saba
ha kadar berabc.>r kalmış. Haccrdeu 
aldığı on liranın bir lirasını Şerifeyr 
Yermiştir. 

Şerjfe sıkmtırılınca katilin dostu 
Cimcim Hüseyin değil, Güreleli Hüse
yin olduğunu sö Jemiş, HüseyJn ya
kalanınca tabaka.'lının kanlı olduğu 
tesbit edilmiştir. Gürcleli Hüseyin su
çunu inkar etmektedir, 

1 
Şark Demiryollarının hükumeti 

ce satın alınması etrafında Ankar 
müzakerat cereyan ederken bu şirk 
taşıdığı yolcu mikdarı ile has:Jatr e 
fmda malCımat vermeyi faydalı buld 

Şirket, Küçük Çekmeceye kadar o 
banliyö hattında 929 senesinde 9274 
U: işletmiştir. Seneler geçtikçe k 
sayısı arttırılmış, 930 senesinde 98 
931 senesinde 10357, 932 senesi 
llOOG, ')33 ;:ı1;nc.:ı.in.lc 1111e \ı.e>'-c." 

}etmiştir. 

929 senesinde 3. 792.501 yolcu, 
senesinde 3.963.583 yolcu, 931 se 
sinde 3.663.243 yolcu, 932 senes· 
2.989.818 yolcu, 933 senesinde 2.709. 
yolcu taşınmıştır. 

Otobüslerin rakabeti karşısı 
şirketin varid2tı son s~nelerde hayl 
zalm·§tır. 

Nitekim 929 senesinde yoku hası 
t, 12.691!1 lira iken 933 senesinde has 
257.360 liraya kadar düşmüştür. 

Basın Kurumunda 
bayram~aşma toplantı 
lstanbul Basm Kurumundan: 

Cumhuriyet bayramına tesadllf 
den 29 - 10 - 1936 perşembe g" 
akşamı saat 19 da Basın Kurumu 
bir bayramlaşma toplant sı yapıla,. 
tır. Üyelerden istiyenler o akıam kur 
merkezinde beraberce akşam yeme;; 
yiyebileceklcrdir. Ancak yemekte 
mak istiyenlerin 50 kuruş tablidot 
rasım ayın 27 sine kadar kurum katib 
vererek isimlerini listeye yazdırma a 
lazımdır. 

CUMHURiYET BAYRAMIN 
YAPILACAK TÖRENLER 
Eminönü HalkeYi Cumuriyet b 

ramının l4 Uncü yıldönümü mlina 
betile büyük bir program hazırlam 
tır. 

Bu programa göre 2 teşrinie 
çarşamba günü Alayköşkünde dok 
Celıil Tahsin tarafından konferans 
göstcrit kolu tarafından da tems.1 ' 
rilccektlr. 

29 teşrinievvel perşembe gün 
Taksim stndyomunda saat 14,30 c 
T'"ı.,ı; •• ..,.,ı., .. ~rnqnını:ı "'"rb""'t ,..;; .. ~ 

şamplvon'u[hı yapılacak. Aksam s: 
at 16 da M"rkez salonunda tertip ed 
lecek bir törenden sonra gece saat ~ 
de de bir balo verilecektir. 

SOVY ET ELÇiSi BEKLENJYO~ 
Avrupada bir seyahatte bulU! a 

Sovyet Rusyanm Ankara büyük elç 
si B. l{araha.nın Cumuriyet bayramı 
dan CV\"cl şehrimizde bulunacağı \ 
mulmaktadrr. 
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Ankara'ya gitti 15 d b. · k 1 
İstanbul kWtür direktörü Bay Tev yaşın a ır çocu 

fik Kut dün akşam Ankaraya gitmi§- d k • k k 
tir.Bay direktör Ankarada tstanbulun yaşın a 1 iZi açırmı 

Daqısının Oqiu 
Anlatan: Vır Guı orta, lise ilkokullannm vaziyeti et-

- Karın hurda değil mi? l rafında Bakanlığa izahat verecek, bir ( • A ı· c M hk • d 
- Kocan söyledi: Bir miras me- kaç gün sonra dönecektir. zmır S Jye eza 8 emeSJD 

- Hayır. Bir mirasa kondu. Kalk-
tı Cenuvaya gitti. Orada miras mese
lesini halledecek, paraları alıp gele
cek. 

- Ya? demek 1atıyada hısmı ak
rabası vardı? 

- Dayısırun oğlu İtalyandı. Büyük 
bir şarap tüccariydi. 

- Demek kann İtalyandı ha! Ben 
onu Normandiyalı zannederdim. 

- Anası İtalyandır, babası Fran
sız. 

- Ama hiç ltalyadan bahsetmez
di. 

- İnsanın akrabalannı senelerce 
kaybettiği oluyor. Bakıyoruz bir gün 
akrabamızdan biri meydana çıkıyor .. 
Sonra tekrar kayboluyor. Sonra tek
rar buluyoruz. • 

- Hele böyle 7.engin bir hısım tek 
rar ortaya çıkarsa iyi oluyor, değil . ., 
mı. 

- Evet. 
- Sen neye gitmedin Cenuvaya? 
- İşim var. Zaten karım da bir iki 

giln kalıp gelecek. 

• • • 
DlSrt gün sonra. 
·- Karmdan haber var mr, ne za

man geliyor? 
- Bir kaç gün daha kalacak. Dün 

bir mektup aldım. Brindisiye gittiği
ni 85ylilyor. Orada dayısmm oğlunun 
bir tuhafiyeci dükkim varmış. 

- Şarap tilccan demedin miydi? 
- Hem şarap tüccarı, hem tuha-

flyecL 

Beş gi1n daha geçti. 
- Nasılsın? 

- Mersi. Sen nasılsın! 

selesini takip ediyormuşsunuz. • d . ll • k 1 b• d 
- Kocamın yalanı boldur! Benim l'enz te rlS USU erz mera l 11 8Va 

kaçtığımı söylemeğe çekinmiştir de.. ? 
- Hakikatte nerde bulunuyorsu- nasıl tatbik edilecek. 

nuz? 
- İngiltere ile Fransa arasında 

sefer yapan bu vapurda, kaptanla be
raber. 

- Gü?.el. Kocanızın bundan ha~ 
ri var mı? 

- Dün haber almış olacak. Mek
tup yazdım. 

• • • 
Dört beş gün sonra Fransaya 

dönen adam arkadaşile karşılaştı. 
- Ben 1ngiltereye gittim geldim. 

Karın da Hindistandan herhalde gel
miştir. 

- Hayır, daha gelmedi. Dün bir 
mektup aldım .. 

- ??? 
- Japonyaya gitmiş ... 
- O halde gelmesi yaklaştı d~ek. 
- Niçin? 
- Öyle ya. Dünyayı Şarktan Gar-

be dolaşmış oluyor. Haritan yok mu 
senin, açıp baksana: Japonya lngil
terenin yanındadır. 

"l:ngiltere dedim de aklıma geldi: 
Manş denizinde işliyen vapur diln bat 
mış. 

- Batmış mı? 

- Evet, ne var? 
- Karım onda ictl! 
- .Taponyadan mı geliyordu? .. 

YENi SOVYET B~ KONSO. 
LOSU 

Kilittir direktörlüğünün bu yıl ilk 
okullarda tatbik edilecek tedris usul
lerini gösteren bir broşür hazırladığı
nı yazmıştık. Broşürden nasıl istifa
de edileceği etrafında dün bütün mın
takalarda ilkokul öğretmenlerine 

ispekterler tarafından izahat veril· 
miştir. 

Broşürdeki yıllık plan bu ay sonu
na. hazırlanarak her okulda tatbik e
dilmeğe başlanacaktır. 

AKŞAM K.IZ SANAT OKULUN. 
DA YENi KURSLAR 

lıkokul öğretmenlerine mahsus ol
mak üzere Beyoğlu Akşam kız san'at 
okulu biçki, dikiş ve ev idaresi kurs. 
lan açmıştır. lstiyen öğretmenler ak
şam 4 den 7 ye kadar kursa gidebile
ceklerdir. 

YENi TAYiNLER 

Ataadolu ar1oadafımız yazıyar: 
lzmir asliye ikinci ceza mahkeme

si mübaşiri, iriyan gürbüz bir deli
kanlıyı hi.kim Halim Sıdar'm huzu
runa çıkardı ve suçlu mevkiine oturt 
tu. Seydiköyün Sandı karyesinden o
lan bu delikanlı, bir bakışta yirmi ya
şını geçkin gibi görünüyorsa da do• 
yadaki nüfus cÜZdanma göre yaşı 
henüz 15 dir. Yani 1337 doğumludur. 
Suçu da kız kaçırmaktır. 

lşin asıl garip olan ciheti, bu ço. 
cuğun kendis~nden dört yaş büyük 
yani 1333 doğumlu Ayşeyi kaçırmış 
olmasıdır. 

Hakim, karşısında duran, kocaman 
adama sordu: 

- On beş yaşındaki çocuk ta kız 
kaçınr mı ya?. 

Suçlu Muharrem önüne baktı. u. · 
tandı. Ses çıkarmadan okunan karar
nameyi dinledi. Meselenin ne olduğu
anlqıldı. Şurada kısaltalım: 

Sandı köyünde Ayşe adında bir 
kız var. Söylenildiğine göre köyde bu 
kıza göz koymıyan delikanlı hemen 
hemen yok gibi bir şey ... 

HattA, iki yıl evvel bqka birisi 
tarafından kaçırılmış, yine kurtanl
mış ... 

Fakat suçlu Muharrem daha acar 
çıkmış, bir gün Ayşeyi yakaladığı gi
bi evine götürmüş, bir müddet dağ
larda Leyla ile Mecnun hayatı geçir
mişler ... Fakat taarruz falan yok .. 

Kızın babası, köy ihtiyar heyeti 
ve jandarmalar, faaliyete geçmiş .. Ni

lu olarak miivacıeılıelerine karar 
ve muhakemeyi başka bir güne 
etti. 

Bir eşek 
Bir çocuğa ötdürdü 
Balıkesirde KepsUde bağlı 

kertik köyünden Hakkı oğlu Rıza 
ğirmene giderken eşeğinin bir h 
suzluğu yüzünden feci surette öl 
tilr. 

Hadise şöyle olmuştur: 
On yaşında olan Rıza yanında 

ni köyden 30 yaşlannda Sait k 
Şef ika olduğu halde Biğadıcın 
barda köyüne buğday üğütmeğe 
mektedir. 

Yolda Rıza hayvanını koluna 
lamıştır, arkasından da Şefikanın 
vanı gelmektedir. 

Beşpınar mevkiinde, neden old 
belli olmıyan bir şey yüzünden 
huysuzlaşmış, ürkmüş, ve çifte a 
rak alabildiğine koşmıya bqlamı 
Tabii Rıza da ip kolunda bağlı ol 
ğu için taştan taşa çarparak, çalıl 
takılarak hayvanın arkasında sil 
lenmektec:ir. 

Rıza kan içinde olduğu bir sırs 
ip kopmak suretile kurtulmuştur. 
kat 500 metre kadar sürüklene 
adamakıllı kan döktüğü için day 
mıyarak ölmüştür. 

- iyiyim. Karm Jl&Bll, gelmJetSr 

tabii artık tta.ıY&dan.1....? ;J8l~li0~:::;:~~ """"'_.,.= vaıra pıfiıear=~ 

Kadıköy Akşam san'at okulu biçki 
dikiş öğremenlfği stajiyerliğine Ne
bahet, İstanbul Akşam san'at okulu 
moda stajiyeri ŞükGfe :Edirne Akşam 
kız san'at okulu moda öğretmenliği
ne, İstanbul Selçuk kız enstitüsü biç
ki dikiş öğretmenliğine Fesahat, İs

tanbul Akşam erkek san'at oktilu d~ 
kilcll stajiyerliğine Mahmut, Galata
saray lisesi tarih coğrafya öğretmen
liğine Reşat, İstanbul erkek lisesi 
türkçe öğretmeni Tahir Nejada ilAve
ten okul baş yardirektörlilğü, İstan

bul erkek lisesi tarih coğrafya öğret· 
meni Nevada ilivetm. yarqirektör.. 

hayet Ayşe sağlam olarak babasınınH ---------

1
---__, 

evine teslim edilmiş.. a yatı ucuz at~.~• .. M"t"rı 
ltte bu suçlu M · ?. 

me,e llevkedllmit bulunuyor. 1\-""'-tll ııc caı.ım • mrı ki! 
- Ne olmt11 
- Daymmı oflunun portakal ttıo-

earlarmdan alacalı V&l'IDJI. Onlan 
'almak için İ8tanbala kadar gitti. 

- Daymmm oflu earap ttıcean 'Ve 

~ delt1 miydi! portakalla ne 
_. ftl'! .. - Portab1 t8ccarlıtı da ediyor

- Bir taafta ....... 
- Ne haber-? 
- 8cıl'm&. O;yıe mlllkl1&t gdayor 

idi 1llttln illerle de llanm tek bqma 
......,.. llmcll de !üeııderiyeye .... 

- Jlmıak ebne, yakmda plir! 

••• 

• • • 
Arbdaetarmdan biri bir giln Fran 

~an qutereye gidiyordu. Kana de
de ilorliyen vapurun gtlverteebı

oturmuı, etratma bakıyordu. 
Birden gözil kaptan kötktıne illeti. 
tanın yanmda bir kadm vardı. 

: Bu, karwnm miraa peşinden 
tunu söyliyen arkada1111m ka-

iki aydanberl Çekollovakyada bu
lmwı Sovyet Ruayaıım Tu8 ajansı 
muhabiri B. StoktitBkl tehrimbe gel
mJetir. Cumarteel gUni1 .Anka.raya gi
decektir. 

Haber alc1Jlmım. söre mee1eJrta. 
IJlllJZ blaat tedavi oldufu gibi refl
Jruma da Pragda muvaffakiyetll a
pandisJt ameliyatı yapıhmftır. 

Kmdilerine nçmff olsun der ve 
devamlı llhhat tememı1 ederiz. 

bul Jm l riyaZlye ağretmeııı lle
dfhaya ill.veten okul ba§ya.rdire'ktarlOk 
l.stanbul kız ?isesi fen bilgisi öğretme 
nl Jlakbuleye ill.veten yardfrektörlilk 
İaldllp oıtaotuıu dikit öğretmenllfi
ne Fatma Temfzlıoy, Adapazarı orta
okulu tablfye ağretmenlfflne Mem
duha, !mdr Karpyaka ortaoblu ı. 
rih cojrafya lSiretmenlfflne Nahlt, 
İ8tanbul erkek lisesi Jr!tibl 0mer Sl
yuaı bllgDer okulu Jrltlplljine, Kum 
kapı ortaoblu riyaziye ağretm~ 
ltne otuz tayin edllınle1erdir. 

Güreşçiler toplanmıya başladı 

Şelırimüe geletı mlaafir ~ 
Cumuriyet baynunmda Takaim Diğer pehlivanlar da bq altına ve 

stadyomunda tutupcak olan pehlivan bllyUk ortaya tutpcaklardır. 

ıar eehrimbde toplanmaktadır. Su Sporu Klübü 
DUn de Bulgarlatan.Wı Emrullah 

pehlivan gelmletir. Pehlivaıılar Sir- latanbal Su Sporlan Klübüıa._, 
keci otellerine mJaafir edilmektedir- KlilbilmllzUn ıenelik konıreeı Teı· 
ler. Şimdiye kadar gelenler l\UllardJr: dnievvelin 24 i.lncll cumarteei ~ll ea

Babaeakili İbrahim, Somab Abdüa at 16 da klübUmüzi.ln Moda merkezinde 
selam, SmdrrgJlı Şerif, Beyköylü SU- toplanacaktır. 
leyman, Vizell Arif, Bulgatjstanlı Aza1ar.n muayyen "1nde klipte 
Sabri, :U.nfealr Halil, GUnenH Çen- b_.tuıımalan. ehemmiyet.le rica ol•ur. 
gel. Afyonlu Silleyman. Kara Ali, Te- Eberiyet haad oJmadıp takdirde aynı 
kirdağlı Hüseyin, Mtlliyim, Adapa- gi1n eaat 17 de ikinci bir toplantı yap •• 

arkadapu gördil. Konuştu- zarlt Arif Maırllalı Rltattir. lacak ve def• toplananlar ne bclar 
: 1 Bunlardan kara A1J, Tekirdağb oluna olaun ldiip nimunam~ 20 
- Ben slzt lflndlstanda zamıedi- ı Hfuıeyin, Afyonlu Sflleyman Adapa- nci maddeli mucibince eberiyet hall1 

lllNlmll! zarlı Arif. Manlsah Rffat bq ııe\li- olmuı addedilecektir. 
- Ne mtınuebet! vanlığa gUreoeceklerdir. latanlnıl Sa Sporlan Kliibii 

Durupıada, maznunun gösterdiği (V11yanı Birincül~I 
müdafaa şahitlerinden birisi: lir. Pabt nurl? Onu bilemem. 

- Hani haddim olımyarat ben de kOmetimb her iti dilfiinmilttür 
adam kıthlmda köy lzasmd!lnım. Se- Sise •khmm milli misalleri uya 
Din anhyacaim, bu ift;en haberimiz KByde her py ucudur, fakat • 
vardı •• Bir gUn tiltlln tarluma gider- gQç. Bfr defa bir motör llzOm ı 
ken Yolda Muharremle Aneye rast- dik. lamı oa.an pata almad•k. Şu 
ladım, Muharreme: raf, bu masraf derken Oate borçhl 

- 'Olen dedim. Sizi arayıp patır· kıyorduk. :Yumurta, kavun, ka 
lar. Git teslim ol. Sonra yanamn!.. kolayca piyasaya ıetiriline çok 

Muharrem le8 çıkarmadı. Kua bak tı'-aa ur.,, 
tım. YUzUnU göztlnii örtmtış, tin tin MUatehlllder de bir çok 
gidiyordu. U7.e~de yırtık görmedi- maliyet fiatlan De Utlf flatlan 
ğim gibi ağlamıyordu da... amdalrl farkf çok fada bulmakta 

İt burada çataılqtı. ÇIJnldl Amme Mesela buaa iki kurup mal olan 
şahitlerinden bazdan Anenm afla- teYin on lnı1'1lfa aatrldıfı ~rOJme 
makta oldufunu söyledikleri için, bun Bu da, milstabsillerin ipret e 
larm milvaeehe edilmesi J&zım gelf. cfbl. bilhuu JreJ murafJanmn 
yordu. Nitekim, hlkbn aradaki bu hfmdan Deri ceJmektedfr. 
mttbayenethı halli için eaJıitlerin top.. 

OKUL DIREKTORLERININ 
DONKO TOPLANTISI 

Lise ve ortaokul direktörleri dUn 
sabah kfiltUr direktörlUğUnde bir top 
lantı yaparak okullann tUrlii itleri 
etrafmda &'örllpnftelerdir. 

Yeni netrlır•t J 
Tiyatro Konuşmaları 
SelAnıl laetın tiyatroya dair ,.. 

dığı mnuhabeler gtlzel, zarif bir cilt 
halinde DelNdildi. Bu yeni eaeriDde 
Sellml 1aet ortaya yeni bil' tez atı
yor, yen! bir fnceleme yapıyor. Bu t.ez 
artık tiyatronun bJr oyun değil, ll08o 

yal bir fiil oldufudur. Tetkiki de, ll08 
yoloji b&kımmdan tiyatrodur. 

Tiyatro konnpnaJarmda bunlar
dan bqka enteresan aohbetlerle, 193C5 
-1936 yılında, İ8tanbul Şehir tiyat
rosunda oyııanan eserlerin tenkitleri 
vardır. Fiyatı SO kuru,tur. 

ÔLÜM 
Pendikt.e ttıtiln ttlccarlarmdan Bay 

8adJk dUn ölm9'ttlr; eenuesı bugUn 
öfteyin kaldrnlacak, namazı Pendik 
camiinde kılınacaktır; alleaine tazi. 
yetlerimizl bilc:Uriria. 

iplilt balıranı 
Ankara, 21 (Telefonal) - Bir 

dettenberi memleket!mir.de yeni 
lptik buhranı bqalmretır. iktisat 
klletl bu meee1e ile ciddi IU!'ette 
gut olmaktadır. 

Dlfer tarattan Kayaeri fa 
nm lpllklerinin iyi çıkmadıjı h 
dak1 haberler fa.betll s:Mlmeı~ 
dir. 
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~l _iş_ar_e_tı_er---=--1 ıl Havada yaşa- Hitler'in kız 
kardeşi 

f 1 Gezintiler 

Ittihat ve Terakki 
Tarihi tefrika yazmak iki cin• 

okuyucuyu birden avlamak de
mektir. 

Çünkü tarihi tefrika bir ter 
raftan romandır, roman kariini 
çeker, beri taraltan da tarih ol
duğu iddicuındadır. Tarih merak
lılarını oltcuına takar. Muvallak 
olmuf tarihi bir roman için •Öyle
necek •Öz yoktur. Ben tarihi tef. 
rikadan bah•edecek değilim. Bel
ki bizzat tarih ve vesika icad eden 
Yazıları hatırlatmak i•tiyorum. 

Son •enelerele elinde birikmif 
•on•uz ve.ikalar taııyan adamlar 
meydana çıktı. Ellerine birer 
kurıun kalemi alarak meydana 
çıkan bu in•anlar, yakın tarilli 
ıözda ve•ikalandırıyorlar. Tan~ 

zimatttın ıonraki hayatımızın bu 
cins muharrirlerin elinde ne hal 
aldığını, ciddi bir tarihçi ortaya 
çıktığı zaman anlıyacağız. 

Bir nevi tahriri macera lümi 
~eviren kalemler §U on, on bq •e
ne içinde yakın •eneler had iıele
rini1 ıahaiyetlerini ne hale koy
madılar? Gün oldu ki Abdülha
midi "Duglcu Fayrbanks,, rolünde 
görür gibi olduk. Gün oldu, Ab
dültizizi futbol oynıyan bir deli
kanlı •andık. Gün oldu, ondan1 

-ratına •akal takılmıı Çoban 
Mehmet gibi bah•edildi .•. 

Saraylar, maceralar füan, la· 
lan .• 

Fakat bunların içinde hala har· 
cana, harcana tükenmiyen, ıu

landınla sulandınla cıvımıyan bir 
rnev.zu kaldı: ittihat ve Terakki! 
Ondan ne acaip, ne hazin, ne 
korkun, bir macera gibi bah•etti· 
ler. 

• li 

Yakın tarihi tanımak, yakın 

farihin bütün veıikalannı ortaya 
koymak lazımdır. Bunu bir cemi· 
l'etin hayatı, yürüyüşü, tekamülü 
'1amına yapacağız. Fakat taTihin 
~diıelerini değeraiz bir roman 
hcıline koymak ve tarihi tağlit et
'11ek r.e tenkittir, ne de ilim ... 

Çünkü tenkit uaale, kaideye, 
l>lii~bet hakikate iatinat eder. 

ilim iıe, bitaraf, olgun bir fa
l.ittir. 

Bizim tenkide ve ilme ihtiyacı· 
'>'tı2: vardır. Tarihi, günele bq ku· 
"tıfa adamlara açılan bir sirk ha -
ı· . 1ne koymıya kimsenin hakkı yok-
hır. 

~adri Ertem 

1 efrika No. 96 

yan kadın 
Şimdiye kadar 2500 
saat havada durdu 

Hitler gibi o da 
değilmiş!.. 

evli 

Lindberg'in Avru.padan Amerikaga 
gecışınin gıldönümü münasebetile 
bütün tayyareciler geni bir rekor 

On beş seneden beri kendisile evlen
mek isti,,en bir adamı muntazaman 
r~ddeden Bayan Voıf bir polis 
hafı11esinin nezareti altında qaşıyor qapmıga hazırlanıyorlar 

Amy Mollison kocası Jim 
Mollison ile beraber 

l Daily Express yazıyor: 

Dalmaçya sahillerinde bir gezinti
den sonra Hitler'in kızkardeşi Paula 
Hitler Viyanaya evine döndü. 

22.000 kilometre: Yani dünyanın 
çevresi olan 40.000 kilometrenin yan
sından fazla... Bu, kadın tayyareci l. 
Batten'in İngiltereden kalkıp Avustu
ralyaya uğradıktan sonra Yeni Ze
landaya giderek yaptığı hava seyah~ 
tidir. 

Genç kadm tayyarecinin İngilt.ere
den A vusturalyaya beş günde gid~ 

rek rekor kırdığını ve daha ileri gh
meğc hazırlandığını bir iki gün evvel 
yazmıştık. 

J. Batten, Uç gün sonra Sidneyden 
kalkarak daha cenuba ilerledi ve mem 
leketi olan Yeni Zelandada, Aucklan
da indi. Bu suretle, 22.500 kilometre
lik bir mesafeyi sekiz günde almış 

oluyor. 
Bununla, en uzun mesaf cler-

den birindeki rekoru ka.dın tayyareci 
lerden biri eline geçirmiş bulunuyor. 

BVYVK YARIŞ 

L3.kin, şimdi tayyarecilik dünya
sında herkesi meşgul eden şey, gele
cek mayısta. yapılacak Amerika - Av
rupa yarışıdır. Evvelce de bahsetti
ğimiz gibi, bu yarış, Lindberg'in A
merikadan Avrupaya ..ilk geçtiği gü
nün onuncu yıldönümü münasebetile 
yapılacaktır. 

Bu büyük yanşa girecek olan tay
yareciler gittikçe çoğalıyor. Meşhur 
kadın tayyareci Am.y Mollison da bu 
yanşa gireceğini son günlerde haber 
verdi. 

TAYYARE ARANIYOR: 

Yalnız, kadın tayyarecinin birşey-

Hitler'in bir kızkardeşi bulundu
ğundan pek az kimseler haberdardır. 

40 yaşlarında. kadardır. Yani Hit
ler'dcn gençtir. Esmerdir. Hitlerc çok 
benzer. 

Viyananın civar köylerinden birin
de oturur. Polis kendisine nezaret eder. 
Oturduğu evin eski bir polis hafiyesi 
olan kapıcısı, giren çıkanı gözden ge
çirmektedir. 

Diğer taraftan Hitler'in kızkarde
şi başka bir isim ta.5ıınaktadır. Kapı· 
smın üzerinde Paula Volf yazılıdır. 

Komşulan kendisini Frav Volf , ''Ba
yan Volf,, diye tanrrlar. 

Kendisini ziyaret edenler de pek 
azdır. Çarşıdan alışverl§ini bizzat ya
par. Bir kaç kadınla arada bir çay iden şikayeti var: Amerika ile Avrupa 
çer. En yakın erkek arkadaşr Avus

arasındaki bu yarışa çıkarken binece-
ği tayyareyi henüz bulamadı. turyalr bir antikacıdır. 

Kendisine "Frav Volf,, denmesine 
Şimdiye kadar yaptıgy ı seferlerde 

rağmen Hitler'in kızkardeşi evli de-
daima kullandığı tayyaresi oldukça ğildir. Tam l5 sene kend:sile evlen
hırpalanınış bir haldedir. Bununla 

mek arzusunu gösteren bir adam, da-
0 büyük yanşa çıkmağa cesaret ede- ima dostça. reddedilmiştir. 
miyor. Hitler'in kızkardeşi ağabeyisine 

Bundan başka, müsabakaya gire- çok merbuttur. Senede bir iki defa 
cek diğer tayyareler en son modeldir Bavyerada gizlice kendisile buluşur. 
ve son derece süratlidir. Hitler ona kilçük bir tahsisatta bu-

Halbuki, Amy Mollison şöyle eli- lunmaktadır. Bir kaç sene evvel kati
yor: 

bini de başından savınıştır. 
- !ngilterede bUtün fabrikalar ~ Berline hiç gitmiyorsa da Hitlerin 

keri tayyare yapıyol'lar. Yarış ve yol- hayatında oldukça tesiri bulunduğu 
cu tayyaresi yapan yok.,, görülmektedir. Münih mücadelelerinin 

A. Mollison şimdi Paristedir. Orar daha ilk devrelerinde Hitleri o siya. 
ya tayyare a.ramağa geldiğini söylü- net ediyordu. 
yor. Eğer bulamazsa, doğrudan doğ- --------------
nıya Amerikaya gidecek ve oradan 
bir tayyare bulmağa bakacak. 

TEK BAŞINA UÇACAK 

Amy Mollison'un kocası da tayya-

lSTANBUL 

Şehir 

BELEDiYESi 

Ti qatrosu 

Tepebaşı dram 
recidir. Onun Amerika - Avrupa sefe- kısmı 
rine çıkacağı haber verilirken kocar 111111111111111 

llL\11 

Bu akşam saat 
sının da ayn bir tayyare ile bu yanşa 

20 
de 

gireceği söylenmiş. Sonra ikisinin bir 
tayyarede uçacakları bildirilmi.stir. BiR KADININ 

Anı M 1. , .. led•Y• HAYATI y ol ıson un soy ıgıne na- . 
zaran, kadın tayyareci bu yanşa tek Fransız Tıyatrosuı 
başına girecektir. da Operet kısmı 

111111111 

Yalnız, kocası da Jim Mollison bu Bu akşam saat 20,30 da DUDAKLARIN 
yakınlarda tek başına Amerika - Av- ====z=========== 
nıpa seferini t.ecrübc edecek. Hatta 
bunun bir iki haftaya kadar olacağı 
söyleniyor. 

Aıny Mollison şimdiye kadar bir 

-72-

çok rekorlar kırmıştır. Bunların ser 
nuncusu İngiltere - Kap seferidir. Bu 
kadın tayyarecinin havada katettiği 
mesafe 2.500 saat tutmaktadır. 

gittiğim, dcd.kodulara kulak verdiğim 
de yok ... 

1ki noktaya saplanıp kalmıştı: 
Aziz ya Pavla'yı seviyor, yahut bir 

metresi var ... 

YA7-A N: KA DH=\.CAN 

Evlcndiklerinin ikinci yıldönümü 

olmuştu. Güler o gün için en yakın ak
rabasına bir akşam yemeği vermişti. A
zizin hiç olmazsa o akşam erken gel -
mesi, hatta hiç işe gitmiyerek kansına 
yardım etmesi lazım gelirken her gün
kü adetini bozmamıştı. Akşama doğru 
yazıhanenin uşağile, sonbahar çiçek -
lerinden yapılmış olan güzel bir buket 
göndermiş, kendisi saat yirmide ancak 
gelmişti. 

Genç kızlığın o sarsılmaz gururile 
boğuşuyor, şüphelerini etrafına hisset
tirmemek için uğraşıyordu. 

Yılbaşına bir hafta kalmıştı. 

tıa Ayrılırlarken Pavla Azizin boynu - ' 
lt sarılmamış, sadece elini sıkarak bir 
ltıa!i saniy.e dargın ve biraz da hınçlı ba-

llarla onun gözlerinde durmuştu. 
<l' - Güler de ondan farksızdı ve ken-

1 kendine: 

a1c; Buçlanm gizlemek için nasıl da 
Otlük ediyorlar! .. 
biyordu ... 

ğirı-:- Aziz bunu sezmişti, fakat sezdi -
•ir 

1 
belli etmemek için hiç bir şeyi e

g Cllti YOrd u. 
bi!llc · . il• :r rtnı sıkıyor, o kadar sevmesi" ra~ 

da\'r grnen karısına karşı pek kayıtsız 
anıyordu. 

• • • 
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!lcr a tt k . tr'- r ı ca arttı Azız artık pek otcn • ~ · 

~d gıdiyor ve ancak gece saat do -
a Yahut onda eve geliyordu. Ba -

basının: 

- Bu kadar yorulma 1 
Demesine şu cevabı veriyordu: 

- Şimdi sıra bende... Sen dinlen 1. 
Aziz Gülerin yola gelmesini bekli -

yordu. 
Güler artık otomobilini de unutmuş 

gibiydi. 
Bazı hareketlerile Azizin geç gel • 

mesinden ku§ktılandığım bile hissetti
riyordu. Hatta bunu sezen Fıtnat Ha
nım oğluna: 

- Kannı üzüyorsun. Belli etmeme -
ğe çalışıyor ama ben anlıyorum. Daha 
erken gel!... 

Demişti. 

Aziz bunu bir müjde almış gibi kar
şıladı 

- Peki anneciğim ... 
Dedi ve gene bildiğini oırudu. 

Hatta Remzi Beyle kansının buna 
canlan sıkılmış onu bakışlarile azarla -
mışlardı. 

Bununla beraber Aziz misafirlerine 
işin çokluğundan bahsederek özür <ii -
lemeyi ihmal etmemişti. 

Gülerin şüpheleri artık epeyce kök 
salmıştı: 

- Hiç aldırdığı yok... Artık beni 
sevmiyor ... Onu seviyor. O hoppa Al -
man kadınını seviyor ... Yahut bir baş
kası var ... Bir tane mi ya? Bu erkek de
nilen mahliiklara güvenilir mi? işleri 
de tıkmnda ... Ellerine çokça para ge -
çince işi azıtırlar. Kaç tane misali var ... 
Belki de metres tutuyor .. Öyle ya, be
nim nereden haberim olsun ... İzmir ko
caman bir tehir ... Zaten şuraya buraya 

Aziz şimdi daha geç geliyordu. Ba
zan gece yarısına doğru ancak görünü
yordu. 

Remzi Bey gene onu tenkit ediyor
du. Bir defa bunu Gülerin yanında yap
tı. O zaman genç adam elile kansının 
sırtım okşadı: 

- Rica ederim babacığım, doğru 

söyle ... Gülerin hiç şikayeti olmadığı 

halde sana ne oluyor? 
- Belki o söyliyemiyor. 
- Ne demek? Biz biribirimize o ka-

dar yabancı mıyız? O da işlerimin ne 
kadar çok olduğunu senin kadar bili -
yor. 

Güler dudaklarını sıktı, Remzi Be -

ye: l 
- Bırakın! onu işlerinden ayırmıya-ı 

lım. J 
Dedikten sonra Azize döndü ve &or-

du: 

Tabiat kudurd 
galiba .. 

Son günl.erde ajan•lara bü 
dikkat ediyor muaınuz? ltal 
yer titredi. "Sen Mark,, gib 
tün dünyaya ıöhreti yayılmlf 
u•ta İfİ e•erin temelleri Mır 
Onun her •açağında, mermere 
veren bir •anatkar dehan 
Mimari tarihinde, medeniyet 
hitleri arasında adı geçer, m 
lılar, enginlerden "§arak, d 
ovalar atlıyarak onu •eyre k 
lar. Şimdi tabiatin bu yalçın 
mennı yıyınce, kokanm, '' 
Prüdom' un ''Kırık vazo,, suna 
necek ve için için aönüp gid 

Amerikanın bümem hangi 
rafında kuduz bir rüzgar ea 
Rüzgar eleyip ele g~meyin. 
kü bu hava dalgası, koca bir 
ni bütün yükü, tekmil yolcul 
birlikte rayların Ü•tünden alıp 
re vurmuı. Yüzlerce ölü ve y 
lın var. 

Almanyada azgın bir eleniz 
tıncuı, bir adanın yaruını 
götürmü§. 

Bir avuç toprak yüzünden 
ğazlCJfan in.anlara bu, yaradıl 
bir uyandıncı ıamarı mıelır, 
mem. 

Japonyada an•ızın bir 
dağ patlamıf. Tarihe yeni "P 
pei,, ler mi armağan olacak?. 
ki evet, belki hayır!. Kim 
diyebilir?. 

ispanyada kan gövdeyi SÜ 

ler, Fransada ihtilal litüleri 
tırelarken, galiba tabiat ela kaJ 
du. Yıkıcılığa o da ortak olay 
insanlar kendi yaptıklarını ken 
leri yıkarken, can vermek 
l>unro omolılor ~oh,lon o•o•l 

fUUr•uz zelzeleler hiç acır mı? 
gidiıle korkarım, ki "V el•,, in 
ğurwz. kitabında tasvir ettiği b 
bat hale düıeceğiz. Binlerce 
lık medeniyet çökecek ve bu ç 
küntü altında iyilik, güzellik a 
na ne varsa, hepsi tuzla buz ol 
cak!. S. Oezgln 

YENi BiR PiYES 
Şehzadebaşındaki Turan tlyatr 

s unda bir müdde\tenberi (Hem e 
hem gebe) isimli yeni ve orijinal b 
vodvilin provaları yapılmaktadır. H 
ber aldığımıza göre, Agah lzzet 
rafından temiz bir Türkçe ile telif 
dilmi7 olan bu vodvil, yerli tiplerim 
zi ve yerli adetlerimizi canlı bir su 
rette tebarüz ettirmekte ve aynı za 
manda eski zamanların hurafelere 
kötü ananelere olan bağlılıklarını 
rif bir şekilde alaya almaktadır. 

- iyi ama, insan sabahtan gece ya 
sına kadar bir odada, bir masanın ba 
şında oturmaktan usanmaz mı? Sıhba 
bozulmaz mı? 

Aziz gülümsedi: 

- Onun için hiç merak etme, ca 
nım. Benim işim hep masa başında d 
ğihlir ki. Hemen hemen yansı dışand 
geçer... Borsaya giderim, ticaret oda 
sına uğrarım... Bankacılarla görüıü • 
rüm... Piyasayı hiç olmazsa bir def 
kolaçan ederim. Masasının başına bağ 
lanarak iş yapmak modası çoktan geç 
miştir. Babam bilir ya ... 

Gülerin gözlerinin dcrinliklerind 
karaltılar doğdu. Kendi kendine: 

- Günün yansı dışarıda geçiyor 
mu!. Bankalara, Borsaya gidiyormuş. 

Acaba? ... Bankalarla Borsa ile olan it• 
lerin hepsini patronun kendisi yapmas 
ya ... Bilmiyormuşum gibi söylüyor ... Be 
ni aldatacak sanki!... 

Diyordu. 

Ertesi gün kendisini kocasr tarann• 
dan aldatılan bir kadından farksız gö .. 
rüyordu. 

Uyku uyuyamadı. Yemek yiyemedi. 
Evin içinde oturacak yer bulamıyordu.. 

( Arkaaı 1'aT J 
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Dün ve Yarın
Tercüme külliyatı 1 

No. 60 

Yeni Kadın 

tarla olan ve 24.000 metre murabbaı 
8ahasında bulunan ifraza. tabi ve ha
len tapuca tescil edileyen arazinin ta
ınanu açık arttırmaya konmuş olup 
24.11.936 tarihine müsadif sair günü 
saat 1 den 16 ya kadar dairemizde 
açık arttırması icra kılınacağı ve art
tırına bedeli takdir olunan kıymetin 
Wzde yetmiş beşini bulduğu surette CEMiL SENA ONGUN 

llıezktir gayri menkul alıcısı üstünde Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
bırakılacağı aksi halde son arttrranın kütüphanesi İstanbul 
taahhüdü baki kalmak Uz.ere arttırma •---------------
15 gün temdit olunarak 9.12.936 ta
l'ihine müsadif çarşamba gunu 
8aat 14 den 16 ya kadar keza daire-

Bu kitapla Dün ve Yarın tercüme 
külliyatının altıncı serisi tamam

ıtıizcıe yapılacak; ikinci arttırmaı:ıında :..--------------.. 
en çok arttıran uhdesine ihalesi yapı----------------
lacağı cihetle arttırmaya girmek isti
Yenler mukadder kıymetin yüzde ye
di buçuğu nisbetinde pey akçel'li ve 
Ulusa] bir bankanın teminat mektub
hunu vermeleri iktiza eder. 

lanmıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
I.OKM.AN HEKlM 

Dahiliye Mütehanıaı 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

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

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kı§lık 
telefon: 21044 

ha fazla malumat almak istiyenlerin 
4.11.936 tarihinden itibaren dairemiz
de açık ve asılı bulll!ı;acak olan arttır

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pla.kla. Tllrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 l'lAkla hafit mUzik. l3,21S H 
Muhtellf plAlt neşriyatı. 

AKŞAM NEı:mtYATI: 

Saat 18,30 çay saa.u. da.ns mualkisi. 19,30 
Spor mllsahabcleri, Eşref Şefik taarfından. 
20,00 Ritat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk gaTkılan. 20,30 Türk mu • 
siki heyeti tarafından klAslk eserle!'. 21,00 
PIAkla solola!'. 21,30 OTkcstra. 

ı - Ed. La!o (Namuna) suvlt orc!Ut. 
2 - Blanc-Lachau: (İlik) vals. 
3 - Chudens: (Feci!' Aubads). 
4 - Vel'di: (Rigoletto) kuvartct. 
ıs - Tbomas: (Minyon) Antrakt No. 4. 
6 - Gluck: (Eski zaman) gavotu. 
7- GTanlchstlltten: (Orlot opcl'ctlndcn) 

parçalar. 
Sant 22,30 Ajans haberlerl. 23,00 Son. 

YARIN 
öGLE NEŞRl!\IATI: 

Saat 12,30 Pldkla Türk mustkll'll. 12,50 
Havadis. 13,05 Plft.kln hafif mUzik. 13,25 -
14,00 :Muhtelif pıtlk neşriyatı. 

ARŞA!\f NEŞRiYATI: 

Saat lS,30 çay saati, dans musikisi. 19,30 
Konfel'nns. doktor H:emal Cenap ta.ra.tmdan 
20,00 Sadi ve arkadaşları ta.rafından Türk 
musikisi ve halk şal'krları. 20,30 Vedia Rıza 
ve arkadaştan tarafından TUrk mumkisl ve 
halk ııarkılan. 21,00 PlAkla sololar. 21,30 or 
keatra. 
ı - Auber (Şeytan kardeşler) uverttır .. 
2 - Rubinsteln (Kaprl1ı) vals. 

3 - Smetana (Moldav) Poem senfoni. 
4 - Resch (Gavot). 
ts - Lehar (Klo_K.lo) operetinden parça. 

!ar. 
6 - Maea.r halk garkılan. 
Satı.t 22,30 Ajans haberleri. 23,00 Son. 

BORSA 
21. 10 . g3& 

Haklan tapu sicillerile sabit olnıı
Yan ipotekli alacaklılarla diğer alAka
darlarm ve irtüak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün zarfında evrrıkı 
lnUsbiteleriJe birJikte dairemire bil
dirtneleri lazımdır. Aksi halde hakla
l'ı tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar mezkilr 
tayrj mcnkulun nefsinden doğan ve 
Satış nihayetine kadar tcrakUm ede
Cek olan vergi ile vakıf icaresi, ve 
lanziriye ve tenviriyeden mütevellit 
belediye rüsumu ve yilzde iki buçuk 
teııaliye resmi satı!il bedelinden istüa 
Olunacağı ve 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ise alıcıya ait bulunduğu ve da-

ma şartnamesini ve 93512731 numara-11----------------1 
llJzaJarmcla 7l1d12 lfaretll olanlar, be h dosyanın da mevcut ve mezkur ma- rtnde muamele ıtlhwı.lf'rdlr. Rakamlar 

hallin evsaf ve saha, ve sah-esini gös- wat 1% de kapanı, 11atıe ft.Tatlanm. 
terir vaziyet ve takdiri kıymet raporu 
He buna müteallik okuyup öğrenip 

anlıyabilecekleri ilan olunur. 

lstanbul 7inci icra memurluğundan: 

PARALAR 
• Sterlln 
• Dola.r 
• Frank 
• Liret 
•Belçika Fr. 
•Drahmi 
• İsviçre Fr 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 

Pezeta. 

61'i, 
l26-
118-
ıeo.-

~~.-
28,-

676,
~H,-

66.-
76-
ltS -

• ŞJlln Avua 
ttırya 

• Ma.rk 
•Zloti 
• Pengo 
•Ley 
•Dinar 

Yen 
•Kron İsveç 
•AJtm 
• Bııolmot 

ÇEKLER 

2!2,-

26.
w.oo 
2200 
11\,-
61.
~
~2-

119) -

• LoDdr9 617. - • Vlyau 4 2!iıl' 
• Nevyorlı 0,792 • lıladrld 7 97·H 
• Pul9 ı7 t 867 • Berlln ı ın•e 
• M11Ano lö.l6 fi • v....,._ 4.2140 
• Br1lkseJ 4.7l • Budapeete i~9öO 
•AUoa 85976( *Bllkret 1lJ8266-1 
• Cenevn ti •H;ı • Bellfl'ad 1!4.6lfdJ 
• Sotya ti4.t8 • YokOlııuna 2 772!S 
• Am!terdam t 47ö2 • Moekova 17 4~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları -: :it_ll!tme -~ . \ . . . 
Umum idaresi ilqp./arı ·--~ , · ·r,· . . " .. 

Muhammen bedelile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (6) 
malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5/ 11 / 936 pazar 
günü aaat 10 da Haydarpaıada gar binası dahilindeki 1 inci itle 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. Bu 
girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat vermeler 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince İfe girmeğe manii kanuni 
lunmadığma dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar ko 
yona müracaatları Jazımdır· 

Bu ite ait fartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma 
dır. 

1 - 750 kilo demir tel, 1000 kilo soba teli, 3500 kilo galva 
adi d~ir tel, 1000 kilo galvanize baij teli muhammen bedeli 
lira 25 kurut ve muvakkat teminatı 7472 kuruıtur. 

2 - 600 rulo galvanize dikenli tel muhammen bedeli 1530 
ve muvakkat teminatı 114 lira 75kuruttur. 

3 - 500 metre galvanize kalbur teli muhammen bedeli 655 
ve muvakkat teminatı 49 lira 12 kuruttur. 

4 - 120 adet demirden meyil ve açıklık gabarisi muhamm 
bedeli 1080 lira ve muvakkat teminatı 81 lirndır. 

5 -· Muhtelif eb'atta 4780 kilo cıvata ve perçin çivisi muha 
men bedeli 1515 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 113 liıa 
kuruştur. 

6 - 2670 metre yeraltı telgraf kablosu ve 6 adet irtibat kutu 
muhammen bedeli 3790 lira 42 kurut \'e muvakkat teminatı 284 
ra 28 kuruştur. (2261) 

Haydarpafa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve 
reke istaıyonu civarında 66+450 kilometrede bulunan taşların 
ğından lağımla çıkarılarak kaldırmak suretile M3. 8500 blok 
blokların ihzarı eınasında hasıl olacak taılardan M3. 4000 bal 
tın ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve 
gonlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ö!çülmesi kahil h 
desi ş~killerde idare memurunun vereceği talimat dairesinde k 
don halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 2445 
lira tahmin bedeli üzerinden 26-10--936 pazartesi gunu saat 
de Haydarpatada gar binası dahilindeki 1 inci işletır.e komisyonu 
rafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

Bu ite girmek İstiyenlerin 1835 liralık muvakkat temi 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikie ve ayrıca ehliyet vesı 
lannı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de kad 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu iıe ait prtname ve genel ıartname ile mukavele proj 
Haydarpapda komisyon kaleminden 62 kuru! bedel mukabilinde v 
rilmektedir. ( 1699) 

Muhammen bedeli 27500 lir~ olan 3 lngiliz (Muza.af) ve 10 ha 
makas takımı 7 - 12 - 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kap 
zarf usulü ile Ankara da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2062 lira 50 kuruıluk muvakkat tem 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5--19 
g. 3297 No. lı nüshasında inti!ar etmiş olan talimatname dairesi 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komi 
yon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa vc"":nelerinde s 
tılmaktadır. (2322) 

Ölii Petro uhdesinde olup vereıeaine intikal edecek olan ve Em
ttil'et Sandığına birinci derecede İpotek bulunan ve tamamına 3400 
lir, kıymet takdir edilen Heybelia dada lımetpaf& caddeıinde eski 
~ nıükerrer yeni 62 No. lı sağı 8 parsel hane sol tarafı 10 parsel 
'taa. arkası 12 parsel arsa önü Is metpaşa caddesile mahdut ve ev 

l\fı qağıda yazılı bahçeli bir kagir evm satılmasına karar veril· 
~!lir. Zemin katında: Hariçten merdivenle inilen çimento bir ko
t~dor. (Bu koridorun üzeri birincikattaki cephe tarasadır.) bundan 
Sıft kanatlı ahıap kapı ile zemin' çimento bir antreye girilir. Bu
t-ada :ki oda bir mutfak bir hela ve arkada kuyusu olan bir bahçe 
\t'-rdır. Birinci katta: Üç ayak merdivenle zemini renkli çini bir 

~t~a (korkuluğu beton sütunlar arasında parmaklıklıdır.) çift ka· 

2la.th kapı ile tulumbayı havi zemini çini bir antre yukarıya çıkan E S H A M lstan bul sıhhi müesseseler arttırma 
ttterdiven batında bir camekan iki oda bir hela. İkinci katta: Bir lş Bankası ıooo l'r&mva1 "·''• d 

• PrRğ 22 i7fıtJ • Stokbolm il l ı ı4, 

'()f. ikisinde zeminleri çini etrafı demir korkuluklu balkon olan •Anadolu ı!ô.:!t •Çimento lS.40 ve eksiltme komisyonun an: 
d• Reji :! O Unyoo Del. J m ~t'l oda ve bir heli. Üçüncü katta: Burası çatı katı olup zemini eıl'. Rayrty -w Şal'k neı 1111 B:ıkırköy Emra~ı akliye ve asabiye hastahanesine lazım olan 18 
Çıtıi bir mutfak mahalli mevcuttur. Umum meıahaıı 172 metre mu- • MeTkez BMlır il&'" eaıya • 0 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmuştur. 
tabb l h U. SJgoTta ııo Şark rn. 9C7.a ı ı• 
I a1 olup 98 metre murabbaı bina zemini, ka anı ha çe olan bir Ponomonb __ r.rı reıcton .co 1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdü 
t-ıir bahçeli evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. lügwü binasında kurulu komisyonda 4 teşrinisan. i 1936 çarşamba gü 

••tlkrazfar fahvlller .\rttırına peıindir. Arttırmaya i!tirak edecek müşterilerin kıy- • , 933 T.Bor , ını ,
0 

ıı:ıetrtnır •ı.~ nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
~tti rnuhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban- • • • • a ~ı 70 l'ramva1 ıı1.1ıı 2 - Muhammen fiat: 31 i3 lira 90 kuruştur· 
'-llın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim • " .. m ~17• Kıhtnn 4.otı 3 - Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruıtur. 

\tet • f I b I . . A *İstik.Dahili 9 ı.r O • An.&dotu ı ·~ :ıo 
l gı. tanzifat, tenviriye ve v:ıkı borç arı orç uya aıttır. rtt· ıtrgenJ ısuıc. n. l • Anaıloıu n ~2 :'> ı 4 _ istekliler tartname ve ifa teyi her gün komisyonda göreb 
~t'ına ~artnamesi 1 O - 11 - 1936 tarihine müsadif salı günü daire- 192~ " u -I 1 AnatJoıu m ' 6-W lirler .. 
1.1e 8. !:~rum a\J 1b lıılUmeııat.ı A •b 76 ttıahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10 - 12 ._ _____________ _,

1 

5 _ İstekliler cari seneye ait Ticaret odası veı;ikasile 2490 say 

'1936 tarihine rnÜsC".dif perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ---------------,ı lı kanunda yazılı belgeler ve bu İJC yetet muvakkat garanti makbu 
~· k•dar icra edilecek, birinci uttrrmada bedel, kıymeti muham- ı Zahire satışı veya banka mektubu ile belli saaıte komisyona gelmeleri. (2258) 
,~en~ %75 ini ~lduiu hkdirdeüde~ra~l~. Aksi~kdkde 1ı----------~---~ ---------~-------------------~ ()1\ a tt h •• d •• b k• k l k •• b •• d h l .. tanbtıl tll'JITt"I VP tıılılTt' Oor!lfttltnCla dUJı t 
le .r ıranın tea u u a ı a ma uzere arttırma on eş gun a .a mwımeır ıtöreıı <kllot uuıddrluı J{adıköy /J..'inci Sulh Rıtkıık l!ti7dm- Kadıköy kinci Sulh 
ı 4~dıt edilerek 25 - 1~ - 1936 tarihi~~ ~üsadif cuma .gü~ü &aat 1 Kı P. Kt P. Ziğinden: T;imliğindc.ı: 
Ç.ok ten 16 ya kadar daırede yapt!acalc ıkmcı arttırma nehcesınde en Nev·ı: l!';n ıu ıı:n ~" 
k arttrranrn üstünde bırakılacaktır. 2004 mtmaralı icra ve lfl;:: Buğday (yumu§r.k) 5,15 5,34 

0~1lU:to.ınun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu s·cillerile ~ahi ,, (sert) 5,12,5 5,20 

h·~•Yan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa-, Arpa 4 

ı:l>lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia· Burçak 4 '16 
""l'ftı Çavdnr (Anadol) 3,35 
~irı·~ tll:n tarihinden itibaren 20 giin zarfında evrakı miishite1erilel Mısır (aan) 4,2,S 
il~ 1 

•• e dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta- Yulaf 4,20 

k,1 •ıcvlerile sabit olmıyanlar satıf bedelinin pay!asmacrndan haric Ku§yemi 11,5 
ırla.r M·· k. . . . .f. d .h t l Dan (san) 3,33 l\ l · utera ım vergı, tenvırıye ve tanzı ıye en ı are o ar 

e ed· Susam 13,30 "' ıye .. k f • • h d 1· .. • • ., l <;Q ruaumu ve va ı ıcaresı "' .. e.1 mu::"ayccrno"'"ı •~--·, c onur Ceviz kabuklu 14 

~l~er:elik "akıf iaresi tl\vİ'l bedeli müşteriye aittir. D .. ha fazl" iç fındık i4 

t'~Jt Ut:"ıat almak istiyenlerin 34171 r'j numari\ ,, dowtvfo m"'••.-;.ut ~.. Keçi kıh 58 

1,,.., ~e nıah~11cn ha~;z v ... t-1- l;ri l;ıym:?t ra:,>orunu görüp anhyacak- Tift:k (m.-ı') l08 .• ıl .. 
~ olunur. (2388) 

4,32 
11,28 

3,35 
14,20 
17 
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Suad:yede Şa..~km bakkalda Alan 
sokağında 2 numaralı evce mukim 
iken ölen sabık gümrük muhasebe mü 
dürü Hayrinin mirasının kanunu me
deninin 559 uncu maddesi mucibine" 
defterinin tutulmasına karar veril
mişt'r. Ölüden alacaklı olan ve ölüye 
borçlu bulunanların tarihi ilandafl 
itibaren bir ay mUddetle rakimliği 

miT.c mUracaatla alacak \'C borçlarım 

kaydettirmeleri ve bu mUddet zarfın
da müracaat etmiyenler'n 569 uncu 
madde rrıucibince miras<""a ne f:ahrer 
ve ne dP. tereke ·e iza"etle takip cdc
miycccklcri füm olunur. 

18.2.936 tarihinde Suadiycde mek 
tep sokağında 2 numaralı evde öl 
Haremağalarından Muhteremin terek 
sine ·hakimliğim·zcc el konmuş ve 1 
10.936 tarihinde mirnsınm defterini 
tutulmasına karar Yerilmiştir. Kanu 
nu medeninin 561 inci maddesi muci 
hince alacak ve borc;Marın iı;bu ila 
tarihinden itibaren bir ay zarfınd 

hakimliğimize miiracnat ederek ve 
alacak ve borçlarını lrnyrt ettirmeleri 
aksi takdirde 569 ll"'"tı mnodn muci
binre mirns"ıları ta~ti!> cdcmiy cekl~ 
ri il.in olunur. 
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Sabah doKuzdan akşam 
eaat beşe kadar mat, sat 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~-. tşte; ha valandını. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landmlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa naha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullamlmaktadrr. lşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır-cildi hemen 
hemen görünmez bir güze] 

t<>O 

lik tar;..ıKası ile kapJar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın ad1 pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
nm, ne yağlı cilt görünıni
yecek, belki rüzgar, yağ. 
murun \ terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten gö~e· 
cektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ISllCI ı 

REKLAMLARI 
lUJ~adl~ ve taık~ntoe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

. .. ... . - . ...~ . ' . \ ... . . 

Vuca Clkü Liseleri 

Lise Hazırlık Sınıfı 
Huiçten smava girmek istiyenleri hazırlar öğremler (Yuca 

Ülkü) Lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenleri tarafından 
ve it sahiplerinin işlerine engel olmıyacak saatlerde veriHT. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lstanbul. Ankara Ca<1des:ı ( V ıUU'l yurou) 

reıefon 
\ldaro: 24370 
lYazı l.şle11: llU! 

Telgrat ~: 6 ORUN lJ!t&nbul 

Posta kutu.8U N~ 4fl 

En Büyük Vasfı: 

Türk Antrasitinden 
büyük istifade 

temin etmek için: 
"Sobanızda kHmtir yanmaya baş
f ayıp sıcaklık istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 

L.:
sobaoın alt kapaklarını 
tamamen kapayınız,, 

SATIŞ YERLERi: 

1 

Merkezi: Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş H:ın Telefon~ 21195 
Galata: Türkiye iş Bankası •u besi. Telefon: 44630 

nin 

1stanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Taş Han Telefon: 22042 
Ankara: Y00itehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon: 1162 
Ankara: Adapazar Türk Tica:-et Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

'1ınınmımnwwwwumımnımımnıııı~ıııımnım~m~~mıını~ooııooımııııımı111mmınıııımmıııı111nımıııııınnıımııııınımııınımmı1111nıı 

Türkiye 

AKTiF 
Kam: 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
17 /1011936 vaziyeti 

Lira PASi~ Lira 

1 
~ 
1 
1 
~ 

Altın satı kllograın 17.083.2 

Banknot. • .. • 
Ufaklık. • • • 

24.008.927.15 
"10.938.376.-

846.535.31 35.813.&18.46 

Sermaye , , , , , • : 
lhtıyat; a.kç.e.t • • • 1 j 

l :i.000.000-
1.551.182-5-1 

Dalıllclekl Mu.bablrler : 

Türk lirası: 
B.a.rlsıtekl Dl1llıabtrler: 

Altm safi kilograt 4,898,244 
Altma tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borÇlu gll1 

rlı:ıg bakiyeleri • • • • • · 
Bazbıe tahvlllerl: 

L 171.8.53.5 

6.186.482.30 

52.193.6.5
1 

171.853.52 

ı 1.886.119.82
1 

18. 124.795.77 1 

Deruhte edilen evra.kı naktlye ~ 
k~ğı. ' 158.748.56.1-
Kanunun 6 ve 8 inci ııı.a(l.. ~ 
delerine tevfikan Hazine tarııı-
fmdan vaki tediyat. n 12.064.611- 146.68.3.952-

Senedat cUzdanı: 

Teda villdekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye ~L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 ıncı madd~ 

terine teVflkaıı hazine taratm. 
dan va.ki tediyat, L. 12.064.611-
Derubte edilen evrakı naktly~ 

bakiyesi. • .. .. • !L 146.68.1.952-
Karşıuğı tam8Illen aıtnı olarak 
tedavUle UAveten vazedtleu ·L. 19.000.000-
Reeskont mukabili ilbeten ted.,, ,, 4.000.000- 169.68.1.952 ....... 
vazed. 14 .288. 72.5.39 
Türk Ltnuıı Mevduatı 
Döviz Taa.lıhlldatı: 

Altm tahvili kabil dövizler L 2.617.3.3 
Hazine bOnolan, • • .. /L .462.750.-

• Tfca.r1 senetler • • • , • • 1 " 24-.569.346.04 25.032.09ö.04 

Esham{Deruh~e e~~vUA~= 1 1 

Öğremlere 15 - 10 -- 936 dan itibaren başlanmıştır. 
. . . ·-. . . .ı .ı . . . . 

Dlğcr dövizler ve alacaklı kio 
llrlng bA ld \•cler1 

Muhkll! , ı , ı ı 

L.24.475.848.56 24.478.465.91 
68.552.65().31 

A tıyenJn karşılığı esham ve L.34.50'.!.380.2.l 
sta.hvnAt lt1bar1 ıayınctıe 1 

B Serbest esham ve tabv11At L. 4.166.411.60 38.668.791.83 
Avanslar: Istikl81 Lisesi 

Direktörlüğünden: 

Altm ve dlJvfz Uzerlı:ıe avans 
Tahvilat Uzerlne avans. 

iL 267.100.90 
L. 16.377.580.42 16.644.681.32 

4.500.000-
7.914.967.2<1 

293.554_.Y~l~ 
1-Ba:u sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - latiyenlere kayıt ve kabul şartlarını bildiren ~arifname 
gönderilir. 
Şehzadebaşı polis karakolu arkasmd:ı. Telefon 22534 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

B.ts.9eclarlar 

Muhtelit 

im--Dr. !HSAN SAMl_ma_ 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukkğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

Şartnamesine uygun olmamasın dan dolayı ihalesi feshecliJen ve -------------
ikinci defa yapılan ilan neticesin de de isteklisi zuhur et!?".İyen iki ZAY! TASDİKNAME 

Eyüp Reşadiye Merkez rüşdiyesin
ton Diesel yağının ihalesi 26 - 1 O - 1936 tarihine rastlıyan pazar· den 1334 - 1335 senesinde almış ol-
tesi günü saat on beşte Merkez Rıhtım hanında Tahlisiye Umum duğum §ahadetnameyi zayi ettim. Ye
Müdürlüğü Satınalma Komhyonu nda ;-apılacaktır. n:sini çıkaracağımdan e;.~isinin hük-

Muhammen bedeli 680 lira ve muvakkat teminat mikdarı 51 lira· mü yoktur. 
cl'D'. isteklilerin iko.;iltmeye başla madan evvel teminatlarını ~dare 256 Salahattiıı 

veznesine yatırmaları lazımdır. Bu husustaki şartname sö:::ü gc.çer: 
komisyondan alınır. (2306) l 

Sahibi : A8IM US - VAKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. 8evengil 

1 
Yek1Uı 

2 Mart 1933 tariblııden !Ubaren: 
Iskonto haddi yüzde 15 ı..2 - AJtn. üzerine avans yüzde 4ı 1"'2 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğündeo: 

1 - Satın alınacak 50 tane mıısa telefonu ile 50 adet seyyar telefon ~ 
eksiltmeye konulmutşur. 

2-Bunlarm muhammen bedeli 3250 ve teminatı da 244 liradır. ~ 
3 - Eksiltme l ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada ~ 

T. T. umumi müdüdüğünde toplanacakalım. satım komisyonunda yapıla 

tır. . . . . . atds.11 
4 - Talipler tcmınatlarını ıdaremız veznesıne teslım edecek ve a.ıa.c ıgır 

makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şartnamede yazılı be JCO' 
lerle beraber mezkfır tarihe müsadif pazartesi günü saat 15 de sözü geçeJl 
misyona müracaat edeceklerdir. ~ 

5 - Şartnameler Ankarada levazımmüdürlüğünden ve Istanbulda. ıe;6g) ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir~ ,(947) (1 


