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lskenderun 
Anadolusuz 

iktısaden 
yaşayamaz! 

Y ı 11 arda n b eri 
zavallı Sancak 

öz kardeşlerinden aqrı düşen 

1ürkleri bağırıyorlar: 

"BİZ MUHTARİYET İSTEMEYİZ! ANAVATANA 
İL Tİ HAK EDECEGİZ!,, 

Bu muahedenin 
reviz.qonu lazımdır I 

Mademki Fransa hükUmeti Su -
riyeye istiklal vennek ıuretile kendi 
mandaıı albnda olan yerlerin ahdi 
vaziyetini değittiriyor, böylelikle 
beynelmilel muahedelerde bir reviz· 
yon yapılıyor, bu takdirde lıkende -
run ve Antakyanm siyasi vaziyetin· 
de bir revizyon yapılmasında hiç bir 
mahzur kalmıyor. Hakikati halde 
Jıkenderun ve Antakyaya Türkiye • 
den tamamen ayn bir idare tekli 
vermekle bu mesele kat'i surette 
halledilmiş olmaz. Çünkü lskende • 
run limanı asıl hinterlandı olan ce • 
nup "iJayetlerimizden ayn bulun · 
dukça kendi başına yaşıyamaz ! 

ASIM US 
(Ba§makalemlz ikin el sahlfemlzdedir.) 

r· .. ··s;·;a1ı·;;;·i~;·;,~· .. ···· 
=teşebbüsü qeniden 

suya düşüyor 
lngiliz muhafazakarları 

ve Macarlar muarız 

lng·ilizler, manda 
memleketlerini 
bırakacak mı ? 

Cenevredekı. 

ltalqa 
Yugoslavya ile 

Büyük bir ticaret 
an /aşması yaptı 
Belgrat, 1 - Yugosla"ya ile ltal

ya arasında 26 eylülde imzalanan 
ticaret anlaşmasından bahseden 
başvekil Bay Stoyadinoviç şöyle 
demiştir: 

ltalya ile Yugoslavya iktisadt 
nizamları ayni olan iki memle
kettir. Bu itibarla, yaptığımız anlaş
ma iki memleket arasında sıkı bir 
ticari münasebet tesisine ve diğer 
münasebetlerin inkişafına yarıyacak
tır. 

ISTANBUL 

CUMA 

2 
11. el. TEŞRiN 
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............................... ·-········--·· 
Parr;ısız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

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

Yüzümüzü güldüren bisikletçilerimiz: (Soldan itibaren) Orhan, Talat, 
Kazım ve oturan Eyüp 

FutboJcuJanmızın son mağtubiyetinj telafi edip 

yüreğimize soğuk su serpen bir spor zaferi: 

Bisikletçilerimiz ve 
güreşçilerimiz galip! 

lngiliz 624-627 

Milletler Cemi -5 
yeti asamblesi -i 
nin devam et -i 
mekte olan top -: 
lantısında Sov -5 
yet ba§ murah -İ 
hası B. Litvinof i 
ve ~imal devlet-! 
leri tarafından, 1 
silahlan bırak -5 

Bu ticaret anlaşması yeni Udisa
di prensiplere göre yapılmıştır. An· 

ıaşmada başlıca üç mühim esas bu- Kiyefte yüz kilometrede hem fert, 
lunmaktadır: 

Balkanhlar paralarını 
düşür miyecek 

Sir 5. Hoare ma konfcranJI -i 1- lki me~leke~ arasında yeni hem takım birinciligw ini on dakika 
bir mUbadele sıstemı kurulması; 

nın yeniden canlandınlmaıı iıtenmit-f 
ti. Son gelen haberler İnghterede ve: 

2 _ Yugosıa...,.anm ltialyaclan a- f ki k k• • • • t b • k d • 1 
lacağı olan 50 milyon liretin ltalyan ar a azanan e ıpımızı e rı e erız --

A'Drupa'da 1'ara 
vaziyeti yeni 
bir safhadu 

Bir çok memleketlerin paralarını 
düşürmelerinden doğan vaziyet et
rafında Ankarada teşekkül eden 
bir ıı:omisyon tetkikat yaptığı gibi 
lstanbul Ticaret odası ve Türkofis 
şubec;i de ayrıca lstanbulda piyasa 
vaziyeti etrafında incelemeler yap
maktadırlar. 

Ticaret odasının ilk tetkikatına ait 
ınüstacel rapor dün saat on birde 
toplanan oda idare meclisince göz
den geçirilmiştir, I~timada Türkofis 
müdürü Bay Mahmut ve sanayi 
müfettişi Bay Danış da bulunmuş
tur. 

Uzunca olan raporu Bay Galip 
Bahtiyar okumuştur. Rapor dün ak
Şam Ankaraya gönderilmiştir. Fran-

(Sonu: Sa. 6 Sü . .+J 

Macariatanda silahlan bırakma a -i 
leybine bir cereyan olduğunu bildir-İ 
mektedir. Diğer taraftan, İngiliz mul 
hafazaklrlan imparatorluğun man -! 
dalı memleketlerini kaybetmek iste-! 
..... _.lrl,.dirler. TclV"aflar §Unlar -! 
drr: i 

Margate, 1 (A.A.) - Muhafaza-i 
kar parti konferansı, ittifakla Sir Lu-i 
c:as Toc:th'in takririni kabul etmiştir.İ 
Bu takrirde şöyle denilmektedir: i 

İngilterenin bir taraflı olarak si.i 
lahları tahdit etmesi sulha götür -~ 
mekten ziyade harbe götürür ve kol-E 
lektü bir emniyet sistemi ihdası im-i 
kanını ortadan kaldınr. i 

Bu takrirde hükumetin tedafüiS 
siyaseti aleyhine sulh namına yapıl-E 
makta olan hücumlara teessüf edil -i 
mektedir. i 

MOSTEMLEKE NAZIRININ i 
SöZLERI i 

Londra, 1 (A.A.) - Muhafakar-i 
(Sonu SP~ ! sa. !) i ··-···-............................................ : 

mallarile tesviyesi; 
3 - Tediyat hususunda her iki 

taraf için de müsait şartlar. 
ltalya, Yugoslavyanın eskidenberi 

en büyük müşterisidir. Bir kaç aylık 
bir .Iıu;ıladan !lilonra bugün ticaret 
mllnasebetleri tekrar başlamış bu· 
Junuyor. Bu neticeden her iki taraf 
da memnundur.,, 

lngiliz sermayedarı 
Ankara' daki temasla

rından memnun 
Ankara, 1 (Telef onla) - İstanbul

dan şehrimize gelen İngiliz sermaye
darlarından B. Somerville burada Na
fia vekaleti ve Emlak bankası ile te
masta bulunmuş, liman i~aatı ve ya
pı işlerile alakadar olmuştur. 

B. Somervill Ankara.dan ayrılırken 
görüşmelerinden çok memnun olduğu
nu söylemiş ve Türkiyede İngiliz ser
mayesinin emniyetle çah~abileceği ka 
naatinin Ankaradaki temaslarından 
sonra daha kuvvetlendiğini ilave et
mitşir. 

B. Somervil yarın İtalya tarikile 
Londraya gidecek, ve teknik tetkikat 
için mühendislerini gönderecektir. 

SOMERVIL NE DIYORt 

Memurlara mahsus ve bedeli tak
siUe ödenecek evler yapmak üzere c .. 
lan İngiliz in.5aat şirketi direktörle
rinden Somervil dün Ankaradan dön
müştür. Bu sabah deniz yolile Fran
saya oradan !ngiltercye gidecektir. 

Dün İstanbul klübündc kendisile 
görüştük. 

İngiliz sermayedarı, Ankara hak
kındaki takdir hislerinin çok derin 
olduğunu \ 'C adeta bir mucize karşı
sında bulunduğunu söyledikten sonra 
demi§tir ki: 

Mfiddeiumumi muavini Hikmet Sonel. sorguya çektiği sand1kçı Samuc1e, ifa. (Sonu Sa. 2 SU. 3) 
desini imzalatırken. Sağ kö~edc Mkim namzedi stajiycr Handan. ----------- - - -

Meşhut cürümler kanununun Yanlış tahakkuk 
tatbikine dün başlandı ettirilen vergiler l 

(Yazısı 3 üncü sayıfamızdadır) (2 inci sayıfamızila ok-uyunuz) 1 

Sovyetıer Birliğine giden halkevi 
sporcularımızın Kiyefte yaptıkları 

futbol maçını 1 - 9 kaybettiklerini 
dün teessürle bildirmiştik. Bu neti-

Bir aile 
---

ce ne kadar acı ise son aldığımız 

bir haber de o kadar yüzümüzü gül
dürücüdür. 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

faciası 

Bami'de bir genç 
yengesini öldlrd'I 

iki ~ocuk anaaı olan kadın kendi•lne aata9an 
kayın biraderini jandarmaya tiklyet edince on 
sekiz yatındaki serseri, kunduracı bl~a§ı ile 
yengesine sokak ortasında •ald1rdı; öldUrdU ... 

Vakayı bütün tafsilatile yazıyoruz 
Dün öğle Ü?.eri 

Ramide bir aile fa
ciası olmuş, aklı 
başından bir karış 
havada olan bir 
genç, yengesini so
kak ortasında bı. 
çaklıyarak öldür
müştür. 

Bir muharririmiz 
cinayetten sonra 
vak'a yerine gide
rek etraflı tahki
kat yapmıştır. Bu. 
na göre cinayet 
şö..-'e işlenmiştir: 

Ramide Cuma 
mahallesinde 13 
numaralı evde A
rü ile karısı Hu
riye oturmaktadır. 
Arif Silahtarağa 

da saçma fobrikr. 
sında ameledir. O
tuz yaşındadır. Ka 
rısı Huriye 27 ya
§mdadır. Antalya 
vapurunun haş 

çar:.-c:ısı E:ıy Emi- • •. • 
nin kızıdır. Yedi Huri~ıc ue T•oca.sımn bir 1caç sene e1'1'Clc alt ~simleri 
sene evvel Arifle se\'i~crck C\'lenmi!', ı da Burhan isminde iki çocuklan 
bir sene sonra Orhan, üç sene sonra muştur. (Sonu: Scı. _. Bil. 
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Başvekilin Lon
dra seyahati 

ispanyada 
"Zaferden sonra,, 

ismet lnönü'niin Asiler "ispanya impara-
Londraya son baharda toriuğu,,, Hükumet de 
gitmiyeceği anlaşılıyor "Halh Cumuriqeti" 
Bertin, 1 (A.A.) - Dnb. Reuter a- k ., •• 

1
-

jansına atfen şu haberi veriyor: uracacagını soy uyor 
Türkiye başvekili İsmet Inönüniln M d •t b it 1 

Ingiliz hükumetinin daveti üzerine a rl OŞa 1 ıyor 
sonbaharda Londraya geleceği hak
kındaki şayialar tamamen asılsızdır. 

Halen iki memleketi alakadar e
den pek az mesele vardır. Zira doğu 
Akdenizine ait bir pakt akdi hak -
k.ındaki müzakereler şimdilik der
piş edilmemektedir. 

Ba~vekil ve lnhis•rlar 
Vekili Ankaraga 

döndüler 
Kayseri, 1 (A.A.) - Başvekil is

met lnönü Adanadan bu sabah şeh
rimize gelmiştir. 

Başbakan kombinalarda incele
mede bulunduktan sonra Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil is
met lnönU saat 2~0 da Kayseriden 
Ankaraya gelmiş ve istasyonda ba
kanlar, bir çok mebuslar ve yüksek 
devlet memurları tarafından karşı

lanmıştır. 

Paris, 1 (A.A.) - Paris - Soir 
gazetesinin haber verdiğine göre, 
Madrit halkı, ve hassaten milis as
kerlerinin aileleri asilerin yakında 
taarruz etmeleri ihtimaline meb
ni şehri terketınektedirler. 

Paris, 1 - Nasyonalistıerin piş-

darlan dUn sabah Madrite kırk 
kilometre ve Tüleytüle şimalinde 

de otuz kilometre yaklaşmış bulunu
yorlardı. 

"iSPANYA IMPARATORLUGU,, 
Burgos, 1 - General Franko dün 

Tuleytüleye gitmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. 

General söylediği bir nutukta 
"ispanya ile İspanya imparatorluğu-
nu yeniden kuracağız,, de11Jiştir. 

HUKUMET KUVVETLERiNiN 
CEPHANE F ABRIKASI Y<JK 

Sevilla, 1 - Tuleytüle düştükten 
sonra hükQmet kuvvetlerinin elinde 
hiç bir cephane fabrikası kalmamış-Samsun, 1 (A.A.) - Gümrük ve 

İnhisarlar vekili Rana Tarhan Sam- tır. 
sun 'Ve mülhakatmdaki teftişlerini "ZAFERDEN SONRA ... ,, 
bitirerek beraberlerindeki zevat i- Madrit, 1 - Burgo Kaballero hü
le bugün Ankaraya hareket etmiş- kümeti bu sabah meclis huzuruna 
tir. çıkmış ve başvekil söylediği nutuk

Küçük ,~nlaşma 
devletleri arasında 
Dün Cenevrede bir top

lantı daha gapıldı 
Belgrat, 1 - Küçük anlaşma dev

letleri Cenevrede dün bir toplantı 

yapmışlar ve Bratislava konferan
sında aralarında alınmış olan ka
rarların tatbiki üzerinde müzakere -
]erde bulunmuşlardır. 

Yugoslavya, Çekoslovakya ve 
Romanya devletleri bu müzakereler
de, Cenewede münakaşa olunan 
meseleler üzerinde de fikir teati et
mişler ve aralarında daimi bir be
raberlik olduğunu memnuniyetle 
görmüşlerdir. 

Bisikletçilerimiz dün Kiyefte yap
tıkları yüz kilometre yarışını, 

on dakika farla, birinci gelerek ka
zanmışlardır. Futbol maçındaki 9 ve 
1 rakamlarının arasında ne kadar 
fark varsa bisikletçilerimizin rakip
lerine on dakika gibi bir farkla ga
lip gelmeleri o adar kahir bir mu -
vaffakıyettir. 

Bisikletçilerimiz 100 kilometreyi 
üç saat 20 dakikada almışlardır. 

Bu suretle, bir gün evvelki mağ-
16biyetimiz, ayni derecede büyük bir 
galibiyetle telafi edilmiş bulunu
yor. 

Bisikletçilerimizi bu muvaffakıyet 
)erinden dolayı tebrik ederiz. 

Dün gece aldığımız telgrafı aşa
gıya koyuyoruz: 

Kiye!, 1 (Sporcular heyetimiz tel
sizle bildiriyor) - TalAt , Orhan, 
Kazım ve Eyüpten mürekkep biı;iklet 
takımımız üçüncü ve son maçını 
bugün Kiyefte yüz kilometre üzerin
de yaptı. 

Takım birinciliğini ve ferdi birin
ciliği, on dakika fakla parlak surette 
kazandık. Kuvvetli rakipler ye müş
kül hava şeraiti i~nde yapılan bi
siklet müsabakaları muvaffakıyet
le bitti. 

Vazifelerinin müsabaka yapmak 
ve muzaffer olmak bulunduğunu 

iyi takdir eden bu dört genç, bütün 
seyahat müddetince gösterdikleri 
dikkatli hareketlerinden ve muvaf -
fakıyetlerinden dolayı sevilmeğe 

n takalr edilmeğe tam liyakat ka· 
sanmışlardır. 

GÜREŞTE DE GALiBiZ 
Kiyef, 1 (Hususi) - Bugün bu-

rada yapılan güreş müsabakala-
nnda da kazandık. 

ltfsfkletçfl~rfn muvnffnkıyetle-

rlnden sonra alınan bu netice bü
tün sporculan sevindirmiştir. 

ta şöyle demiştir: 
Zaferden sonra devletin bütün 

bünyesinde ıslahat yapılması ve 
her şeyden evvel ana yasanın birinci 
maddesinin değiştiri1mesile ispan
yanın bir çalışan halk cumuriyeti 
haline getirilmesi JAzmıdır. 

........ ·-·-·-·····-----············--·----·· 
Silahsızlanma 

teşebbüsü yeniden 
suya düşüyor 

(Osıyam ı i.ncideJ 
lar cemiyetlerinin senelik konferan -. 
smda bir nutuk söylemiş olan Sir Sa-~ 
muel Hoare, ezcümle demiştir ki: i 

Acı bir tecrübe, Britanya tmpa ·S 
ratorluğunun mefruz veya hakiki za-i 

• afınm beynelmilel siyaset sahasındaa 
teşevvüşlere sebebiyet veren bir a -S 
mil olduğunu göstermiştir. ~ 

Hiç bir zaman, bizi şimdiki nis - ~ 
bi zaaf halinde bırakacak olan tah ·S 
didi teslihat nisbetlerini kabul ede -S 
meyiz. Eğer umumi surette silahla-! 
nn tahdidi icap ediyorsa bu her hal-S 
de programınuzm icra ve ikmalinei 
bağlı olmalıdır. i 

Bu son aylar zarfında muayyenS 
terakkiler elde edilmiştir ve istik -S 
balde bu terakkiyatm seyri tacil e -S 
dilecektir. i 

Deniz inşaatı programımız, tah -~ 
min edildiğinden çok daha seri bi:-; 
surette, tatbik olunmaktadır. S 

MACARiSTAN DA SiLAHLARI S 
BIRAKMAK iSTEMiYOR ! 

Cenevre, l (A.A.) - Milletleri 
Cemiyeti asamblesi, bu sabah B.~ 
Savedra Lamas'ın riyasetinde top -5 

1 lanmıştır. Macar delegesi B. Tanzos,5 
Macaristanın silahları bırakma ko -i 
misyonunun üçüncü komitesinin! 
mesaisine iştiraki kabul etmemekte! 
olduğunu beyan etmiştir. i 
INGILTERE MANDA MFı~LE • S 
KETLERINI BIRAKACAK MI? ~ 

Londra, 1 (A.A.) - Yarın Mar-i 
gate'da açılacak olan muhafazakad 
parti konferansında meb'uslardani 
Duncan Sandys, bir takrir vererek~ 
hükumetten İngiliz mandası altındd 
b'.llunan memleketlerin bıraktlmasıi 
meselesinin münakaşasına müsaade~ 
etmemesini iııtiyecektir. Sir Samue'i 
Hoare da aşnğrdaki tndil teklifini i-! 
leri sürecektir: ~ 

"Konferanı;, başvekilin hilkfıme -! 
tin bu meseleyi kendiliğinden orta ·i 
ya atmak niyetinde olmadığı ve A · ~ 
vam kamarasına bu bapta mlizake -i 
relerde bulunmak fırs tını verme -! 
den her hangi bir sudan tesviye yo-~ 
luna girmiyccc':i suretinde vazih be-~ 

. !..~~~.::?: .. ~:?.~.1 .. ~::.~::· ..................... .J 1 

Bat makale ...__ .... ____ _ 
....,,.. .... _________________ ---------=---------

En makul şekil 

l
skenderun ve Antakya mese- Yanhş tahakkuk ettirilen vergiler 
!:\e ;.~;~ıy:a:.•:d!!;:~~ a~a~ Hangi şekillerde ve nasıl düzeltilecek? 

sında 1921 senesinde imzalanan 
Franklen Buyyon muahedesi şu ce
vabı vermiştir: 

- Fransa manda~n altında muh
tar bir idare tesis ederek ••. 

Şimdiye kadar bizim bu sütunlar
da yürüttüğümüz mütalealarda hep 
bu esasa istinat edilmiştir. Jskende
run ve Antakya meselesi ahdi esas
lara göre ancak Fransa, yahut l\lil
letler Cemiyeti mandası altında 

hakiki bir muhtariyete mazhar edi
lerek hallolunabilir: denmiştir. Ah
di vaziyet böyle olunca Iskende
run ve Antakyanın her hangi bir 
idare sistemi ile Suriyeye bağlan -
rnası doğru olamıyacağr, böyle bir 
hal şekline 'J'ürkiyenin hiç bir za
man muvafakat edemiyeceği açık

ça bildirilmiştir. 

Fakat işin hakikatini söyliyelim: 
Bu türlü bir hal çaresi muahede i
caplarına uygun olabilirse de siyac:ıet
çe en makul bir şekil değildir. Ni
tekim bütün İskenderun ve Antakya 
Türkleri bunu en yük.sek seslerile bü
tün medeniyet alemine karşı haykır
maktadır. Yıllardanberi öz kardeş
lerinden ayrı düşen bütün bu za. 
valhlar: 

"- Biz muhtariyet istemeyiz r 
Anavatana iltihak edeceğiz!,, 

Diye feryat etmektedir. 
Cenup hudutlarımızda Uç yüz 

bin Türkün kalplerinden kopan bu 
feryatlar ayni zamanda isken derun 
ve Antakya meselesinin en doğru, 
en makul, en mantıki hal şeklini de 
bize göstermektedir. 

Mademki Fransa hUkOmeti Surl
yeye istiklal vermek suretile kendi 
mandası altında olan yerlerin ah
di vaziyetini değiştiriyor, böylelikle 
beynelmilel muahedelerde bir re
vizyen yapılıyor, bu takdirde lsken
derun ve Antakyanın siyasi vaziye
tinde bir revizyon yapılmasında 
hiç bir mahzur kaJmryor. 

Hakikat halde İskenderun ve 
Antakyaya Türkiyeden tamamen ay
n bir idare şekli vermekle bu me
sele kat't surette halledilmiş ola
maz. Çünkü İskenderun limanı asıl 
hinterlandı olan cenup vilfıyetlerl
mizden ayrı bulundukça kendi ba~

na yaşıyamaz. Yine bu sebepten do
layı tabii olarak cenup vilt\yetle
rimiz de ekonomi bakımından inkişaf 
edemez. Onun için 1':.kenderun ile 
Antakyanın Türkiyeye bağlanması 
bu mıntaka mukadderatının en son 
varacağı bir neticedir. 

Ancak lskenderun limanı Türki
yeye bağlanınca (Halep) in ithal ''e 
ihraç ihtiyaçları için sızlanması 
ihtimali vardır. Fakat Haleplilerin 
bu ihtiyaçlarını tattnin etmek zor 
bir şey değildir. l\fukadderatı Tür

Ankara, 1 (Huıusi muhabirimizden) 

- Maliye vekal~ti muhtelif vergilerin Emlak Bankası için 
tahakkuk muamelelerinin ikmalinden 
sonra gerek mükeııenerin müracaatı ve Mütehassıs raporunu 
gerek idareten yapılan incelemeler ve verdı 
teftişler neticesinde kanunlarda ya.zıh alt 
hükümlere aykırı olarak tahakkuk et - Ankara, 1 (Telefonla) - Enıl il 
tirildıği anlaşılan vergilerin ne suret - bankasına verilecek olan yeni şek il 
le düzeltileceğini bir tamimle alakadar etrafında tetkikler yapan Fransız :ıll 

tehassısı tetkiklerini bitirerek raparıl lara bildirmiştir. 
Mükelleflerle maliye memurlarını nu hazırlamış ve Maliye vekaletin' 

çok ilgilendirecek mahiyette olan bu ta- vermiştir. 
mimin başlangıcında şöyle denilmekte - Raporda, bankanın teşkiliitınd• 
dir: mUhim değişiklikleri mucip olac~ 

Vergi tarhı idari bir muameledir. hükümler vardır. Rapor Maliye vekili 
Ancak bazı vergi kanunlarında tarhiyat tarafından tetkik edildikten sontJ 
muamelelerine karşı mükelleflere ve bankanın teşkilatında esaslı dcğişiJc
mal rr.emurlarma muayyen mercilerde, likler yapılacaktır. 
itiraz hakkı verilmiş ve tarhiyatta vu - Bankanın Kayseride ve diğer vi!A· 
kua getiril~n hata §ekli gösterilmiş ol- yetlerde §Ubeleri de açılacaktır. 

m.1sı dolayısile tarholunan vergilerin /ran/a Yeni bir ticaret 
tahakkukunda veya kat'iyyet iktisap 
etmesinden sonra idar~ce alelıtlak ter - anlaşması yapılacak 
kin veya tadili cihetine gidilemez. Ankara, 1 (Telefonla) - trana bit 

Bazı vergi kanunlarında, tarhiyat ticaret heyetimizin gideceği maıtını· 

muamelelerine karşı itiraz olunabile • dur. Bu heyetin !randa görüşeceği ıne 
ceğine dair hüküm bulunması da, ida - seleler arasında GUrcübulakta mUşte
reten tashihi yolunun açık bırakılma - rek bir güm.rilk tesisi de bulunmakts" 
sından değil belki tashih için idareye dır. 

hiç saH\hiyet tanınmamış olduğuna de - İranla aramızda ypaılacak olan ye-
!alet eder. ni anlaşmada iki memleket mahsulle--

Bununla beraber vergi kanunla te - rlnin geniş mikyasta mübadelesinin 
sis olunan bir mükellefiyet olmasına ve teminine çalışılacaktır. 
teşkilatı esasiye kanunun 85 inci mad- Diğer taraftan haber aldığımıza 
desi mucibince vergiler ancak bir ka - göre, Nafia vekaleti İran transit yo
nunla tarh ve cibayet olunabileceğine lundaki nakliyatın asri vesaitle veld
göre, kanunun mükellef tutmadığı bir let tarafından idaresi için yeni bir 
vatandaşa vergi tarhetmek veya kanu - proje hazırlamaktadır. Bitirilir biti· 
nun teklif ettiğinden fazla tarheylemek rilmez tatbik edilecek olan projeye 
neticesini husule getiren yanlışlıkların göre 1.'rabzonla İran hududundaki 
idareten düzeltilmesi de zaruridir. Şu transit yolunda asri tesisat yapılacak 
kadar ki tarh ve tebliğ olunan vergiye, tır. 
itiraz olunarak, müracaat salahiyetli Devlet demirgo/ları ve 

limanları memurlar1nt1. 
fJerilecek harcırahlar 

kaza mercilerinin (itiraz temyia komis
yonlan, devlet şurası gibi) karanna ik
tiran etm.iı ise artık idarenin bu kabil 
tahakkukatı değiştirmek için yeni bir 
takdir hakkı mevzuubahis olmıyaea -
fından ve böyle bir tarhiyatta kanun -
auz vergi alınmıı olduğu da iddia edi -
lem.iyeceğinden idari kaza mercilerinin 
kararına iktiran etmek sureti ile kat'i -
yet iktisap ctmiı olan tarhiyatta hiç bir 
suretle tenzilat yapılamaz. 

Yeni kültür faginleri 
Anlfara, ı (Telefonla) - Gazi ter -

biye enstitüsü mezunlarından B. Ha -
kem Ankara ikinci orta okul tarih -
coğrafya, B. Halil Turgut riyaziye, tt -
niversite mezunlatmdan Bn. Münevver 
fen bilgisi, Balıkesirden Bn. Fadıla türk 
çe, Milastan B. Mahir fen bilgisi, Kon -
yadan Bn. Bedriye dikit, B. Kadri Ya
man riyaziye, B. Nuh Yaşar Almanca 
muallimliklerine tayin edilmiıterdir. 

Elişleri serqisi 
haz1rJ1klar 

. . 
ıçın 

Ankara, 1 (Telefonla) - Devlet 
Demiryolları ve limanları memur ve 
müstahdemlerine verilecek harcırah, 

tazminat ve tahsisat hakkında yeni 
bir nir.amname hazırlanmı§tır. Bu nl· 
zamnameye göre ahrcırahlar yol ma.s
rafı, aile masrafı ve ikamet yevmiyesi 
olarak Uçe ayrılm11 kt .. .ı--

U-··•1.uıara dört saatten sekiz saa-
te kadar süren seyahatlerde üçte bir, 
sekiz saatten on iki saate kadar süren 
seyahatlerde Uçte iki ve daha fazla. 
sUren yollarda tam yevmiye verile
cektir. 

İkamet yevmiyesi, seyahat yevmi
yesinin bir buçuk misli olarak hesap
lanacak maaş nisbellerine göre aza.
mi dört lira, asgari 45 kuruştur. 
Aile efradının her birine memura ve
rilen yevmiyenin üçte biri verilecek
tir. 

kiyeye bağlanacak olan İskenderun Ankara, ı (Telefonla) - 29 birinci 
limanında Suriye için serbest bir teşrinde burada açılacak olan (Elişleri 
mıntaka ayrılabilir. Bu suretle ve küçük sana'tlar sergisi) nin muvaf
(Halep) in ekonomik ihtiyacı da fakiyetini temin için İstanbul, İzmir, 
tatmin edilnüş olur. Bursa ve Trakyada komiteler teşkil e-

Habeşistan 
Haklarından vaz mı 

geçiyor? 
Cenevre, 1 - Milletler Cemiyetinin 

dünkü toplantısında Habeş murahhası 
bir nutuk söylemiş ve sözleri arasında 
§Öyle demiştir: 

Yakın şarkta büyük menfaatle- dilmiştir. Bu komiteler san'at erbabil: 
ri olan Fransa için Türkiyenin dost- do~rudan doğruya temas ederek sergi-
1uğu kıymetlidir. Fransa Türk ye alınması lazım geeln nUmuneleri ken 
dostluğunun bu kıymetinden isti- dilerinden istiyeceklerdir. 

fade etmek iı;;terse lskenderun n Zrraat Vekaleti qeni bir 
Antakya meselesi dolayısile önüne • _ 
çıkan fırsatı ihmal etmemelidir. en stıtu açıyor 

ASIM US Ankara, ı Teelfonla )- Ziraat veki-
leti Gaziantepte bir fıstık ıslah enstitU-

ln gı• SJ•Z Set mayedarJ sil açacaktır. Vekalet miltehaaaıılan bu 
l maksatla yerinde incelemeler yapmak · 

(Üstyanı 1 incide) 

"Kar~lQ.Jtığım şerait beni iş gör
meeğ cidden teşvilc eclici mahiyettey
di. Menıurin kooperatifinin şartname. 
sini al.dık. Tcrcilme ettirip tetkik ede
ceğiz. Burada amele iicreti, ve nuılzc
me sahasuıdald tctkiklcrimden aldı

ğım nctice1Ji de etraflıca gözden ge. 
çirdiktcn sonra nihai kararı vermek 
üzere buraya geleceğiz.,, 

Haber aldığımıza göre, Somervil 
tarafından temsil edilen grupun, An
karada memurlara mahsus taksitli 
evler in.5asına girişmesi hususunda 
prensip itibarile nnJaşma olmuştur . 
Grup mümessilleri üç ay sürmrocn 
tekrar memleketimize geleceklerdir. 

ta dırlar. 
Kuvvetli bir tahmine g<Sre bu seneki 

fıstık rekoltesi üç bin tonu geçecektir. 
Hükumetimizin tngilzlerle yaptığı ıon 

anlaşmadan sonra Hindistana Takas u
sulü ile fıstık ihracına başlanmıştır. 

Macar Başvekili istifa 
edecekmiş 

Peşte, 1 (A.A.) - Ortada dolatan 
bir şayiaya göre B. Gömböş, hastalık 
dolayısile almış olduğu mezuniyetinin 
hitamında istifa5ını verecektir. 

Siyasi mahafil, hali hazırda ba~vekil 
lik vazifelerini görmekte olan B. Da • 
ranyi'nin riyasetinde mutedil bir kabine 
teşkil edileecşini tahmin etmektedirler. 

Milletler Cemiyeti Habeıistana yar • 
dım ettikten sonra imparator Milletler 
Cemiyeti paktı ile kendisine tem.in edi • 
len haklardan mühim fedakarlıklar yap 
mağa hazırdır!,, 

Hayretle kar§ılanan bu sözler muh
telif tekillerde tefsir edilmetkerir. Umu· 
mi kanaat imparatorun Milletler Cemi· 
yeti tavasslıtile İtalya ile bir anlaşma 

yapmağa taraftar olduğudur. Aynı mı• 
hafile göre, imparator, işgal altında 
bulunmıyan arazi Uzerindeki hakkı hal• 
yanlar tarafından tanılacak olursa. hal• 
yan i§galindeki topraklarda bak iddia • 
sından vazgeçe:ektir. 

Fi istint.le çarpışmalar 
o'uvor 

Hayfa, 1 (A.A.) - Hayfadan Ku
düse gelen yol üzerinde, Araplar bir 
lngiliz nakliye koluna bombalarla hU
cum etmişlerse de bu hücum nakliye 
koluna bir zarar vermem·ş ve muvaf· 
fakiyetsizliğe uğram1~tır. 

Yafa civarında bir hükQmet ,..ııbri· 
k~ında çalışan bir ermeni tüfenk kur 
§unile öldürülmüştür. 
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YAZAN:. lngilizccden çeviren: 

Agatha Christıe V. G. 

Bir iş karşısın da 
Salondakileri daha dikkatla gözden 
geçirmeğe başladı; tam karşı masada 

üç kişi yanyana oturuyordu 
Bu aırada yataklı vagon memuru 

geldi, MBsyö Puaroya: 
- Trende başka hiç bir yer kalma· 

nııı dedi. Bu kompartımanı baya ver
mek mecburiyetindeyim. 

Puaronun bagajlarını yerleştfrmeğe 
başladı: sonra, kompartımandan çıka
rak: 

- Her şey tamam, dedi. Yatağınız 
7 numaradır. Tren bir iki dakikava ka 
dar kalkıyor. · 

Puarcı içeri girerken: 
- Ne iyi memur! dedi. Bir tren 

memurunun yolcuların bagajlarını yer
leştirdiği hiç görülmemiştir. 

Yanındaki adam gülümsedi. Vazi
yeti olduğu gibi bbul etmeği ve sa
kin görünmeyi tercih ediyordu. 

- Tren ne kadar kalabalık! De-
dt 

Bu sırada düdük öttü, lokomotif 
cevap verdi ve tren hareket etti. 

Mak Kin Puaroya dönerek: 
- İsterseniz altındaki yatağı siz 

ıllın. 

- Te§ekkUr ederim. Fakat beni aiz 
hiç dil§Unmeyin. Benim için hepsi bir. 

Puaro, bunları söyledikten sonra, 
kendi kendine de: 

- Ne nazile bir genç bu böyle! Di
yordu. 

III. 
BiR lŞ KARŞISINDA 

r1 • Ertesi sabah erkenden kalkan Pua-
ro yemek salonunda adeta tek başı-
na kahvcaltı etti Sonra __ , ki 

• DcUOna çe -
lerek, kendisini hemen Londrada 
bulunmağa mecbur eden mesele Uze
; .. ..ı•\.i ı;ıotlanru gözden geçirdi. Bu, 
ır tahkıkat meseJt:ı:ıı :~: 

Öğle yemeğinde de yemek salo· 
~u~ herkesten geç gitti. İçeri gir-

ğı zaman B. Bu\:'u masaya oturmuş 
buldu. Karşısında boş yer vardı. Pua· 
ro oraya oturdu. 

B. Buk, kaymaklı peyniri yedikten 
sonra. etralına şöyle bir bakındı ve 
Puaroya: 

- İmanda Balzac'ın kalemi olma-
lı da bu sahneyi yazmalı 1 Dedi. 

PuarQ tasdik ederek cevap verdi: 
- Hakikaten öyle. 

- Siz de öyle düşünüyorsunuz: de. 
ğiJ mi? Fakat, şimdiye kadar bu kim
ıenin aklına gclmi§ değildir. Şöyle bir 
bakın: Her srruftan bir çok insan bu- 1 
l'ida bir araya toplanmıı bulunuyor. J 
l3unıarın hepsi birbirlerine yabancı. 
l?akat, ayni çatı altında yiyip içiyor
lar, yatıp kalkıyorlar. Bu hayat böyle 
tanı Uç gün silrecek ve sonra her bi 
ti bir tarafa ayrılacaklar .•• 

- Bir kaza olmazsa ..• 
- Allah vermesin ... 

- Süphesiz, böyle bir şeyin olma
sını istemezsiniz. Fakat bir an için, 
farzedin ki, bir kaza oldu. O ı:aman 

birbirine yabancı olan bütün bu ınsan 
lar bir araya toplanacaklar ve bi• bir
lerinin imdadına koşacaklar; yahut ö
lümle birleşmiş olacaklar ... 

- Biraz daha şarap içer misiniz? 
1 çin de biraz neşelenin. Böyle fena 
fikirler aklınızdan çıksın... Galiba mi
denizden muztaripsiniz de neşeniz kaç 
mış ... 

- Orası öyle. Suriyenin yemek-
leri midemi çok bozuyor. 

Bir yudum şarap içti. Sonra, başını 
arkasına çevirerek gözlerini etrafta 
şöyle bir gezdirdi. Salonda on yedi ki
şi olduğunu saydı. Bunların hepsi 
hakikaten, muhtelif sınıftan ve muhte
lif millettendi. 

Sonra salondakileri daha dikkatle 
gözden geçirmeğe başladı. Tam kar
şılarındaki masada Uç kişi oturmuştu. 

Bunların üçü de tek başına seyahat 
ediyorlardı. Burada, baş garsonun zev
kine göre yanyana getirilmi§ bulunu
yorlardı. 

Bunlardan biri şişman bir İtalyan· 
dı. Yemeğini yemiş, dişlerini karıştır
mağa başlamıştı. Ayni masada, ltalya
nm ka11ısma bir İngiliz oturmuştu. 
milletine has "soğukk'anlılıkla,, yemeği 
ni yiyordu. 

fngilliin yanında da bir Ame -
rikalı vardı. Bu, enine boyuna bir a-
damdı. 

Puaro, bir aralık onların konu~tuk· 
larmı işitti. Amerikalı: 

- lgi daha dikkatle tetkik etıneli 
diyordu. ' 

l+olvan. ah:mdan kürdanı sekerek; 
- Tabii, tabii 1 Dedi. Ben de öyle 

düşünüyorum. 

İngiliz başını pencereden tarafa 
çevirerek öksUrdü. 

Puaro, ba§ını biraz da sağ tarafa 
çevirdi ve oradaki küçük bir masada 
yemek yiyenlere bakmağa başladı. 

Burada, çirkinliği göze çarpan ih
tiyar bir kadın vardı. Yalnız, bu çir
kinliğe insan, tiksinmeden, bakabili -
yordu: 

İhtiyar kadının dimdik bir duruşu 
vardı. Boynuna iri iri incilerden bir 
kolye takmıştı. Parmaklan yüzükle do
lu idi. 

Bir aralık, başgarsona döndü ve ga
yet kibar bir dille konuşmağa başladı: 

- Bir şişe maden suyu ile büyük bir 
bardak portakal şerbeti getirirseniz 
çok müteşekkir kalrnm .•. 

Garson, yerlere kadar eğilerek seliim 
verdi ve hemen büfeye koştu. 

( ArrASı var J 

Dördüncü ceza heyeti 

Meşhut clrtimler kaa nana 
tatbikine d · n başlaad! 

ilk olarak üçüncü sulh 
birer aya mahkum 

cezada 
olarak 

iki kişi hırsızlıktan 
tevkif edildiler! 

Dünkü davalar bir hemen bitirildi 
3005 numaralı meşhut cürümler 

kanununun tatbikine, dUn girişilmiır 
tir. İstanbul cihetinde bu kanuna u
yan ilk vak'a, saat on birde, ikinci~i de 
saat on dörtte vukua gelrni~tir. llk 
vak'a, saat on altıda, ikincisi de onye
dide mahkemeye intik,al etmiştir. Her 
iki davanın muhakemesini de, yeni ih
das olunan üçüncü sulh ceza hakimi 
Osman Tevhit, yapmış ve davaları bir 
celsede karara bağlamıştır. 

1LK MUHAKEME 
tık muhakeme edilen araba sürU-

cüsü Ahmet oğlu İsmaildir. Davacısı, 
Küçükpazarda bakkal Hanındur. Yaş
lıca bir adam olan Harun, İsmail adlı 
delikanlının, dükkanına pirinç unu al-
mak bahanesile geldiğini ve bir türlü 
mal beğenmemesinden, pazarlıkta u. 
yuşamamasmdan şüphelenince, hal ve 
hareketini gözlediği bu müşterinin bir/ 
aralık biri yüz gramlık, diğeri de ya
rnn kiloluk iki dirhemi elçabukluğu 
marifet suretile cebine indirdiğini ve 
bunun U7.erine yakasına yapIŞtığını, 

kendi eliyle cebinden çıkardığı dir
hemleri dükkana bırakarak, kepcnği 

indirip 1smaili polise götürdüğünü 
söylemiştir. 

!smailse, kendisinin sahiden pirinç 
unu almağa gittiğini, fakat seçim ve 
pazarlık sırasında uyuşamadıklarmı, 

evvelce başkası tarafından dirhemleri 
çalınmış olduğu anla.~ılan Harunun, 
her nedense bunu kndisinden bildi
ğint, pirinç unu parası olarak uzattığı 
otuz beş kuruşu mal vermeksizin ce. 
bine atıp, üstelik başına bu işi nçtığı
nr anlatış yollu, kendisinin suçsuz ol
duğu müdafnasmda bulunmuştur. 

ORTADA AHİT YOK 

So1ila davacı ba1~kal Harun ve sağda araba sürlicüsü 181Mil, llçüncU s t h 
cezada. Yeni kanuna göre bakılan ilk davaya ait muhakemeden bir gQrıi1 ,~ 

çcrçevelcrile beraber söküp camcıya f lün 29 unda işlendiği için bu kanun 
götürUrken yakalandığı iddin ediliyor hükmüne dahil olmadığı belirtilmiş, 
du. Kendisi, götürdüğünü, fakat çal- bir tanesi de takipsizlik kararile kal
madığını, satıp, paranın bir kısmını mıştır. 

anbar v~~~isi ve bahçıvan Nazıma v Saat onyedi buçuktan yirmiye de
vermegı, ust tar:afmı da yanında alı- gin nöbetçi Sultanahmet birinci sulh 
koymağı tasarladığım, çünkü parasız ceza mahkemesi hakimi Reşide de 
ve aç . kaldığını söyliyerck, satacağı geç vakit, yeni kanun esasından ihl 
§eylerın yetmiş, seksen kuruB tutaca- suçlu getirilmiştir. 
ğını um~uğundan bahis açtı. Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar ve di. 

~kçı ve bahçıvan Nazım, Hasköy ğer mmtakalarda, dün akşam üstüne 
nahıye merekzlne merbut 232 numara değin, yeni kanunun şümulU dairesine 
1ı polis Kani ve camcı Hasan babanın girecek mahiyette vak'a knydcdilme
yanında çalışan Hüseyin şahit olarak miştir. 
dinlenilcliler.. Diğer taraftan, dün sabah saat on 

MusWa oğlu Nurinin bu suçu iş- birde, 461 numaralı polis Necmettin, 
!ediği, ikrarı, şahitler ve zabıtla sabit bir vak'amn alaknlılarını adliyeye ge
görlilerek, kendisi, ceza kanununun tirmiş, bunlar, müddeiumumi Hikmet 
491. inci maddesine uygun olmak üze- Sonelin odasına götürUlmüşlerdir. Şi-
re üç ay hapse mahktim edildi. Ancak kayteçi, Tahtakalede sandıkçı .Meh. 
çalman şeylerin kıymeti pek hafif ol- mettir. Şikayet ettiği kimse Samuel 
duğundan, 522 inci maddeye uygun adlı bir yahudidir. O da orada sandık
o~~rak,. bu milddetin üçte ikisinin ten- çıdır. Mehmet, Samuelin sabahleyin 
zılıle bır a~. hapse konul~ası, 525 in~i saat dokuza doğru dükkanına gelerek, 
maddeye gore mahkumıyet müddetı- kendisine sövüp saydığını, üstelik da
ne muadil umumi emniyet nezareti yak nthğmı iddia etmiştir. Mesele, 
atlında tutulması, 3005 numaralı ka- rekabet yüzünden çıkmış. Samuel söv 
nunun 13 üncü maddesine göre de te\'- düğünün de, dövdüğünün de aslı' ol
küi yolunda karar v~rildi. madığını söyliyerek, esassızlığım or. 

Reis. Os~~n Tevhit,. ~u kn~ann bir tay~ atmıştır. Mehmet. adliye doktoru 
~nfta ı~ensın~e temyızı knbıl oldu- Salıh Hnşime gönderllmiş, Salih Ha
gunu, eger begenmez de temyiz eder- şim, Mehmcdi muayene edip, iki d~ 
~· evrakım~ Ankaraya gönderileceği- kikada raporunu yazdırmıştır. Meh
nı, orada yuksek mahkemede tetkik medin, on gün içerisinde iyi olabile
e~.tirilece~ini anlatınca, Arap Nuri, cek derecede dövüldüğü kanaati hasıl 
§Oyle dedı: olmuştur. Müddeiumumilikçe, mesele
v - Ben, şimdi bir ay hapis yataca- nln takibi şahsi davaya bağlı suçlar
gım. Evrakım temyizden gelinceye ka dan olduğu yolunda verilen karar bit. 
da~ müddet~~i .ik°!'al edip çıkını§ ola- dirilerek, Samuel, serbest bırakılmış.
cagmı. En ıyısı, bır ay yatar, sonra tır. Bu işin bu safhası, bir saat içeri
çıkar bu işin bir ikincisini yapmağa sinde bitmiştir. 
gayret ederim. Vaziyet öyle gösteri- Meşhut cürlimler kanunile ilgili 
yor! • . . v işlere bakmak üzere, İstanbulda yeni-

Orlada ı;ıahit yoktu. Hakim Osman 
Tevhit, lsmaile bir çok sual sormu§, 
muhtelif noktalardan uzun uzadıya 
sorguya çekmiş ve neticede dosyayı 

gözden geçirmek Uzere salonu· boşalt
tırmıştır. Yarım saat sonra da., kara. 
nnı bildirmiştir. Karara göre, Divan 
yolunda oturan, Fatihle Unkapanı a
rasında çalışan araba sürücüsü 1sma .. 
ilin, kalkıp pirinç unu almak için !{ü
çUkpazarn gitmesi, "vüs'ati maliyesi,, 
bulunmadığı halde, hemşiresinden aJ
dığını söylediği yetmiş kuruşun otuz 
beş kunışile pirinç unu almağa kal
kışması, Beyoğlunda bir hastahanede 
Emine isimli bnstabakıcı bir hemşire
si bulunduğunu iddia etmesine rağ
men, hastahanenin yerini tayin ede
memesi ve bu iddiasını isbata muvaf
fak olamaması, takip etmesi tabit gti
zcrgfilıtan akla yakın olan bir yere 
gidip mal satın alması gerckken, kal
kıp sapa ve uzak bir yere gitmesi, hüs 
nü niyetine delil sayılmamış, sui mak
sadına delalet edici mahiyette görUl
miiş ve bUlasa, bu haller lsmailin bu 
suçu işlediği kanaatini uyandırmıştır. 
Netice itibarile, 1smaile ceza kanunu
nun 491 inci maddesile üç ay hapis 
cezası kesilmiş, dirhemlerin değeri 

az olduğundan, 522 inci madde ile bu 
müddetin üçte ikisi indirilmiş, bir ay 
hapis ve 525 inci madde ile, mahku
miyet müddetine muadil müddet umu
mt emniyet nezareti altında tutulmak, 
3005 numaralı kanunun 13 üncü mnd
desine göre de tevkif kararları veril
miştir. Kararın temyizi kabildir, 

Hakım, ıhtarda bulundu, egcr ıslah den kunılan üçüncü sulh ceza mahl.<'• 
olmaz da. gene bu yolda yürürse, ka- mesinin hakimliğini Sultanahmet sulh 
nunun kendisini tekrar takip edcceğ;. hukuk hakimi Osman Tevhit ve Be
ne iş~_:et etti. yoğlunda yeniden kurulan Uçüncü 

Dıger taraftan, Kfunil isimli bir sulh ceza mahkemesin·n hakimliğini 
i~aat amelesi ,Şehremininde 2082 Galata sulh ceza hakimi Hayrettin 
numaralı belediye poilsi lbrahime, va- Şakir, vekaleten yapacaklardır. Gene 
zifc ifası sırasında hakaret etmekt<'n yeniden kurulan İstanbul dördüncü 
saat on yedi buçukta birinci ceza malı ceza mahkemesinin reisliğine b"rinci 
kemesine çıkarılmış, bir celsede ken· hukuk azasından Fazıl, flzahklo.rına 
disi, polisin şahitlerden Melek ve Şa- da ikinci ceza mahkemesi azasından 
hindenin ifadeleri zapta geçirilmiş, Atıfla beşinci istintak hakimi Suud 
müddeiumumi, beraet istemiş, reis Sn- tayin olunmuşlardır. Be~inci ve ııltm
dettin, polis İbrahimin ifadesini teyit cı istintak daireleri de liiğvolur:nuır 
edici başka şahitlik ve -delil bulun- tur. 

İsmail, mahkeme salonund" çı
karken. şöyle diyordu: 

- Bir daha bir dükkana alış, veri
şe gitmi;:eyim mi şimdi ben?. Hem, 
bu Hnrun mudur, nedir,.. bu bakkal 
işte, üstelik benim otuz beş kuruşumu 
içetti. Ynnma kar mı kalacak benim 
param onun?!. 

madığmdan, heyetin ittifakla. beraet İstanbul mUdde"umumi muavinU. 
k~ran :erdiğini tefhim etmiştir. Ka- ğinc tayin olunan Fehmi, Lüleburga~ 
rnıl, sevınçlc gülerek, çıkıp gitmiştir. daki vazifesinden ayrılmış, !stanbula 
\'ENİ KANUl\ıuN ŞÜMULÜl\.'DE gelmiş, dün yeni vazifesine basla.m11-

GÖRÜLMfYEN DAVALAR tır. 

Dün İstanbul adliyesine başkaca Müdde:umum:liğe davet 
on beş tane vak'a, intikal etmişse de, !stanbulda bulunan s sayılı mül 
bun!ardan çoğu, müddeiumumilikçe, ihtisas mahkemesi başkatibi Nuh Mg~ 
ycnı kanunun şümulünden hariç ve u- nmmer ve Mugvla ihtisns m hl· ui 

Rcarnım.fz t3tanbu1ila yaniden "kıırolaıı dördüncü ceza mahkemesi 
gtJsteriyor. Soldan itibaren aza Sıııtd, reis Fazıl, aza Atıf 

n{tNC! MUHAKEME 
İkinci muhakeme edilen, Arap Nu

ridir. Bu delikanlının, Yenicamide ev
kafa ait metrftk anbarın iki camını, 

• h .. k.. 1 .... a .emcs 
m~mı u. um ere tabi görülmüştür. eski başkatibi Avni'nin hemen müdde. 
lkı tanesınde tekrar muayene ile ra. iumumiliğe milracaatıarı lüzu bil 
por alınması icap etmi~, birinin eylü- dirilmektedir. mu • 
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"Hergün bir hikaye 

Kuruntu ~nstalıüını te~ni 
- Doktoru görmek için bir dakika 

bekliyeceksin~ demi§lerdi. 

Nakleden: Hikmet MUnlr 

lığım için. Bu kadar iyi bir zamanımı 
hatırlamıyorum. Bir çocuk gibi u
yuyorum. Gene bu haptan yazar mı
sınız? 

Bir kutu daha aldım onlardan. Bir 
hafta daha geçti. Uyuyordum. Ve net

, em yerine geliyordu. İkinci haftanın 

sonunda tekrar doktora gittim. 

Bu zaman içinde 93 harbine, Ab
dilITczzakm ilk temsiline dair ve Fik
retin zamanındaki Serveti Fünun'dan 
bir kaç yazı okudum. 

Hizmetçi yeniden göründü: 
- Buyurunuz bayım! 
Peşinden gittik.. Doktor oturduğu 

yerden baktı. Arkasına yaslandı; ba
na yer gösterdi. Oturdum. 

Doktoı:, karısını kaybetıniş bir a
damla karşılnşmı§ gibi yüzüme hü
z\inle bakıyordu. 

- Neyin var? dedi. 
- Bilmiyorum, dedim. Bir kaç gün 

denberi üzerimde bir bezginlik seziyo
rum. Uyuyamıyorum. Bir şey yapmak 
istemiyorum. Anlatamam ki ... 

Doktor başile bir tasdik işareti yap 
tıktan sonra: 

- lyi uyuyabiliyor musun?. Diye 
sordu. 

- Fena d~il ! Dedim. 
Gene başım salladı: 
- Öksürüyor musun? 
- Hayır! 
- Öksürüyor musun? 
- Demin söyledim bayım. Çocuk-

nığumdanberi öksürdüğümü bilmem. 
Sırtıma vurdu. Dizlerime saldırdı: 
- ~k çalışıyor musun? 
- Hayır, dedim. 
- İştahın nasıl? 
- Eh .. fena diyemem. 
Başım gene salladı. Sonra gözleri

min ortasına doğru ve burnuma çok 
yakın, bir kurşunkalem tuttu: 

- Bunu görüyor musun? 
- Hayır. 
- Başında ağrı var mı? 
- Hayır. 

- Gözlerinde? 
- Ha.yır. 
-öksür ... 

- Sen, dedim. Yaman doktorsun. 
Bu haplar tılısım gibi yaradı. Her gün 
biraz daha iyileşiyorum. 

- Hayır, dedi. Kazın ayağı öyle 
değil. Senin zaten bir şeyin yoktu. 
Sen var zannediyordun. Zannediyor
sun ki, bu haplar iyidir. Hayır. Yanı
lıyorsun. Bu haplarda ne var biliyor 
musun? 

- Ne var? 
- Şeker, bildiğimiz kahve şekeri. 

VazgPÇSCn de olur. 
Bunun ürerine haplardan vazgeç

tim. Fakat uyuyamadım. Gene herşe
ye kızın.ağa başladım. Tabii hemen 
doktora! 

- Aman doktor, dedim. Bana hap! 
Günden güne iyileşeceğime daha fena 
oluyorum. 

- Hayır, dedi. Birşeycik olnuyor
sun. Bu, sa.dece kuruntudur. Anlamı
yor musun canım. Ben söylemekten 
yoruldum. Kuruntuuuu ! tste o kadar. 
Haydi çek arabanı. Seninle kaybede
cek vaktim yok. 

Beş altı hafta sonra, ona yolda 
rastladım. 

- Nasılsın? dedi. 
- Turp gibiyim, dedim. 
- Anlamıştım, dedi. Seninki ku-

runtuydu. 
- Evet, dedim. Bir bakıma öyle .. 
Doktor anlamadı. 
- Herhalde, dedi. Hapları almı-

yorsun. Onlarm sa.na zaten yardımı 
olamamı. Sen boş yere, hasta olduğu
nu ve bu haplarla iyileşetiğini zanne

Polis Hal9erleri 

BlR MOTÖR BA TII 

Fenerde Camcı çeşme sokağında • 
turan Hüseyin kaptan evvelki gece sa
hibi bulunduğu motöre arkadaşlarından 
Münayiri almış, Boğaza gezmeye git -
mişlerdir. Saat 24 te motör Akıntı bur
nundan geçerken su almış, batmıştır, 

Kaptanla arkadaşı etraftan yetişen san
dalcılar tarafından kurtarılmışlardır. 

SERSERİ DOLAŞANLAR YA
KALANIYOR 

Zabıta memurları evvelki gece u -
mumi bir kontrol yaparak sokaklarda 
serseriyane colaşan elli kadar kimseyi 
yakalayıp emniyet müdürlüğüne getir
mişlerdir. 

Bunlar arasında evlerinden kaçmış 
çocuklar olduğu gibi hüviyetleri meçhul 
üstü, başı pejmürde kimseler de vardır. 
Çocuklar ailelerine teslim edilmekte -
dirler. 

IMROZ ADASINDA KAÇAK 
ŞARAP 

İmroz adasında Eleninin evinde 140 
kilo kaçak şarap bulunmuş, Eleni ya -
kalanmış, şaraplar müsadere olunmuş
tur. 

PENCEREDEN DÜŞEN 
KUNDURACI 

Alemdarda Katip Sinan mahallesin -
de 33 numaralı evde oturan 40 yaşında 
Kunduracı Mustafa Pencereden bakar
ken düşmüş, ağır surette yaralanarak 
Cerrahpaşa hastanesine kaldmlmışbr. 

KUYUYA DÜŞÜP BoGULDU 
Çengelköyünde Yenirnahallede Ha

tice Hatun sokağında berber ManolUn 
evinde kiracı 60 yaşında Eleni bahçede 
dolaşırken 12 metre derinliğindeki ku -
yuya düşmüş, boğulmuştur. 

lST ANBULUN KURTULUŞ 
BAYRAMI 

tstanbulun kurtuluşuna tesadüf e -
den 6 birinci teşrin günü yapılacak te
zahürat programı belediyece hazırlan -
maktadır. Dün kolordudan askeri kıs -
ma ait program belediyeye gönderil -
mi§tir. diyardun. 

- Evet. dedim gene. lBr bakıma _........_ _ _._ __ .__ _____ --'--.;...~ Öksürdüm.. 
~mı salladı: 

Bozkurt - İyi uyuyor musun! 
- Kaç gecedir gözümü kıpmaını-

pm. 
Gözlerimin ortasına doğru ve bur

mmıa çok yakın olarak bir kurşunlca
'lemi tuttu: 

- Bunu görüyor musun? 
- Evet. 
Kurşunkalemi bir yana koydu. Göz 

lüklerini çıkardı. 
- Senin bir şeyin yok.. dedi. 
- Ne?? Dedim. 
- Bir şeycik yok, dedi. Sadece ku-

runtu! .. Sana bir şey yapılamaz. Lok
man Hekim de gelse böyle söyliyecek. 
Turp gibisin. 

- Fakat doktor, dedim. Bir ilaç 
vermiyecek misiniz? 

- nıca ihtiyaç yok, dedi. Dön eve. 
Hepsini unut!. Bu, sadece kunıntu
dur. 

Böylece eve döndüm. Üç gün çık
madnn. Sonra gene doktora gittim. 

- Bir işe yaramadı doktor, dedim. 
Daha fenayım! 

Doktor: 
- Kuruntu dedim ya, dedi. Silinip 

gidecek. Eve dön. Onu içinden sil! 
Tekrar eve döndUm. Silinmedi bir 

tilrlil. Gene doktora geldim. 
- Yanlışın var doktor, dedim. Hiç 

uyuyamıyorum. 

- Şeker ye, dedi. Sonra beni gene 
~rsUn. 

Şeker yedim. Fayda etmedi. Dok
t.onı gene görmeğc geldim. 

Bu defa: 
- Pekal!, dedi. Sana hap verece

ğim. Yatağa yatmadan önce iki tane, 
iki tane de sabahleyin alacaksın. 

Dediğini yaptım. İki tane yatağa 
yatmadan, iki tane de sabahleyin al
dım. Rahat rahat uyuyordum. Ehem
miyetsiz şeyler beni kızdırmıyordu ar 
tık. Düreliyordum. Haftanın sontma 
doğru doktoru görmeğe gittim. 

- Doktor, dedim. Bu haplar ya
man şey doğrusu. Tam benim hasta-

.. - . .· · - .,, 

göre dediğiniz gibi ... 
Doktor: 
- Ne demek istiyorsun? Diye sor

du. 
Ona anlattım·: 

- Her gece, yatmadan önce, hap. 
lardan iki tane aldığımı düşündükçe 
herşey yolunda. Ha.plarmız.dan ikl t.a
nc aldım sayıyonım kendimi... Ve gül 
gibi uyuyorum. İki tane de sabahleyin 
aldım dedim mi, keyfime diyecek yok .. 
Bu kuruntu yaman şey vallahi. Kurku 
rabildiğin gibi... Ve insan yaşayıp gi
diyor ... Fakat Bay doktor .. Soracağım 
bir Rey var. Acaba ..... 

Bu doktorlar ne kaba insanlar! Al
laha ısmarladık bile demedi. 

Hikmet MUnir 

Nikah merasimi 
Midilli mübadillerinden Bay Ab

dullah kerimesi Bayan Zehra ile diş 

doktorlarımızdan Bay Şükrü Adem 
nikflhlarunışlardır. Tarafeyne saadet 
dileriz. 

IST ANBUL BELEDIYF..Sl 
ŞEHlR TlY A TROSU 

Tcpebaşı dram 
kısmı 

Bu akşam saat 
20 de 

MAKBET 
Fransız. Tiyatrosun

da Operet kısmı 

Bu akşam saat 

ı ııuı 1111111111 

111...111 ıı 
111111111 

20,30 da DUDAKLARIN 

Taksim Bahçesi Kapalı Kısmında 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 d 
... 

KIRK YILDA Dl ı 

Operet 3 perde 
1 tablo 

MCJDE 

Ve Halk traş 
Bıçakları paviyonu 

Bu seneki güzel lzınirin "Arsı 
ulusal,, altıncı fuarında yurdu
muzda ilk defa Türk isim ve Türk 
markasını havi "Bozkurt,, ve Halk 
traş bıçakları kendi hususi pavyo
nunda teşhir edilmiştir. 

Gerek bıçakların ve gerek pav
yonun halk arasında uyandırdığı 
sempati takdirle kar§ılanmı,tır. 

20 - 25 senelik bir ömrü ikmal 
eden hu icadın ilk anından bugü
ne kadar Türkiyeye yüzlerce çe§İt 
tra§ bıçağı gelmiş ve hunların he
men kaffesi encebi isim ve mar
kasını tatunıştır. Bu muvaffaki 
yeti ilk evvel Bozkurt ve Halk 
tra§ bıçakları kazanmı§ ve az za· 
manda Türkiyenin en hücra kö,e
lerine dal budak salarak haklı bir 
surette fevkalade iştihar etmi§tir. 

Bugüne kadar Türkiye sergile. 
rinde ilk defa olarak teşhir olunan 
Bozkurt ve Halk traş bıçaklarının 
taşıdığı hu isimler o kadar yerin
dedir ki... Dünyanın en yüksek 
çeliğinden yapılmış olan hu hı· 
çaklar dünyanın en büyük ve şe
refli bir tarihine malik Türk'ün 
efsanevi ismi olan Bozkurt ve 
Türk miltctini kasteden Halk isim
lerini taşımağa hak kazanmı§tır. 
Bu sebeple pavyon sahihi bulunan 
Bay Fehmi Hüseyin Ardalı ve Bay 

ımet Salih Tiriğrad'lı şerikini 

Anad~lu lzmir 

Sinema zevkinizi tamamlıyacak 

Divanyolu Biçki Yurdunun 
mezunları bu seneki 

Bir aile faciası 
(O sıyanı 1 incide) 

Erkek, kazandığı yevmiye ile ka
rısına ve çocuklarına orta bir derece
de bakıyor ve karı koca gayet mes'ut 
bir hayat yaşıyorlardı. 

Dh·anyolundaki Biçki ve Dikiş 
yurdunun 24 üncü yıldönümü dün kut 
lulanmış, ayni 7.amanda bu sene yur
du bitiren 30 talebeye diplomaları ve
rilmiştir. Talebe kızların yaptıkları 
elişleri, beyaz işlemeler, mantolar bir 
sergi ·halinde teşhir edilmektedir. 

Arüin annesi bir, babası ayn bir ELIŞLERl SERGtsl HAZIRLIGI 
de Uvey kardeşi vardır. Adı Halittir. 29 birinci teşrinde Ankarada açı _ 
On sekiz yaşındadır. Küçük yaşından- lacak elişleri sergisinde teşhir edilecek 
beri serseri hayatı yaşamu~:tadır. Bu ı· ı · e ış erı ticaret odasma gönderilmekte -
delikanlı, annesile birlikte ayni ma- dir. Oda da bunlardan bir kısmını dün 
hallede başka bir evde oturmaktadır. k a şam Ankaraya yollamıştır. 
Halit aklına geldikçe terlikçilerin ya- TiCARi ISTILAHLAR HAKKIN
nma girmekte, bir kaç hafta çalıştık-
tan sonra çıkmakta.dır. DA BROŞÜR 

Kendisi, son bir kaç ay zarfında Beynelmilel ticaret odaları Türkiye 

k 
şubesi ticari ıstılahlar hakkında bir 

ço parasız kalmış, yenges: nden yar-
dım istemiştir. Halit, ağabeyisinin e- broşür neşretmiştir. Bunda alıcı ve sa -

. 'ri tıcının hak ve vecibeleri hakkındaki te-
vıne gı p çıakrken yengesine göz 
k 

amüller gösterilmektedir. 
oymuş, ağabeyisi evde yokken genç 

kadına tasallutta bulunmu.~tur. IKlZ ÇOCUKLARA AD KONDU 
Namuslu bir kadın olan Huriye bu Evvelki gün Tepebaşında Meşruti • 

tecavüzil kocasına açmamış, fakat yet caddesinde lıüyük Emperyal oteli • 
Halidin sarkıntılığı artınca konukom- nin kapısına yeni doğmuş ikiz çocuklar 
§Uya: bırakıldığını yazmıştık. 

- Bu oğlan bana sataşıyor. Ne ya- Bu çocuklara Beyoğlu merk<-.linde 
payım? Diye dert yanmıştır. Ayşe ve Nuran isimleri konulmuş , da _ 

Komşu kadınlar jandarmaya şi- rülacezeye gönderilmişlerdir. 
kô.yette bulunmasını tavsiye edince. il 
Huriye son günlerde tecavüzU artan 1 A S k e r 1 i k i • 1 e.~ · \' 1 
Halidi Rami jandarma karakoluna --~:------------l!l-
şikô.yet etmiştir. Vskiidar Askcrlilc Şubesinden'!' 

Halit karakola çağmlmış, kendi- Birinci teşrin 936 çağrılması: Sağ-
sine nasihatta bulunulmuş, serbest bı- lam ve askerliğini yapmamış erlere. 
rakılmıştır. Fakat haylaz ve fesat ruh 1 - Bir buçuk seneliklerden p 'ya
lu genç, yengesinin bu şikayetine k!z- de sınıfı 316 dan 327 (dahil) doğum
nnıt, genç kadına daha ziyade sarkın- lular. 
tılık etmiye bMlamıştır. 0 - .111.1 seneliklerden süvari, top-

Haııt aun sabah ağabeyisi evden çu, muhabere, istihkam, demiryolu, 
çıkıp gidince tekrar yengesinin evine nakliye, havn sınıfı 316-3~0 doğum
gitmiş, yalnız evde oturan genç kadı- lular. 
nı ölümle tehdit ederek onu kötü zevk 3 - Jancarma sınıfı 316-331 (da-
lerine alet olmağa razı etmek istemi~- hil) doğumlular. 
tir. 4 - Deniz sınıfı 316-331 (dahil) 

Huirye bir fırsatını bulup evden 
kaçmış, doğruca karakola giderek ge
ne şikayette bulunmuştur. Halit ya
kalanarak karakola götürülmüş, sıkı 
tenbihatta bulunulup biraz sıkıştırıl

dıktan sonra gene serbest bırakılmıg. 
tır. 

Karakoldan çıkan Halit, evine doğ
ru gelirken bir yokuş başında yenge
sile karşılaşmış: 

- Sen beni şikayet edersin ha! Al 
öyleyse hakkını! Diyerek cebinde ta
şıdığı kunduracı bıçağını çıkarmış, 
yengesinin vücuduna rastgele saphı

mıştır. 

Kadının: 

- Yandım! Feryadını civar evler
de oturan ihtiyar bir kadın işitmiş, 
evinden dışarı fırlayınca Halid in bı
çağı sokup çıkardığım görmüşütr. 

Bu kadın: 

- Yapma evladım, yazıktır, gü
nahtır! Diye yalvarmışsa da gözü kı
zan Halit bu kadına "sen karışma!,. 
dedikten sonra bir kaç darbe daha in
dirmiştir. 

Yoltuş yukarı kaçmak istiyen Hu
riye bir elektrik direğine tesadüf e
dince bunu siper almış. Halidin bıçak 
darbelerinden bir kaçı da bu direğe 
isabet etmiştir. Vücudundaki yaralar
dan kan bo.5alan kadın yolun ortasına 
düşmiiş, on beş dakika sonra ölmüş
tür. Katil cinayetten sonra Eyübc 
doğru kaçmış, mezarlıklar arasından 

geçerken rastgeldiği Arif isminde bir 
adama: 

- Ben cinayet işledim. Nereye kac 
sam acaba? Diye sorguda bulunmuş
tur. 

doğumlular. 

Bir buçuk ve iki senel :klerin top. 
!anma günü 21 birinci teşrin 936 olup 
bu günde sevolmak üzere şubeye ge
leceklerdir. Bedel vereceklerin bedei
leri de 20 birinci teşr'n 936 günü fik· 
şamma kadar kabul edileceğinden bu 
günün geçirilmemesi. 

Deniz sınıfından olan erler!n top. 
lan:na günü 13 birinci te.Qrin 936 olup 
bu sınıftan olan erlerden bedel vere
cekler 12 bir'nci teşrin 986 günü ak
şamına kadar bcdetıerini verebilirler. 

Jandarma sınıfından olan erlerin 
ise toplanma günü 20 birinci tcQrin 
936 akşamına kadar bedelleri hrıbul 
cdilı>ccfö i 1R.n olunur. 

memuruna teslim etmiştir. 
Katilin bıçağı b' r kaç saat sonra 

bir tarlada bulunmuştur. 
Cinayetten müddeiumumilik ha

berdar edilmiş, müddeiumumi mua
vinlerinden Bay Şefik derhal R:ımiye 
giderek athkikata el koymuştur. Bay 
Şefik saat ik:den gece ona kadar mü
temadiyen tahkikatla em13gul olmuş, 

katili, şahitleri, ölen kadının 'h 
ile katilin annesini dinlemiı::tir. 

Huriyenin kocası fabrikada çalışır 
ken "evde hasta var!,. diye evine ra
ğırılmış, na!'1.uslu bir i~d olan Arif 
Ramiye gelince feci v~k'ndan haber
dar olmuş. diişüp bavılmıştır. 

Huriyenin babası da Ramiye Jrelin
ce cesedin eve kaldırılmasını sö·>emi~ 
genç kadının cesedi kaldırılarak yata
ğına yatırılmıştır. 

Bu adam Halidi biraz takip etmiş, 

Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz.••••••••"• sonra yoldan geçen sivil bir zabıta 

sinemasıdır SAKARYA 
Katil müddeiumumive itirafatta 

bulunmuş, yengesinin kendisilc mü
nasebette bulunduğunu iddia ederek 
şikayeti üzerine kızdığını ve bunun 
için tehevvüre kapılarak öldürdüğünü 
söylemiştir. 



1 iıaretler 1 
Frank ve Mark 

tezadı 

Dünyanın en hasis 
kadını kinıdir? 
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jcLKEMIZDEI 

Franaa lranlı '/qtiluaı 'cliifürdii. 
Franaamn lranlı liaturı. diifüınaai 
ealıiJenberi malam ~ 'bir lor 
miiliin 7eniılen tatbikat mlumna 
g~rUmeaiJir. 

FrtllUOlla epey zamandır ba 
mesele WleJilecelı itler arann
ia balanayoria. lhraeat emteaı 
elinde lıalan memleketler iaima 
piyaalara IUilanetmek ipn para 
liyatlanm indirmeli bir vcuıta ..
yarlar. Fakat FrtutMUla mael.
nin ortaya gılıanlmaı laer zcıman 
bir ttılıun yeni kavgaların ia mey
ian• plımcuına •ebep olmrqtar. 
FraruaJa nakit •ermaynine Ja
yanan ttuarral tara/tarlan, ban
kalar laer zaman lranlı liyatımn 
iüımesini bir zarar •aYnuılar -
dır. 

Varislerine yüz milyon Türk lirası bırakan 
Amerikalı kadın hizmetçisine müsrifliği için 
çıkışırken kalbi tutarak birdenbire öldü 

A.merfkada tuhaf huyları ile §Öh- ne kadar "para canlısı,, olduğunu gü 
ret kazanmış olanlar arasında bir de zelce gösteriyor. 
dünyanın en hasis kadını vardır. Babasından böyle gören kliçiik 

Bu kadın, buciln ölmiiş olmakla kızda paraya karşı sonsuz bir sevgi 
beraber, ismi ağızlarda dolaşmakta- ve ihtiras doğmıya başladı. 
dır. Çünkü, ölümünden sonra, mira- "Param olacak... Bir çok param 
amı daiıtmak hayli müşkül bir iş olacak!,, hülyası, çocuğun hayalini 
olmuştur. senelerce işgal etti ve nihayet. .• 

Nasıl olmasın: Kadının bıraktığı ELBiSE iÇiN PARA HARCANIR 
miras bizim para ile yüz milyon li- MI BiÇ! 
raya yakın bir servet!.. Bir gün elinde 15000 dolar bulu -

Hetty Green ismindeki bu kadın, nuyordu. Bu parayı, babasının ona 
sağlığında fakir Amerikalıların hase- verdiği 1800 dolardan arttırmıştı. 
dini, milyoner Amerikalıların da kıs- _ Babası bu parayı kızını Nevyork 

Sanayi grupları iu mallarını 
dünya pazarlarına sürmek için 
lrank liyatını diifürmeği prensip 
lialinie miitlalaa ederler. 

Franlı liyatının diifürülmesi 
Fran•ada sanayi vaplarının mır 
vallalııyeti demektir. 

Sağ C.nalaın, yani nakit •er 
mayedarlıfına İ•tinat eclen grup
ların bu meıele etralında kopara
eakları gürültüler ile artık kl&ik
lepniftir. 

Bir zaman sonra maliyeci 
grupları meukii iktidara kartı 
yrımnılılarını ıallıyacalrlardır. 

••• 
:4.lmanyada Üe parayı malatr 

laza etmek bir prenM.p laalüule 
Şalıt faralınclan ileri llİİriilüyor. 

-4\lmanyanın bu me•elede Fran· 
• ıanın zıJJına bir yol takip et

n...ı llOqalWrı ve nayonal .ar 
)'Cllism fezat/ınJan clefil, Alman-
7«nın dlf piyaalara luap lllldıfı 
vaziyetten ileri gelmektedir. 

Almanya laam madde aldığı 
memleketler baıta olmak üzere 
bir çok piyaalara borslııdıır. Bu 
borçlannı da mamul maJJe ile 
ödemek arzunıniadır. Ba sebep
ten dolayı Alman paranm lııymet
lenclirmek ülealdir. 

Yoksa Alman paraım tlÜfÜr 
mek mevzuu bala.olamaz. 

Almanya piyasalarda alacalı -
lı 1HDİ7ete girinceye kadar mar 
kın tqa/ıta lıalmaı ilıtimt po
litikaımn temeli olarak lıalacalr 
tır. 

Sadri Ertem 

Tefrika No. 73 

kançlığını mucip olurdu. Fakat, onu 
takdir edenler de yok değildi: iş a
dam lan. 

Hakikaten, Misters Greenin para 
işlerinde gösterdiği maha-ret ve 
beceriklilik bütün maliyecilerin par 
mağını ağzında bırakmıştı. 

Mfsters Greenin ne kadar müthiş 
bir milyoner olduğunu anlamak için 
şunu söylemek katidir: 

"Dünyanın en hasis kadını,, olan 
bu bayan, ecnebi devletlere borç pa
ra verirdi. Fakat, evinde hizmetçi bi
le kullanmaz ve yemeklerini kendi.~i 
pişirirdL .. 

BABASININ KIZIYMIŞ ••• 

Hetty Green, Amerikanın zengin 
ailelerinden birinin kızı idi. Ona ço
cukluğunda anaya babaya hürmetle 
beraber paraya ibadet de öğretilmiş
tL 

Babası gemi uhlbi idi • Ara sıra 
kızını alır, beraber nhtıma giderler 
ve gemilerinden yüklerin boşaltıl

masına bakarlardr. 
Bir giln, gemiden ;tikler b6§81tir 

hrken, denize bir adam dtişmfiştü. 

Gemiciler: 
- Aman f Denize birisi dfiştii ! 

Diye baimştılar ve onu kurtarmak 
için denize atlamafa hazırlandılar. 

Bu sırada Robinson (gemi sahibi) 
bağırdı: 

- Ne yapıyorsunuz? Hadi yerle
rinize Size iş görmeden para mı ve
receğimi zannediyorsunuz? 

Bu vaka, Hetty Greenin babasının 

BASIN KURUMU SENELiK 
KONGRESi DON 

YAPILAMADI 

fstanbul Basın kurumu heyeti dün 
senelik kongresini yapmak üzere top
Janmıpa da nisabı ekseriyet temin e
dilemediğinden müzakerede bulunul. 
mamış ve toplantı 17 Birinci teşrin 
1936 tarihine bırakılmıştır. 

YA'I.A N ~ KADIA.C~W KAT=LI 

- ICendlnld aldatlmf ohınamıs. f Genç im dudak bUktU, omuzlannt 
- tman çok aman aldanwaap da belli beliniz ailkerek: 

IDUlmç oluyor. - Belld .• Kim bilir? •• 
- O halde ben kanpuyorum artık.- Diye ldeta mmldandı. 

Sis kendinbce n~ tOrltl dtiffhıflr ve ne Sonra annesinin bulundulu yere gi-
ııtı UlllarllDU 6yle yapın. decelf halde geri d6nerek eve girdi, o-
- Fabt lldn afrmızdan çrbcak bir radan da caddeye çıkarak kendi evine 

18zle bu ilmitlerinmiır kuvvetlenmesini ıeçtl. 
de çok latiyor.um. Aziz bir tq gibiydi. 

Gq im çekilip ptmek istiyor, 1a- Eter IOQ defa, zorla da ol1a, Giller 
bınuhk ediyordu. o iki a8dl ICSylememiı olaydı btlabiitiin 

Azis ondan blr tek aös almak için o plpıa benziyecekti. 
ıııda hiç bir ıeyden çeldnmiyecek gi - Kendiaini alonun en kuytu k6fe -
biycU. sindeki koltufa attı ve bapm ellerinin 

Genç Jm, belki bunun farkına vardt. araama alarak ıeuiz ve barelı:etais b1 -
belki de bir an ance çekilip gitmek için dı. 
acele etmİftİ ld: • • • 

- Elı, madem ld Iİs b8y1e iatiyonu
.. , Oyıe .ı.ml 

Dedi. 
- Bma lıfs olmu1a ''belki r,, deyhı1 
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Herkeı hayatında yalım bir defa 

g6rdüfi1 en mn'ut gilnil, en bllyük 81'-! 

zuauna kavupnak için 1adece 1Utleıid 

Dünyanın en hasis kadını Misteris 
Green 

ta bir akrabasının yanında kalmafa 
gönderdiği zaman vermişti. Hetty bir 
sene zarfında bu paranın ancak 300 
dolarını harcamıştı. Bunun netice
slAlzuak.... ttJe.rtnlleld e11$eler .J)aram 
parça olmuş, rengi atmıştı. 

Adi sa baba 'da yeni bir 
şehir yapılıyor 

lI Giornale d'Italia Adisababanı'n ye 
ni plAnını neşretmiştir. Bu plana 
göre, şehirde, yerli ahalinin bulun
duğu kısımdan ayrı olarak, bir Av -
rupa kısmı yapılacaktır. 

Burası, bugün esasen, ecnebilerin 
bulunduğu yerdir. Yeni planda, bu 
kısım genişletilmekte ve yeni bina
lar inşa edilmektedir. 

Adisababanın ortasından Gamele 
seli isminde şiddetli bir su cereyanı 
geçmektedir. Bu nehrin üzerine 220 
metre uzunluğunda bir köprü yapı
lacaktır. 

ltalyanlann Adisabahada yapacak 
lan yeni binalar arasında büyük bir 
kilise ve Littoria kulesi vardır. 

geçmesini bekliyen tatlı bir heyecanla 
kaqılar. Halbuki Aziz böyle değildi. 

Dosdoğru aon i~tasyona gitmek var -
ke nyolda baıka istasyonlara uğramap 
mecbpr kalan bir yolcudan farbısdı. 

Hatta bu 8yle bir y;Jculuktu ki timdi 
ufnyacafı yerde ne k\dar zaman bek -
leneceli de bilinemiyor, hatta orada ha
yatın sonuna kadar kalarak en bUyUk 
arzuıunun halretini çekmek ihtimali 
pek kuvvetliydi. 

Diiftfliil çıkmazdan kurtuhnak için 
bir çare bulamıy.or, kimseye de soramı
yordu. 

En ıonra kendilini toparladı: 
- Kanm olduktan 10nra da bana 

karp duramu ya... Ona tathhkla ıo -
kulmaya ve yola getirmeye çaJıprmı. 

Bu, son deneme olur ve gene bana kar
P bu inatta devam ederse zorbahktan 
bapa ne yapllabilir? 

Nikih arasında, doıtlannm tebrik -
!erini ahrken ve dönerken hep ainirliy
dL Onun bu durgu'nluğunu görenler: 

- Pek heyecanh. .• 
Diyorlar, 10nra GUJerin biraz IO~ 

fakat beyazlar içinde bUıbütün açılan 
güzetlicini görerek ilbe ediyorlardı: 

- Hakkı da var ya! ... 
-14-

Hava ılık ve gllryUdl tertemizdi. l-

Kendisine, yeni bir elbise yaptır -
masını söyliyenlere: 

- Deli miyim ben? Elbise için 
para harcamr mı hiç ı 

Diyordu. Nasıl olsa eskiyecek.-

KOCASI DA ZENGiN 

Hetty Robinson evlenme çağına 

geldiii zaman, tabii kocasını da zen
ginlerin arasından seçti ve Edvard 
Green isminde birisile evlendi. Onun 
1 çin, koca da para getiren bir şeyden 
ibarettL .• 

Bayan Green, kocasının işlerine 

kendinden de sermaye yatırdı ·ve 
hep beraber büyük işler yaıımağa 

başladılar • 
Zengin karı kocanın bir oğullan 

oldu. Fakat, çocuklannı büyüttükten 
sonra. sokağa salıverdiler ve hayatı
nı kendisinin kazanmasını istediler. 

BiR BASISIN BAŞINDAN 
GEÇENLER 

Misters Greenin hasisliğini göste
ren vakalardan bir kaçını anlatalnn: 

Çocuğu hastalanmıştı. lliç alır
ken eczacının şişeye beş çent 9aydı
ğını görünce: 

- Şişe istemez, dedi, evde bir a
lay şişe var. Gider getiririm-

Başka bir gün entarisinin yakası
kirlenmişti. yıkatmağa verdi. Çama
şırcı entariyi yıkamak için aldığı 
parayı isteyince: 

- Sen utanmıyor musun? Diye 
haykırdı. Bu entarinin yalnız yakası 
kirliydi. BütUn entariyi yıkadığın 
zaman aldığın parayı nasıl istiyor
sun? •• 

Dünyanın en ,hasis ~~clını \wYatı~ 
nı çok sefil bir halde geçirdL Ko
cası çoktan ölmüştü. Çocukları da 
arayıp sormuyorlardı. Nihayet bir 
hizmetçi tutmafa mecbur oldu. Fa -
kat, hizmetçinin (müsrifliğine) daya
namıyordu. 

Bir gün, mutfağa giderek, onunla 
kavga etti ve dövüşmeğe kalktı. 
Hizmetçiye vurmak için, elini hava
ya kaldırdığı zaman... Kalbi tuttu 
ve düşilp öldü-

ARABACILAR iNTiHABA Ti 
Arabacılar cemiyeti idare heyeti in

tihaabtı dün bitmif, eski heyet yanya
nya deği!fmiıtir. 

R..ORY ADAK! TETKiKAT 
Ziraat vekaleti meteoroloji enstitü -

sü projelerinden biri Florya ve civa -
n hakkında bazı tetkikat yap11Uf, ra -
porunu belediye fen heyetine vermi\tir. 

rili ufaklı yıldızlar körfezin durgun su
larında yere serpilmiı bir gök manza -
rasrnı yaratıyorlardı. 

Enginden esen hafif bir rüzglr yüz -
leri oquyor, hava,a belli belirsiz bir 
yosun kokuıu kanıtınyordu. 

Kordon bo)'Ullda gilneıin ufka yaa
lanmaUle.beraber artan gezintiler ve b
Jabahk artık çekilmiı gibiydi. Evlerine 
veya eflencelerine ceç kalanlarla line -
maya cfdenlerden batka hiç kimse yok· 
tu. Oerelı: nhtım ve ıerek Kal'flYBka kı
yılan birer dizi elektrik llmbaaı altın • 
da apnyor, daha gerilerde evlerin pen
cerelerinden tapn ıpklar görUIUyordu. 

llrincitqririin ıon günlerinden biriy-
di. Bu zamanra tzmirin Jıavası çokluk 
böyle ıhk ve gtlsel olur. 

Kordon boyundaki guinolarla otel
ler arasında <tzmir Palaı) bu ıece he~ 
ıinden daha iyi donatılmqtı. Dalı:ib -
lar ceçtikçe otelin renk renk ampuller-
le aOalenmft olan kapısı Bniindeki oto
mobil kalabahğı artıyordu. Her celen 
otomobil veya tramvaylardan, iamo • 
kinli ve frakh erkekler, en pk tuvalet -
!erini siyerek mantolara btlrBnmflt o .. 
lan kadmlar ve lmlar iniyorlardı. Bun -
lardan batb otobOalerle gelenler de 
soktu. 

Otelin biraz bUık fakat iyi aymnıa. 

Kocaelinde 
seyyahlar 

Anadolu'ya baştan başa. 
dolaşan üç küçük kardeş, 
büyük denızler aşan 1 ürk 
genci, polislere konferana 

lzmit ağ1rceza reisi Bay Naa Töre 

İzmit, (Ozel) - Şehrimiz ağır ceza 
reisi Bay Nail Töre, Izmit ve mfll· 
hakat polis memurlarına emniyet 
müdürlüğü salonunda, yeni cürml 
meşhut kanunu tatbikatı hakkında 

bir konferans vermiştir. 
Konferansta vali ve parti ~

nı Bay Himit Oskay, mülkiye mil• 
fettfşi Bay Ismail, emniyet mürfürft 
Bay Şerif ve kısmı idari, kısmı siya• 
si ve kısmı adli amirleri hazır bulun 
muşlardır. 

Nail Töre, konferansını yeni ka· 
nunun maddelerini birer birer izah 
etmek suretile ve misaJJerle izah ~e
miş ve iki saat devam eden konferan
sı polis memurları not etmişlerdir. 

Nail Töre, adli konferanslanm 
her ay tekrarlıyacaktır. 

Uç küçfik seyyah zekivet, sehavet 
ve yılmaz, şehrimize gelmişler ff 

aile dostları olan ağır ceza \'eisl 
Bay Nail Töreye misafir kalmışlar• 
dır. 

Vali Bay Hamit Oskayı 
eden küçük seyyahlara, vali 
bilini vermek ve çok iltifat göster• 
mek suretile kendilerini memnun e 
mfş, şehrin bir çok yerlerini ve kt
ğıt fabrikasını gezen küçtikler tzmf.; 
ti çok sevmişlerdir. 

Bir gece misafirlikten sonra Em
klşehire hareket etmişlerdir. 

IHSAN DENiZ AŞAN 

Meşhur Türk seyrahı Beykoz kltı 
bUnden Ihsan Deniıaşan, kU 
bir kayıkla şehrimize gelmiştir. 

lh.san Deniz.aşan Okyanus deafsl.jı 
nl, Atlantik denizini, Akdeniz salı 
ni, Antil, ltalyan, Yunan adalarını 
gezmiştir. 

Seyahat programını tamamlam 
için daha bir buçuk yıl-dolaşa 
söylüyor. Izmit sporcuları bu 
gencine allka göstermişlerdir. 

Ce"det Baykal 

tdmıı ve iyi dö!fenmiı olan ıalonuna 
renler orada iki ad:ımla karııla'1}'or 
dı. Bunlardan birisi tanınınıı üzüm 
carlarmdan Remzi ve diğeri de pe 
bir balcı ve miilk sahibi olan Halit 
dL 

- Hot ıeldiniz efendim. 
- Tqekldlr ederim. 

Bu ıece Remzi Beyin olha 
Halil Beyin kızı GWerin evrleftmeJll 
refine bir balo veriliyordu. 

Remsi Bey kırk bq ya~ 
ca boylu, esmer, dinç bir ad 
Bey elliyi atlaJMlr: beyu teftli. 
lu, yorpnclu. Bununla bmbor 
de yilzlerbıcle c6%e çarpan w 
ve saadet okunuyordu. Gelin w 
1atuu çok beğendikleri, bu 
çok uycun ve hayırh buld 
belliydi. 
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fs,,oe~ 
Leningrat' da es rim ve 
güreş karşılaşmaları a..t 12,IO PWda Tnrk mUIOd& 11,llO 

Baftdl& 11,0G PIAlda bam ma.oc. ıa.»
H,00 Kullteıtf pllk n.,t,atL 

Mersinli Ahmet hasmı Surikof'u 
3 dakika 8 saniyede nasıl yendi? 

Akpm Defl'İ7&b• 
Saat 18,30 Çay ...U, dam muatımL 19,30 

J:fref çor mtlab&belerl. 30.00 Badl " ar 
bdqt&n tarafmdan TOrJr musUml .,. ballr 

1-lqrat. 25 97111 (B,...r •• 
.. lılrtmlsdea) - Ba pce •la •· 
laalannda e&krlm Te sUret ...... 
blan )'&pddL Akpm aaat l,80 da 
.._bıklarm halka takdhDlle bqla
m llkrla bqılqmalanada Jaakem 
lala oalarUa olauı ,...._._ yine 
lılr '8k hegshldar ,aJlllml n bl. 
• 1ta1ara ratmea talmarmm 1-10 

-· plalftlr. Yapılan kaqdaplalarda wı.••a 
takla kaptanı Banr temaJb ebllş 
w blldlalne olaa dlrt tip aabbll 
Jlnd T1lr1lf ,aparat an •llallüayı 
,.. plllll7etle •tleeladlr ... llr. 

B1dlU diler azaJan Oamaa, Ci
,lmt. Halit muvaffak olm111lardır. 

Saat dokuzda ctlret mtlsabakala-
1111& bq1anmı§tır. Ringe enell bl -
Dkller aıbdan Lenlqrat &'tlreş 
takmı pbrak halka takdim edildi • 
Jer. Gbb hatırası olarak kaptan1ar 
lılrlllrlDe bayrak n baket ftl'dlter. 

lldad brplıp11Hun yapan &'tlreş 
4*lblmfs flyle tertip edllml§tl: Ke
.., Ankaralı Ahmet, Sadık, Anka. 
ıab BUaeyba, Meralnll Ahmet, Btl)'flk 
Jlmtata, alır siklet Ankaralı Nec..._ 

iLK MUSABAKA 
Birlad •U..baka Kenaa n Ge-

rral&Ylc arunıda olda. Orta hakemi 
~l'dl J'&ll hakemleri SoYyetlerden. 

a alrilr•larda her iki mla.lnk 
tlnlrtnl deal)'orlar. ikinci dakikada 
_._ slMl bir kafa kol yaparak 
~-· yere iadirdi i8e de l1lf ahı

.... da olda. Kenan 'fUiyete hl-
Betfael dakikada hasmını bir 

.,. ptlrdl ............ lmY -
ola SoTYet ba ilk tehlikeyi at-

Kenaa fmıat kolluyor. M .. büa 
~akta ...... edtrk• ilk Oll dakJ. 

11 Keaaa salip nsfyette llitlr • 
Keunm lsteiile mfi&abaka ayak

olayor. 

lflnder idi- oldata l~n SoY)'et 
Mıeld kolaybkJa tbpn bpfor. 

d•ldka1arcla ... lkJ •hbık 
:rorıranlak ala.etleri aklkme
llatladı. Yirmi dakika nlhayetln
Kenan ayı hesablle galip llln 
dl. 

~.....aRALI AllMBT - TARASOF 
Orta hakemi SoYJet, )'&D laakem

Se)'fl Cenap ft Berri. Taruof 
fula kanete malik. Mtlsahüa 

bir dratle bqladL Ahmet bir 
kol yapmak isterken llumı atik 

arak Ahmedf belinden Yı\ı'ua 
uana& altına aldı. Burgu tatbik 

latl;rorsa da Ahmet mani ola
•Jaia blkıyer. 

Taruof teblk ve kavftt itibarile 
ttea tatla. hk dnre berabere 

HllA Kana Alamet alta dflt
Taruof 'barp takmak latlyor, 
t h &n11811nda manffak olamı-

SADIK - KOSTANTINOF 
M nan boyla hummq nnıa 

klçtt kalıyor. llk dakika a
ft birbirini denemekle ~ 

llMa Sovyet dreMfnln Sacbfa 
etmek ist@dltl kafa kol O)'llni
retlendl. 

ti dsel bir perende ile bu 
atlattıktan sonra hasmı

aldı, Ve iki defa köpriye ge
pavan aldı. Sadık ~ faik 
k hasmını adamakılb hırpa

lık on dakikada Sadık pllp. 
baka Sadıtın latetl b!rine 

devam ediyor. lldnet on dakf 
adlsabıkJar blrblrJerlne oyan 
edemediler. Yalnıa Sadık dalla 

atat pptıfmdan )'inal dald-

ka neticeshıde hükmen calip pldL 
A KARALI HQSBYIN • NUKKERI 
- Orta hakemi SoY)'et, 1an hakemle
ri Seyfi Cenap H Berri. 1Jd mllsabık 
da birbirini denlyerek ihtiyatlı gfJ
repyorlar. Kuvvet itibarile her iki
si ayal ayarda. 

Beflad dakikada humma bktıfı 
alto ile altına alan Htlseyin Sovyet 
dreglDln makabil bir oyanfle kip. 
rl1e seldi. Mllsabaka çok zevkli de
ftlll ediyor. Her Dd g8r~l birbirine 
mtltemadlyen oyun tatbik ederek pu 
nn alıyorlar. 

ilk oa dakikada mllsabaka bera· 
bete Hln edildi. Karada HIM)'ln al
ta dtlftii. Sovyet mUtemadfyen ~
l1f17or. Son dlrt dakika Ntlkerinln 
aldıntlarile ~erek yirmi dakikada 
Rtlaeyba htlkmea matltp olda. 
MERSiNLi AHMET - SURIKOF 

Orta hakemi Ahmet Fetseri yan 
hakemleri iki 8oY)'et. Mflsabaka baf
lamaaile Ahmedia arslanlar sthi hu
IDIDA aldırdıtmı clrilyoraz. Pa -
mak cavalı cibl havaya kaldırdıfı 
hasmım yerden yere prP1Jor. 

Sovyet dl'efÇI bu fırtmadaa 
pflrma diamllf vasiyette bocalayıp 
darayor. Ala .. t ilk olarak ~titl 
dpleble SoYJet ctir~yf havaya 
kaldırarak baflllın ilatUae cllktl. l'a· 
bt hamı bundan kartalda. Arka

f&l'kdan. 20,30 BlJrmet Rmı. " arJrad&flan 
tanııDdaD Tllrk mUlllJml " hallı: fU"lalan. 
21,00 solo plaklar. 21,30 ort.tra. 

ı - BeethoveD (KoryolaD, unrtQr). 
2 - lltrau.u (Dalplar val81). 
1 - Naydn, (Serenade). 
' - Sal"• Sew (Samaon Te Dallla'dall 

parvalar). 

il - Cbopba ~ trtllt. 
ı - Ddp <Tarta kutlan> vaı.. 
1 - SUUlvan (Kikado operetludeD parça 

lar). 
8 - Sevene (Afk pencaenl>. 
Saat 12.30 .A.Jau babartert. 21,00 Son. 

YARIN 
öile Netri,abı 
Sut 11.IO PWda TOrlı: lllUIJml. 11,80 

Ha...a. 11,0G Pi.Uda baftt mlılUr. ~H 
mabtellt pllk Dap'IJatL 

Ak.- "•IJab: 
Sut 18,IO 0&7 ...U. dlM mQlıllrt-t, ıt,oo 

Anııe...dDrdlll ..,.. mllDEI uJdL IO.OO 
Vedia amam lftlnldl• '!'Irk mue0t11 .,. 
ua fUlalarl. 

8ut IO.IO :lllbdıo Mantaa ft ufladlelan 
IUD lfUnldle tllrk ıntMl1rlel ft J1a1a fU'lalan 
Jl,00 lolo pllldar. Jl,IO cırtrı.tra. 

1 - Jolm. Btna. (Veaedlkte lılr poe) 
ın.tar. 

1 - Scbubert (Rcıamoad lıeJNbııdlD) pu 
caıu-. 

1 - D9o11ü (llaT daim Mo. 11). 
' - ....... <opera -..a.). 
ı-~ .. -,...... 
• - Brümıl ftl& ' 
T - Jlouıioı&*1 (Kal .... dalmda bir 

poe). 
• - Bnluu (Jlacar dam•>· 
a..t n.ao .... balı.wt. 11.00 ... 

mıdan bir daha bir daha; derken ------------
Sovyetiıı tekrar hava,a kalktıimı ve bam hAfmlyetl altında ız lnef 
11Jdımn ıfbi seri bir .hareketle mrt dakikada devam ederken birdenbire 
fiatfl yere aerildlifal siirdik. Kı)'ıaet alttan kolunu kaptıran slntÇiıals 
ll stlnlçlmlzia ba galibiyeti alma- ba telalike)'i •vaftarmak ıp. kip 
81 için 3 dakika 8 aniye gibi kı1& bir ri karmak latedl. V • Uprtl81ntl 
uwa• ~•$ etmV.U. ıattaramadıtı lçfa aırıı yere aelerek 

Mersinlinin bu parlak galebesi ta§la matJGp olc111. 
halt tarafmdan pJara bir nrette So~et &o,raklanada lklael Ur-
aDnfla:ndı. Flafmalanm da 3 - 4 pllbl1etle 
BOYOK MUSTAFA. STEFANOF nihayetlendiren lnymetlf gfir~fleri. 

mizl tebrik etmek bir vazifedir. 
Orta Jaakeml SoYJet. yan hakemlt 

ri Seyfi ve Berri. MOaabakanıa ilk Bisiklet mlisabakası 
daldkalan her iki gilretçinin blrbl- Lenlacrat, 26 eylill (Hu1181 mu-
rinl kollamasOe geçiyor. Mustafa habirimlzden) - Budn saat ıı de 
o mepur çaprazını almak için fınat 50 kilometre afdlt. 50 kilometre 
kolluyor. Maa-:nafih hasmı da kav· gelft olmak &zere 100 kilometre blsik 
Tetll. Jet mtlsabakaaı yapılqtır. 

Mastafanın el enselerine mukave-
met ediyor. Nihayet yirmlnd dakl - Bava ~t J8imarla Te faıla 
kada b1I oyununa tatbik ederek hu- rilz&'lrh idi. 
mım haqya kaldırarak altına aldı Yanp ilk kllometnlerl Ja'faf ft 
IH de SoYJet sflretrl hayret edi· basımlanaı ileri secfrtlp rtisclrından 
lecek bir kuvvet aarfederek timdi· latlfade etmek latlyea .... bddann 
ye kadar yflılerce mepar pehlfva- taktlkile ıeçtt. 18 lnd kilometrede 
ma dayanamadrtr 'ba O)"llDda sırtını Jaimu dratial $Ok fula arttır
,..re ıelmekten kurtardı. dı; rilı.gArla kanpk olarak mU..bık 

ilk on dakikada Mutafa pllp. ların yUzlerlnl kamçılıyor. 
bdad on dakika Manafaam a1"1111111t Da havada detti bllikJeOe, Ja)'& 
a,Uta deftJll tdfYor. SoyYet ailnf(I olarak bile yol alabilmek mllfkUJ. 
tula kune&i UJllÜlde lılu&afaya Yirminci dakikada Eylbla ltatltl 
müanmet ettikten bafka mrasmda patladı. Tamir etmek lmkbı nrken 
o)'llJllar da tatbik etmete savqı- fazla sudan frenleri tatmac1ıtın-
1or. dan llatiflnl defittlremedt. Ve 1'11· 

Müsabaka müthiş, sert olmata mecburiye mU..bakayı terkettl 
başladı. iki hersBJ birbirini •ıkıttır- Kırkıncı kilometrede onJa;daa 
mata ve minder dıpna atmaja bat- bir mtlsablk sert kalmat:ı başladı. 
ladL Mflsabakanın bu anlarL bera • elllncl kilometreyi (3) onlardan (3) 
heredir. Son dirt dakikada SoYyet bizden olmak bere "8,, kifl hep 
keeildl; bana makabil Mutafa euh birlikte dindller. 
hlcamlara bafladı. Ve Jirnd dakika Mtlsabıklar ba mesafeyi 2 uat 
netfceafnde mUttefikan pllp ıeldf yedi dakikada yapmıtlardır. Avdet 

AGOl SIKLBT plsın bir silratle oldu. SoY)'etlerle 
A KARALI NBCMJ _ IVANOF bizimkiler 111tlthlt aareıte çekJtfyor-

Orta hakemi Ahmet Fetprl. yan lar; yirminci kllometrede Tallı ft 
hakemleri iki SoY)'el Necmi mUsa- Klzım kanetll vitealerJe ileri fır
baka,a fazla bir gayretle başladı.. Jadıl• r. Ve aradaki mesafeyi (ittfk 
Neemlnin mtltenulp ricada karp • P aprak bir buçuk lrJlo•etre 
smda tostoparlak kalan SoYJet ba farkla 3 aaat 2' dakika 11 aaalye ı. 
ataklardan bunalarak mUtemadlyen le Tallı birinci 5 aallse farkla 
minder dıpna kaçıyor. Maamafih. KAzım ikinci oldular 
her iki dreşçf birbirine oyıın tat- 3 UneU gelen Bure1mç aacak 
blk ede•edfkleri l~fn ilk devre ı..- 2 dakika 30 saniye sonra gelmiştir. 
raberlfkle netfcelendl. Ve Orhan altmeı olarak fert ftlba· 

Çekflen kurada Necmi Bstk gU- rfle 1 lnclllğf 2 lncllitf aldıfrmrz ltalde 
re yor. Ve Sovyet gflref(fye tek 9 az puvanla ekip blrfnclliğfnl d• ka· 
kıle tabaata ~batıyor. 8oY)'et ba andılar. 
m 'cUI vaziyetlerden kendini kurtar Lenlngrat hkımı 12 puvanla ı
mak için tok fazla dor &arf l'•mek kinci olmuştur Bu .rece caat 10,:!!> 
mecburiyetinde kalıyor. da Kiyefe hareket ediyoruz. 

Glref ba ftdyette Te Necahda Nlgul SBL 

lngiliz 624 • 627 BORSA 
cv.,_ı~J 1 • 10 93,, 

81& Ye dfier ecnebi paralannm dtlf-11------------..-'11 
mmadea mltevelllt vaziyetimiz 
t•dar: 

. ,,...,.... ............... -,..... .................. .......... 
... ıs - .. , ...... ..,.....,., ... 

l'raaada Tlrk ihracatçılanam 11------------
,.ARAL Aft aıacatı para 300.000 Ura kadardır. 

Ba para da bloke dellldlr, efhaa elin 
dedir. 

Fransanın bizde blokaj paruı ise 
115.000.000 Fraua frusıdır. Eski 
kıymeti ile 12 milyon T&rk Hraaa ka· 
dardır. Baaaa da tl•dl kıfmetl na
zan itibara alınına alacakları para 
8.000.000 liraya ve ,alnı& ihracattan 
mUtevelUt zararları ise dlrt mil
yon liraya ballJ olmaktadır. 

Bana mukabil Ttlrkfye plyua
sının zararı 120 bin lira kadar tabmie 
edilmektedir. 

l'nuızlar daha evvelden .aslyetl 
bildiklerinden T8rldyede1d bloke 
paralannı kısmen çekme1e unşmış
lardır. 

Fransa ile ticaretimiz ayda 

...... M.- IJUID.A.'fU8 
Dolu m- tarJa •tı.-
l'raaJı l9"6J Mark llO.-
Liret ... - DoU ·-llalgllraJ'ıo. ...,_ .... iN.-
Drabml ·- ..., l,_ 
lniçnl'r. ~.- • Dinar M-
Left ~- T• M-
ftıdD "16,- Dm ·-KrmaÇelL ııo- • Altm IÜ-
Paeta 10 - •s-ftboC "' 

C a K L. E R 

·~ rl7~ ·~ , .. 
• N..,_~ U,79»6 • llaıdrtd 114 O 

Part. 1 ICI& • 8erllll l WY& 
llllbe l ,ı • •Y.,..... u•t 

• BrOUel ı 811 ı •Buda,.._ f. 8'18 
• AUna S70tıllf 8nne lt.'11t7fl 
• Cebt'YN •I 'I BellftO 114 8111 
eor,. ~. '1 ı· Tolloe.a. i t'l,0 

• Amtı..ıam ı un lloelr°" ıu" .. 
• Pnll J 9 6"7a • Rtoldaolm K 11181 

ıoo,ooa lirayı ve aalr zamanlarda 80 
bin lirayı bulmaktadır. Bununla be· 
raber Fraruıaya btUUn ihracatımız ı1------.-H-A-M-----ırw 
frankla deflldlr. 

Ttlccarlanmızı zarardan kurtar- it Bankası ~":! 11,...,._1 , Anatlo'llu 14.('(1 v•-"' 
mak için Merkez bankasının ı'eda- M81I ı 81 Oa100 Dal , B 
kirhk yapması icarı ttmektedlr. flr H•Yr17 - t• ear1ı Det ıo 
Bankanın kendisi zarar c•meden • Merkn Bantr 8 1 il BaJ79 JJ 
ve piyasanın zararma da meydan u 81Kort• tıı farlı ... _.. ' " 

Poaomootıı •• '» .....,.. J lı 
ver.Deden f§I halletmeal mlmkUnıı--------------
görUlmektedlr. atlkr•zlar f ehvllle• 

Merkez Bankaat dUn tntmz ;ıra - • 1111 T an. ı '"'11 aektrllı •ı.'-' 
sına 12' - rJ!l lr•nlf fi,at Yermfftlr. • • • • o ' ı rr.m .. , il,7tı 
Bir iti• enellne nazaran Od kurut • • • m *'' K&1aC1m •.ıırı 
kadar ytlksektfr. ı.tık oaııın ııu.ı O Anadolu ı 11 8b 
KOMiSYON DON DB TOPLANDI Birgeni l•Ull '

1 1 A.Dadola D ıv 11b 
lntı A M _, ~•W-l.f.ı 

Ankara, 1 (Hansl) - Pranım & Sraaruaı u uı • Ma.....u " .a w 
d8fflrillme81nden ttlccarlamamn za., ... __ , __________ .,,. 

rar rirmemeJeri l~n almacak ted
birleri teabft etmek bere tktfaat 
Veklletinde bir komisyona• top
laadıtmı bildlnalttlın. 

Komisyo• bqtln ikinci toplantı· 
smı ,apmlŞtır. 

TEKRAR FRANK ESASINA 
DONlllYBCBCIZ 

Cumariyet Merkez Bankam ma.
laaflllnden alınan mal6mata li
re, l'ranaıı f ransının istikrar eld~ 
edemfyeeefl anlaşıldıfr için, ba 
vulyetin devamı •flddetlace tek· 
rar frank muma dlnmemlM bllkb 
clrUlmemektedlr. 

Y AZIYETIMIZ NORMAL 
Dfter taraftan, Pariaten derlaal 

..mleketlmlze pimi§ olan Cuma
riyet Mer' ez Bankası mtidllrll .BaJ 
Sallhattln vaziyeti bwıllvetle 
takip etmektedir. 

Banka bagflnkll vazJyetlmfzl nor
mal telAlll etmektedir. 

BALKANLILAR PARALARINI 
DOŞORMIYECBICLER 

Ankara, 1 (Telefonla) - PranSIS 
frangınm dtlflrll•NI berine Bal
kan devletleri mallyedleri arasın
da bir konfenu ,apılaeatı laaber 
nrllmlftl. 

Bu ••uta Ankara mahafllln • 
de tahkikat ,aptmı. Harldye Tt· 
klletlndea aaWılyetll bir at ta 
izahatta balanda: 

•Balkan dnletleri bq8nk8 tnalt 
içinde paralannı dltlrmeft ya • 
nafJllazlar. ÇUnktl bu memleketler
de iptidai maddeler ucuzdur. Para
larmı dltflrıuk lltlyen memleket
ler 111 iptidai maddeleri Jtibek 
fiptla elde edenlerdir. 

Bunu 1'1n, Balkaa dnletltrl 
al'Ulllda blyle bir konferans ü
tlnt icap ettlreeft bir nz17et 
yok tar ... 

Almanpa mlizokeıelere 
lıaıı, 

Fransız franımm dilfllrlllmeetn
den IOIU'a ortaya çıkan bUyllk mali 
meeele yeni bir aflıaya girmJe bulu
nuyor: Re' chabank kom.iteeinla amu. 
mi toplantumda Dr. Schacht "Uç dev
letin ıulhu korumak ve beynelmilel 
ekonomik mllnuebatta intizamı tek
r-.r teala etmek., huauaundald teeeb
btlalerinin Hitler'IJı 31 martta devlet. 
lere lönderdiii IU1h pllnma mutabık 
olduğunu söylemli ve bu itte kendile
rme dtıeen vuifeyt tetkik ederek 111 
neticeye varmı9 olduklanm ili.ve et
ı:nlştir: 

"Milletler aruı bay tmdald emnl
yct:Uzl ·ı bir kat daha arb?T"'"~ i<:in. 
Almanya markı d' ll.""miyecektir.,, 

Dr. Schacht. •ımanyaıım milletler 

aruı ticaret ve tediye müzakerelö 
nln hUrriyetiııl iatllıdaf edecek mtıza. 
kerelere iştirake hazır olduğunu söyıo 
liyerek eözlerinl bftirmiştir. 

Alman dnlet bankası mUdilrilntıa 
bu bea1Datı Pars.t. çok iyi karfılm
mqbr. Ap.ğıdakl telgraf bunu bildir
mektedir: 

Pari8, 1 (A.A.) - Parla matbuatı 
Dr.. Şahtuı dllııkU beyanatını A.lm&b· 
yum beynelmtlel ekonomik Jlltlab
i'elel'e iltiNb bur prtlar cMttttide 
amade o14utmıa b!r delil olarak tellk
ki etmekte ve bu auretle belld de aiya.o 
sal bir tan teavlyeye eripnek mUm
ldln o1acapu bildirmektedir. 

KANUN A ~-lbUJ'UL /iDiLDi 

Pan.. 1 - Frugm dllşilrWmealno 
dair olan para kanunu dün akpm &
yan mecJhdade liddetll tenk'tlerle mil 
zakere edllmlfttr. 

Neticede frank kıymetinin lndbil
meal prenalbl b'rlncl madde ancak on 
rey ek8eriyetle yani 127 reye karşı 

131 reyle kabul edllmift,lr, Bir çok da 
mlbtenklfler vardır. 

Projeııln heyeti mecmuaaı bul 
maddeler dellitlrildlkten, b!r miktar 
artaı: bir .._..,_ ile, ,..ı 1211 reye 
lwlı 140 reyle, kabul edilmiftlr. • 
KABINB BUHRANI TERLlKBSl 

VA.R 1111 
Kanunun lyan meclisinde tenkide 

vtramall meb'wlan meclllile lyu 
mecllai anamda p..-a meaeleslnde bir 
fikir ayrılıfl oldutunu r&termekte
dir. Mamafih bu noktai nazarların te
lif edilecefi fikri hlldmdir. ÇUnJdl l:ru

cUnkl ahftl " eerait içinde bir ka
bine buhruu çok 91.hlm olacaktir. 
KANUN iKi ••OLIB ARASINDA 

Parill, ı (A.A.) - Jıleb'uaan mecll
ai veniden para kanununun 13 tlnctl 
maddesini tadil etmlı ve klrlar üzeri
ne kazançtan almacak vergi miktan
m da deliftlnniltir. 

lıleb'uan mec:ULnJn 219 l'8Jl8 kU'll 
3M reyle kabul ettlfl proje yeniden 
8lll&toya dönmektfdir. Meb'aan mec
u.ı bunun berine toplantmm tatil 
eımlftir. 

BiR B'l'llRUN 96 l'ItANff. 
Borsacılar, ln,Utere bankUIDJll 

dlln bir fn,Uls Uruma mukab ı 91 
Fransız fraııpıı vermek husunndaki 
kararmı mtlalt bir aurette 1rarfdamJI 
lardJr. 

8/BA llADBl'l'B GBLDI 
Parla, 1 (A.A.) - La Conma n&

yo istuyonunun ftl'dltl bir Jlabll'8 
göre, Kadrit htlktmetl peçet&JI Jd1" 
metten dU.,Urccektir. F "IWll lllkfDI 
timdiden bu hQBl&lt•kl ~ 
Jaulrluuebr~ 



7-~ 2LTEŞRIN'lal 

ilk ollal ııretme11ıerl 
arasında aallWer 

KOOtMIU &ı;,. M~: 

Ad&par.an TUrk T1caret banlry\y

le kal&P Tahsin ve All Galip vereeesi
nin P1f.an mutuarnf bulundukları 

tzmitm KadıklJ7 c!varmda ve Kandı-

• 

' SAYIN 
Doktorlarımıza 
Almanpda Lelpzig'de mepur 

Oeorg Thleme nepiyat evinin mun
tazaman çtkardıft tababete ait iaim
lerini apğıda yazdığımız bUtUn mec
mualarla tababete ait en yeni eser -
leri "V AKIT,, Kitap Evine. lstan-

Şehrimiz ilk tedrisat kadrosunda 189 
Öğretmenin yerleri değiştirildi; 10 
Öğretmen de baş öğretmen oldu 

ra IC)8e8i u.rinde ve Karabaş mahal
lesinin Dua meydanında kAin bir bap 
kigir mağu.anm izale! şüyu znnnmda 

açık arttırma suretiyle satılması 2.11. 

1936 tarihine mUsadif pazartesi günü 

saat 14 dedir. Bu mataza.yı sa.tm aı. 
mak iltlyenlerin kıymeti muhamme
nesi olan (573) liranın yilz.de yedi bu
çuğu nisbetinde depozito akçası tevdi
ile emri milmyedesine iştirak eyleme
leri JAzmıdır. 

bul • ılparif edebilirsiniz. 
Mecmualann nUmunelik nüabala

n ve kitap kataloglan parasız tak -
dim edilir. 

IMrinnnn Uko1cW lSğretmtmıeri • 
,...,.,. yopslGtl tayfft N tltJ1dDer zu_ 
fea& Ba1taak1c tam/ınd.M& tt.l8tfi1c edi
lerelc dibi 1dUt8r tisnktlir'lflliM glSn
~. Naklediln lSğntmenJerin 
,_ 1lat.w M§NdiyoNı: 

8Umt lılrlDcl olculdan Hayri. BU.yUkoeJr
-- lleı'U. olculuna, ı.tanbul 87 inci o • 
laalduı .... BeJOl1u 9 UDC1I)'&, ı.tanbul 
.. dua lludet KadddSJ' 1 inci okula, Beyot.. 
ba ı dm ıııa.-, Beyotiu n uncaya, Bey. 

1Qltu 1 deD HaUce. Beyotlu " tbıctl::ve, Be. 
10IS:u 2 deD BaJri::ve. Kadık07 UdDc1ye, Be. 
J'Ollu ı ten J'aruk BQoltu e Dcıy&, Beyot
ha 10 dan KQDener :btanbul '2 inciye, Be. 
ıatlu 21 dm Yapr BeJOllu 11 1Dc17e. Be. 
~ '8 ten Kllnddet, Beyotfu U Del O. 

lada. BeJ'Oltu '8 ten 7.ehra Beyottu U :pe, 
Betskt-. iT den Muzaffer Beyotıu 29 uncu. 
1a. KelDerburgu ldS)'Q Gptmenl Lemaa 
~ 20 DCl:pe, BetlJctq 2G tm Mtııın. 
'IW, Betlktq H ODcQ:pe. Beflktq 48 dan 
Nuri Zlm1rlllm7u >-atı olculu otretmeDlfll -
... Jletlktaf N ten AJunet Nuri, tstaıl~ ..,._.. 

...._,.. '1 deD Ba.,tn ı.tmı1NI il .. ., 

- 'l'ft& ı.tanbul 1' .. a..Jcılla 1 dm 
...,.... ı.taa1laı il 7St ı.tabal 1 ta Ma • 
* &tanbul dlJrde, ı.tanbul 2 deD ı....o ta. 
tanbal 1 e, ı.tanbul 159 dan l'abrt lalubul 
il .. ı.tanbul 11 deD Bakla ı.tan'lııul 115 .. 
ı.t&nbuI 11 deD Şazl:pe ı.tanbul 11 .. ı.tan.. 
bul 11 deD Rukiye ı.tanbul 11 e. ı.tanbul 18 
t.n BaUce tstaııbul H e, ı.tanbul N ten 
l'ertde BWJotta e ,a. ı.tabul eo dan Ane 
htanwı '2 den l'ebml, ı.tanbul CSI, lltaD • 
bul '2 den Ktıııtre İat&nbul es e, ı.taııbul 40 

dan Ziyneti ı.tanbul 42 ::ve. ı.tanbul '° dan 
ııtlalr ı.tantıuı 42 ye, ı.t&ııbul 21 dan We. 
rtt ı.tanbul N e, • rtaııbul 11 daD !bMD ta.. 
tanbal ••• ı.t.ubul 2G ta J!QrQmltıa :ta. 
l&llbu1 Si e, Yalova Çmarcdcta fWa11 Be. 
10ll1I 71,.. 

htaalııul H ta Jıhbpmn tat H 1 .. Be.. 
liktq il dul Mebrure ı.tua'lııul 1 .. s.ds • 
~ il da l'ahln ı.t:aıııuı 10 .. lıdubul 
10 daD laftye Kadıköy 38 e, ı.t&ııbul '1 den 
ftaa Beyo~lu 1 lnclye, Kadıköy 8 den Ze. 
ı:t,8 Kadıldıy 10 a, Kadıköy 7 den Sa.biha 
-Ws s Ilı ı a. Kadıköy 12 deD tbra1ılDl ' e, 
t"-lNı 1 dalı İffet ı.tanbul 49 a. ı.taııbul 
: ııs.n ım.119D t.bmbul • ,.., latanbu1 

dan l'atına tlta'lııul M e, tllubal 40 dm 
~ lıta.-ıbuı M e, ı.tanbul 60 dan Bem&. 
.latan t&ııbuı 1K e, .......... lıO dua 8a1ılba 

bul 84 .. ı.tubul '° dan Sadiye İ.tan.. 
'but 84 .. ı.tanbul (0 tan Badl:pe ı.t&nbuJ 
!!~ ~ GO dm AH Rma Beyotlu tT 
,,....uı~hnJtltıae, ı.tulıu1 GO deD Fatma 
Zlnelrllku:va :vatı mekt.eb!De. 

ltq4111g IO de l'alk BeJ'Olta a e, '0*'1.. 
dar 41 den Vutl ÜakOda.r tT e, 'Oaldldar 47 
den Remzt 'Olldldar 47 e, 'Olktdar 47 den 
Hayriye Ülkildar 41 .. 'Oaldldar '1 deD l!aL. 
me Ulldldar 47 e, ÜakOdar 67 deD Meziyet 
Üsküdar 30 a. Ülldldar 41 deD Saelt 'Ollktı.. 
dar IO a. ÜakOdar 41 dm Uta 'Olktldar 80 a. 
'Olldktir 11 ta Jl.m. 'O*lldar 21 19. 'OL 
Jı1ıdar 20 den Nacl,ye '08kUdu' 11 1' 1lt&n • 
'but 28 den Fatma ı.tan'bul '2 ye, 'Olldldar 
27 den Rabia Beşlktq 23 .. ÜBldldar 27 den 
lfedlıu Üllktldar 21 .. tl'BkOdar 29 dan Ha. 
.. Ülktldar " .. 'OBJdldar 41 dm l'atma 
'Ollrtld,.r 80 .. 'Olktldar 48 dan l!l&tme 'Oaldl.. 
- 11 a, Kartaldan Bablha ı.taa'bal 15 e. 
itadııdsy 41 den Saim Kadık67 a •• BeYot. 
ha '8 den lfikmet Sarıyer 14 e, Sarıyer 14 
leıı Ahmet Beyottu 48 e, Dumlupınar yab • 

- .. Befllıtat :u .. Beflktat 11 teo Ku.. 
.._, Dumlupmar ~ Beyotlu 48 den 
.._ '8• 1 lncf:re, t.bmbal 80 dan im • 
..,,... ı.ta'nlııul M e, Bqkcım AJ&mA•a Nu.. 
....,. Sanıw' '° .. KadıldS7 5 ten Tactde :ta. 
t&ııbuı 24 e, Yalova KocaderedeD :nıtuııat ı.. 
'-!ıaı H e, Kartal ~ l'abrt:pe b.. 
'-lııal 1t .. 

l'at8ı il den Sabiha s.,oetu • a, Be • 
hila 1 dlll Nalddıe KaddcO,. il e, lttan'lııul 
il ta Muin ı.tu1'al 1 e, ı.tu'bal 1 M 
a.., lttanbul 155 e, Beyollu '8 ten Odman 
lte,oatu 12 ,., Beyol'lu 12 den Vedia Be • 
1olta 4G e, Sanyer 41 deD Kbnn ı.taııbul 
18 e, atalca Yeıılce JdJydeıı Amm htanbul 
" .. IJU• Kqakos k6)1lJıdelı l'lkrl.Je Be • 
llkta, 19 .. BeJ'kos '° tul BeJdcıe letaa'bul 
~~eiıtanbul 8 deD BurbU ı.taabuı.,., 
-QlllbuJ 2 dell ŞekQre ı.t&ııbul • ,.., Bura a.u..mdan AU~ ı.tanbal 8 e, Çatalca KL 
lbU O'badan Ktlnrner ayn! mektep tıqmu_ 
~ Beflktat S9 du NUzbet Saft1W 
lt e. Beykoz CUmurb'etteD r.ra ~tat 
il &, ataıoa Bujd&r JdSytlndm Neriman Ba.. 
llıridsy 4 e, Kartal Sam•ndlnndm SGbeJI 
4A.taıca Bujdar k6ytbıe, Kartal 8anpzldeD 
...., Kartal lamazıdlreye. 'O'lktldar 19 dan 
1'tetma.a KadJk67 '8 L 

mnaJHınttttne, Jıllm&nılDaD mektebi bqmu. 
alllm1 Bbmu Kmalıada baföğretmeııllflne, 
Çatalca 1 den Abidin KimandDana, Beyoğlu 
21 dan IDlml atalca 1 e, htanbul H ten 
Kebmet ı.tanbul 4 e, BOyOkçekmeceden Veh 
lıl lltaabul 14 .. Blllvrl 2 deD 2 1ncl Bqmu. 
all1mllllDe. llt&nbul 38 den Feyzullah Beflk
taf 16 J'&, Beflkt8§ 87 den All Rıza Bef1k.. 
tq 19 a. ı.tanbuJ 18 ten All Be§lktq 18 e, 
Tatbikat mektebinden Sam! ı.ta.Dbul 18 e 
Be§fktq 11 daD Remzi 'Oııldldar 15 .. 

letaa'bul fO tan Ziya ı.tanbul M e, San -
yer 83 ten Havva Sanyer 27 ye, Sanyer 40 

tan Numan Sanyer 83 e. ı.ta.Dbul 2 dm NL 
yazl ı.taııbul 38 e. DtldWUl köytıııden Bak.. 
kt Beyoğlu 8 e, Beyoğlu 2 den :tbralı1m ta -
taııbll1 18 e, Beyollu il da ımaan Beyot -
lu 29 a, Kadlk3y 41 den Hayati BeJOllu 81 e. 
ı.tıım'bul M teD Bedrettl!l Bakırköy 1 e, ta.. 
tanbuJ 16 dan Salt ı.tanbul 24 e, tatbikat 
metkeblDdıeD ŞWa1l ı.tanbul 26 )'&, ı.taıı • 
bul 16 ten Şt1kı11 Zlnclrllku,u yatımla, Bey 
kosı!a 87 deD HaJD Kaddd!Jy 18 e. Ulktldar 
" teD l'9W, Be)'kos 87 ,., BalarldlJ' 2 deD 
DOl1dat' ı.taa'bul aı .. Beyottu "ta Bur. 

Mezld\r gUn ve saatte bedeli mtt
uyede kıymeti muhammenesinin yüz. 
de ytemi§ betinden dun görlildUğü 

takdirde arttırma 15 giln temdit edi

lecek ve 15 inci gUn ihalei katiyesi fo. 
ra olunacaktır. İ§bu mağaza Uzerinde 
bir bak veya mülkiyet iddia edenler 
resmi vesikalariyle birlikte 20 gUn 

sarfmda mem.uriyetimir.e müracaat 
etmeleri JA.zmıdır. Haklan tapu slcil
lile sa.bit olmıyanlarm satış bedelin
den hariç tutulacaklan i1ln olunur. 

(1770) 

1ı•Mtt'D BalarlrOy - Kartll 1 dm T9vflk --------------

.......,,, ıe .. KadddJJ' • c1u DmD Kartal Kocaeli icra memur . 
1 .. -· " dm twttlD B'adddSJ' " a, 
BeJ'Dlbl ao den AD a-. BeJallll",.. Be. /alandan: 
JOllu 12 de Nail Betlktllf d ye. Beilktq 
89 daD Tah8ID Sa.nyer '° L Adapaza.n Türk Ticaret bankasma 

ı.tanbul H ta Habip htanbul 65 e, ı. • bo,.,lu ölil Mustafa Sabri veresesinin 
tanbul a dm Ba1ı11ıe ı.taabul s :va. ı.tan • • 11 

bul Ramiden Tevfik Bakırköy 1 e, Bey • borcundan dolayı !pot.eldi bulunan hu
kmı 89 dan Semiha Be:vottu 1 e. Beyoğlu 
ıı den K8kenenl BeJOllu ıı e, Beykoz 34 dut ve evsafı prtnamede yazılı Koz. 
ten Nurb'e BtJOllu '8 e, Kadıköy 115 ten luk mallallesi İsta.nbul -.eldesi viliyet 
Atıf Kadıköy il e, atalcadan TalAt SWv • 
rtye, Slllvrl Fener köyden l'azllet Kemer • ka.rtmmda 4300 lira kıymetindeki ha. 
burgu&, l!llJIYrl Çanta köytıııden Saniye :ta. 1 
tanbıul 11 çe, Ytnlköy Rum mektflblndeıı nesi açık arttırma suretiy e 2.11.1936 
8"~ Be7kml fO a, şne Atva k6JUnden pazarteel g(lntl saat 14-16 da Koca
......,_~ '1 e, Çatalca Bazlıboırtandall eli tcra. A.ı---ıı-..w_ -·tııacaktır. 
......... -. .... 17 ,., BaJmlrl.r A."'1ard&D wwn:ıl5W.Ue ..... 

IJeNfettlJl ~ Jr0,ape, c;atakm Da • a,. ....... 9 ---z ..._....,,_A_ 
yabdmdll1I 1t..p .... 1dlgllJt Jrl,Joe, Ça • '!illM- 28.9.1938 l.&DWUWCU 

ta1ea ~ llMtllN tatan1ia1 11 e. itibaren agık olup 11&tıem yapılacafı 
Beyoltu Petnabordua J'alk 'Oaktldar 1>0dUl. 
lUye, Banyer 27 den lıtuetata Beykoz eu • glhı gayri menkule takdir edilen kıy-
muriyet köyUne, Kayseri İstlkl~lden ŞUkran metin yüzde yetm.ii bejini bulmadığı 
BaJmtdty 1 " ....,.. OGmGfdeıredla AJa • 
met smm KadddSytbıe. takdirde en çok artıranlarm taahhil-

Blllvrl Sellmpapdım Şevkiye smvrt KL dil baki kalmak prtiyle artırma on 
~ 8Dlftl SellıDpılflda Bedia Be -
J011U ı e. SWvrldeD B'Alllm SIUvrl SeUmpe.. beg gUn daha Umdit edilerek on be-
__,. BDml ~ ...- SDtvrl Be. ılncl 17.11.1936 salı ...n .. n saat H-16 
Umpqaya, Salanlrdm 1laUm 8IUftl OrtaJra. ·-
ytıne, tatanbul Kaarlf mOdtırHıttı hU811BI da en çok artırana ihale edilecektir. 
mekteplw l9ft <>mum llbmbal ı e, Çatalca 
Bopzköyda Azize ŞDe Kayakoz köytıııe, Bu gayri menkul ilr.erinde bir hak ve-
ı.t&nbul 6 dan Lltlfe ı.taııbul 2 ye, ı.tan.. 
bul 1 da Kadriye KadtlıtSy 1 e, Kadıköy 
1 deD Ha8aD latanbul es e, ı.tanbul 16 dan 

Şaziye ı.taııbul 2 ;ye naklen t&JID edllmtı -
terdir. 

TERFi EDEN VE YENi TAYIN 
EDII&N iLK. OKUL 

ôaRETMENLERl 

ya millkiyet iddia edenler oldufu tak

dirde illn tarihinden itibaren 20 gUn 

zarfmda evrakı milsbiteleriyle müra

caatlan alad takdirde haklan tapu 

sicilleriyle sa.bit olmıyanlarm satış 

bedelfııden hariç tutuJacaklan ve ta

liplerin yU.zde yedi buçuk pey akçesiy-

le 1&t1p. 'lftlrak edecekleri ve daha 

fazla malamat almak istiyenlerin 

36/828 saydı dosyaya milracaat et-

tatuıbul lldnct okul atntmenl Nl)'Ull, ta. 
tanbul aa lllCl okul -.ntna...auatae. Be. 
yollu 415 met okul lllretmenl Bvbanettln 
B&krrJdSJ' lıqafrebneııJltbıe, 'tleyotlu 29 
U11CU akuJdul BDml Qataıea 1ılrlncl okul 
bqqnıtmmtUIDe, 'O'aldldar 45 de J'etbl 
BeykOll 87 inci okul bqlğretnıeııllltJıe, ÜL 
ktldar t4 ten Hatp, lttanbul eıs mct okul b&f meleri 111.n olunur. (1772) 
6tretmen1111Jle, :S.10lfu 12 IDcl okul etret. -------------

Deutscbe Medlzlols
cbe Wocbenschrlrt 

Alman doktorları CemıyetuııD mtırn. 
vict efklndır. Ayda Ud defa lnttp.r eder. 
Abonesi; OA.velerlle beraber Oç ay için 240 
kunlftur. 

Fortschrltte Der 
Tberaple 

Ayda bir fDtlp.r eder. Abam: 'Og 
aylığı llM> kuru§. 

Der örıentllche 
Gesundbeltsdlenst 

Umumt aattık servisi ayda Od defa 
lntiıar eder. Uç &7lık abolle8l 825 kuruş. 

Der Jungarzt 
Senede 6 defa lntioar eder. Abonem: 

75 kuruttur. 

Klnderarztllcbe 
Praxls 

Mlltelıusm doktorlar için ayda bir de. 
fa lntlp.r eder. Abonesi: Uç aylıfı 8115 
kUl'Uf. 

RUntgenpraxls 
DlagnoaUk / Röııtpn.. Radıum.. LlcJı.. 

ttberaple ayda bir, uc aylJlt 6715 k1ıruf. 

Fortscbrltte Der 
Neorologle, 
Psycblatrie 

ve emaall ulQm ve ftlDuna dair, ayda 
bir çıkar. Uç aylığı 800 kuru§. 

FORTSCHRITTE AUF DEM 
GEBtETE DER 

RUntgenstrahlen 
~ Çekoırlon.Jc)'a •• KOllkcma 

Röntgen cemfyet2erlnfn mUrevvlct etkArr. 
Senede iki cnt lntifar eder. Beher ctldl 
36 Uradır. 

Deutsch~s 
Tuberkuloseblatt 

Ayda bir, ...ıık aboneel 250 kmuf. 

Zeltscbrllt FUr 
lJrologle 

AlmDJa ft Berlbl Urololle cem!Jet • 
!erinin mtırevvlct efkl.rrdır. Ayda bir çıkar 
Uç aylık aboneld 450 kuruf. 

Schmerz-Narkose
Anasthesle ' 

Senede altI sayı çıkar. Abonesi: Sene. 
Jlll • Ura. 

Blologlscbes 
Zentralblatt 

Senede altI sayı çıkar, 1enellk aboneli 
9 Uradır. 

Heipzigde Georg Thieme taba.bet 
nepiyat evinin biltlln Türkiye 

Satış yeri: , 
1'VAKIT,, Kitap Evi. Ankara cad· 

desi • İstanbul (Telefon: 24370) 
mem NaU Beflktq 2 fDci okul Bafötret -!•------------.. ::;::ı~~ !. ~ ._::: Yakacıkta satılık ._ _________ _. 
uısu. ı.tanbul 2' Qnoll okul baf61retm1Dl 1 lstan'bul ikinci Noterliğine: 
BedrettlD Bakırköy 1 lncl okul bqöptmeıı. arsa ar 
lllfne, tatanbul l!ll'kek tatlılkat okulu Bt - Yakacı"'"" en """--ı -ri otan Sa· İstanbul İkinci Noterliğince mu-
retmenl Şllkı1l EyQp 16 ııcı okul batötret. a~ 6~ .,.... saddak 1.10.936 tarih ve 7888/154 
_,... ~ n 1111ea okul bqGlret - natoryom caddesinde gayet ucuz fi- numaralı satı& senedi mucibince mns-
_. KllDll BUtat -- Dk o1m1 baflSI- yatla aatılıkbr. 
retınen'lll•" JdUtar ~ ı.tanbul Arzu edenler Şeref oteJ mtlate- t.ecirt bulunduğum Nip.ntaşmda Vali 
erlrd acı.tmeD tat111Jrat olmlu fS1retmeni cJrlne müracaat. Konağı caddesinde vaki 52 DUDUP'&lı 

SUDi. 11 IDoll okul ~etmeutıttne. •---------··--- bakkaliye - .. ~ .... ·mda mevcut bilu-Kaymrt İat1klt.ı okulu batötretmenl Ştlk .uul6-

raıı BaJmköy birinci okul IJlretmenıftlne. mum emval ve eeyayı tilccariyemi d~ 
Sarıyer %7 Del okul baflSfretmeDl Azmi Bey Franmca J&l'dDPCI öfretmenUtfDe Emine mirbaş eşya ve alışverişinden mftte
koz eumurtyet kay okulu ötretnıenmtıne, lmnet, K&bataf erkek U... reeım etajyertL 
smnt BOyOk Kılıçlı köy öfretmeni BOııe • tin• Ratıp Tahlr, Difçl eczacı okulu Fizik vellit ilçtlncü p.hıslar zimmetindeki 
ylD şne IDmlW kaya yar lStretmeııııtıne. ıstretmenf KlZDD Haydarpqa l1lıea1 ftzlk öt. alacaklanmla birilkte olarak makbu
'l'Uze balwılıtı evrak d!rektörllltn sekreteri retmeıııfllne, Bakff8hlr llaeel edebiyat öğ. 
Adil, şne l1çell GGgau ldlytl yar ötretmenıt. retmen\ ve dlrekUSrll 8anı1b Vefa lleeBI ede. zum olan bedel mukabilinde Nlşanta-
lln•· tatan'lııul 1m tatbikat 3fretmeıılerlnden blyat 3tretmeııllfbı•, Teklrdat orta okul mu 1D1da Madalyon l!IOkağmda 10 numa
Neytre Beyotıu 12 mel ,., Fatma lıtanbul ldk1 Btretmeııl Nall• Belki• Kum.kapı Orta ralr evde ilkin Bayan Mediha Hatlce-
1 met okula D11rrtye, tırtanbuJ 34 Uııctı oku. okulu mwdld ötr•tmen1Utne, hmir kıs U _ 
ıa, Küaddee, Kartal Kattepe ı net okuta. au tabliye stajyeri Sabiha FaUh orta okulu ye ıuretı kat'iyede satmış ve arbk 
ı.tanbul erkek tatbikat Gtrebnenı Rept. fen 'bDgfld etajJerllllne, 'Oıktıdar ıaz san'at mezklir bakkaliye mağazasmda bir 
BeJOllu 1 IDct okula, Buna Setbqı okulun. okulu biyoloji 15tntmem Behiye Rıza Kadı • gtlna bak ve alikam kalmamıt bulun
dan AUye, tat&Dbul 8 1ncl okula, SWvrl 2 ncl köy alqam eaıı'at okulu :vardlrektlSrlllltlne, 
oJcu1 öpbnenl Fa!k SWvrl 2 mel okul baş. YOksek eıtretmen okulundan Ekrem 'l'rab • duğunun maltim olmaaı için keyflye-
3fretmenıt1ne, Beyotıu 38 lnei okul ba§öt _ r.on La. flslk aıretmenltltne tayin edllmlf., tin Kurun gazetesile illnma deWet 
retmeııt AU Rıza Beflkt&t 19 uncu okula. terdir. etmenizi dilerim, 

BVinci 2'"'°"9t ·~ 
1/4 hisse8lne mutasarnf ve n.pı. 

m bulunduğu 14 nısum tonluk Nlmlt 
motör vark&SI 28 eylül puarteai gUııt 
nil Yedikuleden lzmtte götllrmek tm. 
re almış olduğu k&nttr1ln hamuleeile 
birlikte hareketle evrakım hazırla

mak tlzere lstanbul limanın& gelaıif 
bulunduğu sırada gece saat yarımda 
llyas kaptanın aUvar olduğu Bozcaada 
m.otörile vukubulan mtısademede Ni
met motörü batmış olduğundan denls 
raporunun alınması kaptan Kumı of
lu Bayram tarafından baarzuhal talep 

edilmiftir. Raporun alınacağı 12.10.911 
pazartesi saat 14 de gemi w hama 
ile alAkadar herkesin muhakemeclt 
hazır bulunabileceği T. K.nunun 1080 
inci maddesi mucibince ilin olunur. 

(V. No. 18408) 

Asliye 4 Gncfl Bııkuk Mahkemulll
den: 

Eski Roma aeflrt Seyfettin'in ı.. 
tanbul Univendtesi hukuk faldllt.ell 
mütercimi Faruk aleyh.ine açılan ala
cak davası mahkememizin 936/26t 

numarasma kaydedilip dava olunan Fa-o 
ruğa yazılan davetiyede fakUlteyi ı. 

ıtederek nereye gittiği belli olmadığı ıal 
baflrin ~hinden anlaşıldığından taı.
kikat hlkimllğlnce ilinen tebllgat Jlı* 
pılmaama ve kendisine bir ay muııı.t 
verilmesine ve tahkikatm S.1L936 pe 
şembe eaat 14 de bıralnlmuma karar 
verildiğinden adı yazılı Faruk muap. 
yen günde mahkemeye gelmediği Wo> 
ya bir vekil göndermedifl takdinla 
gıyabmda tahkikata devam olunacalı. 
ve hakkında gıyap karan veril 
ve bu b\1.SU8taki davetiyenin mahk 
dıvanna asıldığı ilan olunur. 

(V. No. 18401) 

bnpnma ve evlenme t:eecili da:vasblııi 
yapılan duru§Dl& sonunda: Da 
Sildiyeyi Ki.evvel 341 de boşadı 

za ve bu cihetin nUfua 

kayrtlarmıza yazılmasına ve di 

müddeialeyh ömerle vulmbuldulu 
yan ohman evlenme ile Ahclalltlla
SaUh adlarmdak1 QOGUkJvm 

Zilmasr hakkmdakl lddlanm red 
9.9.1936 da karar verildifl uaulen · 
olunur. (1 '1'13) 

Jl'ocaeU Asiye B"""1; JlıC11Uı:n19! 

aCnden: 

1 - tzm!itin Bisareyn K. Ama: 
otuııarmdan ~ O. Kehmet 
Ahmet oflu SWeyman ve arka.cı.lllıll 
arumdald illlei şüyu davam 

da: 
Bisareyn köyil çiftlik c1 

Paputeru nam mevkideki 8 d&ı 
ibaret maltmı.Whudut bir kıta 
nm taksimi kabil olamıyacaiı ~ 

tahakkuk etmesine mebni bilm 
de satılarak IÜJUUU 17.aleabıe 
Sulh Hukuk mahkemesince 30.S. 
tarihinde karar verilmle ol.dui=t 
mezkQr tarlanın açık arttmnam 

1936 tarihine mftsadif pazarteli 
saat 14 de tayin edilmi§tlr. 

2 - M:ezk:Gr gUn ve saatte 
men kıymeti olan (300) Uramn 

YetmİI beflııi buldufu takdirde 
yade artıran tbeıinde buılklllaclılt1 
Bu nisbeti bulmadıir takdirde 
ma 15 gUn mUcldetle temdit 
on betinci gUnde ilra1ei katiyeel 

olunaca.kbr. 
3 - Satın almak iatlyenler 

hammen kıymetin yüz.de yedi 
nisbetinde dipozito tevdfDe 
deahıe iştirak edebileceklerdir. 

4 - Bu tarla t1zerirıde b1r bd 

Y'aloft Qengller JdS)'QDdeD Keıthet ı.tAD 
tıuı eo a. sıuvr1 cooe Sefm8D JdS:vQndeD Na. 
el Tllloft Çmarcıta. BDtnt Cllce BeymendeD 
~ Yalova Çmarmta. lflle 1 dm JID& 
1ba 'Olktdar 1 ... Beflkbat 89 dmı Jııtml1e 
~ ı e, Betfktaf il dan Fıtnat tstaL 
'- ae ,., ı.taııbul es ta z.1r1 ı.tanbal " " ı...1Nl 48 daD OsmaD Beyotlu 1 ,., 

tatanbul kız tatbikat ııtretmenı KUkerreııı iLK TEDRiSAT lsp·ı:oK.TERLERJ A~ BeJOllu 11 lnct okula. Yenlköy Rum okulun.. c. u.res:. Beyoğlunila Ni§Gnttl§ın.

1 dan Sabahat Beykoz '° mcı okula tayin e • ARASINDA da Vali konağl caUeriw 5! 
dUmifl~. nunuırada M. Onıal 

ya millkiyet iddia edenlerin 
reemiyelerini alarak tarihi lb~ 
baren 20 gllıı içinde memnmNt!lıfılii 
mtlracaa.t eylemeleri ve haklan 
slcllli ile 1abit olmryanlarm 1atıf 
delinden hariç tutulacaklan llliL 

~la befmualllml Zeki Bellımt at -

tatanbul Uk tedriBat lspekterlerlnden Sır. 
ORTA OKUL TAYiNLERi n. Balılceeir llk tedri.lat SepekterlltfJıe, Bay 1 T.Evvel 1935 
BeJk .. orta olnılu tarlb ootrafJ'a staj. Ahmet Hamdi de Edlnıe ilk tedrlaat iepek. lstanbul ikinci Noteri 

)'Wlllble mıce.t.e. 'Oaldldar 2 DCl orta okul teruııne naklen taJfn edllm!§lerdlr. • Huan Arlc nur. (t 
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----KIŞ YAKLAŞIYOR--.... ı 
GAI~ATADA 

Geliboluda J. 
başkanlığından: 

Cüui 

•• •• •• uçuncu 

,. ..... Aalıua Ceftınt lYAllB ~ 

r.foa 1..,..: 111'11 
IT•illllltı IM1I 

Tllplıt ....... &IJlllJR a.tu• 
... ntuıN No .. 

tabur sabnalma komisyonu 

T .,,.,._ rnaocıi- Temintıı 
ı.ı. ıniWan Wi~ 

müetlan 
Lira «.r. µ... "'· • 

EKSELSYOR 
Büytlk elbise 
mağazasında 

Ekmeklik için 1 ci 
nevi hu un 

Kilo Gr. Ura «.r. 
130997 000 ı 7524 72 1314 3S 2628 71 18/ 10,1938 

aüııü aeat 14 
Sıtır eti 27800 000 8950 00 uı 25 UM2 50 ,, n 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
natlarla alablllrslnlz 

PardesDler lnglllz biçimi IS •ıa Llr•d•n 

,, Empermeablize Gabardin 17 'la ,, 
Mu1&mbalar her renkte t t 'la ,, 
KostDmler ,, ,, 15 'la ,, 
Kadın Mantoları ıt 1/2 ,, 

Çoeuk Mu1&mbalan 5 'la ,, 
Kadın ,, 10 '/2 ,, 

·Yalnız Ekselsyor Galatada 
..._SATILMAKTADIR 

lstlklAI lisesi 
Direktörlüğünden: 

1-Kaflllara denm ohnvuldadır. 
Z - 7 inci, 10 uncu Ye 11 inci aımflara nehari talehe içm 

Jer JOJdur. 
3 - l.tiyenlere ka;rıt fUllanm bildiren tarifıaame ıönderi· 

lir. 
Şelaadebqı polia karakola ukumdL Telefon 22314 

Senelik muhammen kiruı 24 lira olan EJip Camiikebir ma· 
llöllli·ni·m OJ'llDCalr.çılu aobimda 8 No. b Jsalaye pmndaki ana ter 

tarihinden itibaren 937, 938, 839 aeneleri m&JUI aomma ka
ldrap ftl'lbnek lsere açık art tirmaJa baubmqta. llaate sGnüır 

siren bahmmadıinıdan artırma -10 838 cama sGnine m· 
br. Şartaameai le\'Ullll mid iirliiiind• ılrillebilir. latekliler 

lmratluk ilk teminat (bir sGn eneline kadar ilk teminatın p· 
l*dlllUI deha maYafık olecalı) makbuz Tep mektubile heraber 
iııı?ıraı.m. JWh ıünd• IUl ı4 de daimi enciimende hah-1111,.)ıdır • 

(iL) (1802) 

Lloe s.a BUM•~: 
11 930 1J)mcl& Çekirgelerin :yok edll-

Bir borçtan dolayı mLçu olup nal ..... Dl_ ...... ...._ Ziraat blLk 
çevr8melline karar wrilen l&ll ~ ~-- n aam-

koltuk, bnape, ve alr n eua- dan ameliyenin ... unda geri çevrll
pllln para ft açık artırma ile bl- mek 6- Lfcwaln Bam nahiyesi eski 

arbrm& 3.10.938 tarDılDe mu.. "1etUJe relll Ali'ye teeUm edilen a-
emilarteli iQDtl saat 10 da aatıla-
aUlamadJlı takdirde 2 inci ar-
7.10.936 tarihine mtlladif per
Clnll au.t 10 da Beyotlunda 

-lmı mahaDelll Cal.cl Feyzi aokak 
Jllleyln pqa apartmwıı &ıthı-

8atdwlmdan taUplerln mabaDtn.. 
ilam bahmacak mmmruna mtı. 

.,aeme1er1 ilin olmuır. 
(V. No. 1M03) 

ZAYi 

lat w eclevatm adı geçen Ali tarafın

dan DOban olarak iade edllcllti idcli
Uiyle Lice hulne w]dHnln Sulh Hu-

kuk malıbmeldncle llÇIDJI oldufÜ talı-
mhıat clavumm cari muhakemesinde 
dava ec1Um All'Je lbmetclhl meçhul 

buJunm._ dolaJJBiyle tebligat yapıla

mannı olduimıdan hukuk usuın mu

hakemeleri kanununun Hl inci mad-

Uman idaresinden alchlmı 11-1638 desi mucibince illnen tebligat lcrası-nll Uman ctlnlannnı ayl ettim. na karar verl1mle olmakla dava edi-
--ıa& alaeatnnctan eeldılnln htlk-

JOktur. lenin muhakemenin bırakılchfı gUn o-

1 -Taburun erat iqeleri için kapalı zarf uaulile ekailtm91e konulan iki kalem enalmı cim ye 
miktarlarile teminatı munkbte Ye katl7e miktarları ihaleain tekli Ye ıünü, aeati JUkanJa JUıl
mıttJT. 

2 - Ekailtmeler Geliboluda Jandarma tabur karars&hmda J. aebnahna komia1onu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Satmalma komiıyonandan fU'baemeler parua Yerilir. Hiktmetçe maanen banb mek
tuplan deYlet tahvilleri Ye hiilrOmetçe t&JİD oluoan milU •am •• tahvilleri "Bona fi7atm\lan yüzde 
15 nobanile,, kabul edilir. 

4 -Teminatlar ihale sGnl aeat 12 Je kadar Malaandıpna J&bn)mq Ye makbuzlar komiııo· 
na aaat 14 de teslim edilmit olecaktır. ( 1790) 

Dünve Yann 
Tercüme külliyab 

No.eo 

Yeni Kadın 
OB•IL BBNA OLGUN 

Fiyatı: '° kurut. Tem ,_ı Vakit 
Jd1Mlphane8l ı.tanmı 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ; 
70 'Çam talq Clbali fabrika unda 
271 Kilo laar.d4L ..... Cibali Fabrikumda 
323 ad.et bot kola ÇUftb ,, ,, 
83 ,, bot bidoa NakliJat tubeainde 
820 ,, 3 litrelik ıite Kabatq leYumı anbannda 
1951 kilo abıta bnaYiçe O• idar depolar snıpunda 

727 ,, " pıl " " " 
Bu kitapla Dl1n ve Yarın tercllme 80I ,, ., lmmep ,. ,, ,, 
Jdllliyatmm altıncı .w tamam- mı " ,. ip ., Almlrapı balam eYinde 
ıanmıpır. ~ .. 

-.u ,. " sal Ye ı.-ytç • Almlsapı Belam eYİDde 

A
VBA YabndaciM..-Miktarlan JUlhnbrta .. '-me-X-1 

--- a ---ltarihine rutlıpa cama süDil aaat 10 da pazarlıkla aeblacaktır 
GAZBTE VB KlTABEVt lateldileria mallan ....... bere her sün hizalarında ıöaterilen m• 

ı.tanbaıda çıkan, J99JQl ..-. hallen n puarbk için de J&zde 15 atnenme paralarile birlikte ıc. 
Wtr. ~qüv, Slipi ....ıer. vt ....... inhl• le.._._..._pat tubeal mlldilrlUliba&Hld -,. 
her nevi mett.ep fdtaplarmm •be lıl baia,._• mib'laaatlen. (lGl'H·~ •• 
,..ı. 'Ntıfcm: l8ft ı 

YAZTJK vm ınşı.nr IStanbul komutanlığından: 
Beeiktafta Serencebeyde K11har Ataiıda JUlh ~ ..... Mutafa Ye m8tebit la. " 

pqa s. No. 12 n klrabkbr. 5 oda, Ya ile GliJel S.-tt.. Abdemlat mimari f'lllpir .. • ..,..._ mil-
bahge, hava, manzara, konf8r mi- L-..1• M d ..:ı.L..-L ; 
lremmeldlr 'OatilDdeld ı' No.. ,a mi· ......... P. • Ye ,,---. fa .a.ıa.r wnlarmclan fen menn.nm 
racaat. • ftJ& mlheDdil ÜDM•br· Ba sibilerin dilek kqıdile m<r.sup otd 

----------- lan ukerlik pabel..me ;t'eJ& -lat. K. biı 2 İDcİ tabefe mlncaat 
Aydta Aalfle Btllıü •Mi--• meleri ilan ohumr. 

tıeta: Müracaatlar ıo BiriDcitetıiD 938 sGnBne kadardır. 
Aydmm Erbeyll k6ytlnde Nullllll ı - Dilek klildu 

Auye: 2 - Aa. aıhhiJe b9J9lİ11den mua1eneaile raporlan. 
Zevcenla Aydmm Erbeyll kGyUD- 3 - Hariçte ıeçirdiii 111üddetçe bi~ bir mabkamiyeti olmadıiı 

dm Bodur otlu hmall km lltllDlJ9yl na haı.adala mahalb tulle reialilc terinden Ye Yillyet emni1et M 
bil& eebep tlç w ~ ...... lülladen tahl&ibt kAjıtlan • 
•VUIUP gtttllbıls w lnfat w la.-mt 4 r ~ J11 bilfiil ardadan ıll terilecek hizmette blaealnıa 
temin etmlyerek kocalık vazifealnl lıia _....._ lace a,m.e.k oluna 6ç IDUf niabetinde • 
yapmadıjmm tddla edildiflndmı me- ........ ı KUro Ye bqb diitün cel•le hizmetlerine IOD midi 
deni kanunun 182 lncl ma&ı.IDe takdirde hiç bir hak •• taJin olunacaiı 1ere kadar harcirah iatemi· 
tevfikan blr ay zarfında mvcenlz ım. .,.ceilne dair Noter aenedi. 
niye nezdlue avdetle blrliibı tahmil 5 - Ça•kble. •• Kocaeli Mat. MY. ler için Jtibek ..W.e 
eylediil vulfelerl yapmanm lJramet,. dia; Güzel Saaatla• Akademiai mimari tubeainden •• Jtibek fen 
g11mm gayri malim olmam hueblJle lmllan maaaa olaiak prtile Ye kadrolarmdald ilk lcret: mikclan 
ve bu huaust& ateyJılnlle &Gduı boeuı- na alre hbw f• memana alımcakbr. (1783) 

ma clavasmm 16.11.1936 ltlntl mat 91~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;:=::
da talik Jalmm11 oldufu lllnen tebllf 
olunur. (1m) lslanbul Vakıf !ar Direktör fügü ilanları 

AnlcanJ lkittci 8tUA Büu1c •M- Deferi 
~: LfnılC. 

Ankara Poeta ve Telgraf 1llll1llll 
mildilrlUtn mutemedi Fehmi ne.ıı. 208 40 ıs IO Ea1d HIMJinaia 1eni Mollafenarl 

nen tebligat lcruma tarar ftrilmlt ol- mat.alleainde Ça11ıbpı naata aı a• 
Ankara Poeta telgraf idaresi veld- hal4e Yolıeçen hanı içinde öaım-

U avukat Ali RISa Acar tarafmclan ele kunduracı diikkinlan bahmed 
posta memuru bulunduiunuz 928 1e- 30 metre ananm tamamı. (4198) 

.,ı tlUtll4lftlll OtcWi BaJil ••met lan 18.10.1936 pereembe gUnil saat 10 
nesi nisan maa11Ddan farJa mehum- 53 75 4 05 Çllnnakçılarcla Da.,.babm mahal• 
nuz olan 43 lira 44 kunJ1UD tahal1l leainde Valdebam 2 inci Gat kal 

(V. No. lMO'l) da Lioe Sulh Hukuk muhakemesinde 

t'!",.....,---B-fJ§itlCi--t-crcı-Jı-e-,_-sr-:ı.p-,.-_ı _bal_un_m_•_•_llln __ o_ıun_~_. ___ <_177-4) 

....... olup birinci arttırma llUJ'ea 

lllilllja ~ lttlrfyat te9ulm1 
tarihJııe mft•dJ' cuma gUıdl 

12 h H kadar Galatada Aa. 
Baaa IDDMt ablacafı llln olu-

(V. No. 18'CK) 

ZAYi 

Beledlye19 ait 21 numaralı resmt 
tüalldar m1lhilrllmil kaybettim. Ye
niabıl alacalunclan bu mllhflrilıı hilk
mtl olmadJfmı illn ederim. 

mraoı beWiy6 taMü IUbeM 
W"1clanB_, 

hakkmd:ı aleyhinize açılan clannm 37 No. b odanm tamamı. 
yapılmakta olan mahJremeelnde: lka,. 3 55 E,Upte eaki lallmbe, Jenİ Oçtr 
metglhmızm meçhullyetine mebal Dl bitler mahalleainde etki lallmhd 
nen teblgat icrasma karar verllmtt ol- Jenİ Kutbu aokaimda ~-22 Na. 
duğundan durupna gilnil olaft U.10. b arwun 2/3 hi•eli. (5928) 
1936 aaat 9 da mahkemeye gelmedlll- Y _ ~lı mallar aebl mak bere 15 sin müddetle açık 
niz takdirde hakkınızda gıyap t arttırmaya çık&nlllllf llaaleai 5-10 938 puarteai aBnil .... 
verileceği Ulııen bllclirillr. ıs te iateldilmıin mahltllt kalemine plmeleri. (ı377) 

<Uf'> (1781) Sablbl: UB - VAD'l' llatbeım Nlllfpt D1rettat1ı Be& A. ... ..-..ı 


