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Parasız muagene 
kııponıı 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumus KURUN 
doktoruna kendini paraas 

muayene ettirebilir. 

Ingilizlerle Sovyetler ltalyan 1 
aleyhdarlığında birleşiyor 

İsmet İnönü Kayseri bez fabri
kasında bir nutuk söyledi: 

ideallerimizden ve vatan 
borçlarımızdan biri de 
Türkiyeyi sanayileştir

ngiltere, aynı zamanda, Almanya ile ltalyanın 
arasını açmak 
istemektedir 

Faşist de'Oletlerin 
anlaştıkları meğer 
doğru değilmış •• 

bir h.ıYa ile Almanya arumda illa 
anJ.pna yapddıjı ipe ediJmitti. 
~ t.di.eler, bu anJ.pnanm da 
~ olmachimı a&termittir· Al
.....,. ile Jtalya arumda Orta Ar !;;: rakabetler bunu meydana 
L&i - • Mabet imparatonm1Dl Mil· 
~ Cemiyeti asamblesine kabul 
~ iizerine Musolininin sakit 
.. aaldn lralmuı, zannec:lildiii gibi 
~Cemiyetinden çekilmemesi Haeb§ meselesinin ba§langıetndanbe-

• rene, Jtalyan - Alman anlq· ri ltalyan aleyhtan bir Biyaae\ takip 
......._.kati olmadığma deWeteder. eden Eden ve /(Jfist de1Jletlerin itti/a-

ASIM US kını henüz kuramadıklan anla-}tlan 
(B.pnıbJemiz 6 mcı ayıfadadır) IUNolini w Bitler 

~VUSTURYA ŞEFLERi 
~RASINDA 
•htilif: 

., 
~çı
lctınidı, eski 
tırlcadaıları 

A.c,.'1isile 
tenıa.tan 

ınenolıındıı 
,., 1aarfd ... 

....... Anıatur

._ llckrleri a-

:::,. ikilik tlo-
r. 

Son zamanlara 
:::'-' memleke-

-.Jcuddera -
~ 61llfflk rol 011nı11an Feg, fır
-...,. atılmıftır. Gelen tel11rallar 
""'1cınıır: 

Vinna, 3 (A.A.) - Heimatşutz 
liderlerinin konferansı, eski başvekil 
~Tini Fey ile Viyana belediye 
~ llluavinl binbaşı Laan partiden 

~ etmeğe karar vermiştir. 

il Bu karara sebep, bu iki zatın, 
lif elnıatşatz teşekkUIUne karşı muha

bh· vaziyet takınmış olmalarıdır. 
te Bu münasebetle neşredilen bir 
~de Bay Feyln Heimatşutzu yık-

Vniformalı: l'etJ 
GlJzZ1l1eHı: Ş'U§-
nig, Kdğtt oku
yan: 8ttırl&emberg 

mala matuf ef'~l harekAtta b11lun
dağa tasrih edilmektedir. 

Viyana,. 3 (A.A..) - Preu Ştar
hemberır bir emirname nefl'ederek, 
btltln llelmatfutz tlyelerlne Bay 
Feyle temuta bulunmayı yasak et
miftir. 

Bay Şuşnlgfn ba mesele•e nzlyet 
aldıfı anlaşılıyor. 

Zira polis dUn akşaim. Bay Feyfn 
Heimatptzdan ihracını madp di-
ye gisterllen sebeplerin gazetelerde 
neşredilmesini aon dakikada yasak 
etmiştir. 

Muallimler Birliği içti
nıaına izin verilmedi 

Yaagm 
Ta'Oukpazarı diin ge
ce bir tehlike atlattı 

Dün gece saat 24 te Çenberlitaşa 
yakın Ta ruk pa7.atında bir :marangoz 
düldl&nnaan ')'&dSl'D çıkmıttıt. 

Dtikkinm kepenkleri arasından 
çıkan alevleri k8fedeld kestaneci 
prmllf, hemen polllle haber vermft, 
ba nıretle Fatih ttfıtje.t haberdar 
edOmlştir. 

Yangını haber alan dvardakl ev
lerde oturan kadın, erkek ve çocuk-

mektir ! 
Menılekeiimizin refahlı 

fle emniqetli ;stikbali 
için bunu şart tulugoruz 
icra vasıtamız Sümer Bankbr. Kay· 
seri bez fabrikası Orta Anadoluda 
bir kale gibi yükselen ilk örnektir . 
Bu fabrikada çalıpnlann insan ve 
itçi olarak da en iyi bayat ve istira
hat tartları düfünühniiftür. 

(Ta/Billıt S inci aayı/amızda) 

Dünkü Balkan oganlarında 

5000 metrede Rıza 
Mallıat llllllcl oltla 

Romenler bizim üçüncülük ümidimizi 
büsbütün kırdıktan maada, rugoslao.
ların ikinciliğini bile telıdit ediyor 

lardan bir kısmı yatmış bulunduk- Puvanlaran aon tasnifi: Yunanhlar, 102 - Yugoafav-
lanndan eşJ:aları _ve yatak yorgan l•r 48 - Romenler 47 - Biz, 22 - Bulgarl•r S 
larlle sokağa dökulmtlşlerdir. ' ' • 

Halk itfaiye celinceye kadar ko- Disk atmada Yunanlı Sil/as, 400 metre manialıda 
valarla su dikmUşlerdlr. y l •6 d 'k b · · · ld / 

Bu uada bir kadın kovası alev- ıınan 1 ırıan l as gene ırıncı O U ar 
Jer arasına gidince bir köşeye çeki- Atina, 3 (Telefonla hususi muha- , 
Jlp ağlamaya başlamıştır. birimizden) - Bugün Balkan oyunla- • 

itfaiye gelince genişlemek isti- nnm ikinci günü idi. Kralın karde;i 
dadını gösteren yangını söndürmüş- veliaht Pavlos gelmişti. Tribünlerde 
tilr. DtikkAn kısmen yanmııtır. ancak on bin kişi vardı. 

DUkkAnın Mehmet isminde bir Bugünkü müsabakaların neticel&· 
marangozun oldafu söylenmektedir. ri ıunlardır: 
Diikklnm Jlzerlndeki evde de kimse Disk atma: 
otarmadıfından yangının neden çık- Birinci: Yunanlı Sillas (48,44) 
tıfl kat'I surette anlaşılamamıştır. İkinci: Romen 

Tutkal kaynatılan ocaktaki sön- Üçüncü: Yugoslav 
dUrUlmemlı ateşler yttzUnden çık - Döı:c1ilncü: Y~an 
tıtı tahmin edilmektedir Beşmcl: Veysı (TUrk) 
---------· ___ Veysi 41,24 atarak beşinci oldu. E.. 

B 1 111 r K r ı ı ı tem ~=:c:t~~:~dı. 
U Birinci: Rom"n Yanesku (6,82) 

ikinci: Yunan 
Üçüncü: Yugoslav 
Dördüncü: Romen 
Beşinci: Yunan 

Orduya lıitaben 
bir nutuk söyledi 

Sofya, 3 (A.A.} - Bulgaristanın 
latikllll ve kralın tahta çıkışının 
yıldlnümfi bugün ayni zamanda ve 

Bir.den Şükrü altıncı cldu. Derece
ler beşe kadar sayıldığından Şükrü bu 
suretle derece alamamıı oldu. 

Disk atmada Balkan rekonıtnı ktf'Clll 
Y"tıaAlı atlet Sillaa 

Bu milsabaka cUniln en heyecanlı 
y&rlfl idi. 

5000 metre: parlak bir tarzda tesit olunmuştur. Sonu. Sa. 2 Sü. 1) 

Bu münasebetle ordu büyük bir ------------------------

8 
, geçit resmi yapmış ve kral harbiye 

irJı·k B şkanı 1·zahat veriyor· Birligı ... •0 mektebinin son sınıf talebesine dip-a • lomalarını tevsi ederek ateıli bir 

Bir kalem münakaşası: 

Türk inkılabına hücum eden infisahı muvzubahis değildir ! nutak söylemiştir. 
ı. . 1 Gedikti mektebine qalnız 

>"8 tanbal öğretmenler birliğinin tetkık etmekte olan vll yet, kongre -
S. ftetiJa kurulu başkanı Bay Kenan nin dün yapılmasına müsaade etme- köglü çocukları alınacak 
~erin Edirne Erkek IJsesl miştir. Ankara, 3 (Telef onla) - Genel 
4lo Öfretmenliğine tayin edilmesi Birlik yönetim kurulu başkanı kurmay başkanhğı gedikli küçük 
-:::ile açık k:ılacak yönetim ku- Bay Kenan Sarıer bu mesele etrafın zabit mektebine münhasıran deiilse 
~ 1eaı llir r• bltibaP edihnesi da kendisile gör~şen bir yazıcnnıza bile mutlak bir surette köy çocukla· 
llt -. • • lal .. ..,..de fevka· şunları söylemiıür: nnın alınmasını ve kendilerinin kli-
• • bir konrre yapılmasına karar "- Fevkalide bir kongre yapıl- çiik yaştan ba ruhla yetiştirihaele-
erflaaiftı maaınıa aebebi şudur: rlnl alakadar vekiletlerden istemiş 

takat birlitin henüz heeap i§JeriDl .(Sonu. Sa. 6 SU. 3) tir. 

Balepll maallarrlr 
aldanıyor 

Hem de onun niyeti lıalis değildir, 
hususi bir maksadı oardır I 

~ ~~--4.mclt819' •• 
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A / m an q a ve ita/ya bitaraflık ahit/erini tutmuyorlar 

Burgos hükU.metinin reisi General 
Franko siyasal proğramını anlattı 

En yüksek memuriyetlere askerler getirilecek, kralın 
bilahare verilecektir getirilmesi hakkındaki karar 

Loııdra, 3 (A..A.) - Reute.r ajan 
sının Madrit muhabiri, hükfunet .kuv
vetleri Genel kararglhmm halihazır
da, Toledonun dokuz mil kadar öt&
sinde Oliasa na.kledil.miş olduğunu ha 
ber veriyor. Bu itibarla, asilerin, Mad
ritle Toledo arasında ve yarı yolda 
kain nıescas kasabasmı işgal etmemiş 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Htikfunet kuvvetleri, Toledonun su I 
kutunda.n sonra aailer tarafından iş. 
gal edilen Bargas köyüne karşı sUrat
le taarnız.a hazırlanmaktadırlar. 

Reuter muhabiri ayni 7.8.manda Ku 
ismondo cephesini de ziyaret etmiştir. 
Her iki ~he, Madritten kırk mil me
safededir. 
ALMANYA VE l7'ALYA BiTARAF. 
LIK AHl7'LERINI 7' ANIMIYORLAR 

Cenevre, 3 (A.A.) - İspanya dele
gasyonu., Almanya ile İtalyanın bita
raflık ahitlerlni nakzeylemlş oldukla
rına dair yeni vesaik ortaya koymug. 
tur. Bunlara göre: 

1 - 29/ 9 tarihinde, Zabron vapu
ru, kömürler altında saklı olarak Me-

' liilaya harp levazımı götürmüştür. 
2 - 27 /9 tarihinde, asilere Porte

kiz tarikiyle, öldUrUcU gazlar ve harp 
leva.zmıı gönderilmiştir. 

3 - Yine 27 / 9 da, Tancaya gelen 
iki bQyUk Alman bombardıman tay. 

Frank düşdükten 
sonra .• 

Fransada gümrük resim
leri indiriliyor 

Paris, 3 (A. A - Ekonomi ba
kanlığında fiy:-fü rın mürakabesi i
çin teşkil olun-n gümrük komisyo
nu hakkındaki kanun bugtin resmi 
gazetede çıkmıştır. 

Bu komisyon eşya fiatlarının gay
ri tabii olarak yükselmesine mani 
olmak için müma.~1 ecnebi mallarını 
mebzul miktarda piyasaya dökecek
tir. 

Keza komisyon ithal ve ruhsatiye 
resimlerinin indirilmesini ve kon-
tenjanların daha serbestleştirilme-
ainl ve hatta büsbütün kaldınlmasını 
bakanlığa teklif edecektir. 

Mezktr kanan gümrük re8im -
lerJni 10 teşrinievvelden itibaren 
kontenjana tabi olmıyan eşya için 
ham maddelerden yflzde 20, yarı ma
m11l e,ya Te mahsullttan yüzde 17 
Te mamul eşyadan da yüzde 15 indir 
mektedlr. 

Yine kanunda turih olunduğuna 
slre, 10 teşrlnievvelden itibaren kon t.!na tabi eıya fthalAtçılanndan 

n resim de yüzde 20 lndirile
eıiılkUr. 

Borsada 
Dün ilk defa Frank üze
rinden muamele yapıldı 

Para kıymetlerinin dU~Uşünden 
sonra dış memleketlerde hasıl o
lan gerglnUk henilz zail olmadığı 
için hükQmetimizin kararlan da he
nüz vaziyeti aydınlatmış değil
dir. 

lstan bul piyasasının vaziyeti hak-
kında vekalete gönderilen raporlar
dan sonra para işi ile alakadar sala
hiyetli zatlar da Ankaraya gitmi~ 
bulunmaktadırlar. Yakında hUkQme-· 
tin bir karar vermesi beklenmekte
dir. 

Dün sabah İngiliz Jirası fiyatı, 
Cumuriyet Merkez Banka.sı tanfın
dan 621 açılış, 624 kapanış fiyatı o
larak tesblt edilmiştir. 

Borsada 100;)() kadar sterlin üze 
rine muamele yapılmıştır. 

Dün ilk defa frank üzerine mua
mele olmuş, bir Türk lirası kartılığı 
n:ı frank olarak hesap ~flllllf-
tfr. 

1 
Merkez Bankası tahvilleri 92,25 

•• kapamnrftır. 

yaresi, Tetuandan Seville'e asi kıtaa
ta taşmıI§lardir. 

4 - 12/9 da, Triyeste limanına 

mensup Alicantıino adlı İtalyan şilebi 
Tetuana. yakm Rio - Martin mevkiine 
bomba, boğucu gaz, tayyare ve silah 
boşaltmıştır. 

Delegasyon daha bir çok vakialar 
zikretmektedir. 
ISPANYOL DELEGASYONUNUN 

BiR TEBLIGI 
Cenevre, 3 (A.A.) - Geçen gün 

matbuata verilen ve ademi müdahale 
ittifakının çiğnenmesi hakkındaki no
tasını itmam ederek hükQmeti namı
na hareket eden İspanyol delegasyonu 
bugün yeni bir beyanname neşretmiş
tir. 8/ 8 ile 29/ 9 arasında, vukubulan 
hadiseleri :mevzuu bahseden bu ~ 
yannamede ezcümle deniliyor ki: 
iT ALY ADAN ASiLERE GôNDER/. 

LEN MALZEME NELERD/Rt 
29 eylülde 12 lüyük Alman tayy.ı. 

resi Tetuana gelmiş ve Legion Etran. 
gere alayının Sevillaya naklinde kul
lanılmıştır. 12 eylUlde Triyesteden ge 
len Alichuton İtalyan ger-1isi Tetuana 
sökUlmüş tayyareler, bombalar ve si
llh getirmiştir. Bundan başka Uç İtal
yan bombardıman tayyaresi Mayorka 
adasına gelm!şti. Cenevreden gelen 
Nereit gemisi bu limana 360 ton harp 

25 bomba atmış~ardır. Halkevi ile bir 
mektep yıkılmış. bir kaç kişi ölmüı ve 
yaralanmııtır. 

Söylendiğine göre, hükumet kuv· 
vetleri nasyonalistlerin bir hücumuna 
uğramış ve fakat püskürtmüş ve Liban· 
daki müdafaa kıtalarmı tahkim etmiş· 
lerdir. 

HUKOMET KUVVETLERlNIN 
BtR MUVAFFAKIYETI 

Madrid, 3 (A.A.) - Harbiye neza· 
reti, hükumet kuvvetlerinin Vigenza 
bölgesinde muvaffakiyetle neticelenen 
bir taarruzda bulunduklarını haber ve-
riyor. Asiler rücat etmitlerdir. 

Cordoue cephesinde Buhalnca böl
geıfnde hükumet kuvvetleri Uç kilo
metre kadar ilerlemiılerdir. 

Gipuzcuada yine hükClmet kuvvet· 
teri asileri Eibar bölgeıindeki ıevkul· 

ceyş noktalarından dı,anya atmıılar ve 
kendilerine ağır zayiat verdirmiıter· 

dir. 
ISVEÇ IŞÇILERllN YENi BiR 

YARDL!dl 
Stokholm, 3 (A.A.} - tıveç itçileri 

sendikası tarafından tapan yol Marksist· 
lerl için yapılan iane neticesinde 80 bin 
kuron toplanmı§tır. 

Bı.mdan bir müddet evvel bu sen· 
dika tapanyaya 50 bin kuronluk bir 
yardım yollamı§tı. 

m&bemesi ve ezcllmle büyük çapta =========================== 
bombalar nakletmiş bulunmakta idi. 

SökUlmUş bir vaziyette olup Han. 
burg limanından yüklenmiş olan 14 
tayyare, Portekizden Sevillaya geti
rilmi§tir. 

27 eylUlde Lisondan İspanyol hu
duduna harp malzemesi 7.ehirli gazlar 
nakledilmiştir. Bu malT.eme İtalyadan 
gSnderllmlştir. 

GBNERAL FRANKONUN YENi 
BiR BEY ANN AMESI 

Burgos, 3 (A.A.) - Burgos hUku. 
meti ta.rafından İspanya devlet reisli
ğine nasbedilen General Franko, rad
yo ile bir beyanname neşretmiş ve 
bunda, kralist, monarşist ve faşist 
doktrinlerini mezç ve telif eden kendi 
siyasal programını izah eylemiştir. 

General hUkQmetin Totalitler • ta
mamiyetci olacağını ve en yüksek mc 
muriyetlerin askerlere tevcih edilece
ğini haber verdikten sonra: ''İspanyol 
milleti, krallığı iade edip etmemek hu
susundaki kararını bil!harc verecek

Silahsızlanma 
kom is yon una 

Türk murahhası 
reis vekili oldu 

lngilterede silahlanma: 
fıkri kuvvetlenigor 
932 denberi ilk defa olarak dün 

Cenevrede silahsızlanma komisyo
n u te~il edilmiş, reisliğe Norveçli 
Lange, reis nkiltiğine Türk murah
hası Necmettin Sadık seçilmiştir. 

Hiç bir heyeti murahhasa söz al-
mamı1:tır. 

Bir zaman evvel silAhsızlnnmayı 
müdafaa eden lngilterede ise dün 
maliye nazırı Çemberllyn bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

"Beynelmilel vaziyet İngiltere-
yi silahlanma saha~ında en büyük 
masraflara katlanmağa mecbur et-tir,, demiştir. 

N mektedir. utkunun birinci kısmında, Gene-
ral karlistlerin metallbine mumaşat Bu silahlanma programı tahakkuk 
etmiş, halbuki ikinci kısmında da ts- eder etmez, İngiltere kafi bir filoya, 

en son sistem silahlarla mücehhez panyol faşistlerinin arzularının yeri-
ne getirileceğini, yeni hilkömetin işçi- bir orduya ve gerek sürat, gerek me-
lere geniş ölçüde tediyatta bulunaca. safe gerek tayfa itibarile diğer 
ğmı ve kendilerini _ imkAn derecesin- hiç bir memleketinkilerden aşağı ol
de - terfi eyliyeceğini ve fakat tyfeyli mıyan bir hava kuvvetine malik ola
yurttaşlara vatanda yer vcrilmiyece. caktır. 
ğini söylemitşir. Tayyareciliğin inkişafı İngiltere 

General, Karliıtlerin arzusu veçhi· için ada olma.qı ha.c;ebile hususi bir 
le katolik dininin resmi din ittihaz edi· mahiyeti haizdir. Ve hüktimet bir 
lip edilmiyeceğine dair hiç bir ifadede harbin Britanya adalarr sivil halkı-
bulunmamıştır. nı na..c;ıl tehdit edeceğini tamamile 

Bu nutuk ispanyanın bütün millet· müdriktir. Büyük Britanyanın hava 
lerle hoı geçinmek isteğini, ve lakin filosu teşkil olunduktan sonra harp 
komünist rejime tabi devletlerle her a~mak istiyenlere karşı en mües -
türlU temastan içtinap eyliyeceğini be- sir korku aleti olacaktır. Hükumet 
yanla hitam bulmuştur. hava filoc:u ihdasına hararetle müza· 

KATALONYADA SOKONET heret eder. 
Perpignan, 3 (A.A.) - Yeni Com- Husu.sile ki herkes bu filonun aha-

pany hükumetinin teşkilinden sonra ra tecavüzde kullanılmıyacaiınt pek 
Katalonyada vaziyet değitmittir. taıe ala bilir. HükQmetin ve milletin 
normal bir şekilde yapılmakta ve en- yegane gayesi sulhu muhafa7.adır. 
düstri tam randıman ile çalışmaktadır. lngilterenin başka hiç bir toprakta 

Sokaklarda anarşist federasyonunun gözü yoktur.,. 
kırmızı ve siyah bayrakları ile kızıl--------------
bayraklarla karşılaşmaktadır. Milis as- Koşu meydanı Hava 
kcrleri iyi giyinmiş olup dürüst hareket [( dev1 d /d · 
etmektedirler. Maamafih Toledo ve UTUmuna e l l 
Dalenera ıukutundanberi idare adam. Ankara, 3 (Telefonla) - Hava 
lan endife etmektedirler. yolları umum müdürlüğünce uçuş 

Halk, Katalonyalılann hiç bir şe- meydanı yapılmak üzere satın alın
kilde mağlup olmıyacaklarmı sanmakta mış olan eski koşu yeri hava kuru
ve hükumeti ile aHikadar olmamakta- muna devredilmiştir. Kurum burası· 
dırlar. nı Türk kuşu meydanı olarak kulla-
LIBAN ŞEHRt BCıMBARDIMAN nacaktır. 

EDiLDi Tayyare uçuş meydanı bugünkü 
Sen Jan dö Lutz, 3 (A.A.) - Vitto- yerinde kalacaktır. nurada yeni han

rladan gelen Uç tayyare, hükı'.'ımet garlar ve yolcuların istirahati için 
kuvvetlerinin bulunduğu Liban üzerine gazino ve lokantalar yapılacaktır • 

Dünkü Balkan oyunlarında 

5000 metrede Rıza 
Mallsat ikinci olda 

( 0 •ı yanı I uıcide ı 
Buna bizden Rıza Maksut 

girdi. Romanyalı Kıristea 15,52.6 da
kikada birinciliği kazandı; Rıza Mak
sut ilk zamanlarda ortada gidiyordu. 
Son tura doğru beşinci idi. Fakat son 
turda bütün enerjisini sarf ederek di
ğer rakiplerini geçti, ve 16,04 dakika
da ikinci geldi. Rıza müsabakadan 
sonra alkışlanırken diişüp bayıldı. Sa
hadan çıkarılıp tedavi edildi ve iyi
leşti. ÜçUncil Yunan, dördUncU Yugoa 
lav, beşinci Yunan geldi. 

400 Metre Manialı: 
Birinci: Yunan Mandikas 54,5 yeni 

Balkan rekoru. 
İkinci: Yunan 
Ü çUncU: Romen 
DördUncU: Yugoslav 
Beşinci: Romen 
Bizden Faik finale kalmııtı. Altın

cı oldu. Fakat derecesi sayılmndı. 
200 Metro: 
Birinci seçmelerde bizden Melih 

ve Vedat girdi. Beş kişilik gruplarda 
koştular. DördUncU oldular. ÜçilncU
lerden sonrası sayılmadığından tasf i
yeye uğradılar. 

Final.de: 
Birinci: Yunan Frangudis (22,9) 
İkinci: Yunan Sakalaryu 
ÜçUncU: Romen 
Dördüncü: Yugoslav 
Be§inci : Romen 
Balkan bayrak ya~~: 
Bir.den Recep 800 metro, Galip 400 

metro, Vedat 200 metro, Nazmi 100 
metro koştular. Dördüncü oldular. 

Birinci: Yunan takımı 
İkinci: Yugoslav takımı 
ÜçUncU: Romen takımı 
DördUncil: Türk takımı 
Beşinci: Bulgar takımı 
Cirit atma: 
Birinci: Papa Yorgiyo (64,09) ye-

ni rekor 
İkinci: Yunan 
'OçUnctı: Romen 
DördüncU : Bulgar 
Beşinci: Tllrk Melih 
DUnkU mUsabakatara gare Yunan. 

lılarm puvanı 102, Yugoelavlarm 49 
Romenlerin 47, bizim 22, Bulgarlann 

Vstte DÜlk atmada beşinci Veysi, oll"ı 
ta dört yilz metro birincisi MandikiJf, 

5 dir. Yuogslavların ikinci olması kU 
vetle muhtemeldir. 

Dünkü neticelere göre Romenlel'! 
bizi geçmiş bulunmaktadırlar. Bu itt 
barla üçüncUlüğü kaybetmi1' bulun 
yoruz. 

Müsabakalara yarın devam edile' 
cektir. Yannki müsabakalarda krtll 
da ha.zır bulunacak, Maraton koşus11ıi 
400 metro sınkla atlama, Yunan dil! 
ki, 1500 metro, ıoox 4 bayrak üç ~ 
dım, 3000 metro müsabakaları yap 
lacaktır. 

400 metroya bizden Melih ve Mündl 
sınkla atlamıya bugün Londradan g~ 
len Fethi fle Haydar , Yunan diskin 
Etem, 1500 metreye Galip, Recep, ili 
adım atlamıya Polat, 3000 metroyf 
Rıza Maksut girecektir. 

lOOX 4 bayrak yarışına girecek t&' 
kımımız henüz seçilmemiştir. 

İsmet İnönü Kayseri bez raDri
kasında bir nutuk söytedi: 

ismet lnönü, son seyahatinde, Kay taıı Sümer Bank ve onun ilk ve mil· 
seri bez fabrikalrında bir nutuk al>yU. kemmel eıeri Kayseri bez fabrikasıdır· 
yerck, sanayi'le§en TUrkiyenin takip Kayıeri bez fabrikasının endüstriye "'' 
ettiği istikameti i.1aret etmi§tir. Bu- SUmer Bank eserlerine bir örnek olml' 
rada. tebarüz ettirdiği nokta'lardan bi.

1 

ıı için hiç bir fedakarlıktan çekinilme· 
ri de bu fa.brikad4 işçflcre Verilen e- mittir. En iyi makinalar ve binalar, 
hemmiyettir: ! ekonomik sağlam esaslar, bu fabrika' 

Ank " (AA ) B bak '- da rah~anların insan ve i•ri olarak eıJ ara, .., . . - aş an .La- ~ :. :.:. 

met lnönü, Eli.zizden dönerlerken bir iyi hayat ve istirahat ~rtlan dü~ünül· 
günlerini Kayseride geçirmişler ve müştür. 
evvelce programlarına aldıkları gibi Büyük, küçük bu fabrikada çalışan· 
Silmer Bankın Kayeerideki bez fabri- ların tek vazifeleri, onu, milletin örne) 
kasını tetkik ve teftiş etmişlerdir bir milli mileBSesesi haline getirmektit• 
Fabrikayı kurulduktan sonra ilk defa Fabrika olarak örnek, sanatta, te~· 
ziyaret eden Başbakan üç buçuk saat nikte, ekonomide hulasa iyi itlemede 
süren bu teftişlerinde bütün şubele:ı örnek.... Bunlar kadar mühim oJaıJ 
ayrı ayn tetkik etmişler ve fabrika intizamda, çalışkanlıkta, disiplinde ör· 
işçi ve memurlarına alt içtimai teşek- nek bir fabrika ... 
kül ve tesislerle yakından alakadar Ve hepsinden mühim olarak bir millf 
olmuşlardır. Tetkiklerinden memnu· müessese ruhunda, Cumhuriyetçi, mil• 
niyet duyan Başbakan, tahassilslerini liyetçi kültürü ile Anadolu ortasında 
Sümer banka ve fabrikaya hitap eden maddi ve manevi bir kale gibi sağları' 
aşağıdaki kıymetli üade ve direktif- karakterde olması Hizımdır. 
!erile tesbit etmişlerdir. Kayseri bez fabrikası Türkiye rni11

1 

''Kayseri bez fabrikasını, yapısı b!t hayatında kendi ananesini kurmava .,e 

t·ı t tam lanmı" .,.. 1 k 1·şıe tarihini yazmıya baoclamıştır. Dikkati· ı t en, am o ._er o ara - :. 
mcsi yoluna girdikten sonra ilk defa miz ve d "leğimiz bu tarihin temiz ilk 
bugün gördüm. Fabrika iyi malr.eme yazılarının millet hatırasında deriıt 
·1 k 1 t B ·· d t' kökler salarak devam etmesine bağlı 
ı e uru muş ur. unu vucu a ge J· 
renler milkemmel bir eser meydana _0l_a_ca_k_tı_r_ ... _________ _ 

çıakrmak için iyi yilrek ve azimle ça
lışmışlardır. İşin maddi tarafı için 
olduğu kadar bu dost ve ııamimt tara
fı için de kuranlara te~ekkür etmek 
borcumuzdur. 

Bundan sonra bu fabrikada çalııan· 
tara bir kaç mülahazamı söylemek is· 
terim: 

Bizim ideallerimizin ve vatana karşı 
ödemeğe çalıştığımız borçların biri de 
Türkiyeyi endüstrile§tİrmektir. Mem
leketimizin refahlı ve emniyetli istikba
li için bunu şart tutuyoruz. Bu kana
atle takip ettiğimiz siyasetin icra vası-

Başbakanın ~~zınNsi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ba~ba • 

kan 1smet Tnönü bugün atla Yt!nişe
hirde iki saat süren bir gezinti yal'" 
mış, halktan bazılarile görüşmiit'~ 
tür. 

lzm;r 1 ü1 kol is 
müdürlüğü 

Ankara, 3 (Telefon la ı - lımlt 
ofis müdürlüğüne tnyin edilen ~aJll· 
son ofis müdürü Bay Mitat vekalet· 
le temas ettikten son:-a yr.,; 1-;ine 
batlamak Uzere lzmire gitmiştir. 
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- Bu adamm d~ ~oyg~ncu 
veya katil olması ıhtımah çok 

_ KilpWit çıkarmak Jatiyorsunuz. 
\'iraıı bin dolar veriyonuDa kabul mü? 

- !mJrtnı yok. 
- Daha futa para koparmak iati-

YOl'lang nafile yere vakit bybediyor
'111ıa. Her itin kaç para edeceiini ben 
bilirim. 

_ Ben de bilirim, Mösyö Raçet. 
- O halde mesele yok. Fakat niçin 

1-ba ltlmle mqgul olmak iıtcmiyor
IUlıtaa? 

Puaro yerinden fırladı. . 
- Anlamak mı iıtiyorıunuz, dedL 
~: Sise kartı emniyet hilset
llal10nam da ondan. 

Bunları .ayledi ve salondan çıktı, 
litti. .. 

iV 
GECELEYiN BiR ÇICLIK 

Seınplon - Şark ekıpresi Belgrad ga
rına akpm aaat dokuza çeyrek kal.ı 
Celdi. 

Tren dokuzu çeyrek geçe kalkacak
tı. Bunu dUgUnen Puaro trenden indi, 
fakat fazla duramadı: Hava çok soğuk
tu. Biru ıonra lipa llpa kar yağma
la bqıadı. 

Puaro vagona girerken tren memu
ru brpına çıktı ve: 

_ Sisin bağajlannuı Mösyö Bukun 
konıpartmwuna götürdük, dedi. 

- ll&yli Buk nereye gitti? 
- Atinadan sonra trene batka va-

ıon eklencll. Möeyö Buk orada. 
Puaro ıitti, arkadqmı buldu. Buk: 
- Kadem ld aen dofrudan dofru· 

h Londraya gldiyonun, dedi. Kale 
'lagonunda kalman daha muvaf~k. olur
du. Benim burada da rahatım ıyı. Va-
1-.da bir yunanh doktor var. bir de 
~ 

.,._, kar mUtbif değil mi? Kaç 
...._beri bu kadar ıiddetli laf olda
~em.. Allah vere de yollar b-

~en tam aaat dokuzu çeyrek geçe 
ı:u..,.. sonra da Puaro arkada -

tına "Allah rabat!A1a versin,. dedi ve 
~onlann dar koridorundan g.çerek 
~ı>artıınanına doğru ilerlemeğe baş-

Artık trende herkes kompartıman
ı.,_ giriyordu. Bu arada Miralay 
Arbotnot kompartımanın kapısında dur
llıut Mak Ken le konuguyordu. 

Puaro yanlanndan geçerken Mak 
keıı birdenbire d8ndU: 

- Vay! Siz burada mısınu? Ben 
lfzl Belgradda indiniz sanmııtrm. Öyle 
deıııenuı miydiniz? 

- Hayır, yanlıg anlanupınu. 
- Bağajlanntz da kompar.trmanda 

1ok. .. 

- Baıka bir kompartıman boplmıg. ora,. r8türdüler. 

- Ya!.. Öyle mi?. Çok güzel. 
Sonra döndü, gene Arbutnot'la ko-

11Ufınap batladı. Puaro da çekildi. 
kompartımanına gelmeden ihtiyar 

'uııeribıı kadın Miıters Hubbard'ı 
CfSrdU: Beraber yemek yedikleri öte
Jri Yaılı kadınla konuıuyordu. Bu ka
~ faveçli idi. Mistera Hubbard ona 
bir ıııecmua veriyordu : 

- Rica ederim alın. Bende daha 
bir alay var. Ne müthif hava, biliyor 
llıtııunuz r. 

Puaroyu gCSrünce hafifçe selim ver
di. 

. !ıveçJi kadın, Miaten Hubbardtn ilk 
ICS.ılcrine cevap veriyordu: 

- Teıekkür ederim. 
Öteki daha evvel aralarında geçen 

bir ıncselcye tekrar temas e~i: . . 
- iyi uyursanız sabaha bır ıeyınız 

kalmaz. baı ağrınız falan ıeçer. 
- Soğuk alm.ıı olacağım. Sıcak il-
~ bir çay içmeli. . 

- Asprin iıteneniz vereyım? 
- Bende var. 

'Var mı?. Haydi Allah rahatlık 

Öteki kadın kompartımanına doğru 
~ttı. 

'1iaten Hubbard konuımayı ~ok se· 

ven bir kadındı. Puaroya döndü ve 
giden kadım ipret ederek: . . . 

t lidir dedi. Muallımım di-- sveç , 
yor ama, miıyoner olduiu bellL . Çok 
cana yalan bir kadın. Fakat tngilsce

• __ :~ iyi konupmıyor. Ona lamn-
sı &&U, •• 

dan bahıettim, çok botuna ııtti. . 
Biraz sonra Puaro da, trendeki di

ler yolcularda Miıterı Hubbardm kı· 
mu adeta yakından tanıyorlardı: · 

Miaters Hubbardm kızı ve ~ma~ 
bmir Amerikan kollejinde muallımmıı
ler Kadıncağıs onlan ıörmek baba
ne~ile ilk defa olarak ~yle b~. ~~k 
seyahatine çıkmıı. Şimdi her o?~~ 

elene Türklere karp olan HV&••~•: 
~klerin iyiliklerini anlata anlata bıtı· 
remly.,rdu. 

Koridorda durup konuıtuklan nok
tanın biru ilerisindeki bir kapı ~dı. 
içerden tren memuru çıktı. 

Kapı açılınca Puaro kompartı~a 
göz atmıftı. tçerde Mister Raçetin 
yatmıı olduğunu gördü. 

Milyoner yatmıgtı ama u~m~yor
du. Puaroyu görünce gözlerını. ~ı~det 
bürüdü. Sonra kapı kapandı, ikisı de 
birbirlerinden uzak kaldılar. . 

Misters Hubbard, Puaroyu biraz 
ileri çekti ve: 

- Neden bilmem, bu adam bana 
korku veriyor, dedi. Gözlerinde ~yle 
tuhaf bir bakıt var ki!. Kızım daıma 
ıtlSyler: Ben hislerimde hiç aldanmam. 
Onun için, zannedersem bu adam~n 
korkmakta hakkım var... Sonra, bemm 
kompartımanın yanmda yattığım d~

tUndükçe büabütUn deli oluyorum. Dun 
gece, aradaki kapıya bütü.~ bavu'ları
mı bağajlarımı yığdım da oyle yattım. 

Bk aralık bana kapının topuzu döner 
gibi geldi. Trenlerde soygunculuk eden
ler az değildir. Bu adamın da. o~r-. 
dan biri veya bir katil olması ibtımah 
pek çok. Belki habım;n. Fakat. ne 
yapayım. Korkuyorum itte. Kızım 

derdi ki buranın trenlerinde insan çok 
iyi vakit geçirimıiı. Nered~t Bu ko~
ku bana yolculuğu zehir edıyor. O gü
zel delikanlı naaıl oluyor da öyle bir 
ad.taun katipliğini yapıyor? Merak e
diyorum do~ruau ... 

Bu sırada Miralay Arbutnotla Mak 
Ken onlara doğru geliyorlardı. Puaro 
Mak Kenin Miralaya: 

- Gelin benim kompartımana, bir
az konuıuruz. Hindiatandaki hayatını
zı merak ediyorum. dediğini ititti. 

Miralayla arkada~ı koridordan geç
tiler ve Mak Kenin kompart?manına 
gittiler. 

Mister• Hubbard da Puaroya: 
_ Haydi Allah rahatlık versin, de

di. Gideyim, bakayım, yatağa yatıp 
biraz kitap okuyayım. 

Puaro da kompartımanına çekildi. 
Onunki de Raçetin 8bUr tarafındaki 
kompartunandı. 

( Ar1rAJBı '"l'I') 

Saffet Arıkan 
KWtllr Bakam ve C. H. P. Genel 

sekreter vekili Bay Saffet Arıkan dün 
An.karadan §ehrimfae gelimştir. Öğle
den önce C. H. P. sine gelerek Cumu
riyet bayramı hazırbklan ile meşgul 
olan komisyona riyaset etmiştir. Bay 
Bakan pazartesi gUnU yabancı, azlık 
okul öğretmenlerinin durumile meş
gul olacak, bu okullara alt hazırlanan 
kadroyu tetkik ettikten sonra Anka. 
raya dönecektir. 

KAHYAYA HAKARET EDEN 
HAPSE MAHKOM OLDU 
O'çUncll sulh ceza mahkemesinde 

dUn sabah bir davaya bakılmrştır. Ye
mişte iskele hamallarmdan Mustafa 
ile Ali, ki.hyalan Seyfi tarafından E
yUbe nakledilince kızmışlar, kihyaya 
hakarette bulunarak sövmüşlerdir. 
DUn sabah mahkemeye gönderilen iki 
suçludan Ali Uç gün hapse bir lira pa
ra cezasma mahkimı edilmi§, Mustafa( 
beraat etzaitUr. 

ıstaabalda yablı bir resmi 
Ukokal· açıb1or 

Yolcu salonu hak
kındaki şikayetler 

tatanbul ilk okul direktörUliü ya
tılı ilkokul ihtiyacını göz önüne alarak 
bu yıl reamt bir yatılı ilk okul açmıya 
J-.rar vennig ve huırhldara baıtamıı
tır. 

Okul zencirlikuyuda açılacaktır. Se-
• t nelik ücret 80 lira olacak ve aydan aya Salahiyettar bır za ın onar ura takaitıe ödenecektir. 

muhal ririmize Okulda talebenin her türlü iatc ve 
ibatesinin noksansız olarak temin edil-

fJer diğ ı izahat meai igile bizzat kültür direktörü Bay 
Gümrük salonu etrafında bazı ga~ Tevfik Kut meggul olmuıtur. 

zetelerde çıkan şikayetler hakkında Okulda talebe kaydine devam edil-
bir muharririm.iz alakadar makamlar mektedir. 
la temasa gelerek tahkikat ya~~ 
tır. Salahiyettar bir zat muharrırımı
ze şunları söylemiştir: 

_ Şikayetleri gördük. Yalnız ş~
nu söylemek isterim, ki tstan~ul lı· 
manının ehemmiyetile mütenasıp as
ri bir yolcu salonu yapmak işi ehem
miyetle nazarı itibara alınmıştır. Ma
U yılın başmdanberi limanmıızm am
bar antrepo ve salonıannm i§letilm~ 
si ~i milstakil bütçeli bir idareye ve
rilmlt bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
ambar, antrepo ve salonlar doğru~ 
doğruya gUınrUk idaresi tarafından 11 
letllmekte iken işletme işi bu idareye 
verilmiş ve gUmrUğUn bu mUesse~ 
lerle alAkası gUmrük muamelelennı 
buralarda ifaya münhasır bırakılmış-

tır. Liman İşletme idaresi gUmrllk i
dareslle tam bir mutabakat halind.e 
Galata nhtımı üzerinde Merkez ve Çi
nili nhtmı hanlan arasındaki yere yep 
yeni bir salon kurma teşebbüsüne gi
ri§mlş bulunmaktadır. Bu hususta İs
tanbul eehrinin mUtehasam Prost'la 
da mutabakat hasJJ oJmlJlbır. 

Hazırlanmakta olan proje İktisat 
ve gUmrUk ve inhisar veklletlerince 
tuvip edildikten sonra şimdi bu yer
de bw~ binalar yıktınlacak ve bu. 
raya her tUrltl tesisat ve teşkilitı ha. 
vi asri bir salon inşa edilecektir. Bu 
salon için A vrupanm bilytlk limanla
rında bulunan salonlar örnek ittihaz 
edildiği cibi gUmrUk ve llmaıı 131etme 
idarelerinin bqmda bubınaa1arm bu 
limanlarda vaki tetkiklerinden de fs. 
tifade edilmiştir. 

Bu salon yapıldıktan sonra göm.. 
Jecektir ki bugün tikiyet edilmekte 
olan bir çok hususlar tamamen naza
n itibara alınmış ve memleketimiz i
çin hakikaten iftihar edilecek derece
de bazı yenilikler düşünUlmüetUr. Bu 
salon inşaatının bitirilmesi ancak se. 
kiz on aylık bir işken bugUnkü salon
da mllh ım masraflar yapılarak yeni
den tesisat yapmağa kalkışmak yerin 
de görülmediği ve zaten yer de milsa
lt bulunmadığı için o zamana kadar 
bugünkü salonun olduğu gibi muha
fazası zaruri görUlmUştUr. 

Rıhtıma çıkmak ve vapura girmek 
müsaadeleri, nizamname mucibince 
bir polis işidir. Hamaııann zaptı rap
tma ehemmiyet verilmekte ve tarife 
harict para alanlar derhal işlerinden 

çıkarılmaktadır. 

Ancak bu gibi hadiselerde alika
darlarm behemehal salon müdilrlUğü
ne müracaat etmeleri icap eder. 

Sabah erkenden şehre çıkmak isti
yen seyyahların _1al~nu~ ka~_alı o~a
smdan dolayı buna ırnkan goremedik

leri meselesine gelince, salon günün yfr 
mi dört saatinde açıktır. Gündüz ol
duğu gibi gece de nöbetçi memurla.. 
·nmız vardır. Buradaki mesainin saat
le alikası yoktru. Ne vakit müracaat 
edilirse gümrük muamelesi yapılmak
ta ve yolcular geçirilmektedir. Salon
da muayene şcki~leri ıslah edilmiş ;e 
Avrupada carı bır çok iyi usullerm 
tatbikine başlanmıştır. Bu tedbirlerin 
iyi neticeleri 18YYah ve yolcuların da
ima memnuniyet izhar etmelerinden 
anlaşılmaktadJr. 

BELEDiYE YILLICI ÇIKJYOR 
Belediye istatistik ve neşriyat şu. 

besi tarafından hazırl~makta olan 
933 senesine alt yıllık bir haftaya ka
dar çıkacaktir. 

Belediye yıllığı gelecek seneden iti
baren her eene nteerdilecektlr. 

/spekterlerin toplanf~s-~ 
tstanbul ilk tedrisat iapekterlerı dun 

aaat on bette Halkevinde bir toplantı 
yapmıılardır. Taplantıda Kültür Ba
kanlığının köylerde yapacağı ~la, ~
det ve yerli oyunlar hakkındakı tetk~k
leri etrafında Bakanlıktan gelen tanUm 
okunmugtur. . 

Bu tamime nazaran İstanbul cıva
nndaki köylerde yapılacak olan araı
tırmalar etrafında bir program hazır
lanmağa karar verlhnittir. Program 
gelecek cumartesi günü yapılacak ikin
ci bir toplantıda ba%11'lanacaktır. 

Kız sanat okulu 
ölretmenleri arasında 

Bu ıene mevcut vazifelerine ilive
ten diğer bir aanat okulunda çalıpcak 
olan sanat okulu öğretmenleri gunlar -
dır: 

Usklldar Kız sanat okulu resim 6ğ
retmenf Tacettin Uakildar akpm kız 
sanat okulu resim 6lretmcnliğine, Bey
oğlu akpm kız sanat okulu pastacılık 
öğretmeni Eaat, tatanbul akıam kız sa
nat okuluna, Usklldar kız sanat okulu 
riyaziye 8ğretmeni Afüe Üsküdar ak
şam kız sanat okuluna, Selçuk kız sa
nat onlu Franauca öğretmeni Klzmı 
Beyoğlu akpm sanat okulu Franauca 
öğretmenliğine, Uakiidar kız sanat o
kulu biçki ve dikit 8ğretmeni Mevhibe 
'Oıldldar kıs sanat okulu tarih coğrafya 
atretmeni Nükhet aynı zamanda okul 
direktar muavinliiine, Uaküdar kız 
u.nat okulundan Rabia Uakiidar akpm 
sanat okuluna, İstanbul kız 61rctmen 
okulu çocuk bakımı öğretmeni Doktor 
Semiramis Selçuk ku sanat okulu ço
cuk bakımı öğretmenliğine, Selçuk 
kız sanat okulu nakıı 8ğretmeni Tev· 
bide Usküdar aanat okuluna, Uıldldar 

dispanıer doktoru Sezai Uıkiidar ~
sanat okulu çocuk balamı öğretmenlığı
ne tayin edilmiglerdir. 

S•nat okuluna alınan 
parasız qatılı talebe 

Sanat okuluna alınacak paraaız ya
tılı talebenin imtihan evrakı tetkik edi
lerek kazananlann isimleri llln cdil
mlttir. tstanbuldan imtihana giren ve 
kazanan çocuklann isimleri de dUn 
Kültür Bakanlığından alikadarlara gön
derilmlgtir. 

İstanbul bölce sanat okuluna kabul 
edilenler ıunlardır: 

1 tımail, 42 Halil, 48 Cevdet, 69 
Mustafa, 74 Halim, 90 tamail, 95 
Mcvlüt, 125 Emin, 170 Mustafa Ke
mal, 186 tamail, 203 !sa, 218 Ah
met, 236 Ahmet Hilmi, 140 Muam
mer Saliha ttin. 

AYDIN SANAT OKULUNA: . 
175 Necati, 177 Refet, 211 Adil, 

102 Server. 
IZMIR SANAT OKULUNA: 
132 Lütfullah. 
BURSA SANAT OKULUNA: 
37 M. Sabahattin, 75 İbrahim, 195 

Hilmi, 201 Nurettin. 
EDiRNE SANAT OKULUNA: 
136 Sadri. 
KASTAMONU SANAT OKULU

NNA: 
57 Haaan. 
KONYA SANAT OKULUNA: 
ı 3 5 tbrahim. 

ANKARA USTA BAŞI SANAT 
OKULUNA GiRECEKLER: 

ıo Enver, 11 Refik, 14 Khım, 
15 M. RU1t0, 22 Bqir, 25 Mehmet 
Cemal. 27 Haydar, 24 irfan. 

~~~~~~---.,.~~~~ 

üfürükçülük ten 
mahkumiyet 
Alipaşa ımamı 
ikibuçuk ay 
yatacak 
Davutpap.da Hekim.oflu Alipqa 

camii imamı Yusuf Ufürükçülük au. 
çile yakalanarak dördüncü aulh ceza 
mahkemesine verilmişti. 

Dtın sabah ima.mm muhakemeel 
yapılm11, karar verilmiştir. imam Yu 
ıuf sorguya çekilince şunlan söyle
miştir: 

- Altm11 yedi yaşındayım. Beş ço
cuğum var. Ben tıfttrükçillük yapma,. 
dım. tki kız evvelki gUn evime geldi. 
ler. Bunlardan biri "içim.de sıkıntı 
var! Bana bir oku,, dedi. Ben okumam 
dedim. Evden çıkıp camie gittim. Dö
nüp geldiğim zaman kızlar hlli. evde 
idller, ailem de oturuyordu. 

Kızlardan biri hlll ISl'&r ediyordu. 
Kabul etmemekliğime rağmen biri 
gUmtlş, diğeri kAğrt iki lirayı miiii'a. 
mmm cebine soktu. Bu sırada da po. 
Iisler içeri girerek beni karakola ga.; 
ttlrdtller,, 

imam Yusufun evine girip okunan 
kızlar dinlenilmlı bunlardan Nerrıwı 
ikinci şubede memur olduğunu, kendi-
sine bir cürmü meşhut yapmaları içia 
emir verildiğini söylemiştir. Nimet • 
mlnde olan diğer memur da eöyle de
miftlr : 

''Nermin ile eve girdik. Hocanm e
lini öptük: Şenlik muskası yazın 
nı istedim. Hoca evvela korktu: 

- Ben gömleğimden bile kor 
nm. Muska falln yuamam dedi. 
kat beni Adem gönderdi deyince k~ 
dilline b'r itimat geldi. önüne o 
dum. Okudu, Ufledf. Havaya 
dr. Bir Mra verdim. Muska yazmak 
çin bunu u buldu. Bir lira dahq. ver
dim. Bu sırada sivil memurlar girdL 
Komıolun g6zUndeki kitapları ahı 
karakola göttlrdiller,, 

CllrmU mefhudu yapan diğer iki mı; 
vil memur dinlenilmiş, neticede 
mm suçu sabit görUlmUş, yaomn;ı 
m11 betten yukan oluşu nazarı 
kate alınarak imam Yusuf iki ay 
bet gtln h&pee, kırk lira para cezas 
mahkam edllmlt, hemen tevkifh 
gönderllmı.tir. 

DORDVNCV BALKAN TIP 
HAFTASI ÇARŞAMBA GVNO 

AÇILIYOR 

Dördüncü Balkan Tıb haftam 
p.mba gUnU Yıldızda kongrler 
sinde açılacaktır. Kongreyi Sıhha.t 
kili Bay Refik Saydam açacaktır. 

Bundan sonra ilınt içtimalar 
yacak per.oembe günü üniversite k 
ferana salonunda toplanılacakbr. 
ma ve cumartesi gUnkU toplant 
gene Yıldızda olacaktır. Kongre 
rahhaalan gelmiye baglamışlardl~ 

Franaız karlkatUrU 





liıaretler 1 
iki nesil arasın

daki fark 

l 

l .~an ağarmq iki 'allam ön-
~eki gazeteye kapanmqlar, 
ltitıınları merakla, hayretle mzü
~anlı. Biri )'Cl%ının bir yerine 
relince dayanamadı, hızlı hızlı o
luıınaya btqladı: "lngiliz, Fran-
11%, Balkan antanh, Küçük An
ta.?t ve daha bir çok muralahaalar 
Ş.iikrü Kayayı gelip yerinde teb
rilt etrniflerdir.,, 

Beri.ki ona cevap uadi: 
" I y· - ruan fafıyor... ırmi •e-

lle önceki hariciye na.zırlanmn, 
•elirlerin halini diifünün. Sefir 
:eli)'Or dendi mi Babıali halkının 
... "!_tıklan çatlardı. Sadrazamdan 
-PICıya kadar herkea gelen ec
ne6i)'i ağırlamağı, onlara ar.zı 
•budiyet etrnefi va.zile bilirdi. 

Ben neler bilirim, Babıaliclen 
:;-'- gelmif bir notayı yabancı 
~hariciye nezaretine veren se
... komik hali hala gö.zümün 
0 niincledir. 

rr Süpürge aalialım yerlere ka
~a-r indiren sefir fÖyle aöylüyor -
İltı: 

"- 'Alleder.iniz müteadclit 
notlarıma, hahrlatmalanma raf
lhen Yİne bu notayı göndermif-
ler ••• ,, 

Karıınndaki adam cevap ver 
di: 

'' B b ôl 0 ı· - a ı ı va ı ve mutaıarrıl 
fa;yin eclerken her ıeyclen önce 
niihızlu ıelirlerin muvalakatini 
tdrnaJ, için çalııırclı. Babıôlinin 
'f'ttıwallak diplomatları bu tayin -
leri bir laınltıya meydan verme
den çıkarırlarsa kendüerini bah
tiyar sayarlardı.,, 

J Hay,et iki ihtiyann gözlerin
era 111f1Yordu. Gazetenin ıatırla-

rı onla-r b. . .b. _,. d cı ır mucı.ze gı ı gecıyor-
11. 

••• 
b. Dikkat ettim ayni havadiıi 

rr mektepli grup okuyorclu. 
Gözlerinde hiç de hayret yok

tu. 

Bu ihtiyar nuille yeni ne.il 
cırc:ısınclaki fark cleneme.zdi 

b Fesi tammıyan, padifahtan 
c:ıhseclildiği zaman hayret clu

Ycın, if gal lacialarını bilmiyen 
S'<>cuk bambQ§ka bir insandır. O -
nu · · el 11 ıçrn e YQ§lı adamın ruhu-
nu kemiren korkunç "Avrupa 
~leryorite,, sinclen kurtulmuıtur. 

nu tanımıyor. T anımaJığı ıçın 

:Vcı~lı c:ıclam için hayret mevzuu 
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.. Aziz koluna girdi. Delikanlının yü-' 
zunde bir aydınlık belirir gibi oldu. 
d kapının eşiğinde genç kız bir an için 
d Urdu. Delikanlının gözlerinin içine 
t argın bakışlar atarak ve kaşlarını ça -
arak fısıldadı: 

r - Bu kadarı yasak değildir, fakat a
f arnızda yasak şeylerin olduğunu etra -
ba sezdirmek en başlıca yasaktır. Bunu 
ı:n anlatmadan bilmeniz lazım gelirdi. 
}' erkesin önünde "siz 1,, diye konuşmı-
acaktık ... 

a d Azi.ı:in yüzünde belirmeğe başlıyan 
~ bir anda silindi. Gözlerinin içi 
!tat Bellci bir şey söyliyecekti, fa -
rtıtJcnç kız onu zorla çekercesine yü -

:a Ye güJUrmeyerek bOfeye yaklaştı. 
le . ll sözler, bu bakışlar ve onların iz -

rı o k . iri . adar kısa bir zamanda olmuştu 
lciınsc farkına varmadı. Çünkü bil -

Biı sene nıUthiş bir 
kış olacaknıış ! 

5 - KURUN 4 1. TEŞRiN 1938 

( Polia Halterleri -

"372 sene usulü,, ile bulunan bir "hakikate,, göre: 

Her mevsim 372sene evvelkinin aynı oluyor 
Elimizde Fransızca küçük bir ki

tap var. Serlevhasına bakmak tlfi: 
"1936 - 1937 btiyük kışı,, • Altında 
ikinci bir başlık var: 

"1936 - 1937 kışı bir asırdanberi 
görülmemiş derecede müthiş olacak
tır.,, 

Kitapta bu "müthiş kışın,, nasıl 
olacağı da şöyle anlatılıyor: 

Suhunet sıfırdan aşağı 26 derece
ye düşecek. 30 kanunuevvelden 7 mar 
ta kadar don devam edecek. Bu su
retle büyük kış tam 6S gün süre -
cektir. Bu müddet içinde buzlar iki 
kere eriyecek ve don ancak 60 giln 
devam edecektir. En soğuk gün de 
7 kA.nunusani 1937 olacaktır.,, 

Bu tahminler, ekseriyetle Fransa 

tekerrür etmiştir. 1564 senesine ait 
olan vesikalarda kaydedilenlerin bir 
kısmı bu sene hakikaten tekerrür et
miş bulunuyor: 

1564 snesi temmuzunda da son 
derece şiddetli yağmurlar yağmış ve 
hasat zarara uğramıştır. 372 sene 
sonra 1936 temmuzunda da Avrupayı 
seller götürmedi mi? 

A)ni vesikada (bu bir hatıra def
teridir) 1564 kışının son derece şid
detli olduğu kaydedilmektedir. Tem
muzdaki yağmurlar gibi bu kışın da 
bu sene aynen tekerrür edeceğine o
radan hüküm veriliyor. 

O JIIJTHIŞ KIŞ NASIL OLDU 

Bakın o sene nasıl bir kış ol
muş: 

"Köydeki bütün evlerde sular don 
du. Hatta, ateş yanan odalarda bile 
suların ve şarapların donduğu gö. 
rülmüştür. 

Soğuk o derecede idi ki ateşin 

üzerinde bulunan ''e ;çinde su kay
nayan kabın kulpunda ve kapağının 
üzerinde su damlalarının donduğu
nu gördüm .•• 

"Sabahlan yataklarından kalkan
lar yorganlarının üzerini buz kap
lamış görüyorlardı: Nefeslerden ha
sıl olan su buharı donup buz kesili
yordu •.• 

için. Fakat, kitaba göre, Avrupanın ---------------

"Yılın en soğuk günü, 28 kanunu 
evvel oldu. Bu tarih bu sene 7 ka -
nunusaniye tesadüf edecektir.) O 
gün sokakta bir çok kişi dondu. 
Horozların, tavukların ibikleri don
du ve yana devrildi.,, 

ayni arz dairesi üzerinde olan mem
leketlerinde de kış müthiş olacak
tır •• 

"372 SENE USULIJ,, NEDiR? 

Kitabı yazan bu hesaplarını, ken
disinin dediği gibi, basit fakat ilmi 
bir usulle bulmuştur. 

Bu usul "372 senedenberi olan ay 
ve güneş tutulmaları" üzerine da
yanmaktadır. 

Hakikaten, ayın dünya havası ü
zerindeki tesiri çok büyük ve kat'idir. 
Halbuki, kitabın miiellifi olan Bay 
Joseph Cassiopee (Jozef Kasyope) 
nin, iki senelik bir çalışmadan sonra 
bulduğu hakikat şudur: Her mevsim 
ondan 372 sene evvelkinin aynidir? 

Bu hakikat ortaya çıktıktan sonra 
yapılacak fş kolaylaşıyor: 1936 se
nesinde kış mevsiminin nasıl olaca
ğını öğrenmek i~terse ondan 372 sene 
evvelki (yani 1564 senesindeki) 
kışın nasıl olduğunu bilmemiz kafi
dir. 

SÖYLENENLER ÇIKTI .. 

Bay Cassiop~enin 1564 Hnesf n
den evvel bulduğu vesikalarda anla
tılan mevsimler, 372 !lene sonra aynen 

olan hadue önüncle 
setmiyor. 

• • 
hayret hir 

Y Q§lı aclamın hayretini, min
netini pekala anlıyorum. 

Genç adamın bunu normal 
bir haclise ıaymaıını da tabii 
sayıyorum. Genç aclam kendisi -
nin dünya mikya.ında müıavi 

haklı bir insan olcluğuna kaniclir. 
Bunu da inkilap Javaaının ruh 
terbiye zaleri ıayıyorum. 

Sadri Ertem 

fenin bulunduğu salon daha loştu ve 
diğer davetliler ise arkada kalmışlar _ 
dı. 

Delikanlı hali sersem gibiydi. 
Genç kız candan bir gülüşle ve şen 

bir sesle ona sordu : 
- Bakalım bana ne ikram edecek -

sin? ... 
Bu bakışlar ve bu sts, Azizi hemen 

ayıltmıştı. Silkinir gibi doğruldu ve ce
vap verdi: 

- Ne emrederseniz? .. 
- Hani ya? .. Ne çabuk unutuyor -

sun. canım? 
Aziz hemen hatırladı ve düzeltti: 

- Makkm var ... Ne istersen? diye _ 
cektim ... 

f kisi arasında geçen deminki resmi 
sözleri işitenler bunu pek tabii olarak 
tuhaf bulmuflardı, fakat bu hal pek kı-

BUOUN 
ÖllLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 pllkla tUrk musiklsf. 12,!50 ha 
vadie. 18,0~ pllkla hatif müzik. 13,25-H,OO 

muhtelli pllk De§rfyatı. 
AKŞAM SEŞRlYATI: 

Saat 18,30 çay saati, dans musikisi. 19,30 

pllkla operet parçalan. 20,00 .Müzeyyenin 
lşUraklle tUrk musikisi ve halk ııarkılan. 

20,30 tUrk musikisi heyeU tarafından klaatk 
e.serler. 21,00 solo p!Aklar, 21,30 orkestra. 

ı - Lortzing (çar ve Şemirman) uvertürü. 
2 - Strausa (Akvareller vals). 3 - Cchu 
man (Romans). 4 - Kienzl (protestan opera 
ı.omdan bir parça). 5 - Schubert (Rozamod 
Antrat}. 6 - Dcllbcs (Silvlya balesinden ikJ 

parça). 7 - Lchar (aroviç operetinden par 
çatao. 8 - Stolz (Per,aterde ağaçlar yeni 
den çiçekleniyor} Viyana §arkıSI. Saat 2:ı,30 
Ajans haberleri. 23,00 Son. 1 

YARIN 1 
Öfle DfllrlyaQ : 

12,30 PlAkla Türk mustklJlt - 12,!50 ha. I 
vadis - 13,05 plft.kla hatif müzik - 13,25 
H,00 muhtelif pl&k ne§riyatı. 

Akpm ne§rlyatı : 

18,30 Çay saaU, danıı muatkisi - 19,30 
Doktor Salim Ahmet tarafından konteranıı. 
20,00 Ri!at ve arkadaşlan tarafından Türk 

O seneye ait başka bir vesikada 
da o yıl bir asırdanberi görülmemiş 
şiddetli bir kış olduğu yazılıyor. 

"372 sene usulü,, ile yapılan he
sap doğru ise demek ki bu sene de 
de Avrupada böyle bir kış olacak •.• 

Bir dağın 
değişti ••• 

• • 
ıs mı 

Japonyada altı senedenberi iki 
dil profesörü arasında devam eden 
münakaşa en sonra profesörlerden bi 
rinin ölümü ile nihayet buldu ve 
hüktlmet sağ kalan profesörün fik· 
rini kabul ederek bir dil komisyonu 
kurdu: 

Bu komisyon. profesör Tanaka
detenin tezini bütün Japon kelimele
rine tatbik .-derek "şi,, hecelerini 
"si,, , (fu) hecelerini (hu), . "ji,, he
celerini de (zi) yapacak • .Bu suretle 
lisana ahenk Yerilmiş olacaktır. 

Demek ki, yeni Japon c..lil kaide
sine uymak için, Fuji Yama yanar 
dağına (Huzi Yama) diyeceğiz. 

Bununla, ilk defa olarak bir dağ 
ismini değiştirmiş oluyor •. 

Fakat, şüphe.siz ki Fuji Yama i
sim değiştirmekle, ne Japonyanın en 
yüksek dağı olmaktan ~ıkacak, ne 
de dünyanın en hiddetli yanar dağ
larından biri ..• 

muatkfsl - 20,30 Vedia Rıza ve arkadaşla. ----------------
n tarafından Türk musikisi ve halk ,arkı. YON SATIŞLARI 
!sn - 21,00 solo pllklar - 21,30 orkestra. 

ı - - Suppe (GUzcı Galetea Uvertür). Son haftalar içinde Almanya ile 
2 _ Lanner (Vals). yün üzerinde muamele yapılmamıştır. 
3 - Kallnikotf <Şan aon trist). Bunun sebebi Alman Türk Ticaret o-
' - DonlzetU (Don Paakale operasm. dasınm verdiği malumata göre fiyat 

dan parçalar). meselesinde anlaşamamnktır. Alman 
5 - Labitzky (K6y1U kızının rüyuı). kontrol dairesi Türkiyeden istenen fi-
6 - Leopold (Pyemonte serenadı). yatlar üezrinden ithal5t müsaadesi 
7 - Yvaln (Dudaklarm operetinden 

parçalar). vermemektedir. Bununla beraber Sov-
8 - Kalman cçayrrhk gUIU}. yet Rusya ile mühim miktarda yün 
22,30 Ajans haber!ert - 23,00 Son. ü:r.erinde muamele yapılmtştır. 

sa sürmüştü. 
Güler istediğini söyledi: 

- Bir vermut ... 
Garson hemen davrandı. 

etti: 
- Bana da ... 

Aziz ilave 

Oradaki tanıdıklar ve dostlar da ka
dehlerini doldurdular. Salonda oturan -
lardan veya dans edenlerden de büfeye 
gelmek için acele edenler oluyorlardı. 
Genç bir ses duyuldu: 

- Aziz, biraz dur, ben de doldura -
yım ... 

- Ben de ... 
Bunların birincisi Ferit ikincisi de 

Nejattı. Nişanlıları Nezihe ile Nuran 
da yanlarında bulunuyor, pek şen ve 
mes'ut görünüyorlardı. Zaten dans ba~ 
layalıdanberi hiç birini kaçırmamışlar, 
biribirlerinden ayrılmamışlardı. Hatta 
Aziz onları gördükçe imrenmiş, kendi -
sinin içinde bulunduğu tuhaf halden 
ötürü daha çok sıkılmıştı. Ora -
da bu iki çiftten b:ışka Karşıyakalı di
ğer gençler de vardı. 

- Yeni evlilerin şerefine ... 
Kadehler kalktı. 
Ferit Azizin kolunu dürttü: 

- Şimdi Şerefi hatırhıdım. Neden 
·gelmedi acaba? 

j 
- Pek yakında baba olacak da on -

dan ... 
- Yaaa! ... 

Kadehler biribirine dokundu ve bir 
anda içildi. Bunlann içinde hiç şüphe
siz başka başka içkiler vardı: Biradan 
tutalım da en son icat kokteyle kadar 
hepsi ... 

Aziz o anda Şerefle beraber kardeşi 
Nevini de hatırlamıştı. Bu sevgili kar
deş, onun saadetini ne kadar candan 
isHyordu, hatta bunun için ne zaman _ 
danberi çalışmış, bu işi çok önce yap -
mak ve başarmak için heveslenmişti. 

Şimdi onun dileği oluyordu. 

Hiç şüphesiz dünyaya gelmek üze
re olan yavrusunu düşünürken bile A
zizin saadetini de düşünüyor, onu tam 
manaııile mes'ut sanıyordu; burada on
larla beraber bulunamadığına da üzü -
lüyordu. 

Aziz onun da bugünlerde beraber bu
lunmasını çok ist: "ni§ti. Hatta düğünü 
bahara bırakmak arzusunun sebepleri 
arasında bu da vardı. 

Azize öyle geliyordu ki eğer Nevin 
burada bulunsaydı bu işin iç yüzü de 
göründüğü gibi olabi1irdi. 
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Gene en yakın dostlarla akraba ara-

Bir motor bir 
sandalı parçaladı 

İsmet oğlu Abdi isminde bir genç 
evvelki gün Y eşilköy açıklarında ba
lık avlarken İstanbul tarafından ge
len Talii Yaver ismindeki benzin yük. 
lü motör çarpmış, sandal parçalana
rak Abdi deni:r.e düşmüştür. 
. Etrafta balık tutan sandalcılar ye
tışeerk Abdiyi kurtarmışlardır. Mc. 
tör Çanakkaleye doğru yoluna devnm 
etmiştir. 

HAMAMLIKTA YIKANJRJ[EN _ 
Fatihte Muratpaşa mahallesinde otu. 
r~n ~tfaiyeci Nihadın dokuz yaşmda
kı oglu Arif evdeki hamalıkta yıka
nırken sıcak su kazanının de\Tilmesi 
üzerine muhtelif yerlerinden yanmış, 
Etfal hastahanesine kaldırılmıştır. 

tJÇ METREDEN Dt1Şt1NCE .. _ 
Galatada Yüksekkaldırımda oturan 
12 yaşında Kadir, Çarşıkapıda Çorlu 
medresesinde Mesrop ustanın kundu
ra atleyesinde çalışırken üç metre \'Ük 

sektikten düşmüş, yaralanmış, hı:.;t :. 
haneye kaldırılmıştır. 

BEYOCLU HALKEVINDE 
HALKA VE T ALEBELERZ 
TEMSiLLER VERiLECEK. 
Beyoğlu Halkevindcn: 

Evimiz gösterit şubesi , bu yıl her 
haft~, aşağıda gösterildiği gibi üç 
temsıl verecektir. 

Birinci temsil, !stanbuldaki orta, 
lise ve yüksek mektepler öğretmenle
rine ve talebesine mahsus olmak üze. 
re, cumartesi günleri saat 14 de veri
lecektir. 

!kinci temsil, halka mahsus o:mak 
ili.ere, cumartesi günleri sa:ıt 21 de 
verilecektir. 

Üçüncü temsil, Halkevleri üyeleri
ne mahsus olmak üzere, pazar gün
leri saat 14,30 da e\T]ecektir. 

Mekteplere mahsus birinci temsiJ. 
I~rin ~~ğır~ kartlan doğruca mektep 
dırektorlerıne gönderilecektir. 

Halka ve Halkevleri üyelerine mah 
sus ikinci ve üçüncü temsiller:n cağı
n kartları cuma ve cumartesi günleri 
Evimiz direktörlüğünden alınabilir. 

Alay köşkünde 
kurtuluş şenliği 
Eminönü Halkevi1ıdcn: 

lstanbulun Kurtuluş bayramı G Dl· 
rinciteşrin 936 salı günü saat (20,30) 
da Evimizin Gülhane parkı içincle A
layköşkündeki Ar §ubesi salonunda 
aşağıdaki program gibi kutlanacak
tır. 

Yer darlığından ötürü hazırlanan 
davetiyeler her gün saat (17) den 
sonra merkez ve Alayköşkü idare me. 
murlarmdan alınabilir. 

Program: 
1 - İstiklal marşı: Halkevı orkes. 

trası tarafından. 

2 - Söylev: Dr. Celal Tahsin J3o. 
ran tarafından. 

3 - Kon.ser: Halk evi orkestrası ta 
rafından. 

4 - Gösterit: Halkevi Gösterit şu
besi amatörleri tarafından. 

sına oturmuşlardı. Konuşuyorlar, mü
zik dinliyorlar, . o gece için tutulmuı 
olan bir kaç cambaz ve artistin ara il• 

ra yaptıkları numaralan seyrcdiyorlu
dı. 

Saatler geçtikçe Azizin durgunluğu 
artıyordu .. 

Çünkü, hiç olmazsa orada bile genç 
kıza istediklerini kabul ettiremiyordu: 

- Bu valsı severim, kalkmaz mı
sın? 

Dediği zaman: 

- İskarpinler ayaklanmı ı>!!:ıyor. 
Sen istersen kalkıver. 

Diyerek en yakındaki genç kTzlan 
göz ucuyla ve kimseye sezdirmeden 
işaret etmişti. 

Aradan biraz zaman geçince: 

- Birer kadeh daha içsek elmas 
mı? 

Diye sormuştu. 

- Biliyorsun ki bir kadehten çolu 
bana yaramaz. Sen istersen gidiver. O
rada arkadaşların da var. 

Cevabını almıştı. 

Aziz bütUn bunları karısına eldea 
geldiği kadar daha yakın olmak, onun
la konuşmak, anlaşmak için istiyordu.. 

(ATloaaı wrJ.. 





l_O_t_o __ m_o_b_ille Avrupa galanda 

Hudut değiştirirken en 
çok dikkat edeceğimiz 

şeyler nelerdir? 

BORSA 
a.ıo. eae 
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DenlzyoUan tdare.ı tarafından al: 
puie ecHlmlf bahmaa yeni vapurlar 
pldlkten IODI'& JMl'IJeketln 1ktlwll 
clmıımunda mtl)lm bir ıoJ. oJlll18C8iı 
muhakkak oJall IDrat poatalan tada 
edilecektir.. sarat PoBtaJan ihracat 
mewlm1ertnde mfthtm bir !ki lüeı. 
19 ~ IOlll'& doin tata.mıa 
pJecakler, b1i IUl"etle han l8nt • 
mia edileod, btm de .,.,arlar maq. 
:ren pmpJaıda muanen lüeleJtn 
mmıtıam olarlk ~. 

lzınitteld rangın 
lmalt, (0.1) - hmıtte o.er ... 

müalleala .. irfan llf•H blr plaa 
atı ~ WaadaJd iç 'bba llalJ& b
n ot tatal9• birik bir JU8D1 
pkmlfbr. 

Y&llllD it blaa ve hlr w tama
mDe pacbktaa llOlla heledf7e w 
bürbe IUafJelerl taralıadu .aa
cllrtllalftlr• 

Ya!llJlllll &anı otJara alsan atıl
mumdu pktıiı alyleafJor. kllHe 
oldakp kortal• aatla ..... 
~ ....... dakl fahldbt ..... 
ed17or. 

ÜLKEMiZDE 
Uyurken balta ile 
parçalamışlar! 

Mimar Mu afa Nejat bir köyde 
yedi yerinden yaralanarak ö!dürül 

Der•l talaklkata el koaual 
U7et ileti ....... " llir ...... 
,....... ..... fakat ba ...... 

ma.Ue st•erne.e.ıı elaa 
lunm11ft1lr. Ondan sonra eYc1$1 
sorguya çekilmiştir. 

40 Jlltlanada nh§r bakıflı 
kadm olaa Saime, ba ffl ... tal 
kocuımn 1aptıjını, diler oda 
balta seslerlnl duyduğunu, hatta 
pulan ~ıkan kocasının balta U. 
dJadal de kovaladlfını ve kaç 
iddia etmekte, korku~ n 
bir fekllde olaa elaamlr adam 
hl~ Wr .. , lıümtditinl •1ııeae~ 
dlr. 

oPllan Melaaede pUaee, o. 
nayet eanamada evde bala .. 
a81Hl1or. 

ilk tahldkatıa ft .......... 

nrdlll kanaat apll J11bn 
Cinayeti tertip eden Saiıaedlr. 
korkanç kadm, bir tatla iti k•ı 
mayı dtlflnerek, hem, halen de 
la olduktan elkl launalanm 
daa kaldırmak, llell de AP ~ 
na ;rtlkleterek ondan da kut 
latemlftlr. 

Tahmin edildllfne ıire, b 
"ocası De otlaaa daarete lba 
mlf, kendisi de Jllrdımda bll1a 

Tren vilayetin ikt• adi vaziyetin 
ehemmiyetli bir inlri af temin •. .._ 
Dl1'rbeldr, (Ozel) - Çok mWdm 

colnft -.w tabibi bulunan ,ehriml -
H tNa adeta can •ennlttir. Ondan n
veı pek ıGnWı: ve eh~ oJan 
kalaba birdenbire inkipf eyJemiftir. 
Vüıa tren hemen her abada terakki -
ler Ylcuda ıetlıinit ile de iktracliyata 
olan farduı buDlaım bepelnden bt1Jft 
vt mObhndir. 

Bnellerl bet bin tonu ceçmlyen 
bufday ihracatı trene kavuplduktan 
IOllA otas bin toQ utmaftıt. Bu claha 
iki senenin iltatiatiliclir. Bir Ud 1ene 
110Dra bu miWuaa b111lltln artaca~d1 
ftipbe yoktur. Bui*1' lltihaıatı dok -
11n b~ tonu bulur. Z.menJa iıdhealat 
sok artacütır. 

J>IJarbeldrde fuJa mDalarda pirine 
~ ..... tarifelerdeki,..._ 
Uk dola,...a. ibracatı mDmkln -- -
maktadır. ~ tktmat ftklleti ta -
dfelerde teadlt ,.,._.. pnmm bal-
• hem latlhullt ntacalr, hem de mm
._ fasla pua ıMlnn 1ılr maddeJI Dt-
181 ..S.Nlmlt o1ac:ütlr. Ba. dddea ~ 
.... ft lnrlnde clandmap .,. bir 
m1eeledlr. Buctın de Dlyarbeldrcle ,. 
hlnleıce kilo stok pldDs nrdar. Tarife. 
ba..-:rm kat kat fevkindedir. 

~ chderibQekteclir. Q11!11141 
kreplerle d8tek çarpf1an 
merıuptur. Halen elli ile altmlf 
da dokuma tacAı ftldır. Pop 
JUbutescA'·· .......... 

Dabapt lpddal uldı•~ 
14yetlere Ja1ms ilam dai ~ 
Çermik kıza ...... paıak Ydillll 
ıibl 1dtJltl lhtl,_... temin eaecı• 
çarda dokuma teqlbı da ftn1ıır. 

Kara haJYUatl .. bunlardan ricu
da ıetlrDen lmllltm ıetlrdiil para da 
milhlm bir JekGn tııtar. SuriJ•Je her 
çetit haJftD chdedlmektedir. Tatlı 'ff 
acı badem, muı, kitre lbracatı • feaa 
delildir· --------....... ~ 

Sanayi c1e iDJdpl JOluu tDtmaftm. BALllUllU SATl 
iki ipek. bir tuiJa " Jdremlt. Dd 1ID, 

bir bus " inWlar ldanlbUa rala fö -
rUraJan fuliyettedk. Kola .. tel ipek 
ihracatı da 1Mft11t olup ipekli .... -
a m•N. ...._ •• .. Siirt • -

hayli ,,,,..... 8Jmıabr. 

kilo1ıllmaalf~ 1* 
Mmmll* 
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= 
ilanla alakadar Bankalar, mües- l 

sesat, şirketler ve lüccaranın ~ 

1r- KURUN 
1 

Gazetemize gODdertleı:ı yazılar, gazete
,. girmek için tııe, &arfmm kÖfUSD• c ga
zete ı kellmeat yazılmalıdır. 

Karf1JıJI .. ttyen okurlar, mütupıarma 
tO lnırufluk puJ koymalıdırlar. 

l:luı..Imıyan yazılan gen gOndermektea, 
ıuyıııetalz yollanmıt mektuplanzı lçlDe 
konulan parala::-m kaytıoln\Umdıuı. Ulıı 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör • 
•Ok. O.tllne eoru 90rgu elmas. 

Günü geçmİf sayılar 5 lnınqtur 

Adre.. .ıı de ~ittiren aboneler 26 ıruruı 

Oderler. 

iŞ 1KL1 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksitte 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

1 

Hozatta Jandarma seyyar piyade 
alayı sabnalma komisyonundan: 

Nazan Dikkatine: i 
!! 

KURUN ue HABER gcuetelerinde nqretlilecek i7anlara ait 

Uu.etemlsde çdlaa yudarla ralmlerta 
ller bakla ... t keadlal lolDdlr. 

1 - Tutan yirmi bet bin iki yüz lira tahmin edilen yüz sekseıt 
bin kilo un 17-10-1938 cumartesi tünü saat on dörtte Hozatı. 

llliM1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.-ıll kapa~ı zarf ekailtmeaile satın almacaktu . llk teminat 1890 liradır. 
tarife a§aiıda göıterilmittir: 

Birinci sayıf ada batlık 
Birinci ıayıfada ıantimi 
ikinci ıayıf adi\ ıantimi 

Kuruf 500 
,, 300 
,, 100 

Üçüncü ve dö• rlüncü ıayıfalarda santimi " 50 - 35 

" 30 \ 1Iin ıayıfalannda santimi 
Reımi ilinların santimi 20 = 
Kitap, kitapha.ne, mektep, gazete ve 
bayır müe11ese!eri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz ol miyaa küçük 

,, ( 
,, 20 

llinlar yirmi '<eJimeye kadar 
Küçük ilinlarm bet defa ıı ,, 

,, 30 
100 

Muhtaç ıanatkirlar ve it anyanlann 
ilinatı 10 kelin:eye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat için tenzilat 

00 

yapılır. 

KURUN ve HABER gazetelerile ya.-dacak 
ilanlar için yaJnız Ankara caddesinde 
VAKiT Y urd~nda 

PROPAGANDA 
Servisine müncaat edilmelidir. Telefon~ 24370 

Begoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satılık mahlul mallar 
Pey par1161 

Lira K. 

8968 6 00 Beyoğlu Hüseyinağa Bilezik ıoka
iında e9ki 56 yeni 58 saydı ana. 

78 00 Galatada Y enic:ami F ermeneciler 
caddeai eaki yeni 44 No. lı dükki
nm t•m•mı. 

Yukarda yazılı maDann mülkiyetleri peıin para ile 26 eylül 
sününden itibaren açık arttırmaaı on gün uzablmıtbr. İhalesi 

T. evvel 936 pazartesi günü yapılacaktır. lıteklilerin yüzde 7,5 
paralarile Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde mahlulit kalemi-

selmeleri. ( 1724) 

nazarı dikkatine 
lstanbul 1 icaret ve Sanaqi Odasından: 
ihracat ruhaatnamesi almak için yapılacak mürac•atlarm en 

yirmi tetrinievvel 1936 tarihine kadar kabul olunacağı ilin olu· 
(1799) 

ZAYİ 

Tek atlı yük arabamın 1566numa
YJ gösteren plakası kaybolmuştur. 

eoisini alacağımdan eskisinin hük
il yoktur. 

Unkapanı Tek"irdağ i8ke'le8i 
Arabacı Hamdi 

{V. No. 18443) 

!llllll--'"""'•ııınııır111 .. 111mn •111ıt111ıt1n111Ha11nm11111111•""'"' 

: ASIM. US - V AKIT Matbaası 
,at Direktörü: Refik A. Sevengil 

Befiktaf ikinci Sulh Hukuk H4-
kimiiğinden: 

Beşiktaşta Köyiçi caddesinde 18 
sayılı hanede oturmakta iken Unlca
panmda fırmmda ölen Mehmet tere
kesine ait Unlcapanında Hoca Halil 
Aktar mahallesinin Zeyrek caddesin
de 62 sayılı ma oda dükk&nm tama
mı açık arttırma suretile satılığa çı. 
karılmıştır. Binanın etraf duvarlan 
kagir ve allmda kepenkli ve umini 
çimento bir dUkkanı ve üzerinde bir 
odayı ve birinci katta iki oda bir kö
mürlük ve jkinci katta iki oda ve bir 
helayı havi olup binanın tamamı 1282 
lira kıymeti muhammenelidir. lşbu 
gayri menkulUn 6.11.936 tarihine mil
sadif cuma gUnü saat 14 den 15 e ka
dar birinci arttırması icra edilecektir 
Arttırma bedeli xıymeti muhammenr
nin yilme yetmiş. beşin i bulduğu tak
dinie müşterisi üZerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en son arttıramn 

taahhüdü baki kalıbak bre arttır-

5 inci l cro M emur'luğu'ltdan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
kaarr verilen ev eşyası 15.9.936 tarihi
ne tesadüf eden perşembe gUnU 12 -
14 de kadar birinic açık arttırma su
retile Fındıklıda Monla Baymnda 
38/ 40 numaralı hanede paraya çevri. 
leceğinden talip olanlarm mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri i\in olunur. 

l atanlnil 7 inci I cra JI emturluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı paraya çevril
mesine karar verilen Beyoğlunda Tom 
tom mahallesinde Bostanbaşı cadde. 
sinde oturan Marta 7A>toe'a ait ev eş
yası 6.10.936 tarihine raatlıyan salı 

gllnU saat 16--17 ye kadar ilk arttır
ma ile apartmıan önilnde satılacaktır. 
lstekınerin o yerde hazır bulunacak 
memura müracaatıan ilin olunur. 

(V. No. 18446) 

Dün ve Yan~ 
Tercüme külliyab 

No. eo 

Yeni Kadın 
CEMiL BEN A OLGUN 

Fiya.tI: 40 kuruş. Tevzi yeri V akıt 
kUtUphanesi İstanbul 

Bu kitapla DUn ve Yarm t.ercl1me 
killliyatmm altmcı serisi tamam- , 
lanmıştır. 

ZAYİ 

Çatalca maarü memurluğu adına 
yazılı resmi mUhürU zayi ettim. Yeni
si almacağmdan eskisinin hükmU yok 
tur. 

Çatalca maarif memuru 
.Abidin Türker 

(V. No. 18444) 

ma 15 gUn müddetle temdit edilecek 
23.11.936 tarihine diiŞeD Pazartesi gU. 
nü saat 14 den 15 e kadar mahkeme
de yapılacak ikinci arttırmada arttır
ma bedeli kıymeti muhamminenin yUz 
de 75 şini bulmadığı takdirde satışa 
2280 numaralı kanun ahkftmma tevfi
kan geri bırakılır, satış peşindir, satı. 
şa iştirak için kıymeti muhammine
nin yüzde 7 buçuğu pey akçesi olarak 
depo edilmek lizımdır. Ruınım.u del
laliye ve gayri menlculiln mUterakim 
bina vergisi ve tanzifat ve tenviriye 
rusumu ve vakıf icaresi borçlan müş. 
teriye aittir. Haklan tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alcaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerin'n bu haklarını evrakı müe. 
bitelerile birlikte ilan tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında birlik
te mahkemeye bildirmeleri li.zımdır; 

aksi takdirde haklan tapu sicili ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Fazla ma
lfunat istiyenler 23.9.936 tarihinden 
itib-ıren herkesin görebilmesi için 
mahkemede açık bulundurulacak art
tmna tıartnanıesi ile 935170 sayılı 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan o
lunur. 

(V. No. 18400) 

2 - Şartnameler yüz yirmi altı kurut karfdığmda komisyo 
dan ı- ıınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek iıtiye nlerin ilk teminat makbuzu v 
prtn .... mede yazılı belgeler içinde bulunc!urulacak teklif mektubunu 
ekailtıne vaktinden bir aaat evvel Hozatta komisyona vermit olma 
lan. (1126) (1730) 

IstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci ımıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt prtlarmı bildiren tarifname gönderi· 

lir. 
Şebzadebqı poliı karakolu arkumda. Telefon 22354 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

:a MnMmme~ bedellerite miktar ve vasıflan aıaiıda yazdı ( 5) 
pop malzeme her anıp ayn ayn ihale edilmek üzere 19-10-36 
p&zarteli tünü saat 10 da HaydarP&§&da. gar binası dahilindeki 1 
inci itletme komisyonu tarafmdan açık eksiltme ile satın almacak
hr. lıteklilerin malzeme hizalarmda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veaikalan ve kanunun 4 üncü maddesi muci· 
hince ite girmiye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
vermeleri lizımdır. 

Bu ite ait prlnameler paruız olarak Haydarpatada l inci it• 
letıne komiıyonu tarafından verilmektedir. 

1 - 2 adet ambuvatmanlı vana, 8 adet flançh vana, 12 adet bir 
tarafı flançlı bir tarafı ambuvatmanlı boru ucu, 8 adet ambuvat 
manlı dökme saçak borusu, 1 adet vantuz muhammen bedeli 275 
lira 9 kurut ve muvakkat teminab 20 lira 65 kuruftur. 

2 ~ 2900 Kı. muhtelif eb'atta karfiça çiviıi freze bqh mu· 
hammen bedeli 409 lira 42 kurut ve muvakkat teminatı 30 lira 70 
kuruttur. 

3 - 100 adet mahyalık kiremit, 35,500 adet Marsilya biçimi ki
remit. Muhammen bedeli 1406 lira 20 kurut ve muvakkat teminat1 
105 lira 47 kuruttur. 

4 - 47000 kı. aönmemit kireç muhammen bedeli 432 lira 40 
kurut ve muvakkat teminatı 32 lira 45 kuruttur. 

5 - 163 adet Balast kalbunı muhammen bedeli 1630 lira ve 
muvakkat teminatı 122 lira 25 kuruttur. (1791) 

r ~-~~~~~ı~~.d~n~!:~.~ğ~~!il~dl 
ftvkalide mücehhez olarak S teırinfevvel 936 pazartesi gUnü açılacaktır. 
Devam teraitini öğrenmek iıtiyenlerin bergiin DördilncU Vakıf hanında 

cemiyet merkezine müracaat etmeleri. 

2 - Gerek timdiye kadar ikmale kalanlar ve gerek hiç diploma almamış 
Lulunanlann imtihanlan 6 tetrinievvel 936 salı gilnü icra edileceğinden 

a!ikadarlamı hemen cemiyet mer~ezine rr.Uracaatla kayıtları•• vartrmıalan 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişHr 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır-. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle!(S0.000) liralık iki adet mükafat vardır 


