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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

Uluslar Kurumunda ~ancak meselesi l l"'i'Silera····gi·ii·ea····ıa111r··ı 

Fransanın şartı 1 Urk- 1 allelerıae 
lerl• tal1Tll'n edenJC'~ iAskere ahnmayanlar bakacak 

., 41 Bu husustaki maddenin tatbikına ·ehemmiyet 

Sancak Türklerini 
takdir ediyoruz! 

Bu şekilde bir muhtariqet muhtariqet midir? -
178 memurdan 30 u Türk! 

Sancak Türkleri son bidiseler es· 
naamda hiç bir suretle tqkmhk vu • 
kuuna meydan vermediler. Bundan 
dolayı, içlerimizde derin bir mem • 
Jnıniyetle kanıık takdir duygulan u· 
~andı. lakenderun '9'.e Antakyalılar 
ıdan muhtariyet adı altında yıllarca 
ıztJraba mahkilm idiler. Bugüne ka· 
dar tatbik edilen idare usulü orada • 
lci Türle ekseriyetini muhafazaya de· 
iil, sadece imhaya giden bir sistem· 
dir. Bu sistem aleyhinde Sancak aha· 
lisinin ne kadar feryat etseler hak • 
lan vardır. 

Alevilerle Ermenilerin 
Sancaklı sünoilerle birlik 
oldukları teeyüt ediyor 
Uluslar Kurumunda Fran5ız murahhasile 1 evfik 
Rüştü Ar as arasında konuşulanların tafsil atı 

..• Bugün İskenderun ve Antak • 
Yah kardeflerimizi takdir ediyoruz. 
Bugünkü ıükUnet ve itidal yolunda 
devunJa van1acak mes'ut neticeyi 
dütünerek yalan bir zamanda ken • 
dilerini tebrik ebnek ümidini de bea· 
liyoruz. ASIM US 

(Baımakalemizin sonu ve 
2 nci sahifemizdedir.) 

tamamı 

Atatürk 
AAMaf!a~~tatürk 

bt.ıgün (dün) §ehrimizi §ereflendir
a&ıer. Bütyük Önderi B~ekil Çift
likten 'karşıladı. 1st{l.8'!Jonila büyük 
ôir. 'ktilab<ilık vardı. Atatürk bura
aa maclis reisi B. Abdülhalik Ren· 
aa, vekiller, Generaller, meb'uslar 
ve 'halk ta.rofındl:m heycccınla kar. 
~Mılar. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Dün: .Milletler 
Cemiyeti siyasi . komisyonunaa· manda
lar meselesi konuıulurken lıa:.ıeiye v~ 
kilimiz B. ':rcvfik Rüıtü Aras · Suriye 
ve Suriyedc Türk ckalliyeti meseleleri
ne temas ederek şöyle demiştir: 

Bu hususta Fransa ile Türkiye ara
sında dostane mükileme ve müzakere
ler cereyan edecektir. Yalnız bu komis· 
yon azası sıfatile mandala~ komisyonu-

nun nazarı dikkatini bir mese e a ın
da celbetmek isterim. 
:memlekette ayırmalar kadar birleştir
melerin dl'! büyük bir ehemmiyeti v~r
dır. Bu memlekette husule gelecek si -
yaai tebeddüI neticesi kabul olunacak 
h~l tekilleri dikkatle tahlil edilmek ge
rektir. 

(Sonu Sa. S Sil. 4J 

Altın mevcudu 'biraz d'aha · azalırs": · 1 (ji!Jıletilf. ~ ... 
F ransanın milli müdaf ci- Yaz ve kış 

ası tehlikeye girer! 
(Yazısı 6 ıncı Sayı/ada.) 

Sovyetler Birliğinde>ı döıı eıı sporculartmtz nhtımd.a 

Rusgadaki sporcularımız döndü 

Cevdet Kerim lnceda
yının beyanatı 

''Futbolcularımızın qenılmesini, maddi ve 
manevi yetiştirilme tar2ındaki eksiklik 

ve teşkilatta · balu11orum,, 

Galip gelen güreş, eskrim ve bis~kl~tçile~imiz 
binlerce sporcu arasından seçılmış ço.< 

lsıJ.ıvvetıi rakiplerle karşılaşmışlardı 
(Yazısı 6 ıncı Sayıf ad4) 

Artık sonbaharın ilk yağmurları 
b~'ladı. 

Bu. sene yaz bir aralık çok sıoak, 
hatta bunaltıcı geçti. Bıma bakarak 
gelecek kışın da çok zorlu olacağını 
§imdiden haber verenler var. Bu tah
min ne dcreccZcrdc doğru çıkacak, bi· 
lincmez. Fakat bu sene leyleklerin bir 
ay evvel gitm~ olduğuna bakılınca 
şinıd:ulcıı şiddetli bri kı§ hazırlı§ıııa 
ba§l.am.ak lazım geliyor. 

Yaz çok sıcak olunca kı§ın soğuk 
ncdon fazla olsun!' Vakıa bu sual man 
tıkıdir. Fakat §ll miıtalca da biraz 
maııtıkıya benziyor: 

"- Yaz ile Jwı bir tcra;inin müte
vazin olan kefelerine benzer. Yaz ke. 
f csinde ne kadar sıcak varsa kl1} ke
lesinde de onunla mütenasip bir so
ğuk bulımur. Yazın fazla olması an
cak kl1} kefesindeki soğuğu artırmak. 
la mümkün olur.,, 

Acaba bizim Fatin Hocamız bu 
mütakooy ne dert 

Hasan Kumc;ayı 

Edirne Etenografya 
müzesi hazırlanıyor 
Edirne, 7 (A.A.) - Etnografya mü 

zesi olacak Mimar Sinanm eserinin al
tı aydanberi devam eden tamiri bitmiş 
ve 1st.ınbuldan eski devir tarzında mü
tehassıslara yaptırılan ocak ve renkli 
pencereler, ceviz ağacı kapılar takılmı§
tır. Kültür bakanlığının emriyle İstan
bul müzelerinde mükerrer olan ba -
zı parçalar F.dirneye nakledilecektir. 

ver ilme si vilayetlere bildirildi 
Ankara, 7 (Telefonla) - Askerlik mükellefiyeti kanununun bir mad

C:esi hiç bir geçim vasıtası olmıyan asker ailelerinin, bulundukları yerlerde 
askere alınmamış olanlar tarafından iaşelerini amirdir. Dahiliye vekaleti 
son defa vilayetlere yaptığı bir tamimde bu maddenin tatbikine ehemmiyet 
verilmesini istemiştir. 

Köylerde ihtiyar heyetleri, kasabalarda ve vilayetlerde belediyeler bu 

1 
gibi aileleri ve askerlik yapmıyanlan tesbit edecek ve servetlerine göre pa
ra tahsil edecektir. Tesbit olunan mebtağı ödemiyecekler hakkında tahsili 
emval kanunu tatbik edilecektir. • : .................................................................................................................... . 

Balkan Tıp Baltası 
BAŞLADI 

Yunan delegesi nutkunda şöyle dedi: 

"Balkan yarım adasının arıları olmak 
veçiçeklerimizdea topladığımız balları 
sizin kovanınıza koymak istiyoruz.,, 

' . 

içtimaa Ylldız sarayında bugün 
saat on bçukta devam ed11ecek 

(Soldan sa§a) Romen, Yunan ve Yııgosüıv murahhasları nııtıckla'Ttn.ı söylQ 
yorlar, (auığıda) kongrede bıılunanl.ar 

Dördüncü Balkan tıp haftası dün 1 
saat üç buçukta Halkan hl'kimler bir 
!iği ~eisi doktor Akil Muhtar tara· 
rından Yıldızda kongreler dairesindl' 
a<:ılmıştır. 

Sıhhiye ,·ekili Bay Refik Saydam 
namına ilk söz alan .sıhhiye müsteşa· 
rı Jfay Hüsaml'ttin I\ural nutkunda 
ezcümle şunları söylemiştir: 

''Görü1 üyor ki Balkan hekimlerinin 
senelik topl:mt:ları tıbbi ve içtimai 
sahada müşterek dertlerimizi teşhis 
etme!< \'e tedavilerini aramakla şim • 
diye kadar memleketlerirniz için çok 

l'UNAN DELEGESiNiN 
SÖZLER/ 

Sıra Yunan delegesi Bensise gl'lin 
cc uzun ve beliğ bir nutukla şirnd ı y 
kadar toplanan Balkan haftalarını 
tarihçesini yapmış ve sonra: "Uiz Ea 
kan yarım adasının arıları olmak ~ 
topraklarımızın her köşesinin en g 
zel çiçeklerinden topladığımız ha 
sizin ko,·anınıza koymak istiyoruz" 
yerek bu işle olan alakasının derini 
ğini anlatmıştır. 

(Sonu: Sa. ~ Sü. j 
faydalı hizmetler etmiştir. Ayni me- _____________ _. 

.sut neticeler için toplanan bu entcl
Jl'ktiiel korporasyonun çok kıymetli 
,.e i;ısani olnl'I ml'sai!eri için muvaf. 
fa~ryetler diler ,.e huzurlarile bizle
re ~e\'inç \e Şt>r<'f \'eren muhterem 
misafirlNimizi Türkiye cumuriyeti 

Universitemiz dör 
düncü yılına girdi 

sıhhat ,.e. içtimai muavenl't vekili na- "Yarım adam d .._. 
mına Sl']amJarım . ,, egı 

nunU müteakip SÖZ alan doktor tam d 1 A ' 

.\kil Muhtar da Balkan doktorlarının 3 3ffi aZJffi. 
İ!ô:fi raklle el.de <'Clilen hayırlı neticele-
re i~:ıret ed<'rek: "Ferdi çahşmaları- Universite profesör/eri 
mız sayesinde sulha, bugün dünyanın talebeden ne isti ? 
~ok muhtaç olduğu sulhu tak,·iyeye yoı 
~lıştıf,ımızr cliişiinmek bile bize hoş 
geliyor." demiştir. 
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l~~TIT 
YAZAN: 

Aga t:ha Chrlatıe 
I~~: v. a. 

Gen Universitemiz dördüncü _qılına 11ire1ken 

Mister Raçet .• Fakat kendisine karşı "Bize yarım adam değil 
hiç bir itimat hissi uyandırmamıştı: 
Çünkü vahşi ve tehlikeli bir adamdı tam adam lazım ! ,, 

Sonra Puaro'ya d&ndU: 
- iyi olmu mı 8yle. dostum? de

di. Rahat rahat bUtOn arqtırmalanm 
Yaparsın ..• 

- Çok iyi olur, mersi. 
Mak Kuin oturmamıştı. Ayakta du -

ruyor, içeride bulunanlara hayretle 
bak1yor ve bu çabuk çabuk konuşulan 
fransızca sözleri anlamağa çalışıyordu. 

Nihayet, fransızca: 
- Ne var? diye sordu. Niçin ... ? 

Puaro oturmasını işaret etti. Mak 
Kuin otururken yine fransızca: 

- Niçin ... ? diye sordu. Sonra ken -
di dilile devam etti: Trende bir şey 
var mı? Bir şey mi oldu? 

Puaro: 
- Evet, dedi, bir şey oldu. Bir hi • 

dise oldu. Yani.. Mister Raçet .. oda -
Bında ölü bulundu .. 

Mak Kuin, dudaklarını büzerek, 
hayretten uzun bir alık çaldı. Gözle -
rinde bir parıltı görüldü. Bundan baş -
ka ne bir heyecan, ne de bir teessür a
linıeti göstermedi. Sonra: 

- Nihayet emellerine nail oldular, 
ha?! dedi. 

- Bu sözlerinizle ne demeic: istiyor -
IUnuz, Mister Mak Kuin? 

Mak Kuin biraz dürumaadr. Puaro 
Bordu: 

- Yani Mister Raçet öldürüldü mü 
'demek istiyorsunuz? 

- Yok öldilrülmcmit mi? 
Mak Kubı timdi büyük bir hayret 

içinde bulunuyordu. Devam etti: 
- Ben öldürüldü sanıyordum. Sa -

kmulı'll:~Jııınnda ölmüa olmasın? Zaten 

Puaro, Mak ltuinin sözünü kesti: 
- Yok, yokl dedi. Mister Raçet 81-

dUriilmüş, hem de kama ile öldürill -
zııüt.- Yalnız, ben Mister Raçet'in 6lü 
bulund'1ğunu söylediğim .zaman siz 
''nihayet emelelrine nail oldular ha?!,. 
dediniz de, aklınıza niçin birdenbire ih
ı·iyarm öldürülmüş olduğu geldi diye 
•ormaz memiıtim. 

Malt Kııin bir iki saniye düJündü. 
Sonra: 

- E"veli kiminle görüştüğümü öğ -
renmek isterim, dedi. Buradaki vazife
niz ne:fü? 

· - Yatf.kh vagonlar kumpanyası mil 
~ecısillcrir.tlenim ve polis hafiyesi -
)un. Adım da Herkiil Puaro'dur. 
. Puaro bu aözlerile karşwııdalri geıı

~ın üzeriı;de büyük bir tesir icra etmek 
lStiyordu, muvaffak da oldu. 

M.ık .Kuin yalnız: 
- Ya?! dedi. 
Puarn· 

- Belki ismimi işitmipinizdir, dedi. 
- Evet, bu isim kulağıma pek ya -

hancı ıelıniyor. Fakat ben bunun bir 
terzi ismi olduğunu sanıyordum. 
L•. Puaro karpsmdaldnl battan ap.ğıya 
"'il' süzdü. Sonra: 

- Olur şey değil! dedi. 
- Ne "olur şey,, değil? 

te - Hiç. asıl meseleye gelelim, Mis • 
az..r '.Mak Kuin. Maktul hakkında bil -
"IUl hildiklerinid söylemenizi rica edi -
)orıun. Hısımı mısınız? 

d 
- Hayır. Hususi kitibiyim.. daha 

0 irusu •..J: , ıwm. 

'-_:-Ne zamandanberi bu vazifede bu
•'lllllyorsunuz? 

- Bir senedenberi. 
iliz-;- Daha bıtka maJQmat verlr misi -

t - Mister Raçetle bundan bir ıene 
"lf. VVel tanıttım. O zaman tranda bulu -

11Yordum 
Puaro ~ordu: 

- Ne iş yapıyordunuz orada. 
da - Bir petrol ifi için bir kaç arka -
te:~. b~raber gitmiştik. Fakat işler is
biz· gınıız gibi olmadı. Mister Raçet de l'l: bulunduğumuz otelde idi. Bu sı
aif . kAtibini işten ç:karmıştı, bu va -
d1.1 ey~ bana teklif etti. tyi para veriyor-

' -.bu1 ettim. 

- O vaklttenberi ne ,aptuua? 
- Ondan IOlll'll hep beraber dolat -

Açılış nutkunu söyliyen rektör, yeni Universitenin 
tık. Mister Raçct bir çok kimselerle gö
rüşmek mecburiyetinde idi. Fakat ya
bancı dil bilmiyordu. Tercümanlığını 
ve katipliğini ben yapıyordum. 

profesörlerle talebeden istediğini 

- Mister Raçet hakkında daha baş
ka bildikleriniz vardır, tabii. Tamam is
mi nedir? 

Samyuel Edvard Raçet. 
- Amerikalı mı idi? 
- Evet, Amerikalı. 
- Amerikanın hangi tarafından? 
- Onu bilmiyorum. 
- O kadar başka ne biliyorsunıu. 

onu söyleyin. 
- Bütün bildiklerim bundan ibaret, 

Mösyö :Puaro. Mister Raçet bana ken
disinden ve Amerikadaki hayatından 
hiç bahsetmezdi. 

- Niçin bahsetmezdi acaba? 
- Bilmiyorum. Belki mazisi pek yüz 

ağartıcı bir halde değildi. 
- Ailesi var mıydı? 

lstanbul Üniversitesi, lise olgun
luk iıntihanlarmm neticesi eylül so
nuna kadar alınmadığı için 7 günlük 
bir gecikme ile dün sabah saat onda 
profesör ve rektör Bay Cemil Bilselin 
bir nutku ile açılmıştır. Genç üniver
sitemizin kuruluşundanberi geçirdiği 
teki.mW safhalarını ve bilhassa ya
pılmıı olan yeniliklerle yapılacak ye
nilikleri vazih ve beliğ hatlarla belir
ten Cemil Bilsel son günlerde biraz 
rahatsız olduğundan nutku sonuna ka 
dar bitirememiş ve geri kalan kısmı
m hukuk fakültesi dekanı Sıddık Sa
minin kıraeüne bırakmJ§tır. Bütün ü
niversite profesörleri, doçentler ve 
binlerce talebe ve dinleyici tarafından 
büyük bir alika ile takip edilerek al
kışlanan bu nutukta.n sonra profesör 
Şemsettin Günaltay yılm ilk dersi
ni vermiştir. Dersin mevzuu ''Türkle
rin Orta Asyadaki anayurdu,. na aitti. 

Vniversite Tektl)rü Bay Cemil Bilsel açış nııt1çunu söylüyor. (Solda) kofa. 
- Hiç bahsetmedi. 
- Fakat, ne de olsa bu adam bak -

/erans sala-nunda dinliyenler 

kında bir fikriniz vardır, Mister Mak 

Kuin. 
- Tabii. Meseli, asıl isminin Raçct 

olduğunu pek zannetmiyorum. Sonra, 
Amerikadan belki birisinden kaçmak 
için çıkmııtır, diyorum. Korktuğu ıcy
den kaçmağa aon gUnlere kadar mu • 
vaffak da olmugtu. 

- Sonra ne oldu? 
- Tehdit mektuplan aldı. 
- Gördünüz mil siz bu mektuplan? 

REKTORVN NUTKU: 
Saat tam onda bilyilk konferans 

salonunun kUrsUsUne gelen rektör ü
niversite muhitinde çoktanberi bekle
nen çok şayanı dikkat nutkunu söy
temfttlr: 

S"J!'" pro/eal:Jrkr, genç arkad.af
Jar,, 

lstanbul Üniversitesi bugün d6r· 
düncü ders yılına başlıyor. lstcınbulun 
kurtuluş bayramının ertesinde başlı-

dan çok uzaktayız. Bugün talebeyi a
labilecek yalnız büyük konferans sa
lonları yanı~ bunlardan daha lü
zumlu ve önemli olarak laboratuvar
lar,, klinikler,, enstitüler,, seminerler, 
kütüphaneler yapt'lıyOT ve talebe asıl 
bunlarda çalıf"Mğa ara§tırmaZarda 

bulunmağa sevkolunuyor.,,, 
~Yirminci asır üniversitesi büyük 

des salonZan yanında mı ümi ve m.ali 
çalt§1114 yerlerine ve vasıtalarına bü
yük yer veren üniversitedir . __ :-: Tabü gördüm. Bütün mektupla· 
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tubu bundan on, on bet gün evvel gel- uğurm olmaaıı dilerim. V'nWef'Bitenin .1. ıı m·tıı,c,,ı u.Hr ·uTC'l'IJt;ı "'"" 1wı;am 'kttr 
eli. dördGnca dera yılını bu dilekle açsyo- süde dersini verip giden koca değil, 

- Mektuplar dufuyor mıı? "'m. talebeBinde arama ve çaZı§ma hevesini 
- Hepsi yoksa bile ildai bende. Gi- Rektör bu kısa 8.tllJ kelimelerinden uyandtran ve bunlan artıfttrma tıe 

deyim getireyim mi? sonra Umventtenln asri tekildeki ma bulmıya aevheden ve kendilerile bera-
( ArkaM mt") naımıa geçmif ve e(Syle ir.ııh etmi§tir: ber arGYtJtl çaltfan hocadır.,,, 

K 
1 
sa h a b e r 1 e r ÜNiVERSiTE NE DEMEKTIRr Bundan sonra Universitede her 

• ADkarada açılac&k tiyatro meldebilıe 

almacak talebelerin imtUıam yapWmftu'. 
Aynı OD Udllnde de ~ mektebe 

girmek bıUyenlerin tmtihaıılan yapılacak .. 
br. 

• OUmrUk ve İnhl.saı1ar vekUeU müate • 
§al phiimizdekl tetldklerini bltirmi§ ve 
1zm1N Jlaıeket etDıl§tlr. 

• .Ankarada yapılacak radyo iBtasyonu L 
çlD teknik tetkikler yapılmaktadır. Yeni 
radYO ıstaayonu kısa mevcell olae&k ve te.. 
stsatı bir Alman mWıeni!hd tarafından ya • 
pıJacaktır. 

• tcra iflerlnbı lltlr'atle nettcelenmesl için 

lstanbul icra daireııbıdeki memur adedtnia 
çotaıtıımasma karar verilmi§tir. tcra ka • 
DUDU i+JÜl&BDllll huırlanmuma da pkmd& 
ba§)anacaktir. 

• )ı[ezuD bulunan borsa ve Osmanlı Ban. 
kallı kom!ıleri 1Jıaan Ritat mezuniyetlDl bi • 
Urerek :vazlfeabıe b&fl&Qllftır, 

• tktısat veklleU yaptJtı tetkikler neti _ 
ceslnde bir çok koo~atuleri kaldırmakta 
ve bb'lettfrmekte dmmt ebnektedlr. Bu a _ 
nada Be)'koz kazası dahllbıdekl Akbaba, 
ııo.tYiJıU, M&hmutfevketpqa, Koçulu, Buz. 
bene, Kıltçlı kooperaUflerl ömerlik koope • 
ratfftne lllaak edllmiftlr. 

• )4ar8ilyadan limanunıq gelen Erol VL. 

punıııda yapılan bir arama netıceatııde bir 
radyo, ipekli kUID&§lar, bir karyola bahm • 
mU§tur. ıcontrold• pçlrilmem4 bu eoanıa 
kaptan ft tayflliara ait Old1Jlu 9Dyl1Dmif, 
fakat kaçak eşya oldufunda.D aJftkadarlar 
;mahkemeye verllm1§lerdir. 

• Ank&rldA açılacak el ve ev lDiert ser. 
gisl için Trakya.dan dQıı dokuz laDdlk .. -
ya gelnıi§Öl'· tatanbuldan ııergtye ift1rak et.. 
meJr tstıyentel'fD ptlıdlJdcf eva1a1'la 'be.. 
raber _. parti cumart.m gQnt1 Ankaraya 
sfJttırtDecektir. 

• TUgoalavya Ue olan ticaret aıılqınamıs 
19 birinciteşrinde bitmektedir. Yent anıq. 
nıaıım mUzakereal ICID Yugoalavyadan hare.. 
ket eden heyetin bug11ıı §t!hrimize gelmeat 
beklenmektedir. 

• Bulgaryadan gelen 23 tonluk Dervi§ mo.. 
törUnde yapılan aramada 20 kilo kaçak Bul. 
gar peyniri bulunmuı. sahibi YakalaııDU§tır. 

• İstanbul ağtr ceza hakyerl. bir milddet 
evvel zimmet ve lhtll&atan tevkif edilen Be.. 
yoğlu noterlerlDdeD SalAhattfntn dunı§Dl& .. 
sma dtın devam etmivtır. 

Duruıma, dlln son safhasına ~ 
muataaya kalmıttn'· 

Üni1Jersite ytJTıtmı mes'uliyetini profesör, d~ent ve talebenin çalqmıı 
tızerine al.arak nesu iyi yeti§tirme, vazifesinin büyük kıymetini anlatan 
bun1an yetiftirecek olanZan esaslı ve bunu şöyle böyle bir çalışma ola
hazırZama, memleketin ilmini kurma rak değil, sıhhattan ve candan feda
"6 kü.UürünU, yurt aevgis1 'Ve bunu karlık istiyen bir çalışma olduğunu 
Mır§eYden ilatil.n tutma faziletini Y<JY· işaret eden rektör bu arada bilhassa 
ma ve sağ1amla§tınna i'le, bir kelime şu noktalan tebarüz ettirmiştir: 
ile söylemek ldzımgelirse, Vniversite BiZE YARI ADAM DEGIL 7' AM 
fMmleketitı varkğtnı teme'llendirme ADAM LAZIM 
'IHlaifeaUs mtlk6lZB#ir. Temellendiril- "Askeri işlerde de memleket ve hü· 
meyen bir '101'Jik çöker. kfımet i:]lerinde de yüksek kudret ve 

Bütün dünyanın, kültür işlerine ve 
buRUn baftnda kendi V niversitelerine T • 
milli milda/<Jll4on aonra en çok önen: ayyare pıyangosu 
vermesinin sebebi budur. Mimi mü-
dafaa meml6k8tin 1'arltğtm dii§mana u • t t · kaı-p korur. Ktütilr Bakanıtğs ve o- s enı er ıp numara adedi 
nıın en başında üniversite harici düf- kırk bine çıkarıldı 
matldan daha aa tehUkeli oZmıyan bil
mezlik di.ifmanG karp kor. Ferfleri, 
deıilet "e mem:Zeket hizmetleri için iyi 
yetiljm.iyen, bunlan yetiştirecek olan. 
Zan gereği gibi 11421rlanmsyan; tum 
yapmıyan ve dünyanın büyük ilim ha
reketi f9inde yer almıya.n,, mim kültür 
cU olmtyan "!I" bu kültürli yükselt
miyen !Jtırl aeugilri biUtımiyen "e ya
yılmsyan bir memleket milli müdaf• 
aams yapmamıf bir memleket gibi ya
nndan emin oıa~. 

iLMiN BUGÜNKÜ MANASI • 
"/Um harici düşman da da1"1 ola-

rak, 1uJr 1Wffllilğlln içinde barınıp ü
rediği bilm.ezlik karanlıklarını sıyıran 
'Ve ferefle ya§!Jnacak havayı yaratan 
'Ve ferefZe yaşamak yolunu göateren 
aydın hakikattir. Bu aydınlığın belir
diği doğduğu 1'8 YGYıldığı yer üniver
sitedir.,, 
YiRMiNCi ASIR ÜNiVERSiTESi 

VE YiRMiNCi ASIR HOCASI 
"Yirminci asrın öğrenme ve öğret

me ve ilim yapma metodu tetkik ve 
mü.§ahede tahlil ve tecrübe üzerine 
kuruludur. Değerli hoca ı1e onun ders 
Zerini takip edece1c talebenin nerede 
olsa toplanıp ilim ycıptığı zam.anlar-

Tayyare piyango müdürlüğü 22 in
ci tertip piyango plamm hazırlamış
tır. 

Yeni plln gelecek ayın on birinden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Yeni tertipte numaraların adedi 
40 bine çıkarılmaktadır. Onda bir bi
let birinci keşidede bir lira, ikinci ve 
beşinci keşidelerde birer buçuk lira, 
altmcı keşide de iki liradır. 

Birinci keşidede 30.000 liralık b;r 
ikramiye, 10.000 ve 20.000 liralık iki 
mükifat ve 15.000, 12.000, 10.000 li
ralık ikramiyeler vardır. 

İkinci keşiden in ikramiyesi 40.000 
üçüncü keşidenin ikramiyesi 45.000 
dördüncil keşidenin ikramiyesi 50.ooO 
beşinci keşiden·in ikramiyesi 50.000 
~ltmcı keşidenin ikramiyesi 200.000 
lıradır. 

MARSILY A iÇiN KONULAN 
SIHHi TEDBiRLER 

KALDIRILDI 
Hudut ve sah:Uer sıhhat umum 

~ü.dU:Iü~ndcn bildirildiğine göre üç 
bınncıteşrınde Marsilya mU\'aridatı 
na karşı konulan sıhhi tedbirler ka.1-
dınlmıştır. 

zek&ı, Atatürkten sonra memleket 
güven ve inanı olan büyük BG§'Ve1on 
ismet lnönü: ~'Bin yarım adam btr. 
tamam adam deği'Ldir.,, demekle 
nasıl yetişmek ve tıa8'1l yetişti,._,.u• 

ldzım ge'llliğini anZatmı§tır. lsta 
Ü1"Jerritesi yanm adam yetiftinnf 
cektir. Yurım doktor adamı c 
eder. Yanm hukukçu maldat1 
eder, Yan tıim ise her§eyden eder.., 

Daha E>Cnra vazifenin şeref mee' 
liyetini anlatan Cemil Bilsel genç 
çent, aaistan ve talebelere hitap ed 
rek demiştir ki: 

"Kendilerini ilme vererek ya 
tansnmtf Türk alimi ve pro/eaöra 
rak yeUşm.e yolunda ilerW' 
Bevinç W Öğütıçle gördüğiimiü: 

doçentlerimiz ve onlann pe.Jinden 
len genç asistanl&nmız, Bizleri de t 
dir ve saygı ile selimlıyorum. y 
nın mes'uliyetini üzerine almak 
rile yetişme yolunda canla btı.'1cı 
ı~tıklarını sevinç ve öğü~çle g · 
ğüm genç Vniversiteli!er Atatür 
cumuriyeti kendisine emanet 
~ür~ gençliği Bizi de etı büyük 
sevgı ve saygı ile selamlıyorum. 

lamet lnönü, ıs 11ıl evvel "fi 
gencinin kabiliyetine· payan yoktu 
demi§ti. !7 yıllık profesörlük t 
~~m.le .ve dünyanın gezdiğim bir 
unıveraıtelerinden aldığım m~ 

korkmadan diyeceğim ki: Türk 
veraitelileri zekô.ca,, kcıbiliyetçe,, 
~a~ışça~ ç~lı~kanlıkça, diinyaaın 
u~~versıtelısıle çekinnıeden boy 
bılır. Onun bu güzel ve üstün 
terlerinden istenilen verimi almak 
ze düşen bir ~tir. Sizden de 86 

çal~ma ve kendinizi üniversiteye 
vermeyi be7;li1ıoruz. Bizim çal 
rımız ancak bu ~artla m.uvaflakiy 
erer. Sayın p1"ofcsörler, genç ar. 
Zar, bugün ba§ladığım.qz 4 üncil 
hepinize bu şeref yolunda büyük 
§arılar dilerim. 

Rektör bu arada yılın devrimi 
talebeyi iyi yetiştirme yolundaki 
liyeti anlatmış, şimdiye kadar m 
olanlar hakkında kısa bir izahat 
miş ve kliniklerdeki faaliyetl 
bahsetemiştir. Ayrıca Gureba, Cc 
paşa ve Haseki hastahanelrinde 
pılacak yeni enstitülerin vekô.let 
fınd~n verilen emrini de miljd,_ 
r~ktor kısaca Üniversitenin kadP 
nı anlatmış ve sözlerini RU c·· le 
bitirmiştir: · um 

"Son söz olarak Üniversiteyi 
Y~~ ~rma ve açma yolunda sarf 
buyuk himmeti ve bu himmeti 
/edenleri takdirle anar ve sözüm 
açı§ dersini bu yıl Edebi~ıat fa 
adına tarihten verecek olan ve 
nasebetle milli tarih tezimizi 
cak olan, sayın profesör ş 
Gilnaltay'a bırakırım. 



iskelet 

Yedi sene kadar evvel tıp dokto _ 

ruı vermek için hazırlandığım gUn _ 

ler bir iskelet üzerinde çalışmak IA. _ 

,ZlDl geldi; iki gün sonra iskeleti satm 

aldığım ecza tacirine uğradığım za _ 
man, Madam Polka isimli bir kadmla 

tanı§tım; ayni zamanda "Kemiksiz 

Kadın,. trupunu idare eden Madam 

Polka, hemen ertesi akşam bqlıyacak 

olan numaralarım seyretmek için beni 

davet etU: 

Hemen ertesi akşam, şimdiki Am
basadonın bulunduğu binada, mavi 
sarı ışıklarla üzerinde ''Madam Pol
ka,, ismi bir sıra ateş böcekleri gibi 
yanıp sönen bar ka pısmdan içeri gir
diğim dakikalarda saat henüz dokuzu 
geçmek üezreydi. Bugün, yan came 
kinlarda Madam Polkanın aayısız poz 
lan önündeki büyük kalabalığı hatır
lıyorum. Polka, bu resimlerde adeta 
canlı gibi duruyordu; ve kalabalık i
çerisi1ıden birisinin küçük camekanlı 
dolabın anahtarını çevirerek Madam 
Polkaya elini uzatacak olursa, onu 
tferhal kaçırıp götürebileceğini dü
şünmüştüm. Yahut, Madam Polka bu
rada belki yüz türlü kıyafet içindeydi. 
ve camekanı açan adam, hiç kimseye 
bir şey bırakmamak istemiyerek bu
radaki yüz Polkayı da birden kaçıra
caktı. 

Bununla beraber içerde biç kimse 
yoktu. Yalnız ''Kemiksiz kadın,, tru
puna ait sekiz on Lehli, dudakların

da hepsi de ayrı ayrı mırıldandıkları 
bir takım şarkılarla kahvelerini içi
yorlardı; ve yemketen henüz kalkmar 
Jarma rağmen, büyük bir oburlukla, 
mütemadiyen §&Dlf ıstığı kabuklarını 
kırıyorlar, hiç durmadan ve arka ar
kaya ciga.ra içiyorlardı. 

Boş masaların arasından, geldiği

mi hiç kimseye farkettirmek istemi
yerek, adeta bir sinek gibi kaydım; 
ve arkamı tahta bir sütuna siper al
dnn, oturdum. 

s~at dokuzla on bir arası böyle 
geçti; cigara dumanları küçük bann 
içerisini isli bir aydınlıkla doldurmuş
tu; herşeyden daha çok da sanşm 

bar kadınlarınm enseleri, bir müsaba
ka dakikasında olduğu kadar açık gö
züküyordu. Ne tuhaf, onları niçin bu 
kadar fazla açıyorlardı?.. Kalçalan
nm ince bir bıçak sırtı kadar yukarı
sındaki hafif çukuru hemen hemen 
farkcdiyordum; ve arasıra kahve yu
dumlarının arasında mırıldandrklan 

sonsuz şarkıları bırakarak kendi ken
dilerine bir vızıltı kadar keskin birer 
r lık çalıyordular; adeta yapacakları 

vaz'feyi şimdiden ve oturduklan yer
e bitirmek istiycn bir halleri vardı. 

Şimdi, saatin gece yansına doğru 
ldiğini hissettiğim dakikalardan 
ka b"r ı::ey h:ıtrr!a:r.ııyorum: Polkr 

r mt7.davdr: W' "av-ı..,1 l-ıı.yrP t bir ı •:::

kllde. Pollrnnm benimle dn" ı dün ko
nuştuc'Tu sc>si de~ic:ol'lic;ti Barın bir ta

llYH-•"'t!a. htmceresinf bir erkek sesi 
ar ayrır eden garip bir makine 

'9ardı; yalnız dudaklarının san bir ha-

ve ralla 
Yazan: Kenan Hulusi 

yalet ~çinde knnıldadıklan gözükü
yordu. Daha doğrusu, onu sarı boyalı 
bir duvarın üstüne gelişigüzel bir ta
kım hatlarla resmetmiştiler; bu hat
lar bir fener karşısında olduğu gibi 
uzayıp kısalıyordu, ve kemiklerinin 
vücudü içerisinde gudruflaştığmı his
sediyordum; ayaklarının ucunu yere 
bırakarak, arka üstü, bir çelikten da
ha meharetle başını geriye bırakıver
mesi; sonra birdenbire, fakat ayni va
ziyeti muhafaza ederek, ellerinin an
laşılamıyan bir takım yardımlarile ve 
arkaüstü döne döne yürüyordu! 

Meşhut cürümler 
Muharrir Nazmi 
Acar'Ja Avukat 

Cevdet Ferit 
Mehkemege düştüler 
Meşhut cürümler kanununa göre, 

dün müddeiumumiliğe 2!! ,·aka geti
rilmiş. bu işlere bakan müddeiumumi 
Hikmet Sone!, sabahtan akşama ka -
dar, davacı, dava ediJen ve şahit, 100 
kişi dinlemiştir. 

KARŞILIKLI DOVlJŞTE iKiSi DE 
MAHKUM OLDU 

Dün üçüncü ı::ulh ceza mahkeme
sinde, Cibalide bir camide müezzin 
Raşitle 14 üncü ilk mektep muallim· 
]erinden Şükrü arasındaki kar,ılıklı 
darp iddiaları dinlenilmiş. her iki ta
raf ~arışma teklifini kabul etme -
miş, neticede Raşitten 25, Şükrüden 
8 lira para cezası alınması kararlaş
tırılmıştır. 

. ffUHARRIR ACARLA AVUKAT. 
CEVDET FERiT MAHKEMEDE 
öte tarartan, dördüncü hukuk hRk 

yeri önünde, muharrir Nazmi Acal'la 
avukat Cevdet Ferit arasında bir 
vaka geçmiş, vaka, derhal birinci sulh 
cezaya intikal etmiştir. 

iki taraf da, birbirlerine karşı suç 
~şkil edecek sözler söylemediklerini 
ileri sürmüşlerdir. Duruşma, tarafla
rın evvelce her hangi bir mahkOmf
yetleri vaki olup olmadığının usulen 
sorulması için kalmıştır. 

Dün, daha bazı meşhut cüriim 
vakaları da mahkemelere verilerek, 
kararlara bağlanmıştır. 

MERKEZ MEMURLARI 
ARASINDA 

Beşiktaş merkez memuru Bay .Meh
met ile Eminönü merkez memuru Bay 
Adil becayiş edilmişlerdir. 

İki dans arası, Polkanın vücudün
deki bu kemiksiz hareketi kendi ken- -sal-on•u•n-h•af-if-a•y•d•ml-ık-•k•ö•§eS-in•d•e•,•u•-
dime düşündüm. Fakat bir dakika, zun ışıklı bir yıldız gibi çekiyordu; 
yeni bir numara başladığı vakit, yu- başını arkaya, ve acele ederek tedarik 
karı taraftaki projeksiyonun mavi ışı ettiğim bir yastığa koymuştu. Saçla
ğı altında, Madam Polkanın bana doğ- n arkaya dökülüyor .. yalnız kalbinden 
ru geldiğini hiaeettim. Bütün masa- ,._,, 0 1.r .. ;,.,.,.~,.. ,.,,. ... ,_ :r-,, • ~ 
ların arasından gözlerimi anyarak yemin edeceğim göğüs, en hafif ve 
yürüyordu; ve tam yanıma geldiği bir anlaşılmaz bir hareketle teneffüs edi-
sırada belli belirsiz bir sesle: yordu: 

_ Polka .. Polka, diye konuştum. _ Hastasmız!. 

Bu iki kelime, ve onun isminden Büyük bir sukftnetle: 
başka hiç bir şey ifade etmiyen bu iki 

- Evet, dedi, dokuz senedenberi!. kelime, dudaklarımda birdenbire bir 
- Şu halde sıkı bir istirahate ihti-

- - ..- .. 
.... 

Balkan Tıp Haftası 

KongrtnJi açan Sıhhiye mii.ste.1an B. 
B. Akıl Muhtar 

(O styanı Birincide) 
DIGER DELEGELERiN 

SÖZLERi 
Müteakiben Romen murahhası dok

l 

Ilüsamettin Kural ve (sağda) d-0ktor 
nutuklarını söylüyorlar 

Üçüncü içtima öğleden sonra saat 
on altı buçukta ünin•rsitede yapı-
lacak ve ayni suret~ muh~lif tebliğ
lerde bulunulacaktır • 

tor Zeorgiyu söz almış ve "Atatürkün --------
direktifi ile terakki sahasında ilerll
yen Türkiye cumuriyetinin sulha hiz
metlerinden., bahsetmiş ve en son söz 
alan Yugoslav delegesi doktor Mar
keviç de "Balkan memleketleri müş 
terek parolası, Balkan milletlerinin 
menfaat birliği ve Balkanhlann tam 
bir hürriyetidir" diyerek bütün Bal
kan milletlerine saadet temenni et. 
miştir. 

Henüz teşekküllerini tamamlama
mış oldukları için dördüncü Balkan 
haftasına iştirak edemiyen Bulgarlar 
dan alınan mektup okunmuş Atatür
ke, başbakan lsmet lnöaüne ve diğer 
Balkan devlet ve hüktlmet reisle
rine saygı telgrafları çekilmiştir. · 

iLK KONFERANS VERiLDi 
Bir çeYJ'ek istirahatten sonra söz 

alan Yunan İnurahha8 heyeti reisi 
doktor Bensis bazı sari hastalıkların 
alkoJle tedavisi hakkında bir'konfe
rans vermiştir. 

Bunu m.üteakip davetliler, delege
ler şerefine · verilen çay ziyafetine 

ODUN VE KôMOR FiYATLARI 
PAHALILANIYOR 

Odun ve kömür fiyattan geçen haf 
taya nazaran pahalılanmıştır. Geçen 
hafta odunun çekisi 320 kuruşken bu 
hafta 340 kuruşa çıkmıştır. Kömür 
fiyatlannda da yirmi para kadar bir 
zam vardrr. 

Kışm yaklaşması bu yükselmede 
lmil olduğu gibi İstanbula bu sene 
az odun ve kömür gelme8i de bu yük
selmeyi mucip olmaktadır. 

BEYOCLU ÇôPL~RI 

Beyoğlu cihetinde toplanacak olan 
çöplerin Mecidiye köyüne bir kilomet· 
remasafede bir dereye dökülmesine 
kat'I surette karar verilmiştir. Bu de
renin Beyoğlunun· üç seneUk çöpleri
ni alabileceği anlaşılmıştır. 

Buraya dökülen çöplerin UT.eri top
rakla örtülecektir. 

IST ANBUL · BELEDiYESi 

iştirak etmişlerdir. Ş ehi,. T; a t ,. o su 
IKINr.I tr11. t'l'rn(jrt'f 'f"llDF .. ,,,,,~ "'""".;ı;ı:; ~ .. ~... ıw11111111rT 

Program ~c~bi~e tıp haftasının Bu akşam saat lı 
ikinci giinU olan bugün saat on bu- 20 de 1111111 çukta yine Yıldızda toplanacak, 
Romen murahhas heyeti reisi doktor M A K B E T 

Zeorgiyunun kQ:ıferanst dinlenecek ve FraMrz Tfyatrosun lfflılılıHI 
müteakiben muhtelif tıbbi tebliğ- da Operet kısmı 
ler yapılacaktır. Bu akşam saat 20,30 da DıuUıkla.nfl ateş gibi kaldı: yacınız var; lstanbuldaki angajmanı-

- ~ka!. nı~bo~alm~;ben~dim~n~ ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiii~~~iiii;~-
- Şimdi, dedi, şimdi geleceğim.. len herşeyi yapacağıma söz veriyo-
Mavi ı~ık söndügvü vakit, bir deli rum. 

gibi alkış, Polkayı odasına kadar sü- Birdenbire başını çevirdi; ayni bü
rükledi. Birdenbire kalkmak ve yeni yük sukftneti içinde belirsiz bir ba
bir elbise değiştirm!!sine vakit kal- reket farkediyordum: 
madan, yahut böyle bir hareket için- _Beni öpünüz!. dedi; ve bunu an-
de, onu alelacele belinden yakalıyarak cak duyulabilecek bir sesle söylemi.Ş-, 
öpmek, öpmek istedim; ve hemen bu ti; yüzümü omuzlarına doğru biraz 
deli hareketime hazırlanmak üzerey- daha yaklaştırdım; ayni hafif fısıltı 
dim ki, yanında sarı bir gölge gibi ile: 
emirlerime hazrr durduğunu gördüm: _Hayır, dedi; dudaklarımdan! .. 

- Polka, Polka oturmıyacak mı- - Polka .. Polkacığım.. 
sın? .. 

- Hayır, dedi, sizinle dansctmeği 
tercih ediyorum. 

Bütün gözleri üzerimde hissediyor
dum. Polka taze ve deli gibiydi. Ben 
de daha başka türlü değildim. 

Bununla beraber, bir saniye, vil
cudü ateş gibi, bir cehennemden da
ha sıcak geldi. Polkanın üzerinde bu
nu duyar duymaz, kendimi kat'iyyen 
tutamadan: 

- Fakat, dedim, siz hastasınız?. 
Masaların arasında dolaşan biz: İs

panyol dansözilnün megafonu, kulak
lanmızın dibinde duyuluyordu: 

Kalbim, kalbim ağrıyor! .. 
- Evet, diye devam ettim, Polka 

hastasın? .. 

- ..... 
- Bir cigara yakar mısmız? .. 
- Sizin yanmıma herşeyi istiyo-

rum. 
Ne tuhaf? .. Herşeyi ! .. Halbuki o

nu dündenberi tanıyordum. 
Ayni dakikada: 
- Ne vakittenberi aradığım bir 

şeye kavuşmuş gibiyim. dedi. 
- Nasıl, diye atıldım. 
- Hic ! .. Belki ben bile bunu bilmi-

yorum: fakat içimde böyle b!r his 
var. Dokuz senedenberi onu aradığımı 
zannediyorum! .. 

- Polka, bu geceyi bende geçire
ceksin ! .. Söz ver, geliyorsun değil mi? 

• Tuhaf bir kadere itaat eden bir ha-
li vardı: 

Sevenlere ... Sevmiı olanlara ... Seveceklere ! ... 
İttihaf edilmiş yegi.ne pheser ve sinemanın zaferi olan film: 

OLÜM PERiSi 
Fransı7.C& sözlil ve emsalsiz eser. 

Bu akşam, gala mttsameresl olarak 

SARAY sinemasında 
Gösterilecektir. Bq rollerde: 

FREDERICH MARC • MERLE OBERON • HERBFRT MARSHALL 
lliveten : Sonbahar zarafetleri, Montrö konferansı, Frangın sukutu, 

MADRlD'e doğru vesaire ... 

Biletler şimdiden allnabil i r. 

Pek yakında TC RK sinemasında 
LILIAN HARVEV ve WlLLY FRITSCH 

• •• 
KARAGULLER 
Büyük filminde görüneceklerdir. L1L1AN HARVEY, bu filmde bir yıl

dız ~bi dana ediyor ve bir trajediyen gibi oynuyor. 
Projeksiyonun olanca mavi ışığı

nı, güneş alan bir deniz gibi gözlerine 
- Evet, dedi, geliyorum; bir dans ------------------- -----------

daha isterseniz .. 
alarak: 

- Zannedersem, dedi; hastayım 
evet! .. 

İspanyol kadınının megafondaki 
sesi bütün insanların ve ışıkların üs
tündeydi; başımın benden başka bir 
yerde. sıcak bir memlekette seyahate 
çıktığını zannediyordum: yavaş ya\·aş 
kalabalrğm arasından Polkayı küçük 
van salona doğru götürdüm: 

- Biraz oturacak olursanız! .. 
Polka, hakikaten hastaydı. Fakat 

daima elindeki cigarayı hatırlıyorum; 

Halk çılgın gibi, deli gibi, sar'alı 
gibi alkışlıyordu; masaların arasın

dan gc<;tik: 
- Sabaha kadar, dedi, sabaha ka

dar sizinle dansetmek istiyorum. 
lçerde ayni ses. F.smer kadının bü

tün ağzını mikrofona verdiği se: 
Kalbim, kalbim ağrıyor! .. 
Kollarının arasında Polkanın bir 

su gibi dağılacağını hissediyorum: ha 
la ayni ateş ic;er:sindeydi: birdenbire: 

- Gidelim, dedi; kalktık. 
(Yarın bitecek) 

SAKARYA Sineması (E•kl Elhamra) 

Bugün matinelerden itibaren Açılma Töreni münasebetile Gala programı 

JEAN KIEPURA ve LIEN DEYERSI 

Bütün Kadınları Severim 
Harika !ilminde dinleyiniz ve seyrediniz. Melodi - mükemmel müzik -

ve aşk ashneleri. 
İlaveten: "Pariste neler oluyor?,, Paramunt - a.kttlalite - Mickey Ma

tineler: 2,30 4,30 6,30 suareler 21 de 
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l · Görüşler 11 yeni bir Landru Fransada' 1 Gezintiler1 
• • Yeni paraların hiç 

kusuru yoktur Ö 1 ü:ni cezasına 
Yeni çıkan paralardan pek bahse-

çarpıldı 
iZCi geçişleri 

Yurdun kültürüne yakından 

bakan) ~ocuk varlıklarında cele
ceğin temelini gören bir kaç do&t
la birlikte idik. Konı.:çurlren, biri· 

diyorlar: Karışıyormu§. · 

. Ne il~karışıyor? "E~i paralarla,, Beş yaşındaki kü
diyecek olursanız, bu 'hır sebep de-
iildir. Çilnkü eski paralar. yakında •• k M k ' 
ortadan kalkacak, yeni bir miyar la çu e r es o y u 
karşıJaşacağrı. Çok sürmeden ahşı- d• •d• • •• k t•} 
rıı. ırı ırı gomen a 1 

"O zamana kadar dalgınlıkla e- • l } " l 
Pey para kaybedeceğiz,, diyorlar. Bu CJDayet e 3 akaSJ 0 • 
ne demek? Bu şu demek ki, eski on-

hıklar, yeni yirmi beş kuruş zannı i- madıg"' ını söylüyor 
le satıcıya sürülüyor ve yirmi beş 
kuruşluklar da onluk yerine verili
Yorınuş. 

Bunlardan ne birincisi, ne de i
kincisi memnuniyeti mucip bir hal
dir. Çünkü neticede ya hak yemek, 
Yahut yedirmektir ... Lakin nasıl o
lur da para yan1ış verilebilir? 

Ben hi!j şaşırmıyorum. Nasıl şaşı
:tnım ki, para, en üzerine düştüğüm 
Şeydir. Onun hesabını görürken gö
ZilmU dört açarım. 

Fransada Gabriel Soklay ismınde 

bir çocuk hırsızı ölüm cezasına mahkum 
edilmiştir. Ölüm eczasını mucip olan 
hadise 1935 senesi nisanında ıu su
retle cereyan etmişti: Kumandan Ma· 
resko isminde birinin beş yaşında olan 
kız çocuğu bir cuma günü (Ehomont) 
daki evlerinin avlusunda oynuyordu. 
Evin iki kapısından biri bir takım c· 
mele tarafından tamir ediliyordu. Bir 
aralık ameleden biri iş arasında ka
pıdan içeriye giren yabancı bir adamın 
omuzuna çarpmıştı. Yine keneli işile 

meşgul olmağa başlamıştı. 

Aradap saatler geçti. Akıam oldu. 

Çchoslotıal:yada casus diye tevhif 
edilen 22 ya~rndaki f ngili: kızı 

l\atcrin Şarp 

"üzerine düştüğüm,, tabirini mah· 
~ kullandım. Paraya düşmiyen, e
hemmiyet vermiyen bir kabadayı var
Q, işte onluk yerine yirmi beş kuruş 
.l'erınekten asıl müteessir olmıya
<:ak odur. Yok, eğer ehemmiyet veri
l:orsa, gözünü açması Jazımgelir. Bir 
•'Y1ıç mangirin içinden yirmi beş
lifi değil; fındığın, cevizin içinden 
onluğu çeker alır; muayene eder; 
lftlifine, çürüğüne bakar; ona göre 

Bir arahk Madam Marcsko çocuğunun ---------------

alış verişini yapar. 

Paraya kusur bulunmaz. Ona 
attedilecek yegane kusur, kafi dere
tede elimizde bulunmamasıdır. Bize 
iltifat etmediği takdirde ona kınlı -
ll7.. Onu kibirli buluruz. Hakkında 
liirlü sözler. ederiz: "Filanda var da 
bizde yok!,, diye, .. Ve belki çalışa
Cağrinız ~tar, biz de edinmeğe uğra
~rız. Fakat bir de elimiz~ geçti mi, 
onu deri cüzdanlara, zarif kutulara, 
en enttn ceplerimize itina ile koysak 
~eridir. ' 

Düşünün, ona sahip olmak, cebi

ltıizde 1bir gün olsun misafir edebil-

1-ıek için ne ter döktiyoruz? Bo vazi-
ı 

l'ette nasıl olur da, onu - sokağa 1 

atnıakla bir olabilecek bir dikkatsiz

likle - türlü yanlışlıklara uğrata
lıın. 

. Paralar "küçüktü, büyüktü,, diye 
ıJeri sürülen mütaleaları tamamen 
}"ersiz bulurum doğrusu ... 

Para, ifne ucu kadar olsa, husu
si bir miknatis yaptırarak ve türlü 

lahmete katlanarak adese altında o

nu seçer \'e iyice tahlil ettikten son
ra, ince bir kalp titreyişile karşım
dakine sunar ve mukabilinde verilen 

§tyj, TAM MANASILE ONUN DE
ttRINDE OLMAK ŞARTILE alı-
l't1t1. Tek, para olsun! 1 

.... Hikmet MUnlr 

1 e frika No. 82 

içeriye gelmemesinden dolayı endişeye 
düşerek dışarıya çrkmrş, bakmış. fa. 
kat çocuktan hiç bir eser görememiş
tir. Bunun üzerine etrafı araştırma~<. 

başlanuştır. Yine bulunmayınca ev hal 
kını telaş almış, küçük Nikolün es
rarengiz surette kayboluşu zabıtaya 

aksetmiştir. Bundan sonra tahkıkat:'l 

· girişilmiş ve şu neticeye varılnuştır: 

Komşulardan biri küçük Nikofü ya
bancı bir adamın elinde olduğu ı-.alde 

kendi pencerelerinin altından geçerken 
görmügtUr. Bu komşunun küçük 
Nikolü elinden tutarak götüren yaban
cı adamın §ekil ve şemaili hakkında 

söylediği vasıflar tamamile Gabriel 
Soklaym evsafına uymaktadır. Kezalik 
Marcsko ailesinin evinin kapısını ta· 
mir ederken içeriye giren· ve - ameleye 
omuzu ile çarpan yabancı şahıs hak -
kında bu iıçinin verdiği maliimat da 
yine Gabriel Soklay üzerinde §Üphele
rin temerküzünü mucip olmu§tur. 

Daha sonra çocuk ile Gabriel Sok· 
layı birlikte görmüş olan bir çok a-
damlar bulunmuştur. 

Bütün bu şahitlerin ifadeleri de yi· 
ne birbirini tutmaktadır. (Suize) vadi· 
sinin beri tarafında çocuk ile beraber 
görünen Gabriel Soklay aradan bir ka!; 
saat geçtikten sonra vadinin öbür
tarafmda görünmüştür. Bu defa bu a
dam:n yanında çocuk bulunmadığı tes
bit olunmu'itur. Ertesi gün Gabriel 
Soklay polis tarafından civar kahvele
rin ' birinde tevkif olunmuştur. 

Fakat tahkikatı yapan polisin zih
nini daima bir nokta işgal ediyordu: 

Küçük Nikolü çalan bu adam bir 
kaç saat içinde çocuğu nereye koymuş 
tu? Çünkü polis bütün gayretlerine 

YA7..A N ! kAD1R.CAN KAFLI 

Aziz genç kıza baktı ve Güler de -
Vaın etti: 

- Artık denize bakmıyorsunuz da ... 
Sesinde hiç bir sertlik yoktu ve a -

;alatnıda hiç bir şey geçmemiş gibi tat
ı, sevimli söylüyordu. 

Aziz bir yasemin kadar beyaz ve in
ce olan bu genç kıza bir canavar gibi 
Saldırmayı düşündüğüne pişman olmuş- , 
tu bu . 

• 0 nun içın de: 
. - Acele etmemeliyim! Hele evimize 

~~dcJirn de orada belli olur. Belki sa -
ıden bana bir sürpriz hazırlıyor ... 

Diyordu. 

-58-
d ~ve girdikleri zaman Aziz yatak o
,:s~nın k~pısrna geldikleri zaman her 
ö }'ın be1Jı olacağını dü§ünüyor, bir an 
h tıcc mer:ıktan kurtulmak istiyordu. 
.ounun .. 

ıçın hizmetçi or..lara: 

- Kahvaltı hazırdır efendim. 
Dediği zaman ona baka kalmış, bun

dan hoşlanmadığım hemen belli etmiş • 
ti. Doğrusu balo dönüşlerinde adet ol
duğu üzere oturup hafif şeyler yiye -
cek halde değildi. , 

- Güler hemen cevap verdi: 
- Ben istemiyorum. 

Sonra Azize dönerek ilave etti: 

- Siz benim gibi yapmayın. Zan -
ncderi!ern akşam yemeğinde de bi; şey 
yememiştiniz. 

Odasına gitmek üzere merdivenlere 
yürüdü. 

Aziz onun bu manevrası karşısında 
af<ıllamıştı. 

Demek ki aldanıyordu. 

Hizmetgiye~ 

- Ben de çıkıyorum. 

Çocu~ lar en çok hangi 
yemişi severler? 

Çocuklar arasında bir anket ya
pılmış ve hangi meyvayı en çok 
sevdikleri sorulmuştur. Alınan ce
vaplara göre, birinciliği şeftali ka
zanıyor. 

Ondan sonra çocukların en çok 
sevdikleri üzüm Ye armuttur. Por
takal, çilek Ye kiraz ondan sonra 
geliyor. 

Erik, muz, kaysı, kaYun en son
ra gelenlerdendir. Hele incir, muş
mulJa, elma gayet aı.. rey almışlar

dır. 

rağmtn bir . tilı:lü çocuğu bulamıyor

du. 
Hırsız o1ara1c tevkif edilen bu adam 

da kendisinin masum olduğttnu ıuarla 
iddia ediyordu. Hadise Fransada efka
rı umumiycyi fevkalade meraka <lüşür
düğü için Fransız polisi (Chomont) 
havalisindc aramadık bir yer brrcıkma
nuştT. Fakat bUtün bu taharriler hep 
boşa gitmişti. 

Ninayct 1935 ilkteşrininin 19 ~ıncl! 

günü, yani çocuğun kayboluşundan tam 
altı ay sonra bir çiftçi civarda (Suize) 
vadisinin karşısında küçük bir or
manr kazarken karşısına bir mezar çrk 
mıştır. Mezarın içinde fareler ve til
kilerin vücudunu kemirdiği bir çccuk 
iskeleti görmüştür. 

Çocuk csvabilc beraber gömülmüş 
olduğu için vüc~dundaki paçavralar -
dan hüviyeti tahkik olunabilmiş ve ta
mamen altı ay evvel kaybolan 6üçük 
Nikol olduğu tesbit olunmuştur! 

Buna rağmen Gabriel Sok.Iay yine 
inkarında ısrar etmiş, "benim bu cina-

Diyerek genç kızın arkasından git-
ti, 

Merdivenleri ikişer ikişer çıkarak o
na yeti~ti ve koluna girdi. Son kuvve -
tini de harcayarak gülümsüyor, genç 
krza sokuluyordu. Genç kız ona baktı, 
baştan ayağa kadar yarı korku ve hay
retle süzdü. Ayni zamanda kolunu çe
kerek aynlmak istedi. 

Aziz onun kolunu bırakmıyordu. 
Güler: 

- Yorgunluktan ayakta duracak ha· 
lim yok. Bırakın beni de dinleneyim 
artık ... 

Dedi. 
- Odanı son defa görmek istiyor -

dum da.. . Seni yatağına kadar götüre
yim. 

Geng kız odanın kapısını açtı: 
- Buyurun görün. 
Kendisi dışarıda kaldı. 

- Sen neden girmiyorsun? 
- Siz çıktıktan sonra ... 
- Benden korkuyor musun?. 
- Niçin korkayım? Yalnız uyuma -

yı her şeyden daha çok severim de, e>

nun için .. 
- Halbuki ben yalnız olursam gö • 

züme hiç uyku girmiyecek. 
- Belki böyle sanıyorsunuz ama, 

Londralı genç bir 
bir in-kız meşhur 

giliz alimile 
ber casus 

bera-
zannile 

edildiler tevkif 
Daily Exprcss yazıyor: 
22 yaşında bir Londralı sekreter 

kız kendisini istihdam edenle birlikte 
Çekoslovakyanın Karlsbad şehrinde ca
susluk ittihamile tevkif olunmuştur. 

22 yaşındaki sekreter kız, Katerin 
Şarp ve beraberinde seyahat ettiği a· 
dam meşhur İngiliz a.timlerinden yüz
başı Pit - Riversdir. 

Katerin Şarp şunu demektedır: 
Ziyaret etmek istediğimiz bir mekte

bin müdürü, bize bir şey göstermek 
istemedi. V c Karlsbad polisine telefon 
ederek bizim tehlikeli iki İngiliz casu
su olduğumuzu söyledi; isticvap edil
dik, pasaportlanmız, fotoğraf makine · 
!erimiz müsadere olundu. 

Pragdaki İngiliz elçiliği vas.tasil<' 
müracaatta bulunulmu§ ve neticede 
müsadere edilen eşya iade edildiği gi
bi bu müessif hadiseden dolayı polis 
de itizarda bulunmuştur. 

Yüzbaşı Pit • Rivers, beynelmilel 
nüfus meselelerini tetkik birliği fahri 
genel sekreteridir. 

Sov1Jetler Birliğinde 
geni nıadenler 

si: 
- Gençlerde, dedi, · rohal 

huy!cır peydahlan:!:c. Hc!e dün es· 
izi ve kôtü bir görcneğ 'n hortla
masını andıran bir halle C:c harşr 
/aştım. 

1 
Arkada§ bunu söyledikte" son

ra şöyle anlattı: 
Köprüde idik. Kurtulu~ bayra· 

mı alayına katılm::ık için yerleri· 
ne giden izciler geçiyordu. Küçük 
küçük bölükler. Giyiniglcri de iyi 
değil. Bana eski İtit:zamlanm 
haybetmİ§ler gibi gc!ai. Yollarda 
trampet &opalarını lıavaya atıyor
lar, tutuyorlar ve davullarını böy
le cakalarla dövüycrlar. Hepsin· 
den fenası. vakit vakit mekteple-

rinin adını haykırarak 
yarlar. 

nara atı-

Dinledim ve üzüldiim. lz.cilik, 

yalnız bir f?Östcriş vesilesi olarak 
kaldık~a böyle aksaklıklardan 
kurtulmak güçleşir. Mekteplerde 
bu te~kilatın kabulü, içtimai bir 
dü§Ünceye varlık vermek içindi. 
izci. sırasına görP "Kızılay,, a 
yardım etsin, yalnız başına haya· 
tın güçlüklerile boğı:.~abilsin , işe 

eli yatsın, diye hazırlanır. Fakat 
bizde gitgide bütün bu kök nok· 
talar unutulmuş, ve yalnız bay
ramdan bayrama bayrak tatıyan 
ve trampet, boru çalan kalabalık
lar kalmııtır. 

Yakmlarda, Jeolojik taharriyat Arkadatın dokandığı noktalar 
ilim heyetler~ Sovyetler Birliğinin gerçekten acıdır. Bir izcinin ağır 
muhtelü yerlerinde bir çok yeni kıy- baglılığından vazgeçerek, havaya 
metli madenler bulmuşlardır. 

Bu meyanda mesela arki Sibirya- sopa fırlatmak, seyyar cazbant 
da Şa.htom köyü civarında yeni Volf- takımları haline gelmekten çok 
ram ve Molibden madeni damarları çekinmesi gerekmez mi? Hele so· 
tesbit olunmuştur. Garbi Sibiryada haklarda mekteplerinin adını ba· 
Koşağaç mıntakasında da jeologlar ğırarak geçmek işine hiç bir 
iki yeni Volfram damarı bulmuşlar- zaman dayanJamaz. 
dır. Tacikistan cumuriyeti dahilinde 
kain Leningrat civannda yüzde 25 nis Şu halde fimdilik mekteplere 
betinde cevheri muhtevi kur5un rna- dü§en vazile, izcileri, bir yerden 
deni keşfedilmiştir. Ukranyada Dni- bir yere gönderirken, başıboş bı · 
epropetrovsk m.ıntnkasmda İgrende rakmamak ve bu gibi gösterİ§lere 
bir arteziyen kuyusu açılırken aynca d 

Ü§mekten kurtarmağa ralı§mak-bir nikel maden.ine tesadüf olunmu;; ıs-

ve bunun üzerine yapılan tetkikat ne- tır. 
ticesinde bu nikel damarının on beş 
metre kalınlığında. olduğu anlaşılmış-

S. Ciezgln 

tır. DEMOSTEN--.. 
1 h . b ' l . k k 1 d . 1 Dün ve "/ arın tercü~ külliyatındandır yete ıç ıra a am yo tur . ., cmış - . 

t . Fıyatı 35 kuruştur 
ır. 

Halbuki zabıtanın tahkikatı Sok· _.,..,_._..,, ... _, __ ........... _ ...... _,uuıı .. _ 

lay adındaki bu sefil adamın mazisi 
çok kirli bir adam olduğunu aynca 
meydana koymuş, bu suretle artık ca· 
ninin ondan başka birisi olamıyaca· 

belli olmaz. 
- İyi biliyorum. 
- Baş ucunuzda size ninni rrii söy-

lememi istiyorsunuz? 
-! Yok, hayır ... Onu demek isteme -

dim. Sadece seni odamızda, onun de -
koru içinde görmek bana büyük bir 
zevk verecek de ... 

G:nç kızın biraz önce yüzünde gö • 
rü!en tabiilik gittikçe silinmişti. Kaş -
larının çatı!dığı ve bakışlarının sertleş -
tiği görülüyordu. 

Aziz devam etti: 
- Hem, senin soyunmana, yatmana 

ve rahat etmene yardımım olurdu. Sa -
nırım ki benden bunu esirgemezsin! ... 

Güler delikanlının kendisini omuz
larından kucaklamak için uzanan elini 
yavaşça itti: 

- Aziz Bey. bu akŞam beni niçin ü -
züyorsunuz? Verdiğiniz sözü niçin u -
rıutuyorsunuz? Ben size güvendim de 
bu gülün~ vaziyete ve bu iki yüzlü hale 
razı oldum. Siz de bunu istediniz. Ka -
rarımdan döneceğimi ve size karşı yap
tığım teklifin sonuna kadar devam et
miyt'ccğini mi sanıyorsunuz? Rica ede
rim beni rahat bırakın. Yatak odamda 
her zaman valnız olmayı ve yalnız uyu
mayı isterim. Vazifenizi böyle mi bili-

ğma hi~ şüphe kalmam·ştır. 

İşte şimdi Fransız mahkemı:-s:nin 
verdiği ölüm cezasını çekecek ofan c.ıı
ni bu adamdır. 

yorsunuz siz? Yanımızda başkalan bu
lunduğu zaman bana karınız gibi s.öz 
söyliyeceksiniz, halbuki "siz!., diye söy 
lüyordunuz. Yanımızda başkaları bu -
lunmadrğ ı zaman ise resmi olacaktık , 

halbuki demindenberi pek senli benli 
oldunuz. Haydi bu küçük şartlara he -
nüz :ılışmadığmızı kabul edelim, fa -
kat hiç olmazsa en mühim ve başlıca 
şartı bozmak istemeyin. Böyle b:r dü
şünceniz varsa netice hiç iyi olmaz. 

Güler odasına girmek için bir ııdım 
attı, fakat Aziz onu:ı yolunu kesti: 

- Ben acı çekiyorum... Sizi sevdi -
ğimi, siz olmadan yaşryamıyacaöımı 

söylüyorum. Size söz verdim, fakat bu
nun ne kadar ağır bir borç oldt. ~unu 
tam manasilc düşünememişim. O özü
mü geri veriniz ve beni üzmeyin! .. 

- Anlıyorum ve size hak verirorum. 
Fakat sizin bu arzunuza uymakla be -
nim çekeceğim acıyı hiç düşünemiyor
sunuz. Siz beni seviyorsunuz, fal:at ben 
sizi sevmiyorum. İyisiniz, becerik'i. ça
lrşkan ve kendisine güvenilir gençsiniz, 
fakat bunla:- ancak kafaya ve göz<' hi
tap eden, onlan doyuran ~eylerdir. Kalp 
başka şeyler istiyor .... 

(Arkası var) 
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Cevdet Kerim lnceda 
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Y.l::..IDCI ~8 --1·,_ okullarmdan ........ - - 4 4 :'!"" 1111 waa - resinin, bu tecrllbenln muvafEalriyetsü ı1-a• .-..,_..._, 

Jlllar içinde ~ nnchman aJmmaditı, liibü anut bir tekilde intaç edeceli • ilUiUJlo';;::-... ...._ ıt.ao 
balla ll8bep olarak da yabancı ve ulık na yumaktacbr. ~ **'-~ Zati lı r azn 
olmllarmda den veren ldlltUr öğret- I0.00 w ~ ....,,. fM ftıılr 
IDeD1erinln apetmen okulu mezunu DOLAP DAHA YOZDE ON DO • .. ....... w 1mlll tuH•n. ... '(ld - • 

ŞURttLEBtLtR .ald ...,.... tanflBc1ID llllllk .... 11.eo 
o1madılı bir pzete tarafından ileri plllda ...... il.il ........ 
..a..n1-n.Ht Vqinston. 7 (A.A.) - Frank la)'----.- 1 - pupe: Ballf lbarl 'lnWtlr. 

aı meeele etrafmda J&Pblmm a· -me_.t...,een- dltelidenberldlr m.ıt m...U 8- 2 _ "'8m: c.ap ~ 
ft1brma1aıa pe yabancı Ye alık o- serine matbuata nld olan ilk beyanat ı _ ~ 'ftllmıt operumc1an ,.._ • 

JmUannda den veren 61retmerı1erin sırumda B. Runelt demittir ki: Jar. 
Jlıtpl npetmeallk meeleiinde uzun za .. Amerika Birlqik devletlerinin elin· ...! ;.,..Ot4faılW: OJID Glllklıt._ No. 
ınan emek vermJf ve bu ilte pedaco- de o derece mühim bir altm ıtoka nr • 1 _ ...-: -...ı. 
jlk w terbl19 balmnmdan' bayii mu- dır ki. bununla dtın,a altın plymu o. • _ ~ • ll@ks ftll ~ 
ftftaldretler g&lt.ermlf ldmııelerdlr. •erinde her aman bllyilk tesirler icra T ~ ..... , ...._ ....-. 

ffmtJv &l'Ulnda bir tufl19 yapı- edebiliriz." lu& ......... »t ""' .. .., 
Jlnt JeD1 bir kadro Ylcuda ~ B. Runelt ayni amanda, hllkOme • 'I AR t • 
..ıı haJrkmM ortaya atılan .t&Jer bl- tin dolan daha ıo çent bdar kıymet . -.. •-a•ı••ıtww.ı1.•ı 
nr p.Jladuı iberettlr. Rami ilkokul- ten dtlf&rmek sallhlyethıden nzı~ • ._. .,. 1P111ıı1a 'iV' G • UM 
.__._ -u .. .1. • ..&& ......__ '-·' -a-.-ı-1 .a t ı..a- .. ı d; IW l'lllıla Mm ....a. U.U-
..,... - ...... ••- ..._...,_ OauaUD- -ı-aau yem...... lt,tt Ptf 1 d! Jlllr •ıs IJ• 
din w olanlar da diledllrlerl tak-
111de lıiı ok1IDarda ...... ilk --- M 1 t d k. b. A•tW llillıl!lltuı. uaa ,,___ a a ya a 1 ır llMt u,ao---.... ..... 11,IO 1:\ .,,,. 
lllllrler. Ve bDdOerine nmal IJkobl d 80 b. lpor r WllS?\ ...., ....... t .. I" r ansa Dl n mı ı 
ıflretmeaJerlne verilen ders miktarı J8DgJD a ID .... ._. w ut ti' n tanrrliilı TDr1ı 
w lanıtl bdu' den ve tla9t wrillr. lira yanmııl ......... IO,IO ._. .. ~.... müdafaası 

• olmhm bGısbltln Glretmea ~ ttraldl• Tlrk ........... imik fU'laluL 21.00 
bla mmm1arma tahall edlldill :ve ııaı.t,a, 6 <AA> - JlalatJa,. Plakla ...... n.ao OrWtn. t hl. k e gı· rer 8fnıbawa Obhı memna ~ 10 kilometre mesafede balama hmet • 1 - Jılosar. 0. Jm tneıtllr. e 1 ey 
1'araJlll'da eten ~ yolundaki pap bıaunu meıkesinde hlJGk bir : = :-ıa:.c. S: sma. Pranadald altm ıtoklan eriyor. Bet 
pmtar Mdmdlr. evden ~ JUIJD aeticeliDcle uhip- t - l!lnrak: Jlln1'1D8ttL on ıene evvel Fransa bOtiln dilnyanm 

KldN ...ıMlm pllnoe, ilkoku- leriaiD kapde bucakta •klldeHın 1118- ı - J>cırJU: ek dam. bınnu tahrik eden btıyi.lk bir eltm 
lana. pnt hmmıl gerek r.mı pret. bim bir para da JUUDlltlr. ~ 1 - Dorjak: Anıerlka '9rlllıl tarlam. mevcudunı malikti. JPranu devlet ben-

• -'- __ ,_,_ '--'--..1- '"- ne ıare bu para 40 ilA IO bin lira • T - Leopold: Tupay imik mtılodllert. bundaki altın ıtoku (90) mil-• fran-
,_ncı Ye waa ~.wu. &M:ıa"" 1 - Old • .Albıl: .JIO.be!wb mu•kf19. ı-

71'l Jal bir kadro 1&P'1mM' kat'iy- rumdadır. lla&t 22,so Ajau baberlert. 28,00 Bcıa. ıı bulayoıdu. Helbuki baciln bu mlk • 

,_ mevmu bahis defilcllr. ------------ı .. -----------.ı dar (54) milyar franp dlltmlltttlr· 
Yeni lcllllr taginleri •-H•ll_._. B O R SA Pramadan aıtmm bayle ıtır•atıe seJdliP 

bqka memleketlere ptmeai yahm ma-
.Anbra mUllki ölretmm okulu be- Bir Y ahadi Heroinden 7. fo . ese u noktadan ehemmiyeti hm mesele 

._ •Wı-1 ~ Rahmi, Ka- ••brlenerek o-ldu- 1•--~-------·11 •llkllr· Altla 9t0kunan mDll mGdafaa 

=
u..ı bec1en tel'bi,.t ağretmen- ..._ • bmll 1*a ....... ......._.. için de ehemmiyeti blylktUr. 
......__..._. 1Ja- ,.. __ .._ ..._ timde n ı ılı llr•da6. ••tzrt __ __._ .. 
~ _,..,.. -- VAU&U - '1'ar1ÜllflDd& Suca Halil 801rajmda ... U .. Ur' ...... .,......_ Blln11D lgindlr .. (lf28) ---e 

mir lflerl afı"etmenl OeW Dlftt.en ay 23 numaralı evde oturan rr :vqmda ırran.s fraacı t.tlkrar buldup aman 
PARALAR ab1cla moclel illeri .....,.Hğl- Yüo olJu Anam evvel1rl sin berahı allmt w malt mtltelımmlu, ,ani -- ••• DolU' 118- o,-Oe1mbevl ortaokulu tarih coiraf- oeJrm•t.Cem......., m numai'ah Abel Garday, Archimbaucl, ceaenı 

etntmeni Ulttt. Nljde ortaokulu eve mlllaflr gttm.lltl:'. Weypnd Te ıeneral Gemelin, Joeeph l'nDlr 118- IQ.-
!bet 18'.- •.-~~-teıt1~ırltıltlne, tmılr erkell: 8fretmen Avrama bir mt m fenalık pi- Camauy Ye Fabry topla"""fler, ırraa • 

~ıdanıclan agıkta kalan lteeal fatan.. mı,, dotkor _ ~ kadar clJlflp • bmlreemdald altın atobaan hiç Wr llllQllıa JW ·- ·-Drtımlld ~ ll--.. ... ,.,.._ 
il.-

~---• lit11bB• olnal1a ..._.mm• ôl~ AViiliıin ce.eaiasaa aoa: vakit (SO) milyar Franktan apiı 4l1 • 
~ ..... Kırklarell ortaolı:ula 1rAtlbl toru tanfmdan ~ edflmlf, ma. türtibnerneline imar ftrlDitlerdh'. Bu .... • ~- ·-...... •.- •Kıaa ·-..... BalmlEIF ~ khlf.Mi\- .. fllıllell ~ morp. imi (..50) ..u,.nn .. tewd1 Wdl ala -

Vefa li8eli tlrtQe ~ ... ~ cbrlllmltır. n1r kabul Milmeainin 1ebebl harp ha -lbmc;t*.' 90- •AJtlD llO-
IWlla us- •BuJaııoıt --!Glllbdb' Kutamonu llleıll cuaua)'l.t linde seferberlik yapabilmek için ordu-

flntııannHifne, mmtab. l&D'&t okulu 1200 /ire/ı/c mllcftl/rer nun techiatma, iafaine ve lair ihtl • 
11111119 liıetmenı llmtafa, D&Yeten nerene gitti? Ç. K LE. yaslara karphk tqJd1 etmaiaden ileri 
-- atı••wa111JM, 'letgbnl m'at , •IAIDlll9 81800 • ~ .... celiyordu. 
~ala J'nnm ~ ?al illve- BeoJtlunda otunD mlbendle Ba1 •Keı)Cft 0.'11 •..... .,... Vakıa IOD bi11nçolar FreDla devlet 

ı.t&üal AJrpm im o1mhı l'raıı- JlaJrialn sevClll 8aJaR 'Raglbealn • ..,.. 111 ..... .LllB& benkaMftm eltın mm:udunu (54) mD-
~Hllne, Selçuk im Ar.· 1200 lira kı)'IDetindekl elmu 7tbı1it1 • llllleo 11.0&it • V..,. 6.W tarak Öl ekt • de bu _,....__ 

oblu reBlıa muallimi Kubar il&- evdm bybolmUlbJr. ~ tüJdb- • amar ._.,.. • .._.. U•D yar 0 1 term e ıae .,....,.. 
Berotl A1rpm ' ta blıeJ•m11, bl~ ve dJier bul ••a. 8i.'1Ml ...... uıa 1ardan (3) milyan lnslltereye borç ol-

u 1&D at okuluna •Camı ıt •• • •ırsıee a•u dupdan Fıanamn altın ıtoku da 1011 

~1fitne mmtab. ean'at Jrlmlelerl 80l'IU11. ge)rmlftir. • llofJ9 s.,m • Tıln' '1'1.40 teneuuı haddine inmit demek oluyor. 
model fili C.W illveten remıl • İtalpıı lleıfaret:bamline ait talk •Amlterdma Ltl f ......... l'lfllll 

ye model ~-1111-, SeJcuk Karkoııun ldarealndeld otomobil d8a •..., u.aan • • ..._ ıs.ııse1 Bundan dolayı IOll devellluyon b-
Harbf-A .. , ___ .,,_ rarmdan sonra Pransada Jt1kaek harp 

'at okulu t8rqe lliJ'8tmenl K•mn 1 - ~ Aneye çarpm11- E 8 H A M meclil1 de heyecana diipıUftllr. Ritme 
IWft.m fatanlrJı nındab. an'at oku- tır. torlıçe ıusretınenH!'-, fatanba1 er- Ane muhtelif yerlerinden yara- it Bankam 8100 1"NID.., ıuJJ Pranaıs baıveldli (Leon Blum) • mi -

• •- •Arlatu .m •ÇI ala 11.'At recaat ederek: 
u..ı rlyulJe ~ Necip 1'ımuttJr. ...., 10 -- Dil 000 • t!. 

Haydarpap. u..t riyu1Je nf· • Vatman Vebmedln ldanmlndek1 .-r . ...,_ -.00 tuts Dil J.G> ' - ..-Yet Prama b!ln)rııRDdaki al-
... tıllllltJıııe, BeJD ortaolm1 tarih, 152 llUID&l'&lı Yedlkule • Sirbc1 tram- • 11n. 8aü t&.IO ...,. JU tın mevcudu daha fula ebDlne bunun 
ıll'llrn. ~Uiiae J'erlha taJbı va11 dUn Slr1recide Kocamuatat..,.p u. lllarta aJ futl a - J(JJ mea'allyeti bin elt clelflcUrl" clemiftir. 

otobOdne çarplDll. otobOe buara uf Paa••tl •• 06 ,....,_ .00 Leon Bluın son defa clevelOeeJon 

StJluırga ainemoaı 
- JC1hamrum yerinde ,enlden 

..,,.._ 8üaeya alM!DHI dllD gece 
ecrıma t&-enl yapmqtır. Törende 

r&IDJfbr. ~ kanununu mlldafaa mabadlle meb'u. 
• Beyoflunda Meerutlyet mabaJle- tar Dledlll 1dlnllltrne çıktılı uman 

itinde Aralık sokafmda oturan manav • ı• T.8or. ı •• llM. ytıbek harp mecllıinin bu mtlracutma • • • • a ıt..t'lt 111. 10 
70 yapıda Ahmet, dlbl N~ fm- ._ ve ·~· 1i11elelin~ ~ te • 
m 6nbden geçerken Nurlnlıı beyglrl üW * •ı•• füal::Mayıslle bu mG • 
bir çifte ravurmu,tur. •:'* cnap Termit ve t11le..4~ • 

Bu çifte Abmedin IOI bburpl'ma tir.& 
isabet ederek kemlkJerbıl kırmılbl'. • ... Bb iki pktan birini iadap ..-
Yan.h manav Şlfll Çocuk hartahalle-

1
,_ ... ,_. __ .... __ ~.---..ı mek •llıaıriyetinde idik. Ya Frenaa 

•ine kaldınlımfbr. T k . • .. , •• , cuav. Bena••n1ı1 aıaa mncudanu muha· 
• Boltancıd& oturan Babkçı Bak- & Vlm 8 B. Tet- g B. Tet- fanya ça .... 1mk. Bu takdirde mem-

8oT7et R..,aJS ıtden spoma 
mm etin l&ba• Jan U.ndJa 
vaparile Od-dan şehrlmlae pi 
lerdlr. 

Kafllembi bqkan1ık eden Si 
aaylavı Ba1 Cevdet Kerim in 
diln iitleden aoara eumari1et 
partlll ıe••I Mknııterllk Mir 
pl•i9t1r. 

Burada kadlıdnl giren lıılr 
harnrl•IH 8a1 Cndet Keri• t 
da11 R•ya 1e,alaatl laakkm .. p 
yanı dikkat lleyaaatta balan 
tur: 
"- Se1alaat Z2 sh deYaa etti. 

HilkAmel erklnıaın, spor tettkk 
Jeriain ve pa~Utbaia lae1etf • 
Drfl ıiisterdlklerl alAb iki meı ... 
ketin bi171ik dG8tıdlu•u icap e 
dlii ....... , ... ll)'lk kaneU. 
•111tu. Ba aekta11 ......... ,. 
kaydea.ett TUiie INllrl& 

Her tehlrde kaqılama n 
lama halk kltlabdn eudaa ı .. ı • ...-
•ttltl merala ve M7ft taahlr 
eere)'U etmlftlr. SoyYet matbutı 
blrtlt atik& llsürmlf, prek • 
ealanmıs n prebe ini TIBlledea 
tlfade ederek aoettatamaz 'baldan 
IDJmetll n ı .. tum aepiyatta 
lanmqlardır, 

BDIDdfll bere liret. eskrim, 
.ıklet n futbol olmak Uzere dlrJ 
kipi• slttlk. Baalardaa ıtlreı, 
krfm, bWklet tamamen maT&ff 
olm.,tur. 

Ba sn•lara meua, arbdq ................... ..,..,. . 
takdire ll1* o1arak taıadma11 
wun.. B1t apor ......... S..,.C 
...ı.atıeıhule .a..ttal ~ ı 
1etalf ft ...... tyet verllu -.. 
lanbr. 

Blnleree aporea l~dft ~1 
lm"etll l'Üflt)er lra111B111da, ,.., 
rbllsla lııtlUal ettllt"" parlak 
.... - ...na .... ,.....,,. ......... _... 
a.t memlekette kendtlerinl -
leadlmlt Te takdir ettlnllftlr. Da 
•• l)'I •etlce nrea bu pbelere 
dnktladen dab p elaem•l1et 
mek ~k yerinde olar kanaatlncl 

•• ır.aeıe p1mee; h ekip her •" 
• ..._,, n,.ı.et.ııttr. MonOTa 
ilk map J&pan Dinamo takımı 
~llfllll, J'•tifkla n hbden kaTTetl9' 
bir talmadır. Blaaenaleyla ilk kay~ 
•ıs saraı1 lcll. Fakat dlfer takıalr: 
na fazla bir U.ttlnlltu rlrtllmemlr 
ar. hftel Vlslnlerfmfzl• Tf teıek ~ 
klllerfnln lttlfaklle, ha zaman I~• 
••llkethl a bt oyanca1atmcla• 
terkip edilen fdlol talına11111a11 ..ı 
ltbl1etlne pllaee. ... ımt ol•ak 1~ 
.._ bea '8• daha slJ&de fathW 
nlarmma maddi .....S 7eu..._ 
ve Jetlttlril .. tann•ül eladldfktt 
ve ba pn,lerdea basrlamuw Y1lrl 
•rld s,POr temulannda iizerlerlnd• 
ki Ml,uk Te alır Bclevin kr1111e 
tUcllr etle•emelerincte balayoram. 

Ba n ... Mr k!49t bt1 ~ter
de oldala ılbl milhim bir kısmı tll; 
hanlan J"•&iftlıe• "• •uhaf aza ecl .. 
kllplere M teşldllı. aft oh111ak p .... 
tir. 

Ne .. olarak 938 Tlrk. - Sofi' 
J.tl tam•ma• ppaa laeıet bu tem-. 
ta" prek e.tlü n serebe spll# 
sahuındald iyi netJeeleri elde ederel 
dlamiftllr.,. 

-l'al l'abıettlD Altay De Yillyet 
ve pseteciler ve llhrin mali 

mtle••elerl mGmwıJerile 
llb,lan daveW olarak bulunuyor· 

Sinema tstıklll llUll'lile açıldı 
~ w havadis filmJerlnden 

"'Blltlbı gbellert aever,, adh gll
'* ftJm g&lterdf. Perde arumda 

JJl!lllr:IDI &)'rica kutu kutu Qlkola
,...ek lzu etti. 

Jrı De blııblraderl Buan ailevi blr ____ _..ı Recep u Recep leketten serbestçe eltm. ihracına mu • 
:meseleden bvp etmltlerdlr. Kavp- aa.-... 604 605 salt bulunmak zarureti vardı. Yabat aJ- --------------
ya HOlleytııln arıradqr Bnmk6y1tl Sa- :-._r:... 17.41 17.ag tın Uzerine amtiaqo koyarak Dırecatı RVAll •VCADELESI 

:l'ılnıeıeılne 8abrya ıfbl TUrk 
•ıem.tan kopan ve zafer teren
.- bir ad 1111Mlde ilk muvaf

b•n•n ..tnema)'I bqtan .... 
.-k hattıia ve •delifin .v-

a..,_.. ~ davetliler 
olmutlu' ve lbel betJengı-

111 IQlllde a,nbmıtlardlr. Per-
-1oadan merhale merhale mü

... bir fmühk ptlren ,... 
tertip ve tenvlrlnıleld .... 

fa takdir olunmuttur. Tebrik 

ban da k&l'Jllllll, balıkçı Bak1rJyı fe- 5..24 5 26 menedecektik. Bu 4- ancak franp latanbul vil&yet1 dahilh>de nadt 
na halde dövmf1tler ve ~ar- otıe DUWıt ti.ot it Ol deva1lla11onu Ue mUmkGn olabilirdi. mlle&deleelne bu aynı bapnda ~ 
dır. Od8dl..... 15,IS Ul,12 Bb bu ikinci tıkla tercih ettik." IDJfb. Şimdiye kadar ,apllan m...,., 

AllfUI -- 17,41 17.89 F ----.a- bu LAd!--.1 __ ,_-..11_ hl .._ l'aa. ..,... l912 il 10 ru- cereyan eden ua wcut ~ ç bir hutalaklı bqvana _... 
TRAKYA ŞIJIENDIFERCILERI ımm 4.26 4~7 dikkate abnmak Jbım ıeıen mühim radut eclllmemJttir. 

NIN GEZiNTiSi Tdm ıeoaa lblen ~Si 283 nokta bir memleketi mlldafea eden tıd leDe evvel yapdaıı mllca.cleJllll9 
Trakya fimeDdlterciJer Olllliyeti Tdm ..... ...,_. S.J 82 kunetin top, tllfek, ta.,.,.re vuıtala • mtlsbet netice verditf bu aure~ a* 

taratmdan &ıtlmbdeld puar IUnlll'---------.-ıııı.--.aı nndın evvel altın denilen san maden plmaktadır • 
c;erı. k6Jllne bir tren a.ıntial ter- tir. ktıtlesf oldutunu tezabtır ettirmtll • IClllY AGERLERJN ÇAYI 
tip ..uımıettr. Çiftlikte hep bir aillC1an letikW dir. ı.tanhulda 1nıl111181l ldyaprler tir 

8&rk DemlryoUarmda çalıpn bO- marp 1671eaecek, bUlldan m • ----------- m..ıeır lıubulaall ve toplantm ,.,-
ttbı memur ve anllteMemlerle am. miyet blıekıaı bir 116J1evde buluna- VSKODAR YOLLARI mak için TUrldye pne1 kim~ 
lelerin lft!rak edecel1 ba pdntlnb cak, nfle ~ yeııdlkten 10D?a PC Osldlda~l bazı eokaklar yamı kurumu ı.tanbul 111bell bir gay te.#. 
fevkalMe olmalı 1ç1n huırlıklar ya- vakte kadar eflenllecektir. yağan yağmurlar ytlzllnden fazla bo- etmiltfr. Ontlmbclekl cuma stıııtl t/liilfJ 
pılmakatdlr. AMeıl lluldo, cHbant mütemadi· zuldufundan tamirine karar verilnılt- 1'7,30 da Dnbı&ıtl Bal1revfnde (~ 

Tren Çera. ~ durc1uktu J9ll çalaealJ Sibl orta. OJllDU oynalla• tir. lofhmda) verilecek lHı g&f& .... lıi9•i~'li 
IODl'& pslntlye lft1rak edenler merek cak, çocuklar anaında lkramiYe11 mil Bu yollar UMödar beledlJ9 ıube- deki kim,....._. ile ldmJ& 
clojruca Kurtdere çlftlljine gidecek· •bakalar yapılacaktır. llılce telblt edllmektedlr. w talebeleri da'VetUdlrler. 



Futbolcularımız Lenin-' 
grat'ta nasıl yenildiler? 
Sağiç Dimentief bu oyunda 
başlıbaşına bir tehlike idi 

ısa:,.J.:: JJCıCJ..J,'~:J. •-v• .. ~... Hr.ı 

Müdürlüğünden:, 

Hllde 128 numaralı kavun, karpuz 

1- .lCTJmN 8 EYLUL' 1936 '!!!!!!!!!!!! 

Nafia Vekaletinden: 
sergisinde icrayi ticaret eden Yusuf Afyon - Antalya hattının B ı d" B d 'ht" • 'k. F thull h b dk" u a a ız - ur ur arası ı ıyacı ı· ve §en ı e a uraa ı m ame- • zklir k k'I 
lelerine 28.9.936 tarihinde nihayet ver çın me ıım~n A 

1 ometre 4 yarmasının solundaki ocaktan 
diklerini bildirdiklerinden hesapları (S500) metre mikap ocak balaatı ve kilometre 1 - 13 arası:ıdan 
tasfiye edilerek idarem.izdeki temi- (3500) metre mikap toplama balastın ihzar nakil ve hat kenarr 
natları iade edileceğinden mezkur ser- na depo edilmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konuimuştur. 
giden alacaklı bulunan müstahsilin 1 - Eksiltme 20-10-1936 tarihinde saat on beste vekalet bi· 
evrakı müsbitelerile birlikte nihayet nasında demiryoll.:ır in!l.aat dairesindek" k 'it k~ · d . . 'd · ~ ı e sı me omısyonun a 
20.10.936 tarıhıne kadar ı aremlı.e yapılacaktır. 
müracaatları lüzumu ilan olunur. . . 

2 - Bu ışlerın muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminatı 
lstanbul Yedinci icra Memur1u- (731.25) liradır. 

ğundan: 3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile 
Bir bo~çtan .dolayı mahc~ olup pa- eksiltme şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (25) 

raya çevrılmesıne karar verılen bak- kuruş mukabilinde demiryollar insaat dairesinden ve ·ı kt d' 
k 1. 't O 936 t 'b" • rı me e ır. a ıyeye aı emval 9.1 . arı ıne 4 Bu münak · · k · 1· l · 2490 N .. d'f .. .. t 9 d 10 - asaya gırme ıs ıyen erın o. h kanun 
musa ı cuma gunu saa an a 'b' 'b 
kadar Beşiktaşta Bayat pazarında mucı ınce ı razına mecbur olduk! arı evrak ve vesikalarla 7-5-
No. 38 dükkan önünde birinci açık 1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimatname muci
arttırma suretiyle paraya çevrilece- hince vekaletten almış oldukları müteahhitlik vesikası ile tekJil= 
ğinden talip olanların mahallinde ha- zarfhı·mı mezkur kanunun tarifah dai:-csinde hazırlıyarak 20--1 O 
zır bulunacak memuruna müracaat -1936 günü saat on' dörde kadar makbuz mukabilinde demi il 
etmeleri ilan l ryo ar 0 unur. (V. No. 

18501
) inşaat dairesine tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) (1782) 

ZAYİ 

4253 sayılı sürücü ehliyetimi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

hükmü yoktur. 
Leningratta yapılan maçtan h61Jecan1ı bir an Aziz oğlu Hüseyin Muhammen bedeli 

2i Leningrat (Hususi muhabiri-ı vuta gitti. Bu vartayı atlattıktan (V. No.18598) Tonu 23 lira 
nıizdcn) - Bugün Leningrat muh- sonra,, açılmağa ve seri oynamağa İzmir vilayeti idarei liususiye sine merbut devair ve müessesatın 
te1itile olan futbol maçımızı yapa- başladık. Onlar da halkın teşyiile ZAYİ senelik ihtiyacı olan 502,500 kilo kok kömürünün mübayaası 25--9 
cağız. Saat dörtte otobüslerle bu- ince kombinezonlarla kalemizi tehdi- 4218 sayılı çift yük arabası plaka- -1936 gününden 15-10-1936 gününe kadar 20 gün müddetle ve 
lunduğumuz Astoria oteline 10 daki- de başladılar.. sını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
ka mesafede bulunan Lenin stadına Dakika 11: Merkezden sola giden eskisinin hükmü yoktur. kapalı zarf usulile eksiltmeye kon ulmu,tur. Eksiltme §artlarını gö· 
gittik. bir pası yakalamak üzere sol içleri Hacı llya rüp okumak istiyenlerin her gün muhasebei hususiye müdüriyeti va· 

35t000 seyirci alan stad havanın ve Reşat topa çıkış yaptılar. Bu an- (V. No. 18497) ridat kalemine ve eksiltmeye girm ek istiyenlerin de ihale günü olan 
SQğuk olmasına rağmen mahşer gibi da Reşadın eline çarpan topa hakem ----------------- 15-10-1936 per,embe günü saat 11 de teklif mektuplarını depozi· 
kalabalık. Beynelmilel federasyona penaltı verdi. Kastolmıyan hu hare- ZAYİ to makbuzlarile birlikte vilayet da imi encümenine tevdi etmeleri lü-
dahil olmıyan Sovyet Rusyada böyle keti penaltı iJe cezalandıran hake- 3713 sicil araba sürücü ehliyetimi zumu Han o'iunur. 
teınaslar ender olduğundan tehacüm min oyun üzerinde oynıyacağı rol zayi ettim. Yenisini alacağımdan es-
karşısında biletler bir hafta evvelin- bizi daha ilk dakikalardan korkuya kisinin hükmü yoktur. Şartname sureti İstanbul Belediyesi hesap işleri 
den tükendiğinden bir o kadar halk düşürdü. Penaltı santrforlarının sı- Tahsin oğlu Sahri de gönderilmiştir. 

müdürlüğüne 

(1786) 
hfu~rk~hl~o~~mafihsta- bblışfil~uuta~du~h~rablı (V.N~lM~) ----------------------------~ 

dın dört köşesine konan hoparlörler golden kurtulduk. Posta T T binalar ve levazım 
içerdeki maçı dışardakilere nakle- Oyun üzerinde hakimiyet tesis et- sahada istediği gibi yatıyor kalkı- • • 
diyor. tiler. Kalemizi sağlı sollu tazyik yor ve kalemizi tehlikeden uzaklaş- •• d •• ) •• .., •• d 

Hükumet locasında donanma ku- ediyorlar. Bilhassa Dimentiyefin a- tmyor. İlk devre bu vaziyette on· mU Ur UgUD en: 
ıtıandanı ve ileri gelen Sovyet me- kınları tehlikeli oluyor. Bu oyuncu- ların hakimiyeti altında devam eder· 1 S l l h l 

t k • · k k ·ı~ ken 1 - O magvl.'\bı"yetimı·z1e nı"hayet- - atın a mmasına üzum asıl 0 an üç nevide (50000) met• morları bulunuyor. Saat tam 4,30 da yu tu ma ıçın ço ır.üş iı ata ma- u 
evvela Türk takımı biraz sonra Sov- ruz kalıyoruz. Arada sırada yaptı- lendi. re lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmuştur. 
Yet takımı sahaya ~ıkarak halkı se- ğımız akınlar netice almaktan uzak İkinci devreye takımda değişiklik 2 - Bu mikdarı telin muhammen bedeli (2000) lira ve muvak-

' lamladrlar. !ki taraf dostluğunu tak 'bir şekilde oluyor. yapılmadan çıkıldı. Fikretin sol kat teminatı da (150) liradu. 
\>iye eder mahiyette birer söylevden Dakika 21: Sağ açıkları vasıtasi- içte muvaffakıyetle çalıştığı ve Dan- 3 - Eksiltme 19 - 10 - 1936 tarihinde ve saat 15 de Ankara. 
sonra takım kaptanları günün batı- le yaptıktan bir akında ortaya giden ~alin .. ~ınsalsiz fırsatlar hazırladı- da Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komis
rası olarak birbirlerine buket ve top kale önünü karıştırdığı sırada gını goruyoruz. Takım bu devre u-
hayrak verdiler • iki üç kişi yerde yuvarlanmış vazi- mumiyet itibarile canlı ve enerjik yonunda ya~ılacaktır: • . . . 

Hakem Moskovadan getirilen yette iken santrforun ani bir şütu oynamıştır. 4 - Talıpler temınatlannı ıdaremız veznesıne teslım edecek ve 
ltabokonun idaresinde tam 4,45 de ağlarımıza takıldı. Fakat talih her halde bize gülmek alacakları makbuz ve kanunen m utebe&" teminat mektubu ve 9art
OYlJna bizimkilerin akınile başlandı. Leningrat muhteliti 1, Türk takı- istemediğinden baştan başa hakim namede yazdı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pazartesi 
ltüzgarın her iki tarafa da tesiri mı O. oynadığımız bu devrede bir gol çı - günü saat on beşe kadar mezkUr komisyona müracaat edecekler-
Yok. Müdafiler tarafından kesilen Bu beklenmiyen gol sinirlerimiz karmak kabil olamadı. dir. 
akınımıza sağ taraftan cevap verdi- üı.erinde bir kamçı tesiri yaptı. Sağ- Tazyikimizden bunalan Leningrat 
ler. Leningrat muhtelitinde 1stanbu- lı sollu hücumlar yapıyoruz. Dakika takımı işi sertliğe döktü. 
lun pek yakından tanıdığı küçük sağ 28: Kale yakınında olan favülü Fik- lJk devredeki kombine ve ince 
iç Dimentiyef var. ret sıkı bir şütle kaleye gönderdi ise oyundan eser kalmadı. Bir çok fa-

5 - Şartna':I'.eler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, lstanbul
da Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(713) (942) 
Bu oyun~ clb k~raklı~nı m~ deblecilerin~sWr~ajo~akın- vınıe~~ nrmem~~e rnfm~ı-----------------------------

h.araza ediyor. Ve ayağına gelen top tararak alkışlandı. hakem favül çaJmaktan şaşkına düş- Posta T. T. Levazım müdürlüğünden: 
lar1 alabilmek adeta imkansız olu- Sovyetlerin oyun üzerinde haki- müş vaziyette bocabyor. 1 - Satın alınması lazım gelen 15850 kilo 1 X1000X2000 m/m 
Yor. miyetleri katileşti. Müsabaka bizim Fikretin ve Hüsnünün iki sıkı 

saf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. 
tık dakikalar her iki takımın kar- nısıf sahada devam ediyor. Bu ara- şütu direği sıyırarak avut oldu. Taz-

Şthklr akınlarile geçti. Yedinci daki- da Faruğun kıvrak oyuncu Dimenti- yikimiz elan devaın ediyor. Elle- 2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminatı 
kada büyük bir tehlike atlattık. Sol- yefin ayaklarına yatarak bir kaç rindeki galibiyeti kaçırmamak için da 286 liradır. 
dan yaptıkları seri bir inişte Dimen- kurtarışına şahit oluyoruz. topu mütemadiyen taca ve kornere a- 3 - Eksiltme 16--11-936 tarihir.de ve saat 15 de Ankarada 
tiyefe geçen top bomba gibi bir şilt Oyun tarzı icabı yerlere yatarak tıyorlar. M.aamafih kornerlerden ka- Posta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak alım ve satım komiı· 
le kalemizin direklerini sıyırarak a- topu kesen Faruk buradaki çimen leleri bir çok tehlike atlattı, bir ta- yonunda yapılacaktır. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
v 

Memur alınacak 
Turizm şubesinde açılan yüz lira ücretli memurluk için ıu !•rt

larJa bir müsabaka imtihanı açılmıştır: 
1 - Her hangi bir mekteple ve askerlikle hiç bir alakası olmr 

l'aca.k, belediyece aranılan şekilde hüsnühal ve srbhat vesikası gös
terilecek, 2 - Başka yerde vazifesi bulunmıyacak, 3 - Verilecek 
her hangi bir mevzu üzerinde Fransızca tahrire muvaffak olacak, 
hunda ayni dereceyi kazananlar olursa tahsil derecesi yüksek olan
larla fransızcadan türkçeye iyi tercüme yapabilen tercih edilecektir. 
~üsabakayı kazanan .dört ay içinde makine ile yazı yazmasını öğ
tennıeyi taahhüt edecektir. imtihan birinci tetrin ayının on dördün· 
cU Çarşamba günü saat on dörtte belediye turizm şubesinde yapıla-
caktır. (B.) (1973) 

Düşkünlerevi için lazım olan kundura malzemesi açık eksilt· 
tnede talihi çıkmadığından pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi ve 
tnalzenıe listesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bu malzemenin 
hepsine 1090 lira fiat tahmin olunmuştur. istekliler 2490 No. h ka· 
ll.unda yazılı vesika ve 82 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha 
lttu\'afık olacağı) 19-10-936 pazartesi günü ıaat 14 de daimi 
en ·· (1845) cuınende bulunmalıdırlar. ' 

nesinde Hüsnünün kafasından içe- 4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ri girmek üzere olan top tesadüfen 
sağ müdafiin omuzuna. çarparak ve alacakları makbuz veya kanun en muteber banka teminat mektu· 
kurtuldu. Sağdan ve soldan sıkı hü- hu ve şartnamede yazılı belgelerle beraber mezkW- tarihe müsadif 
cumlanmıza rağmen top bir türlü pazartesi günü sözü geçen saate kadar oahsolunan komisyona mü· 
kalelerine girmiyor. racaat edeceklerdir. 

Sait sakatlandı. Yerine Muhte- Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve lstanbulda 
şem ı:irdi. Muhteşemin kendine mnh-

levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 
sus sıkı şiltleri bile ya direğe çar-
pıyor veya kaleci tarafından kurtu- (1023) (1524) 
hıyordu. 

Son dakikalarda Fikret.ede kramp 
girdiğinden ç.ktr, yerine Şeref girdi. 
Ortadan yaptığımız bir akında pas 
verir gibi yaparak ani bir şüt çeken 
Şeref az daha bizi beraberliğe ulaş
tmyord u. Fakat kalecileri lastik 
top giW temiz bir plonfonla bu teh
likeyi uzaklaştırdı. 

Bu devrede Leningrat muhteliti
nin ancak iki üç akınına şahit olduk. 
iki tanesi Necdetin Yatışile kurtul
du. Ve ikinci devre tamamen hakimi
yetimiz altında geçınesine rağmen 
ilk devrede yapılan sayı ile bir _ sı
fır mağlUp vaziyette sahadan av-
rıldık. -

Takım umumiyet itibarile güzel 
ve enerjik oynamıştır. Bilhassa Fik
ret, Faruk, LQtfi, Reşat muvaffak 
olmuşlardır. . Niyazi SEL 

Posta T. T. binalar 
müdürlüğünden: 

ve levazım 

1 - Satın alınmasına lüzum hasıl olan on bin kilo nişadır açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nişadırm muhammen bedeli 2500 ve muvakkat teminatı da 
188 liradır. 

3 - Eksiltme 20 - 10 - 936tarihinde ve saat 15 de Ankarada 
Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu veya şartna
mede yazılı belgelerle beraber mezkUr komisyona müracaat edecek
lerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğü.aden ve lstan. 
bulda Levazım Ayniyat Müdürlüğünden parasız ohrak verilecektir. 

.(744) (1020). 
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lstanbulVakıflarDirektörLüğü ilanları 

De feri 
Lira K. 

123 20 

137166 

pey parcuı 
Lira K. 

9 25 Şenremininde Denizaptal mahatle
ıinde Mektep ıokajında Topkapı 
caddesinde eıki 289, yeni 2,2 mü· 
kerrer 118, 75 metre arsanın 30/ 
120 hisaeai. 5846 • 

t 03 35 Samatyada Ağahamamı caddeain
de tramvay yolunda Hatuniye ca· 
mii 918,44 metre arsasile beraber 

' mevcut enkazı. 1178 
13 55 Hacıküçük mahalleıinde Kürkçü 

hanı içinde cami albnda t1 No. b 
dükkan. 1165 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açJk art 
tmnaya çıkanlmııtır. ihalesi 16--10-936 cuma ıünü saat (15) te 
7&Pılacaktır. lıteklilerin mahlulit kalemine ıelmeleri. {1752) 

Def eri 
Lira K. 
123 20 

Pey parası 
Lira K. 

9 25 Şehremininde Denizaptal mahallesinde Mektep 
sokaimda T opkapı caddesinde eski - 289 yeni 
- 2,2 mükerrer 118, 75 - metro arsanın 30/ 120-

hiısesi. 5846. 
103 35 Samatyada Aiahamamı caddesinde Tramay 

yolunda Hatuniye camii 918,44 - metre araaıile 
beraber · mevcut enkazı. 1178 

13 55 Hacıküçük mahallesinde Kürkçühanı içinde 
cami altmda 11-Nr: lı dükkan. 1165 

Yukarıda yazdı mallar sablmak üzere 15 gün müddetle açık arttır· 
ya çıkanlmııtır. ihalesi 16/10/936 Cuma günü ıaat (15) te yapı

~aa .. ır. isteklilerin Mahlulit kalemine ıelmeleri. (1752) 

Istaobul Defterdarlığından: 
Senelik muhammen 

icar bedeli 
Lira 

Nevşehir hanı zemin katında 80 No. 
180 

IWJIQMLZ&nnda: Nevıehir hanı zemin kı.bnda kahve ocağı 36 
llD.IQ>&zannda: Nevıehir hanı zemin katında bodrum. 180 

Yukarıda yazılı mallar 23-10-936 cuma günü ıaat 14 de hi· 
--,..-. .. da yaıılı senelik muhammen icar bedelleri üzerinden ve i· 

bedelleri dört müsavi taksitte ve taksitler petinen ödenmek ,ar· 
hir sene için kiraya verileceklerdir. Taliplerin yüzde 7,5 pey ak· 

Y AZl VE Y..0NE1111. Y.ERlı 
"" laebal. A.aUra c.Mllıl. l'YADI JQl'dlal 

MITO ı1c1are: ... ~ 
iT .. lflerl: . Telefon 

-... . T9llnl 8dr'lil: auame 
P09Ce kutma N6 ti 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
31 ıoı 1936 v aziyeti 

AKTiF 
&a.-ı 

Altm att kUocram 17.0U.1 
Banknot, • • • 
Uf altlık, • 

Dalalldekl Mallablrler ı 

Türk Uraaı: 

• 

HarlçlekJ mallalllilerı 

Altm an klloSJ'U •.aae.J.H 
Altma &abvili kabU •rbut 
dövtzıer. 

Dlğer dövtzıer ve borçlu &111 
rtng bakiyeleri , • • • • 

L. 

1 
6.188.~ 

1 
29.48?.39 

11.137.9'll.7S 

Un 

17.38817.44 l 

PA5ıP 

.....,., ..... 

...,.. allDell • • • • • 

Teclavtlld91d BuJmotlar: • l 
~ ...... enakı DÜU)'W L 158.748~&-
KuwlUD 1 " 1 IDd madc» 
.... tnfltcell bulDe tanım. 
du ftld td)'at. 

Deruhte edilen •nala DakU7 .. 
b&Jd,_., • • • L 148.8&1.952-
Karfıhfl tamama altm olarak 

Lira 

ıuıoo.000-

1.Mı.182.~ 

Daz.ine t.abvWerl: 
Deruhte edilen evrakı nakliye r 
1ta..,.ııgı. L 158. 7 48.58.1-

t.edavW• UA•etea •uedllen L 18.000.000- 164.€83.~2.

ftrll .U.. ••d•ll 14.318.389.22 
... J:.•ı.aa.: 

Kanunun e ve 8 tnct macı. 1 
delertne tevtlkan Hulne tar~ 1 
tmdan vaki tedJyat. ~ , 12.064.611- 148.8&1.1152-

Altm tab'fUI llalıU dOvtzıer 

~ '*•iller " alaeakh klo 
llrtq bllkt,.,. 

ı.210.11 

llUtelll • • • • 8eaedlı t clb.daaı: 

Hazine bonolan. • • • L 2.18~. 7SO.-
"ncar1 aeneUer .•• , • c 22.010~.13 24.178.137.13 
Eebam Ye TallvUlt ~zdanı: 1 
1 Deruhte edilen e'Yl'&kı nak- t 

A. l Uyentn k&l"fllıll eaham •t 34.2!58. 700.23 
i t&hvtllt tubar1 luymeU~ 

B Serbeat elham ve tabYUAt L. 4.189.261.31 38-.42.~.98 l .;5~ 
) . 

AYaaalar: 
A.ltm ve dıvız üzerine Hana L. 179.373.81 
TahvllAt Ozertne avuıa. )...17.233.057.72 17.432.431.53 

BIM4'!Clartar 1 
Ma.lltellf ~~İ!!!ıiılı--~-it 

Tekb 
2 Kart 1113 tait!Wlda ttfl)aru: 

taoato 1lllddl JOsde a ı.ı - Altm ta.rtM anm ~ t 11 

tipl=~ Sulh Mahkemai lh7k4-J Istanbul 6 ıncı 
Ruhu Gill ile doktor Kehmedln 

mUgtereken mutasarrıf olduktan ve me' mu-~.1 0· 'gv qndan: 
tamamına 264 lira muhammen kıy- n 

• 
ıcra 

metli Tophanede Ekmekçibqı mahal-
lesinin eski Çınar çıkmazı ve yeni Gil- 935-2783 Adilenin uht•inde olup Emniyet Sandıfma birinci 
ğllm sokağında eski 16, 18, 16, 18 ve tl~reicecte ipotek l>Uluİıan ve tamamına 1747 lira krymet takdir edr 
yeni 14 sayılı &l'l&lmm tamamı lzalei len Lilelide Meaibpqa mahallesinin kayden Mektep mahallen A• 
ıuyu için açık &Ttırm&YJ. konulduiun-
dan 9.11.936 tarihine mileadit Par.ar- zlvllrlr aokatmda ~. 33 ~o. taj. 55 Nq. h bir tarafı Munet Ramit 
tesi gUnU saat on betten on albyl. b.- anuı •• Mr tarafı ,_..., .-aı bir tarafı 12 metrelik•• bir tarafı 
dar Beyoğlu Sulh mahkemesi batJur IO ......ıUc J'.o& ile.m•t.dut YB ••a,fı af&lı~ . yaalı kayden ana 
ganlığında mtlz.a.yede ile salrtacaktır. mahallen klsir bir e.nn aatılmuına karar Yerilmiıtir. 
Arttırma becJ.eli tahmin edilen kıym&o ~· .Bo~n:mı kabnd~: . ~in kattan •hf&p merdivenle inilen taıhk 
tin % 75 ,ini bul~rsa o gün ihale edi- zepiai lsaioaimeJJ. ~n Oc:üJı mutfai bir heli, banyo mahalli v• 
leoektir. Bulmadığı takdirde on beflp- · 
el gUnU gelen 24.11.936 tarihine mt1- kömürlük zemin katında: karoaimen antre, üç ayak merdiftlllle çl" 
sadif salı gUnU saat 15 den 16 ya ka- kılan aofa, iki otla. Birinci abada: ahpp m•rdivflnle çık,lan bir 10" 

dar icra olunacak ve en çok artırana fa, · ilri oda "(l»irinfn ·lnii liallion) mmfak ve bir heli vardır. Elek
ihale edilecektir. t~ hava ıazı teaisatı .*1evcuttur. Bina kife bqında olup haricen sr 

İhaleye kadar birikmiı olan mahl- vuııdır •. İo~ ~~ereferi de:ınir pa~allbklıdır. Umum muahası 
ye, belediye vergileri ve vakıf icare- 39,30 metre murabbaı olan bir kiıir evin tamamı açık arttmnap 
leri ve delliliye: Mtlfteriye aittir. 20 vueclilmipir •. 
senelik -evkaf taviz bedeli olan 10 lira 
20 kunı§ ta müşteriye aittir. Arttırma peıiaclir. Arttırmaya itlirak edecek müıterilerin kır 

Artırmaya girmek fstiy~er mu- meti muhammeaenin yüzde 7,5 nishetinde pey akçesi •eya milli 
hammen bedelin% yedi buçuP. nls- lrir bilnbnm·teİninat meletuhunu hamil olmalan icap eder. Mütera· 
betinde teminat akçesi ve uhısal bir kim verJİ, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttır" 
bankanın teminat mektubunu Rtif'- qa& ~eti 10-1 İ~936 tarihine müaadif aab pnÜ dairede ma• 
melerl earttır. halli malaauv• talik edilecektir. Birinci artbrmuı 7-12-936 tarİ" 

Arttırma bedeli ihale lilnlerinden hine müadif pUarteai sünü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar ie• 
itibaren bet gUn içinde mahkeme ka- ra eclilecM: Biriaci arttırma•• bedel, knnneti muhammenenin yu"~ 
suma yabnlaca.ktır. Akıl tüdlrde •1 

-

ihale bozularak fark fiyat arar ve de ~İDİ ~ takdirde iate bırakılır. Alui takdirde son arttır" 
ziyan ve faiz billhUkilm 126 mcı mad- ma••a ....W.Gchı Mki kalmak Oure arttırma on ~ sün daha teın• 
desine tevfikan gayri menkul berin· dit ...... 21--11-938 tarihine müaadif alı sünil •t 14 ten 16 
deki ipotek için ilin gününden itiba- J'& kadar dairede yaptlilcak ikinci arttırma neticesinde en çok art" 
ren 20 gün içinde evrakı müablteıerile tıranın üatüade bıralalac;aktır. 2004 numaralı icra ve iflis kanununull 
birlikte satıı memuruna mttracut e-
dilmelidir. Aksi takdirde haklan tapu 128 ıncı mada•ine tmikan haklan tapu ıicillerile sabit olmıyan i-
klltilğl\ ile sabit olmıyanlar sabi Pt.· poteldi alacaklarla diier allkadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinio 
rasmm paylaşmumdan hariç "kalır- bU haldannı ve huıuaile faiz ve muarife dair olan iddialannı ilill 
lar. tarihinden itibaren yirmi sün zarfında evrakı müsbitelerile birlikt• 

Şartname mahkeme divanhanesln- dairemize bildirmeleri lüimclır. Abi takdinle haklan tapu sicille" 
de herkesin görebileeeği bir yere uıl- ' iile sabit olaıfa~ aatıt beclelinin pa7laımaıından hariç kalırlar 
~:r9a!1~2a mahl7at ~mY!l iltiSulhyeıı- Müterakiıa versi, tenYİrije ve- tanzifiyedeıi ibaret olan belediye rü" 

sayı 1 e "5 u ak f · · · "--de1' ... ecl d ·ı 1 ·•~ mahkemesi başyazganlığma mUraca- aumu ve v ı ıcareaı uc ı musay e en tenzı o unur. 20 ıenelı .. 
atlan illn olunur. vakıf İeare9İ tam bedeli· ~eriye aittir. Daha fazla maltbnat al" 

(V. No. 18500) mak iıtiyenlerin 35 ~ 2783 numaralı doayada mevcut evrak ve ma" 
hallen haciz ve takdiri kı1111et raponınu ıörüp anlıyacaklan ilin ti' 
lunur. (1956) ZAYİ 

935-936 ders senesinde Betilrtaf ----:--~.--~~------------------
latarahı lora Hdkimliğinden: Namık Kemal mektebinden aldığım 

mezuniyet tudiknamemi myi ettim. 
Yenisini alacağımdan eSltilinin hUk
mü yoktur. 

314 Mehmet Kemalettin 
(V. No. 18495) 

ŞiiU Oeman bey Valide apartmıa
nm 10 numaralı dairesinde oturmakta 
iken elyetııı ikame\alhı meçhul kalan 
Bayan Arabiye: 

•.-i"ı ti" vakti n:uayyeninden evvel yabrarak defterdar!ık milli em· - ------------

Heginik Topalyana -0lan borcunuz. 
dan dolayı İstanbul 2 inci icra daire
sinin a:i/ 3092 saytlı doeyaaile 19.9.36 
ve 6.10.36 tarihli cel8elere ademi lcft
betiniz dolaJ'iiiile lıakkmıma 15 :gtiD 

müddetle ili.nen tebligat icraıma ka• 
rar verllmi§tlr. Ve yine mllra.faa gil
ntt olarak ·tayin· olunan 3.11.936 tari• 
hine müaadif 11811 günü saat 10,30 ~ 
lstanbul İcra lı!Idmliğinde bizzat ve
ya bilevkale bulunmadığınız takdirde 
ademi huzurunuzla mUrafaa kra ve 
tetkik ktlmacafı tebliğ makamına ka• 
im olmak üzere llbea tebliğ olunur• """jrlüğünde mütetekkil sab ı komisyonuna müracaattan. 

(8.) (1975) 
Sahibi : ASIM U3 - V AKIT Matbaaal 
Neeriyat Direktöril: Refik A. Sevengil (1950) 


