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Fransız milli müdafaası 
tedbir almıştır 

• • 
ıçın jANKARADAN 

Ankara telefonu 
Burada istasyona iner inmez ma- Delboa, harici siyaset hakkında söy- Surı·ye ve Lu·· bnan 

(Uat11anı l tnclde) Paris, 14 (A.A.) - Dq bakanı -------------

halll hükOmet ve belediye mümessil- ledift bir nutukta F.ransız dıt siya- H ı w •• ' ı 
lerl ile pzetecilerden mürekkep bir sa.sının iki ~ayesi F.ransanın emniye- ayvancı ıgımız sur at e 
gnıpun misafirperver ve beşflş §ima- tini garantinin ve sulhun idamesini Fransa bu memleketler- '-
lan ile k&rfılattık ve Mlimlattık. ie11hdaf etm~kte olduğunu ~r. ke~e den hic iıtifade edememiş 1 h d. ı· 
T\lrk gazetecilerinin ziyaretini haber daha kaydettiUen sonra clemıştır kı: JS a e ) ıyor 
alan bu gnıp arasında bir kaç meslek- Milli müdafaa için hükCimet ted- Suriye ve Lübnaın iadld4ıini ta-
tq bayan da vardı. İçlerinden. birl birltr almııtır. Bunu yaparkefl al- nıflti1I ımuıhtJ. liznİlul Fi'rınsızca 
elindeki k&ra.nfil çiçeklerinden biter lahlarm azaltılması tçln teklifler ha• U ılaurttal gtuetetı JÖlll• dil/Or: y J k • J • J • •• 
tanesini yakalarımıza taktı. Hususi zırlamaya da karar vermiştir. Çün- Suriye ile Lübnanın manda ida- 3 pi maSJ na lrar VetJ en fŞ erJb mu• 
bir tekilde hazırlanmış olan bu çiçe- kü, ~nahların fasılasız artması Av· resi :ıltına ne şeraıt tahtında aldığı· h• b• k H • d b• · J k 
fe burada (Sloven demeti) diyorlar rupayı harabiye 1ürükli1eeektir. ~ız r.atırlar~adır. Milletlerin ken- )ffi Jr JSmJ 3ZJran a Jtmış 0 aca 
ve Mmimi dostluk alimeti diye telAk- Aynı sebepten dolayıdır ki Fran- dı kendilerlıta hstedtk1etl glb{ idare-
ki ediyorlar. ..1.11 tl C . t• clık k 1 ye haklan olduğu için, asırlardan - Aııkara, (l\URUN) - Ziraat Ve- niği bakımından Güçliılerin ~anka• ea ~~ ı e er emıye ıne sa a - 1. 1 1 Js_ıs tıL 

Karanfilin sırpçası ve slovencesi de 'kt Ih d 1 ti 1 do ti k beri en fidCletıi üttiklll arzuH ile kAleti, nıemlekeUeki ha7tan nes l"' ya ı ara uıı11talualetl ınaÇın Mnun• 
ma a ve su çu ev e er e s u - . . . .. • h . k d d t · · B 1 be )'ine (karanfil) air. Dostluk, samimi· 1 h f tm kt d"r F cırpman memleketleri Osmanlı bo- nin ıslahı ışıne bUyuk hır ız vermış a ar evam e mıştır. unun a • 
arını mu a aza e e e ı • ran- • • 

yet nişanesi olan bu çiçeğin millet- kd tt··· b""t" 1 1 yunduruğun4an iuttarmak çok ye- bulur maktadır. Planlı ve muntazam raber Çankaya takımında da bir al~· 
sanın a e ıgı u un an aşma arın . .. 

Jerim'iz arasında ifadece müşterek ol- h" ti liha d" h"ç bi rinde bir hareket jförUldyordu. Bu bir ~ah ma ile her ıUn bıtaz daha leme goze çarpıyordu. 
- .. a 1 b" h·a·- d a;l ld" ' ma ?ye mus ne ır ve 1 r ·· k' Al ·ı b" 1 · · · ·ı b · · b' · · fh G l B" 1... Alt ö d .--ı mana ı ır a ıaoc ea• m ır. ki 1 h' Ut c·h d • "ld" suretle Tur tye, manva. ı e tı• eş- ılerı getırı en u ışm ırıncı sa a- enç er ır ıgı - ın r u ara· nv;e a ey ıne m evec ı ı>gı ır. . t · · · 

Progrrun mucibince Lubliyanada S lh b 1 alardan ancak isti men1n cezasını çekecek ve prensıpler fn, içınde bulunduğumuz mal sene sıilda yapılan ve Gençler BıtlıifaiA 
lel'giyi göıecektik; daha evvel şehir f ... ud ' dubial? a~m yerin? bulaeaktı. Heyecanla "'Surl-~ sonunda başarılmış buhırtaeakıır. llu 2 - O galibi1etile neticeledea m~.-
t.-ı.,__ a e e e ır. d 1 k k · · ·ı· d b k d l d '" .-aa1ud& bil.8 bit fikir vermek totn yeye oğru,, yo a çı tı • takdirde Cumhurıyetın ı anın an u An ara spor mey an ann a gorme-
Gtomobillerl& gezdirdiler. iptida A- Fransa diğer meaıleketlerin dahi· J'ald*t ba ehli salip seferleri malt seneye kadar hayvancılığımızın ye alışık olmadığımız mllMif tilll 
~lar zamanından kalma eikl li iş?erine karışmıyor. Bun:ı muka- memJeketjıcltn htç blf ftladdt menfa- ıslah. vadisinde elde edilen netite1ere hadiseler oldu. 
IHr eatontth bulunduğtl tepeye ~- bil, kendi dahili işlerine de başkala- at ıöteftilJHftlilllzl derhal anladık. mua~lı bir netice elde edllmlt ola - Biraz da hakemin ldafMlsllfİll 
ıardııar. Büyük harp r.amanında si- rının karışmasına müsaade edemez. lnflHti'e a8ılh davranarak ren- caktır. Baıu bir ifade ile hayyan- haml•dllebileeek ollln h haüfteJd 
JB8t mevkuflar lçln hapi!ıhane vazife- BUtün mllletler ahenk içinde yaşa- dl Mlllttllf Cemifetl ile, ntifuz mın- cılıfımııın ıslahı iti, bir senede eı karşısında alakadar spot ldafıl.W 
ainl gören bu 3ato ~çinde şimdi pek malıdırlar. Fransanın beşler kon- taka1anıı afıtttı ve petrol memba- afBfl on senekine muadil olacak bir mi•ln flddetle hareket eımtlfflıf 41-
• Wnf' lcretle f&klt bir t&lôrll löaiö- feransın.daki hattı lıareltetf ne hAklm latt Ut '9ttiiak 1et1,t1ren yerleri al- derecede llui g6tUrUleeekitr. ler Ye bu yolda bir mtieaillaM ılitf' 
laf obaruyol'Jarmıı. litolhm yotu Mr olacak düstur dal işte budur. SoT- dı, Memleket ziraat ve oonomt ha· ri1mı:teceline de emin lnalıa•ll lıl' 
.,_ lll'tia1 taır1p edlyor, ve Jttmla yetJer Birltği ve ng;liz iş~l partiSI tüıı btı~ arü fifdanberl Fran- yatı Jçln mesut bit hadllf ttfkll e.: tetla. Aksi takdirde fna Mı ,., 
aawda ,uD.ıeıı bu yol UJıerlnden L11b- tiis\·lplerini bildirdiler. Şmdl dffer sdlaP lwetinde allilrH bir cazJbe bı- Cleee!r olan bu ıslah ip ı• İki t.titlüı- ıttl11uına me1daa vltlllllt ti• ..... 
Jtfee•em tn IUM1 man•raları ıötO- bilttln memleketler de ispanya lşt- tifatl IHi t4Jptlfl ilidt iilaftt\'İ hab- mette denli edeHktit. tır IH buNa da herke9tea entt .,., 
O,., tAlbılyan&lllıi hmuıiyetıetiflden ne k.1rı~mamttk siyasetine riayet et- rilif tiılfilt8fda, Bıuıdı da ılyatth ı - YetııtltiH mUMH84!1erllll ldateeUetlmlıdn na jletetMtt,. 
tilrl ~ Ye lö§la 11.bahları meler;ne itina göstetmelfd(r. Porte- çddıfiMill il aôftfl ifilı1Hikt1k. nöküniifitii lkıtill ti fnilffill 1itlfa ieffn1 tUiihesla •ddehWtiıl..,U, 
,.. akı4in dokUJa kadar ıisll öbna- kiılit ~ıkardrğr mUŞkU1iit bu bapta Dli lltlte hakdd blf nıuhatebe 7a- k 

llllıt. !ili buraya saat dokUılctaaı ciddi bir ihtar riıalilyetlndedir. Fran- ,arlin 8Uf)'diU fül liadfseler tue- ma 2· - Yedttıt•t •tı&lliılıti, t~ f ın/ bir na/a/f• 
..,_ pldfltm1s halde yine ~ sa bu ınUo:ıkUIAtı bastırmak l~in elin - y'in etlleie başladı. Du da bizi, ir ttştiriH@ örlllilüfllllltl ftİtlidi ı~ Aôafaı (ktJltU:ııf) 1•tt fd&t 
1JINda ita IMrlel't Yardı. Hele U&k· den geleni yaparaktır. liHI tiffqmafli llefbur etti. Öu tirfllek. tetlnUı Gebze kalldfıtıl T....,... ... 
Jatda dallar daha Jtuwetli alt tabi. ıalısd•1e GeHril Oernelln sayesin- MÖIJS!lllklıllRIJ• ftt;ttl Jıaldırflarak at1ı Maa ti1'iJMr 
.ıarı ile öttWll butunuyotdu. Ve bU Leon Blum grevi de nHıifri htUlitiftur. Xarıeahe1 •• , .... Bta Uta, düı- İeı merllftt T••••l ..,. ..... 
.W. lti&rin muhltltideki l&lfMle muı. llu HHi1e &anu ffflefditıtihı rant~ en bu,U lilt•latı aevl1mı111 tiit'4 bU nailda tıiif lılr •ihl7e 1&.-
_..,. •lfhem. bir gUe11llı k&Ufôl'· /ıa //edemedi bl1e Jıhuı höfötii luateaftfhtt Jhifıtı •etlr.JfHlltlr. ıfıttan tw.t&neletı raımu~tur. 
a.. difl1' lufltftU kin1irtft ılfilUfüıi da afiiiitı Mtl11 tılf .tetır•H n aı A/'I i. ı 

O&ıııtt Muhitin felftj l1t oliia11
1 

Parls, U (A.A.) - Amele ihtll!Cı mai öltifötda, BtltUil lıünlatı daUili tf8Lt1JGti in§e edfk!Mtlf, I ti:Ollı.lr aOllfll 
-.ıaMı tok p.ir yetiflyor ve i@li· iş muka,·eleslnin tatbiki meselesin- ıttflHi tı1uitan bir Bati,erı Tut Çittelti liatMt Ü iMİftl llt 91Jıarı,ıgo,. 
ıta 161taklüm4a btlyUk kalıfalfiltilar den neşet etmiştir. Amele, Ucretle - alMlt ijhi yapırotdak. 0r1e Mr Ha- hara Mllne jfetit11H4tlf, h tıl ~ .Aaura, I' (Telefoila) - lht 
,.Sbt btl:vttk ..,ırıer lgliı idi ide Jlit· rlnin yüzde on nisbetinde arttırılma- ntı IH ktıa8181ıif rtl,tf tMI efffklfh da tuH tthtmaıata hqlaı•.,Uf, iHılMk•tJietde o1'•t1llatialt tek aıı .. 
~•- .. it..•t-•..ı tA4oL-• ~ ..... _ sını istemekte ve bun11n için ücretle- bl~ 1 ..... .u 1 dw..... .....,r auul&IU9 Onaquua ...... , .,.. sôiifi, 111 lif111 ~enli ı&e oıtilffe yaın1Masıfla Mai111an feit tt r&f Vr. 
ftnya!dıf da ıllte Ya pi,..,_ IPttWt rin hayat pahalılığı ile mütenasip o- 11,._t: • ..__.... . t.. t 

larak arttırrımasını aerpış eaen-ınao- Gazet;e, 0 gül'Üln nUıayet geldiği- atı ilerlemc1d~dir. Hara f~ia yeiıi- köylttde ve şenfr erde oa iki b.-
ayn bir kıymet veriyor. deyi ileri sürmektedirler. nl kajJMdJJjdr be Sunflttlln bıindan den damızlık PIHat; rerll 11it• ft'a ll•rattan satıp flpnlMaibr. 

L\.ıbliyana.nm umUml muzarası Patronlar, amelenin bu talebini sonra.iri vaziyıetinl (J8ztli!n ~rlgor: sığırıarile kıstik tı i&Jljf llft &1i- ltljler tfiı luiSttl&llal aUaWnl• 
~mda bir fikir edindikten sonra reddetmektedirler. Suriyede birbirine yabancı iki bü- nacaktır. fMİMİftl Ut tofliliAflli, lftitlil 
~ tE:pcs!ndetı qağıya indlİt; geİitiiı Blum, patronlar amelenin meta- yük ı·itle, iki "kavim,, karşı karşıya Konya, Çukurova, ve Sultani} e için basılan alfabelerin realmltrl d• 
Orta yerinde Ahiefika gratsiyellerl Ubini kabulden imtina etmekte ısrar buluracaktır: Dtidilerle Aleviler. hatalarında bir k1S1m binalar yapıl- şehirli ~oraldan alikalandrtat11k te'* 
.,WJtde yapilmiı olaii oh tlött katlı eylediklerinden ihtilAfa bir nihayet Bunlar, bin Mnede11berf, kendileri- mak Uıeredir. Bu haralar fçin yeni kltdt!dfr. *9t aırsftmWıiti nst katma çılttık. ..._ 
~UJManm ôrlaSmda bhiim C1aUıta vermeğe muvaffak olmaasızın 1teee ne hakim oliiiağa çatışan sünnt müs damııhklar tedarik edilmere başla- Muhaoırlar iskan ediliqor 
,Wesl fibi hAkitıi 'bir fttlfa ile ytilf- _P_a_r_ıs_e_do_·n_m_u_ş_iiı_·r_. ------ Ulmanlata urp 111üea"dele ediyorlar. mıştır. Ankara, 14 (Telefonla) ~ lhtl'tla 
aletı bu bhia beş, i.1tı yıl enet yıirml Onl:ırı birbirlerinden uzak bir kin KARSTA Romanya8an Tulaya gelen 1900 ••· 
~ mllymı 4tiiara, Yüil Ttıi'k pötaliı Habeşistanıh ha/c/t.ıa ve kaft ananet ayın;or. Karsın Göle kazasında asri bir Hatir lskln ec11hnek Uiere Şarkıtll· 
ja(t atkli bliçıilt, dokuz yüz bin liraya k . • ... Bu ayrılık o kadar derindir ki inek:ıane kurulmasına başlanmıştır. ya g8flderilecektir. önlıaUılekl MI• 
mal olmU§. Fakat kira ittbarlle bura.; nz koruma lÇlRu yeni kaT;alata ha!ir olabiliriz. Suri- Bu inekhane için şimdiden 140 baş ta Balgarlstanda'il geleeô t11•'hffit• 

Nrfedllen para ancak yil*:le Uç yede Dürzilerle Aleviler arasında damızlık sığır satın alınmıştır. 1et de Sivasta lskiln edileffltlftdlt. 
u.--a.L""'"' Mr 'tiridi! temin edi•öf- Portıiit, 14 (A.A.J - Gidil Ha - hilrp çıllacalt oiursa, bu işte tama- 1 1 . kh · e aygır deposu ...... 1 '.:-'~ ' bcşistanda kain Gore'deki Habeı hü - mn bltıtriif davrataititlecek tek det· nan 1 ıne anesı v da 1 k Sıhhiye ve lçtiMaf rar•ı• Vean 
..-:111· Acaba bu kadar az bir varidat liiititti feisi Raa 1mru, bütün medefit Jet olan fraftllit nasıl hatekef ede- sığır kadrosu ve mız ı ay- B. ~fik Sayda•ın Trakyaaki tef• 
~ 11 lfMaf ;afiyi ıı8ll1 ha~ memlekettere ve bilha.. lngilteH}'t k" gır :r.iktarı iki misli arUırılaeaktır. ıtşlet• ayın yirmi bithide bifftfldltı 
ilaf • N&J8 'Wi11Mlfı aftp dd4ttri ce • . nura da yeniden iki büyük sığır ahırı •• .. .. • ' ,,, ,_ 

- Bu bina Llıbliyanada mütekait- hitap eden bir beyanname neffederek (Müttile millıJ:tt"t'iff bit meıeteyl ile modern bir aygır tavlası yapıla- Gumrukçulerımız tıtıcıtc 
Milletler Cemiyetinin önümüzdeki asam bf- t..:.u:•rn ~6~• "'ıriakfli~~""3ır ~ 

lılr llf'1ıMAJndf:f'. Bftli.IMD ..._ __ T8P 1 '-Ylllll fllllt:lft:'H/:; O (M;IAUU •] Caktrr. ••.11ahatıne çıkıqorlar 
"l!!lua 1,. Y--· blesinde Habetistartdt haklr olan dava- ~~, 

Ba pifa RdDJeifet.td ~ gı- ifiu mtıdafaa @tmeleff ricalifula bu • üı J ORGANtıA!JYONLAR Ankara, 14 (Telefonla) - Güm• 
lamaz. Bir bankaya konsa faiz Kıaa Haflcf naberler U.ıun yayla at ye1iftir111e orpn·- rttk te tnhtsarlar Vekaleti Galata 

.._.."""'...ıın .. ~- a...~. a..a- ile ~Un ·l~un:.:..m~U§~t-ur..;;,;. ~:...=..::.=-=---.......... --...-..__ l d 1 "'-IJ.A~u UG!la ı.uaa uu1. - • tngmz ıtralifüi · suikast suçtle zasyonu, yetiştirme işini hız an ıra- ithalat gül'ftrilğü müdürii B. Meth •tun kaYlJilması ihtimali de vılrdır. lan te)1&rln liet tUtUllJtl görillUyor. mUttehim olan ltlandalı Mac :Mahdii, cak şekilde genişletilmektedir. ile Gıtlata 7olca salonu llüdürü B. 
1i Hnyıe Mr binaya yatırinik ia.- Ağag parçalarının ne gibi ameliyat bit sette hapse ftıaliltfim olmüştur. Trakyada vücuda getirilecek teş- Cevada Almanyad:ı altı aylık bir 

plerine en ma1ml hiP ~görünmüş- ile ıtlğıt haline geldiğhil göStermek • Amenltalı tayyareci Mervill ile kilat için incelemelere başlanmıstır. fefkik nzifesi vermeği kararlaştır~ 
;Mr.,, için bir klğıt fatirlltasmın kUçttlf mik- Rlehmaıı, atlas okyanosu oylu ile Ame Htf maksatla oraya gönderilmiş olan mıştır. 

Gratsfyelin üstüne yanyana kurul- yasta. modelini vücuda getirmişler rikaya dönmek üzere 3.03 de Sotittettı he) et tetkiltlerine devim etiileldel!ıt. 
•111 ~ anDiör He çıkıJ.ıYor. Aun- sonra yol yapmak için t8' yerine i- pwn tityife meydanından havalan • nu wtkilder bittikten sônra Trakya Kı•• "nll•r• h•lierl81'1 

erden 1mi taıiumlen hU8Usi olan ğaç kullanmak usulUntl de göSter- mışUtroıt. hayv~nlarının ıslaltı işi için tetk.fllt- ---....::..;~.;...;._~--..;..-...-...::..:.;..:.;. .. 
apartmı.anlar içindir. Diğer ikisi ile Jiıişler. Bu usul ile yapilan yolun en • Varşovada Leh ve Aimiliı futböl Jandırılmasına fiilen başlanataktır. •ERZURUM Y ALIBI B. JMrann• 

)'ükan kattaki g811Hıop pJb)ıyor. üst kısmı katran olduğu için bir nevi maçında bir takım .kifnscler, bu maç Bunlardan bafka -.nıt1att4ıf- Ofdti •afillflne 11akll 111ift11. tüdi~ 
lu gtZliıonun tar~ tıdre asfalta benZiyor. mUnasebetile bir çok Alman ziyaretçi ma tşf etrafıiitİa İlüleBIMI bi1tifl- dıtffiHI etiilştlt. 
t.ıtilıca etfaftaki evW, apaftıtiliı- Sözlliı kısası LUbliyana sergisi Tilt- sinin hazır bulunması aleyhinde so • mak ttt.ere, hOMlidetd tik tiaİilflii 4i 81lllllYB JtillALlfl aiase
far pek &iiğılaroa gMIDUJOf, Ve on kite gRri otiniölaflMaıl istifade e- iiiiifdi ötlfiiij'İjMf yapttıJliifttif. bir heyet Karsa Te dilet Mt My~t be ii&dlrilllfie şu• M14llttetHade• 

r88rt katli apiLrtımaılin tistWM llS- deirilyen ttıemletetier lgin guDlete@ • MititJüf)'idi ftmeil hatdvtlann de s~n baltatda Ürfiti jliidefl~- 1f İlJd Te teflae iiMii•t •iiMAebe 
JIBJen bu manzara huıana ~·- iQe!'Sliıde tetldltler yapıli.eak deree&" tiirfUltina ufriliij otiii ia1ie; filJı1ü celtt•r. İdtfe1ti~liidfl ti. iri M;fİI edil· 
ki elli, altmıŞ katlı gri~ att- de milkE!mniel bir eserdir. Bu aergt7e Bir tfeiide iti Ji'8fi Miiit Ye ieleti An/ta,a tD•IJ ,. ·~ltMg,,.nıft illtŞl!Tlit. 
~urnyor. Ltıbliyanali ~r, kuş ba.kt11 bir surette girip gıafııt- teJit aımuttur. w ~'"' .. uy• •ısvJ(jlllftB - ftat Mçail 
1a btırida. birlikte ça; ftUM \'8 tilf ilAt taiı sonra orman denilen tabil lin"e- ti Km~ Ua gölU siltlİWJD4e ljettlldl lrlletfftoff iiaMas Aıett• •letf 
hdtr JtontiŞluk. tin bir mem1elret :için ne ltlJU]t bit bit inhidam (dMüj ve g610iı ltilan nln ı~dA ctetl kdf ijlil :fh lttlotuk 

Oncian sonra ee~ ;ıtttıı. iıimet olduğu daha iyi tüıi8jıli1ot. ltOylefl ~, if6 ldti M)'iat var- Ankara, (KURUR) - Ankara itoıiteftjill yetJUnljtft, 
Slovenya Yugı>slavyanm ormanla- Yngoslavyanm onna.n malinllt dti. sper bllgeaf bliŞ1laa1fll İNltfl ıafe-

n ile meehur olan bir mıntakasıdır. ve mamU1ltindan yaptığı ilıtaeatil ' ltibel iffiptfitdfl~i fnguteteye rl Iuittr11S1nr ta11taiıf 1'1f 4'8ük1ta1e 
Onun için bu mmtakada ormancılık mikün blltti memleket ihtat!iü: gttıöeJı naete PBft8itttten Ocmı~e kupası ortaya lletmili #ifeflle lat
ft tahta işleri çok ilerlemiştir. Yu- nm J1hide ylnıö betüıl btılmutadit. isinilıdelil P'ransız viJ1iıtliiıa bimnte - bol mevslmlfd ii~ılıf Cildi. 

1ar A 1 k Her halde bid1n Yugaslavyadan of ·'-' Dün tan•ıtıftif takımlatımıı ara-f(Nllav vusturyanın ormancı ı - ur. 
endllstrilerini tamamilc tatbik etme- maneilik salıumda öfr9DeCeltilll W i Tiffite61 Le-.iflo'\tskl tıe !JeV- sında yapılan maçlar hereeaniı bir 

muvaffak olmuşlardır. itte Lubli- ook eeylf? vatdır. _., UM • ~1öl - ifoalkWa Bava spor günü yaşamamıza tesfle olda . 
.,1Ul8. sergisi Yugoslavyadaki orman- Se'filyl gemikteıi 8onti maliaiü • ~Util tiit.IMelf Mos"itöVIM fefe Bölge şampiyonumuz Ankara Gücü-

ık işlerini göstermek için kurui- hliıimet re181iıin verdiil bir ~ lüıJtle'fliff. nün Çankayaya 3 - 2 yenilmesi gü-
UflW'. bulunduk. Ondan sonra fJted'c hatettet • Çinae Atamasolca ortnanlarmda niin en mühim hadisesini teşkil et-

llurada qaıoJarın clrude?i, tekille- ettik. ek.setim Kdr'eli olmak üzere üç bin ki- miştir Bu yeni1mede Gtiçlülerin 
JD1dtalar.a8J 111uııeri, ağaçlatından ASIM US illik bw komüniat çetesi te§ekkül et jalt8Stzhklarnun tesiri olduğunu kay-

Diılll istifade edildiği, ağaçtaa PP1" ml§tir. detmek laum ıellr. Çünkü oyun tek-

Pakti iç·n rafret re 
devam o'unıcak 

Prag. i4 (A A.) - Çe~ovak ma• 
hafilinde söylendiğine göre, Çek - ~ 
yet paktına milpbih b;r Romen -. SffJ' 
yet paktı yapılması husaıundaki rllf " 
retle devam olunacaktır. Bu bıptılki 
mlzakereler TitUleikonurı iMif•~ Mi 
clereoeye kHıir teMbura ~ 
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Yasanı St1ılrl ER1 EM 

Partiler arasındaki 
1una boqu 

Hukuk fakültesi dört sene oldu 
5 • « 1 77 o d r I l 

Fakülteye bu sene girenler dört s ne okuyacaklar; 
dört sene oluyor Romanyada liberal politika! Bu politi

kanın dayandığı esas noktalat neıerdir? 
Ankara Hukuk fakültesi de 

yor. aeltt fit'atnia *ttıfı eıtcMrdir. 
Konservatuvarda 

ı.ükrularla geçinen memteket şa
yet bit tlaıkan parçw iııe ve bu is

tikrUlar prp Avru.pum4an bir altm 
olu ftaJt88Ue aJgyorM bu memleket· 
te polltikanm nizami liberal olw.k -
tir. iaaayicle galJllPI IODZ'a ondan et
tiji kin uoueı. aermayeei haıliııde a
~ ı--ı-ıan .uren büyük metropol
lei' pUa)anDI ileri sürdükleri ınemle
ütlerla lt •• dıt politikası ile çok 
ciddi IUl"ette meşgul olurlar; an.siklo
J*IUI »lltileri galeyana gelir. 

Ve hl~ bit ttrmü ek klı' etttıff""· lfah-
tmıltl smai:t'~ ytık~ fitata •- Bazı dersle,. bu seneden 
tni i1öliğa mecbordüt. 1Şt~ RMbeı •t ·b 
köylU8UitUJ\ ~irdiği acfltlı vak"a: ı ı flt•n parası• 
Sitııtt fiyatlar ile zirai fiyatlar Ma- okut&ıfaca/c. 

Medeni ahllkları nükseder. Hukuk 
felMfesinl tıpkı Montelquieu gibi an
larlar. Bu İ§ adamla.nnın binlerce ki
kmıette u.uldarda ina&nlığa bemiyen 
bu anularmm aebebiıU anlamak müş
kW dejildir. Önde miaaller goktur. 

1788 d& Fransanm ayni cinaten o
lan adamları yani müteahhitleri, ban
kerieri, tüocarlan mutlaka kralın hl
kbniyetine iftirak etmek istemiyorlar 
dı. Montesquieu'ııun fikirlerini onlara 
ldlr&tıe kabul ettiren on altıncı LWnin 
4 ınilyar f ran.klık borcu idi. Ala
O&klannı emin bir tekle bağlamak i
çln en keetirme, en akıllıca hareket 
bU~ hAldıa olmaktır. 

1789 kahnman1&n her !J8Yden ön
ct dtvleUiı b•zinee\ne hacia ko)'lll&k
la ._ ha,lamqlardı. 

mtıdakı bu teva~1üktilı'. 
Milli köylü devleti, tiu mUphede

yi esas tutarak 1tu bakaizlıfm orta
dan kaJdttılıilüıfıı kdtediyot. Bu 
gayet misit bit oeY oltnakl& betaber 
tahakkuk edebllttKlBi için biJtUb mem
leketin ekonomik ve sosyal ie§ki
latiiııh toptatı değişmestn~ teTalflrtıf 
etmektedir .. 

EVvell kt!çUk köyltliitin tstıiisali
fii tanzim etiri!li e<fflri da mıihSulliı
nın sauemı nt.i§ ıtooperatlfleoti .Ya
stWile ve detletm blmayeille le
kHleildtrmetidit. 

Çtft~nm enifltlfl amade umumt 
miğaialar ve fJiloUıt btıhiiiiii&lıdit. 
Bunların sayesinde mahsullerini is
tifidirtlandıtffütlı ve 5H' Worantage 
ameliyesi iJe lkıifi geleh kredileri 
bwarü en iYi fiyatı belllemefe im
kln göiiltmetidlr. M08tah8i1Jetlfti ilah 
8Ulleritı mıallettlr1iınestnde dalma 
kooperat« teflıllitmni yarotmmı gnt-
melidlr. Böylece şimdiki gıDl ham 
Jiiltflde defil, f iiat lşlendiliU!ft IOnr& 

iöiliibİtbm eafiiiabttıt. 
BumDi l!;tB hİidltiiı!t Di~t dl

haneleri, falirlii.laf tail8 eaeffk köy
lünün bu t1e1Jii..yi tildıakkuk ettire-

Konaor\'atuvara talebe kaytt ve 
k•bulil ayın on birınden itibaren baf.
l&m19tır. Kayıt bu ayiıi jirml sekiDn
cl gıiııUne kadar devam edeeek, o
güıideıı sonra eakl t~tielerin ıtaydı 
yenUeruıılyecejl gibi yeniden talebe 
de aımıruyacalltır. 

Kaydedilecek nanuet talebelerin 
seçme mUs!lbüalan yapıl&C!Ü; kaza
nanlar asil talebe 7azilaeak1anlır. 

Geçen ııene hazırlanan ye eehiF mec 
llslnce tasdik edilen wımatnameye 
göre piyano, şan, keman derilerinden 
maMaef pahsız olarak okutulaeak -
tır. Ba ieiıeden itibaren nuarl dera
lenlan de tıcret almmıyaeatrtn'. 

Yeni WJmatname iJe program& 
kUlttır sahasına giren ''ırlilli tilrktl 
\fe daülar,, lltmll bit ders de lio6-
m111tur. 

Bu derSln hoeam hentls taym edll-
memiflir. 

Koruıenatuvar muaUJmlm herse
ne olcfutu gflft tiu 88De de lidllıa li•· 
8U8f, UCUS kcJliserlef T~• 

Muallimler bu ayın smıJarma dof
nt teplamp lroneerlerill prOgnmmı 
huirlfyaeaklardır. 

&lira d& huau81 mUerıaeeelerde ve 
pJwmluda llli;yen pM'alamıJ da huku
k1 bir pnmı,. beiJeınıllardı. 
BlltlD 0-et" tuwlmM ideolejiei 
lllmmJanmm prp Avrupuı nıU.,- Wiftelbil temin etmelidir. ~ötl• tta~•lt4;1 

DShill UeaM yentacıen, ınmıtin r , r g[' zeırns' m ·r 
~-~tk6!~ .. J.tb!.~.-~~ 
ooluı:Jur. 

Hatt& ... ı.t fırka hlk&yMt yine 
"- Garplı ile Balk•n1mm alıt verit 
OJlnıu idL Romanya 1N eaıt ..u
retten ne daha ileri, ne de daha geri 

:~~u:ıı1._mmıuın: Mvw "'"" ı u .. 
tipin 'bltu ~ ii' 'I ' ' "'' b' ' 

71.pbklan ifbl _.,. bed8Hne mu. /J ;1 
s1r otma:rf bilmettdtrıer. antıece 116y· it poııı ttılJanca ata'i'tik 
il maliftHlntln t8:ni ...,., '111' i'e lmJat istetli 

~. 
Berglarmm yöade 93 bil yabeıjcı 

ilUbular tepil eden bir Jiıemleket
te tiearl 1ennıayedarhfı ancak lil:Jen.l 

1iıllll '6lit ndUdm w mllftart1e to-pıır. liaindt, *1itt, Mıço, :Mtiıit&ft 'le 
Üaktldar merkezi polislerinden 1415 
numaralı Oımwı ev\fellCl gece saat • • li 

Muhakkaktır ki bUtün memleketle 23 te Karaköydeiı tlliisitı motöffine bi 
partiler ortumd& )'er tutabilir. ri istilA eden ve otartlk bir ekonomi-

RamanJ&ltlD hayatmd& Jl8l10lla) ye doğru temayül eden ekonomik 
liberal, JUMlyonal k6ylilı halk, liberal mllieiçl1ik 7• ·rıt memleketlerine tok 
georgist, naayonal ağrer, sosyalist zarar vermir ar. Milli ıWıaylin her 
gibi putilere aynlmıı ise de hakikat- tUriU proiıubitionlar ve hadden ful& 
W Öd bi,tt parti bu muırlcicıen.ta gUnirltk tarileleri himayesinde te-
Mkiia 'hhmriiaktaaır: şekkUIU en kalabalık sınıfı tetkil 

Brat;;motıun Jlbetallerl, eden ve bitim devlet teşldtltifnıza 
Bi5JlU pirt19icür. eeü 6UJı llôyltim:ttm iôD dıirl>eYI Vlir-
LniıitatW yalaılCI ~ itiüttUt. 

ltamanyada yerleşmetd ..uıA dl)'a- f al;ancı ma1larm memlekete iÜia
'-i bir j:loUtiHJ'& ı&hiptlrlel'. ıtu po- linin men'i veya f&iila ıiliuma tabi fu
ltttlr•nm ana hatlan daha .bil deh- tulmalan yukanda ~ttğli:iıtz 
lllncd Ulrda tehdlilr etnııifir. !"aban- fiyatiarö acM!ltti ~ ybl açmış 
t11 11eeret 1e1111ayedar1an lJ6 aii1it- Te eııa gttttk9I fulalafhi1tııtbf. lılil
Jnalıi, lıattl sanayii onıatm aaye.lı'lde H aaayl dlenl tthal lttlnuntı ne hl
..._ etttftfift. maye,e _.., oklUJarmı liildMe-

BUM mul:a'bn, mmt köylil patU&i- nıwıen • fUI• ~·•tımü tattf91n1 a-
1illı 'lft'ejfialpterl ltöYHlyU ıtuttariıWt rajarü ft,atıari Jlkieltiyotlar. J'a
""'tiıta W.lıiit e!det. kat bu fiyattan ytıluieltftle bir ta

BUkrif tıırlvmtteai profel0tle'MD- raftan l&ll6fl IMhnlleriniıı en IJUyUk 
: '*8 ini pt6gta!ri1 ea:Yle anla· mUstehlikl ele WSyMl ımlfmm ifti

ra 11~ ualbysrlar. Dijer tar&f-
Mıitt k6ylil parfüsinliı ekonoıDlk taıl \'eril clalrelerinla mn6I 1lira 

tft6tranıı ıiiemlekelliriwn 11011yll vui- gittikte fUıla yiltle1H!M8ine yôl a
Yetbıc1en doğmadır. Rom&nya bir gıyerJar. 
k~ memteketldir. Şurada Pai'adok- versı ft;ül*Di ~ teap 
ii1 bir teY vardır ki o da meiıabii ta- ettirlJiıl~ l'Jyatı.mı ~ tse 
büy6 ltli».nte o kadar zengin olan ribgiji ~M'. B67Jece Mi bir 
bti memleket blltnn Avrupanm en tar fihtf dlılfe ~le lhmıldaıbyoniis ve 
lth' k"8y1Q idlıifmdarl mUteşekklldir. bit .W. lıö1Klnilii llt1N Jnnrveti 

Du vatiyeti icap ettiren bi.dieeler ıuıaıı,ot. Hei'kes etıl)'et 9eJd1ur. 
neler oldu? Sık mk aöylenmiı elduiu ( At?allri e) 
libl bunun sebebi Romen köylllsUDUn ..;.;.,------..--:~:....-:--~=
oabımasmda mdır? Muhakkaktır ki ~AN' ŞiMENDiFERLERi iŞi 
hiç bir köylü bizim köylüıriüzden fu- 8at'k fimeıtdiferleriıdll htlkQıdet.e 
la tefkilltla çaİJIJnıyor. Toprafdı fen _.... mlclcleti :JÜI~. Birin 
nl teVZi edildiği ve Romen köylüsllnUn cltelria &1DDa on aolntMdıcl& Anıdri
ıeını 5*t!Müt eden efendi uğruna ça- ya plmif bul11naeak olan heyet. 
lıftifı idi iU1idi Amildir? Bu 1917 firketin 1&bp itin 1isıın &elen temas
detf c?Wel aofrd tdf. Fakat iraZi dev- lan yapacak ve mukavele imzalanır 
l~tleştırildııtten iOtıta köyUiiiUn DWı tıtmlatmıai derif multlıeiesl bi.şlıya
ôldu. BbAa tilmen kayftııiOn vizfyeti d&ktif. 
~ ~Udtıd .. fe'liaatf. fdaff buıi41ö it>llra o'huncii ~letme 

sn. 116tfdecsır? i'.Gyın itiiifttfm mtlfettı,ufl «>iuil aevıet deJiıiryol
~fMi ... tiyatm&üı d1lda alllMI· ıamıa İ>if1An.caxtd. 

nerek Üsküdara geçerierken Kii kule 
si açıklannda mo'tör ~. akın 
fı1a ltapitatak Kınalıad& ~lanna 
kadar sUrUklenmi§tlr. 

Motörde bulunan polis tabancası
nı çekerek havaya bir kaç el at
mq, snlh seeini duyan HU8ı:fll kapta
nın motlSrUbden lmdaUanna ıitap e
cliJiiıijtır. 

Sulara kapılan motör, diğer mot5r 
Watmdan çekilerek VskUdara getiril 
mf§tir. 

Ruhsat•I• •Bnnetrililc 
ettiği için,. 

Sarıyerde Bağlatbaşında btur&n 
68 yqmda HUle)tiı1 ruhaat8ız bJarak 
sUnnetcilik ettlfirtdell ihbar thleliae ya 
kalanatak adliye1e verihnittJr. 

DENİZE DÜŞMÜŞ - Ktlrtulôlta 
Papas sokağinda 28 num1ıraıı fille 
oturan Fofo, Büyükadadan tstinbtlla 
jeqmek USerEı vapura bl~t1ten aelllze 
dUpıüf, sandalcılar taratmdan kMta 
nlinlfbr. 

MOTOslKLET ALTINDA - say 
matıiyede Namr İzlet BOkağmda otu
ran dokuz yqında Haıniyet ÇUlıka
pıdan geçer'ken 9 numaralı motosilde
tlıı altında kalmış, vUcudunun muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

1'RA:MV AYDAN fNERKEN -
Tozkoparanda oturan 22 yaşında Sa
ra, Şişli - TUnel tramvayından iner
ken düşmUş, bqmdan Yarala.nm.ıı -
Ur. 

Sara, Senjorj hastahanesine kalaı
nlmıgiıf. 

BtSlKı.E't ÇARPTI - Göztepede 
oturat1 StVas11 Saffet dUn blslktet1e 
Bağdat ~addesindetı geçerkeıı J\il va 
Emine isminde llti ktza çarpitiJ3tır. 
Butııatdati Eınine ehemıruyetll ı!Utet
~ yaniatıdıftndan Haydarpap hasta 
Mllıi(S bf6ırJ1ttıııttt. 

önümumeki ders yılı ba§md&n i-

ti.~ren hukuk fakUlteal tedrisatının Sporcularımız nittı· 
dort yıla ~ jgm tlnl\'endtecle 8 
bir topl&rıtı yaf>ıldtfmı yumlftık. 

Topıarıtı biveratte rektöril Bay 
Cemil Bllaelin bi.JjkWiğı altında ol
mut ve yttbek tedrlal.t direktörü Bay 
Cevatla hukuk fa.killtesi profeeötlerl 
bulmiiöüşlatdit. 

Fikttltenın dört yıla çıkarwnuı 
toplantıda Uzun mUnakaşa1afdad flOll.ı 
ra kabul edilmiştir. 

Yeni tedriat tallmatnamMt de fa .. 
külte pi'Of~ lidifeküp w 
heyet tarıi.fiftdatı vtlcttd4 get!ftlmft
tir. 

ÜçUncU amıftan bir miktar ders
ler döi'dtıncll ınrufa alttmiış ve Uçtıncü 
sJiıif a da iklıict iıiiıttm bazı dersler 
e1denmijtlt. Haztrlaıwı tallmatntane 
külttır bakanlığına gönderilmidth'. 

t1ntvetsiteıılii bu karartıti Ankara 
hukUk takWteslnlıi de kabtil etfileld 
icap etmektedir. Ankara hülı:UJf fa
ittıı~ l:Mllit oldufü a61lye 'bi.biı
lığı ile temas edilnU§ ve mtıs~ bir 
neticeye vanhiiıitn'. 

Tetıt lttılttiiı: fakulteBİ tıt1ımatnıüne-
8t veitmer heyetitıde de tntıiikM& e
dtidtttten aoiiril, tatbilt saliaami ~ 
cek ve bu yıldan itibaren hukuka 
ratttıtiiiat lutıiteyl d8rt :fılda ikmal 
edeceklerdir. 

İkiiici ilittf'ta olüiar )'bie ~ ta,.. 
1lötitnaırıeye gM9 ilW«tt ederek iç 
fıİ bkuyac&klatdif. 
~ ;ti1 hillttı1t lakftlteSttie filitr

lan ve ba Yi1 da ~1mı ltıitlııüLlrda 
ikinci sınıfa ge1:tnefe ftlttfatfa ola
mıylnlar yeni taliiıiatname hü1tümle-

Ya6ancı meml.1-ll•r• 
doçent fJe ttli•ttıll 

gônd.rilec.lı 
KUltilr Bakanlığı etild ve staj )'lip

mak ilzere yabaneı memleketlere do
oetit ve allSWı pncte~ Jl&Hi' ver 
mil ;;e bunW ~in w taıbiatiiaie 
liutrlaiııtıtttn'. 

Staj ve etld ~ bere gltBlek 
l8tt7etı &rgent ve aaJatanla gidecek
leri yabancı ıııemleHttn üt1b, WU.er 
sitesini ve hangi i>ranj Benu&f ~ 
ealdanm bildiren bir dileltO' 118 fa
ktllte dekanlıima möraea.t edeoekW. 
dir. 

Dekanlık diJetl 1Mştıbfieıt tımere 
fakülte meclisine h&Vale fide"Cekttr. 

ıı&!elts hamı tetlllll ederek flettee,; 
tte mu•afa tnflr8e 41ôgefıı \'eya 819" 
tanın gttmeiine milaaade edilecektir. 

Gideeekler araamda imtihan ver
mek mecburiyetinde olan doçentlerin 
imtihanlarının bu giflite iastlaınama
sı ibnndır. Tahsil müddeti bir buçult 
seneden f ~a sili'miyecek, ve dönfltW 
bu mUddetin iki miıli nniveraiteae ça
iıeacaklardır. 

Bir yıl içinde bir doçent ile ancaJI 
iki asistan gidebilecektir. 

öğ1etmen okıılla,ıtttllln 
bu 9,ıl nıezun oıanlar 
Ktııtnr bak&rıltfi i>u ya ~tmeıı 

oJtttİhiriridfln ~n olıtnfafi tUrHl vi
lAyetlerin ilk eıruı 6fl'etmenliklerine 
tayin etmittlr. Huırlanan listeler bir 
k~o güne kadar lfUltüt direktörHikJe
rıne gelmiı 'bulWIAeaktır. 

DoCtJllt 1Mtiliafllti ı 
Otuz eylUlde Universitede bir do

çentlik imtihanı yapılacaktır. 
ru imtihanda kazananlardan i5 

kişi türlü fakültelerde açılt bulunan 
doçentliklere tayin edileceklerdir. 

Regaip gecesi 
İstanbul milftUİUğU:iide'tı: 18 4!y

lül 936 cuma günU ~ bltifte mü
iadit oJınakl• 6ntııtıfti.deli ~fiem
be glliıU akgatni (cuma g~J ~eı 
tegafp oldtıfti llltı otarıur. 

ilk lcorı11•ımt1ıat 19 
Eglaıde Moskovtıtttt 

yapılactıJc 
Doet Sovyet §eliltiel'iıide sp 

mulan yapmak için Sinop tnc 
ve f&tt1 19ft7önkurul üyest Cc ~ 
k4ftba Lıc:ıada71Dın reislitinde dun 
hlNJMt edea halkevlett spdte'(ı1anmtz 
l'ihtimda patU ıeny5nkutut adttıa :var 
Uye C:iresun mebwnt Münif Akkayl 
ve halkevleri adma da genyönkutUl 
ilyeainden Erzurum aaylavı Ndl Katı 
IU Uğm'fanuf]ardıt. 

tJfui'1amlidi. f;tr ~1t tnebus Te it*' 
mensuptan da bulunmuşlaidıt. 

~ulai'imn, halkeViıttbıı teman 
etttleniit ve dast fnefillelteti gatmetihı 
.wttıd '9'e btt spor vatifesi ifa etfrie
ııin beyeeam i!:ttıde btıytıktetınin g&l
tetdllf ya1mi ilg'lden çok mtıtehassla 
olmuşlardır. 

:Kamemtz 16 @ylUlde <>den.ya 
TUaealt, ôtldail doftüca Mdltltovaya 
giderek 19 eylftlde :lıfosk<Wad• 1111 a
ıaraıt fut.bal Te eArlfn ltarjilqtnala
fr ;&paaeaıttd. 

20 eylftlde ğftt@i ~e bisiıtlet, 21 et· 
ltılde Sovyet muhtelit takımı ile fut
b61 ~1tüı flifnlacalr, iônta Le
nlngrata geçilecektir. 

i4 eyluıde LefHiiftatta fatbôt ve 
tıııUdW, • '1JuMe 'tiliHr-ıet 'Ve ~tef 
~ jlfhfadüttt. 
~aMMtt 1Httıdan 9{fflf8ı tttfer 

bir kag şe1iire dana gıdip m&&lialar 
yapacakla.tdtf. 

C. H. P. 
BııglJn toplallOtti k 0011/t 

kongr•le1ı 
Bal1l1i beak JIOD&'t&lfltl YüM., Si

livri, Çatalca, Fatih, Eminöntt, Be1-
oğlu, Beşiktaf, Bi.kı:fköy, ilçelerinde 
ba§lıyor. 

Bu alriMJı SlllvrltM: 1'eteköy, Gil· 
mUşpmar, Yalovada çiftlik. Samadlı, 

Koru, Taşköprü, Çatalcada: Murat, 
Tep.etli, Fatihte: Horhdr, Sultanae • 
um, EıdftJönhde: Hoea Jliyasetttil, 
Befoilunck: &liliı Begildqta: ~
kes, Balrırkaytldde: eamıu aemt ocat 
kongreleri toplan&Ciktıf. 

BOOAZJ.AR IWMl&YONU 
INGILT~U MOMBSJILININ 

VEDA ZIY AFETTi 
Eaki boğazllr ko'fnisyonunda lngile 

ter@yİ tem8tf etmıı olifi fiay Mac 
Donald yakında memleketine d6neoetf 
l~ln, dOn akpm Par'k dleittıde bo -az. 
1&.f İtoitii~unti1i eskl refst amtnll 
Mehmet Ali ve Yunan, Buiğdr, Ro
~ te dt~ atJl(ieıttJ1tter1ete bir ve.o 
li Bl:;aleti ~ltt'f. 

Bü ~letle'fm 'tlir'İdyedeNf aı..şe. 
fnllltierlerl :ffllliı.fesfh &fazlar İtamıa. 
yonunda aza bulunuyorlardı. 

ÇIÇEN YtflDAN BAHCIVAN. 
LARI HAMI REISLlal 

İstanbul giçelr ve fıdan b&hç van
lan cemiyeli, fevkaiide btr içti ' ap 
mış, cemiyeti hami reislifıne 1 m.r 
saylavı itamdl Aiaıoyu se~miştu 

Hamdi Aksoy, Tilrkiyede çi 
bahçeciliğin en bUyUk hamiler ı D 

btndli. 
Hamdi Aksoy, cemiyete gönde d fi 

bir mektupta ıunları 11öylemek dır: 
Hayatta yegi.ne sevdığim ağaç , e çl
çelttlr. Ağacı ve çiçeği Eeven mil• 
İetlete medeni derler. Ciçek ve a -aç 
zevki ve sevgisi en ) iiksek med n t 
ölçUsU olmasına nazaran biz d~ m ·ı
ietimiu bu 7.evki, bu sevgiyi ver ce
ğiz.,, 

Hamdi Aksoyuıı hami reisi ğı ka
bulU çiçek ve fidan bahçivanlar ı çok 
memnun bıtaktiıı;tır. 



- il - ICURUN' 

Hergü~ bir hikaye 

Mektupların sırrı 

Güzel değildi. 
Arkadaşları onu 
hiç çekinmeden er 
kek arkadaşları

na tanıtabilirleı·

di. 
Mektebin bah

çesinde oyunlara 
karışmadan, bir 
köşede oturur, ya 
dalar düşünür, ya 
hut da kitap okur. 
du. 

Sınıfta e~kuv_ 
vetli talebeden. 
di. Hele türkçede 
birinci idi. 

Çehresinde gü
zel olan yalnız 

tebessümü idi. Sa
kin dururken hiç 
de güzel olmryan 
dudakları tebes -
sümle gerildiği zaman, btitün yuzu. 
nü gtizeJleştirecek hoş bir çizgi teş. 

kil ederdi. 
Lisenin ilk sınıflarında idiler. O 

yaştaki kızların ağızlarında fizik 
kimya kelimeleri ile beraber dola. 
şan br söz daha vardır: Dost. 

Falancanın dostu, filancanın dos
tu. 

Fatmanrn dostu yoktu. Fakat, di
ğer arkadaşları ona kendilerinkin
den sık sık bahsederlerdi: 

Hasan şöyle, Hüseyin böyle. 
O bunları dikkatle dinlerdi. Ve bu 

sohbetlerin sonundan bir rica ge. 
lirdi: 

- Ne olur, bana bir mektup ya
zıvcrsene ! 

O yaştaki genç kızların kalbi 
dille söylenemiyecek kadar çok he. 
yecanla. doludur. Bunları anlatmak 
i~in edebiyata müracaat olunur. Fa
kat, herkesin kalemi Fatmanın kale
mi kadar kuvvetli d".iildir 

La.kin, Fatma arkadaşlarından hiç 
birinin kalbini kırmak istemiyen bir 
kızdır. Ricalarını kabul e~er. Sorar: 

- Ne yazmak istiyorsun? .. 
Şunu, şunu, şunu ..• 
Fatma yazar. Onlara verir. On

lar temize çeker. Ve "dostlanna,, gös 
teıirlerdi. 

"' .. 
Bir gün cazibe Fatmaüa: 
- Müşkül bir vaziyetteyim, kar_ 

deş! Dedi. 
- Ne var? 
- Nuri benimle konuşurken ken_ 

disine dil dökemiyorum. "Mektupla. 
rında o kadar güzel şeyler yazıyor
sun da şimdi niye böyle put gibi 
~uruyorsun?,, diyor. 

Ne cevap vereyim? 
- Gayet basit: "Senin yanında 

lieyecandan dilim tutuluyor, der,
sin. .. . . 

Iki gün sonra Nermin Fatmaya 
geldi: 

- Kardeş., dedi. Bir akıl öğret
sene banal Ve arkasrndan ayni sua_ 
n sordu: 

- Nuri, yanında lakırdı edeme. 
Aliğimden şikayet ediyor. ''Halbuki 
mektuplarında ne güzel şeyler yazı_ 
yorsu·n ?,, diyor. Ne cevap vereyim 
buna? 

Fatma ona da ayni şeyi tavsiy(' 
etti: 

- "Senin yanında heyecandan 
dilim tutuluyor,, dersin. 

Sonra ilave etti: 
- Senin dostunun da mı adı Nu

ri? 
- Evet. 
Fatma fazla hayret etmedi. Ken

di kendine: 
- Olabilir, dedi. Dünyada Nuri 

ismin de bir ~ok · çacuk var. 
Fakat bu saf kızın .aklına gelmi

yordu ki; Cazibenin Nurisi ile Ner. 
mlnin NurL<ıi ayni Nuridir. .. "' 

.Nuri o gün Cazibe ile göriistü. 
Ayni suali tela·ar etti ve ondan, Fat. 
manın öğrettiği cevabı aldı. 

Akşam da ~erminle buluştu. On. 
dan da ayni suale ayni cevabı al
dı. 

Anlatan: Vır Guı 

Hayret etti. Fakat yal nez: 
- Bu mektebin kızlarr galiba 

hepsi ayni şeyi okuyorlar, diye dü
şündü. 

Bu fikir onu, lisede tanıdığı, fa
kat dostlukları pek fazla Jıiubali ol 
mıyan kızlardan mektebin dahilt ha. 
yatı hakkında malUmat almak he. 
vesini uyandırdı. 

Ona mektep hakkında malumat 
veren, şüphesiz ki, sınıfın türkçede 
birincisi Fatmadan bahsedecekti. 
Etti ve şunu da söylemeği unutma. 
dı: 

- Bütün kızlann mektuplarrnr 
Fatma yazar ... 

O zaman Nuri, Cazibe ile Ner
minin mektuplarının ayni elden 
çıktığını ve kendisine verilen cevap
lann da ayni "türkçe birincisi,, tara
fından öğretildiğini anladı. 

Nuri karar verdi: 
Kendisine, bilvasıta, bu kadar 

rizel_seyler yazan. bu 1!'.enc kız.a 
bir mektup gönderecekti. Mektubu 
yazdı, gönderdi. 

Fatma cevap verdi. Mektuplar 
tekrar edildi. Aralarında uzaktan u. 
zağa kuvvetli bir arkadaşlık başla. 

dı. 

• • • 
En nihayet buluştular. Nuriye 

Fatmanın çirkin bir kız olduğunu 

söylemişlerdi. Hatta, onun bu basit 
ismi i1e alay etmişlerdi. 

Bununla beraber, Fatma, Nuri i. 
le ilk karşılaştığı zaman o güzel 
ve samimi gülüşü ile güldü . 

Bu tebessümde, Cazibenin ve Ner 
minin eli ile kendisine gelen bir 
çok mektubun manasını tamamhyan 
ve bu iki sevgilisinde bulamadığı 

samimiyeti bulmuştu. 

Geçmiş Kuranlar 
15 Eylül 1923 

İSPANYADA lHTlLAL 
Mareşal Premiyo dö Rivera ve 

Maraki Dastelld Barseıonda hük:U
m.et aleyh-ine bir hareketin başına 

ğeçmi§lerdir. Neyrettikleri beyan -
namede hükUmeti, memleketi uçu.. 
rum.a sürüklemekle ittiham etm.ek
tedirler. 

Barse'lon garnizonu isyan ha
lindedir. 

MENŞE ŞAHAD~TNAMELERl
NE HAKiKi KIYMETLER 

KONACAK 
Romanyaya ihraç edilen eşyaya ait 

menşe şahadetna.melerine hakiki sa
tış kıymetleri yazılmamakta idi. 

Bunun, malların bedelleri alınma
sında müşkülat doğurduğu görülm~. 
bundan sonra şahadetnamelere hakiki 
kıymetlerin konulması alakadarlara 
bildirilmiştir. 

BELEDiYE ODALARINDA 
NAKiLLER 

Belediyenin merkez binasının üst 
katında bulunan fen heyeti muhtelit 
hakem mahkemesinin boşalttığı bi
naya taşınmıştı. 

Fen heyetinden boşalan odalara, alt 
katta bulunan muvazene ı;ubesi ile 
orta katta bulunan emlak şubesi ta
şınmıştır. 

Ağırceza Hakyerinde yeni bir duruşma 

Karısını öldürmek istiyen adam! 
"Ben, onu çıldırasıya severdim. Canına kıymak aklımdan bi/8 
geçmedi. Kendisinden yedi çocuğum oldu, yedisi de öLdii!,, 

İstanbul ağır ceza hakyerinde, dün _./ 

akşam üzeri yeni bir davaya ait du- ( H•tı •• ı ·· M •f c • ti 
nışmaya başlanılmıştır. 1 er soy uyor aarı emıye 

Suçlu, kundura boyacısı Yaşardır. (Ü:ııyflllı ' mcid.e) D ft . . d k ad 
On beş yıldır karısı olan ve onun ifa e e,. l ş l n en ne a 
~esine göre yedi, kendi ifadesine göre manlarım.ızı mağlUp etti ve yeni bir 2 ararda? 
uç yıldır ayrı yaşadıklan Refiayı, tek nasyonal sosyalist Al.manyası kurdu. ,, .. . . terli 
:.ar .. bir araya ~elmek istemediği için, Bizim vazifelerimiz şimdiye kadar Türk ~aarif Ce.~ıyetı,, def ııJıl. 
oldurm.ek kastile beş yerinden kama ilonal edilmiştir. Geçende ihdas etti- hakkında bır k~ç ~ evv~l ya. dl 
ile yaralamaktan suçludur. ğimiz iki senelik askerlik nasyonal mız yazıların alaka ile takip edil~ 

Vak'a, Aksarayda, Çakırağa mahal sosyalist hükfunetinin dört sene son- ni ~e bu husu~ta icap eden teşe" 
lesinde, sokak ortasında olmuş. Tah- ra muvaffak olduğu bir eserdir. Bu lerm_ yapılacagıru memnuniyetle 
kikata göre, bu vakadan bir gün ön- eser yalnız Almanyayı kurmakla kal- rendık. 
ce, Yaşar, Yenikapıda bir meyhanede mamış, memleketi manevi bakımdan Cemiyetin bu işi mürakabe e~ 
içip, yanına bir kama alarak karısı- da takviye etmiştir. te olan memurunu aradığımız bV 
nın yolunu beklerken, polisçe yakalan Almanyanın diğer milletlerle be- kendisini bularak cemiyet noktai 
mış. Kama alıkonulmuş, kendisi sah- raber bütün hukuka malik olması zarından karilerim.izi tenvir edil 
verilmiş. Ertesi gün, Yaşar, yine iç- kendisinin onlarla beraber medeniyet malumatı almak mümkün olamaıııı 
ıniş, ve bu sefer bir ekmek bıçağı alıp ve kültür için çalışmasına fırsat ver- tır. v • v. 

kansının geçeceği yolun üzerinde dur- miştir. Ögrendıgımize göre, "Türk ?rf.V 
muş. NASYONAL SOSYALİZM VE DlCER Cemiyeti,, defter varidatmda soıı 

Bundan ötesini, istintak dairesin- DEVLETLER nelerde evvelkilerine nazaran buf 
de, kendisi şöyle anlatmış! Biz nasyonalistiz. Fakat "Chauvin, cek bir tenakus vardır. Buna iki' 

- Koltuğuma, bir fırından iki ok- (Şöven - koyu milliyetçi) değiliz. Al- tayı sebep olarak göstermektedirlf 
ka da ekmek sıkıştırmıştım. Maksa- man nasyonal sosyalizmi hakiki bir Birincisi, bu işi üzerine alan tJI 
dım., tekrar bir araya gelmekti. Onu, Alman "patent,, idir. Bizi anlamıyan- rethanenin cemiyete karşı her haf 
buna raz1 etmeği ve 0 iki okka. ekme- la~ veya anlamak istemiyenler gittiği- asgari bir taahhiide girmemesi ! 
ği, o gece başba.şa yemeği düşünüyor mız Yolu bilmiyenler aleyhimizde bir zün~en lüzumu kadar ehemmiyet 
dum. Derken, kanın yanında yabancı çok hilafı hakikat işaatta bulunuyor- takıp edilememesi, ikincisi, satışlst' 
bir adamla önümden geçti. Ben, koş- lar. ~u.mi bir tenakusun mevcudiyeti 
tum, o adamın kim olduğunu sordum Bunlar bizi sevmiyorlarsa memle- karın azalması dolayısile cemiyet 
Arkadaşı olduğunu söyledi. Bu sıra- ketlerinde nasyonal sosyalizmi reddet sesinin de eski miktarı bulamaın8" 
da, o adam, korkup kaçtı. Ben, 0 za- sinler. Nasıl ki biz Almanyada başka dır. 
man bir şey yapmadım. Fakat Valde bir fırkacılığı kabul etmiyoruz. Biz~m .. Eskiden bu iş ile alakadar oJ 
Camii arka.smda bir kahvede oturdum için demokrat hük(lmetler tarafından muessese "Türk Maarif Cemiyeti .• 
kanm dönerken, arkasmdan yetiştim: hürmet edilip edilmemenin ehemnıiye- sen~de asg_ari (5000) lira taahhüt t 
tekrar birleşmekten bahis açtım, tekli . ti yoktur. le_nıış ve tı.caretinin fazlasını da b' 
fimi reddedince de sırtından ve beş . .Onlar bize antipati gösterirlerse, nısbet dahılinde vermeği kabul ed' 
yerinden vurdum? hızını kendilerine sempati göstermeme rek senelerce bu parayı ödemiştir. 

Suçlu Yaşar, sorgu hakimi karşı- mize neden taaccüp ediyorlar? Bu müessese ile Cemiyetin ~ 
smdaki bu ikrarına rağmen, hakyeri BO~EV!KLtCE KARŞI kavel~si . bozulduğundan bu del' 
heyeti karşramda inkar etti: MüCADELE işi Uzerıne alan ticarethane M~ 

rü C ; - Bana poliste yUz sopa attılar, Komünistliğe karşı mücadeleye .. . emiyetine yalnız satış! 
dedi, zorla ikrar ettirdiler. Bu, ikrar başlıyan nasyonal sosyalizm değildir. uze~ınden bir hisse venneği kıt~ 
sayılmaz! , ~s, 1918 del!~t:L~~ı~.~~la\it: etmış ve bu surette de cemiyet, e~ 

- .1. ~ıu, ya n1wı1A11Hu\u.11.~~: Le . k mrştır. ,,...., 
Yaşar, orada. da öyle söylemediğini nm ve ar adaşları komünistliği, her Bu rakamın v al,/\ t ! 

'dd. etti b da k dis. · Ref' ne pahasına olursa olsun, Alman- e m uma m ne 1 ıa ve u ara en ının ıa- receye kadar doğru olduğunu tab1' 
yı çıldırasıya sevdiğini, onun canına yaya sokmak istediler. Bunun i<;in 
k a.k 

biz bolıu>viklig-1• 1·çım· 1·-~e deg-il, dışı- etmek mümkün olamamıştır. 
ıym aklından bile geçmediğini, """' LA.( D -mızda da düşmanımız addederı·z. Ve iger taraftan öğreniyoruz ki 

ondan yedi çocuğu olduğunu kaydet- ı ı· pekala biliyoruz ki, şimdi İspanyada mese eyi ortaya atan doktor TUi 
ı. - Sağ mı bu çocuklar! olduğu gibi bizi de rehirlemek isti- Maarif Cemiyeti idare heyeti azalsl 

- Hayır, öldüler! yorla.r. Bolşeviklik gençliği mahvet- nı ve alakadar gördüğü zevatı ziyf 
mek demektir. ret ederek kendisine karşı satın t 

- Hepsi de mi? k ..il 
- Evet, hepsi de! Biz bolşevikliği iktisat bakımından ma istediği defterler hakkında ~v 

da reddediyoruz. Rusya Almanyadan terilen müşkülat ve muamele hak1'~ 
- Demek sen bakamadrn! Açlıktan · tt mı öldüler yoksa? 18 defa büyük olduğu halde ve zahi- da izahat vermeğe deYam eylcme1' 

- Hayır, ben baktım, fakat ölecek- resile evvelce bütün dünyayı doyurur ~~~ • .... ./ 
leri varmış, öldüler işte! ken bugün kendi kendisini doyura- KIBRIS VALiSi ŞEHRIMlzD$ 

Bu yedi çocuktan birinin yaşı bü- mıyor. Kıbrıs valisi Bay Palmer şehriJ11 
yükçe olarak öldüğü, ötekilerin daha Bununla beraber, bizim hücuma ni- ze gelerek İngiltere sefareti müstef 
birer, ikişer aylıkken öldükleri anla- yetimiz yoktur. Moskova, Moskova rı Bay Morgan tarafından karşıl~ 
şıldı. kalırsa, Almanya da Almanya kalır. mış ve dün öğle yemeğini müsteşıı!~ 

Şahitler çağrrıldı. tık şahit Fatma Ordumuz her şeyden evvel nasyonal birlikte yemiştir. 
Şiikr"'n ao"yle dedi· sosvalist fırkasını ve dolayısı' le Al- K b ..ı. ~ ~ • .r ı rıs valisi bugün Köstenceye F' 

- Yaşar, kansı Refiayı benim ya- manyayı müdafaaya hazırdır. d kt' ece ır. 

nımda vurdu. Vurduğunu gözlerimle AVRUPA İKİYE AYRILDI Bay Palmerin vali bulunduğu :ıcıt 
gördüm.! d t zd J Bolşeviklik nasyonal sosyalizm bi- rıs a ası, ngilterenin Al<deni e"' 

Suçlu Yaşar, inkarda ısrar ediyor- ribirini anlamıyan ve anlamıyacak yeni deniz üssünü teşkil edecektir.;...J 
du. Polis v. s. daha bir kaç şahit din- iki dünyadır. Geçenlerde saf bir lngi- - rt 
lenildi. Vakaya dair uzaktan, yakın- nm harici işlerindeki mcsuliyet de liz gazetecisi: "A vnıpa ikiye ayrıla- -:.1 
dan bildiklerini anlattılar. cesinin ne olduğunu suale şayan g~ cak,, diye şüpheleniyordu ve düşünce- .. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis Tü- mekte olduklarını nazarı dikkate r !erini yazıyordu. 
may, diğer bazı şahitlerin de çağırıl· lan Times garetesi diyor ki: 

. . E - Bu adam uzun uzadıya düşünme- ş ~Al _ masını ıstedi. Reıs rtugrul Sait, ayet Alman liderleri, Aı•rupu''; 
aza Abdürrahman Şeref ve İhsan, bu sin: Avrupa ikiye ayrıldı. faşi.~ni hakim kılmak için komünt.-*' 
isteği yerinde buldular. Diğer şahit. Bolşevikler bilsinler ki Almanya- yıkmak hususunda Almmıyaya yardf-

1 . d · nın kapılarının önünde Alman ordusu t ı !{f enn e çağırılması icın, duruşmanın e meğe ngilterenin hazır olduğıı 
d bulunmaktadır. Demokrat hlikumetler evamını başka bir güne bıraktılar. zannediyorUırsa, çok aU:lanryorlar. 

bolşevikliğe göz yumuyorlar. Bu su- N .. ., 
BELEDiYE MUHASEBESiNE ürembergde .~riylenilnıis oıaıı ,. 

retle günün birinde bütün Avrupa bar tukların başlıca meı.ızuımun- cvve~ 
ALINACAK lrlEMURLAR barlık ve kan içinde kalacaktır. düşünülerek intihap edilmiş 0zg,ıı/' 

Belediye muhasabesine yeniden Bugün, yarın bir gürültünün çıka- ve Alman siya.setinin simdiki 1ıilcıt1'1 
40 - 50 lira ücretli bir kaç memur cağı muhakkaktır. Onun için, biz ha- nun Fransız _ Sovyet itti/ akı 07ef 
alınacağını yazmıştık. ricen değil, dahilen de manevi bakım hine müteveccih bulunduğu mıth01" 

Bu memı.rlar arazi ve bina vergisi dan kuvvetli olarak hazırlandık. kaktır. 
kısmında çalışacaklardır. Şimdilik Bizi galip mevkide bulunduran 11' Fakat Alm.amıanm konu.~mauırı 
12 memur alınacaktır. Müracaat ede- ölülerimiz değil, nasyonal sosyalist da;ı her hangi birisinin ctıv;lce <J.kl~ 
cek lise mezunları çok olursa müsaba- düşünen dimağlarımızdır. Onun için ı.., mi§ olduğu bir ittifakı ~imdiki aı•'1 ,ı 
ka imtihanı yapılacaktır. biz ordumuzda~ ciddi zamanlara doğ- ;r 

I 
ve şerait altında f eshe<leceğini f<Jf 

ŞEHRiMiZDEKi F LM OPERA- nı ilerleyeceğimiz için, sağlam yürek- m.eğc imkdn yoktur. 

TôRU IZMIRE GİTTi lilik ve kahramanlık bekliyoruz.,, ALMANYA BUGÜNKÜ ZlHNtY:ef 
Bir müddettenberi İstanbulda film "HüCUM FRANSIZ - SOVYET LE MUHAKEME EDİLEMEZ 

çekmekte olan ve bu arada İngiltere- BLOKlJNADIR,, Londra, 14 (A.A.) _ Sunday Cl1~ 
kralının şehrimizi ziyaretini ve Ata- Londra, 14: (A.A.) - Nüremberg- nicle gazetcsin:n Nüremberg muhııb1 

türkle mülaki ouluşunu da filme al- de aktolunan nasyonal sosyalist kon- şöyle yazıyor: Almanyayı bugün ıı• 
m.ış olan "March of Time., isimli A- gresine Alman hariciye nezaretinin riçte mevcut zihniyetle muhakef11~t 
merikan film kumpanyasının operatö- hiç bir resmi mümessilinin iştirak et- imkan yoktur. Almanya vatan ıw .. 
rü Bay Brayan !zmire gitmiştir. Ora- meıniş olduğunu ve hatta ecnebi nın, ırk ve milliyet duygularınm ~ 
da da film çekecektir. müşahitlerin, bu nezaretin Almanya din haline geldiği bir memlekettir· 
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1Gezintiler1 "lngiltere Arap kuvvetlerine! tı<ONOMl 
Meydan okuyan b "' ııaıya ite yapılacak 

okuyana! aş egemez,, takas muamc.csinde 
değişiklik fer Habq topraklan iütümle, çıp-

lak rte kartı demirlere bürünerek 
•aldıranlar, yağmur günlerini •İ· 
perlerde geçirmiılerdi. Motörlü 
ordular bile tabiatten yılıyorlar. 
HavaJa bir bulut parça61, ırmak
larda küçük bir kabanlılık onları 
Jmılmlandınyor. 

Diplomatlar, yaza "Ôlü mev
•İm,, derler. Siycual iıler için bu, 
gerçektir. Çünkü onlar, bütün 
lııı yqü masa baflarında. kalın 
davmlar arlıa61nda mermer ocak
lar bcqında çoraplarını örerler. 
Baharla birlikte artık ıöz ıiliıha 

düıer. 

Çok e•ki çağlardanberi bu, 
böyleJir. Dağlarda yeıeren çi
menlere laleler, gelinciklerle be
raber kan damlaları da karııır. 
Kavganın ıebebi güz içinde tutaı· 
•a bile, için için yanar ve parla
mak için kıfın geçmesini bekler
di. 

Kumantlanlar, konak yerleri
ni ağırlıkları, ate§e giren bölük
ı:ru. deo gibi cephane yeyifleri
ni hesaplamadan §Uradan ıuraya 
lnnnlJmrwular. Karlı ovalarda, 
lıalıin rüzgarların difleri araaın
Ja bir ordu bir çocuk kadar dik
lıatle korunmak iater. Soğuk, 
laatalılJann lnodcımıdır, kala
balık körüğü. 

lıte bütün bu düfiincelerledir. 
iri •onbalaat girince, herke• geni! 
birer nele. alarak: 

- Ooh, der. Bu yaz da kıya
met lıopmatlıl. 

Fakat galiba bir çok ıeyltt gi. 
ı.: '-- --··- •·----· J _ .1-;:..;•at"~I:,. 
Çünkü tam /ıq ağzında devlet a-
dam1an gülleden sözler aavurma
ğa bcqlaclılar. BQf parmaklarile 
kılır!arının ucuna Jokunarak: 

- Keıkindir ha!. 

Deyip duruyorlar. Sonra bun
larcla biraz horuz/arı andıran bir 
hal cle var. Biri konuıtu mu, ho
parlörlerden birinin •eri lıılurıp 
aımrlardan cqtı mı, her taraftan 
baıka perdeli haykırıılar duyul
mağa bQflıyor. 

Eakjden: 
- Vuracak aclam silahını gÖ•· 

termez! 
Derlerdi. Şimdi bu ata •ÖZÜ 

ele hükümden düıtü. Kürsüler at· 

mr oldu; ağızlar top. Lal barutu 
yakıp duruyorlar. Böyle zarar. 

1efrıka No. 59 

Bir kaç glln önce Uzürnleri yüklct~ l 
mek için Manisaya gittiği öğrenilmiftı. 
Remzi Bey sordu: 

_ Nasıl, getirttiniz mi? 

- Evet .. 
- Cemal Darıcının deposuna koy-

dunuz, değil mi? 
_Başka nereye götürebilirdim? 
_ Satış için ne düşünüyorsun~z? 
HalU Bey buna cevap vereceğı yer-

de Remzi Beye sordu : . 
- Satışlar nasıl gidiyor? fsteklı 

olduğunu söylüyorlar. Bu gidişle daha 
fırlıyacakmış 1 Ne dersiniz? . . 

Halil Beyın· yüzünde ümit ıstıy~n 
b" ük bir hal vardı. Borcunun oldukça uy .. 

w• • d"" ünu-bir kısmını ödeyebilecegını uş 
,....... Anıepm IC3llan biras daha 
lıiıtkıetme'k, fiyat yükseldikten sonra e
•den çıkarmak istiyordu. 

Remzi :bey notunu verdi: 

Filistinde alınan şiddetli tedbirlerin sebebi isgan 'arın lıavn 
kuvvet/erile yatıştırılamıyacağının anlaşıimış olmasıdır 

Filistin isyanlarını idare edenler ne Arap rüesasıdır, 
nede çeteler. Hareketin başınd~ "Efendiler,, bulunuyor 

Fılistindeld isyan hadiseleri git-
tikçe vahim bir şekil aldığı için ln- ~ 
giltere hükumeti oraya 1~? kadar 
aske:- se,·kiyatı yaptı. lngıhz gaze
teleri askeri muharrirleri bu asker
lerin Filistinde isyanı ne .suretle bas
tırm~\ları lazım geldiğine dair kendi 
tecrübelerine dayanarak şayanı dik
kat makaleler yazmaktadırlar. 

Bunlardan Mornlng Post gazete
sinde eski "Sina valisi,, binbaşı C. S. 
Jan·is diyor ki: 

"Ilirinci fırkaya mensup efradı 
Filist:ne se\'ketmek, gayri munta
zam Arap ku\'\'etlerine baş eğmek 
tasavvurunda olmadığımızı isbat et-

ek bakımından iyi bir tedbirdir. Du 
m . i 
tedbir aynı zamanda her vazıyet n 
hava kun·etlerile yatıştırılamıyaca
ğına kanaat getirmiş olmakl!ğım11.a 
bir d<>lil sayılır. J.~ilistindekı ha,·a 
kuvnti çeteleri me\'ziileştirmek \'e 
hunlar bir hedef teşkil edecek kadar 
temerküz ettiği zaman derhal maki· 
neli tüfek ateşine girişmek sur~t~le 

1 
çok canlı bir yardımda bulunabıhr. 
Fakat işin büyük bir kJSmı ~~~.akkak 
ki y~rde, toprak üstünde gorulecek· 

ti~ . 
Bu gibi dağınık mahiyette bir ıs· 

yan ancak makineleştirilmiş ko'' 
vetl~ı-. yahut yaya efrad sayesinde 
bastrıhr. Ve çetecilerin temizlenme
si mutlaka piyadenin işidir. Başkası
nın değil. O sebepten, yüksek ku· 
manda, bir hava zabitinin değil, bir 
berriye zabitinin elinde olmalıdır. 

lc":licHn rnk kiidik bir memleket
tir. Herkesin tasavvur ettijipden 
daha kliçilk bir memleket. Şimal Fi
listinde on bir tabur bulunduğuna 
ve on iki tabur daha gönderileceğine 
göre, kumandaya tayin edilen ~
neral Dil'in elinde idarei örfiye ilan 
edip asayişi iade edecek derecede 
ku\•\•et bulunacak demektir. 

FiLiSTiN ÇETECiLERiN iDEAL 
YERiDiR 

Bununla beraber FiJistin, "ateş 

edip kaçmak,. usulü takip eden ~eteci 
için ideal bir yerdir. Çünkü her yo
lun ,,e mezru sahamn yanıbaşında 

kayalık ve çah kaph dağlar ve bir 
çok tt·peler nrdır ki, çete harbi ya
pan adamlar için çok istifadelidir. 
Ve bunları tenkil için gönderilen po-

az savcqlara iae can kurban! Ba
ri hınçları cla bunlarla geçae! •• 

S. Qezqln 

- Sanılar en ateşli noktaya yüksel
miıtir. Uç bet gün daha bu derece ü
zerinde durabilir. Fakat ondan son
ra ... 

Halil Beyin gözleri merakla açılmış-

tı: 

- Ondan sonra? .. 
- Düıer .. 
- Demeyin! .. 
- Ben böyle görüyorum. 
İkisi de susmuşlardı. 
Halil Bey: 
- Acaba doğru mu söylüyor? 
Diye kendi kendisine sorduğunu 

belli ediyordu. 
Remzi Bey devam etti : 
- Ve bunun içindir ki elimdeki ma

lın mümkün olursa hepsini satacağım. 
- Neden? 
_ İlk fiyat en iyi fiyattır. Bugünkü 

yükseli§ normal değildir. 

/ngiliz aske1·Lcri Filistin'' 

lis veya a ker i~in de mahzurludur. 
Tam manasile kaçma vaziyetinde 
peşine de muntazam piyade kuvveti 
takılmadıkça, yüz kişiden mürekkep 
bir Arap kun·eti FHistindeki herhan
gi dağın çalı ye kayaları arasına sak
lanır ,.e havadan gelecek her hangi 
hücumdan masun kalır. 

Bu sıklık arasına dağılan kilçük 
köylerdekj ,Araplar, ya kendi arzu
larile. yahut silah tehdidi ile asilere 
ylyeeek ve su temin ederler. işte bu 
köyler de tam rnanasile gö:ı altında 
bullundurulmalmır, yahut ahalial 
kaldırılrp bir nevi üsera karargahın
da toplanmalıdır. Bir karargaha 
toplatılmak, Arapların işine gelmez. 
Çünkü 'kadınları ru\mahremdir. Fa -
kat Arapları makul bir hale soirnbil
mek için her halde müessir ve sık1 
tedb!rler almak lazımdır. 

Jdarei örfiye ilan edilince salahi
yet makamları vaziyetin en esas nok
talarına hiıkim bulunmuş olacaklar -
dır. Askeri mahkemeler, isyan ha
reketine geçer geçmez mücrimleri 
hem!!n yakalayıp muhakeme edecek, 
onlar, cezalandıracak ve şüphesiz ki 
bu suretle Filistinin sivil mahkeme -
lerlnin yaptığından daha müessir iş 
göreceklerdir. 

iSYAN KIJJLERE DAYANIYOR? 

F:Jistinde bugünkii isyan hareke
tinin dayandığı kimseler, muhakkak 
surette Arap i~lerinin başında bulu-

- Sebebi? 
- Remzi Bey oğlunu ip.ret et-

ti: 
_ Bunu size Aziz daha iyi anla-

tırl 

Dedi. 
Aziz hemen s<Sze ba§ladı: 

- Pek sade ... <Alivre satış) dan ta • 
ahhütte bulunan büyük tüccar, taah • 
hütlerini mümkün olduğu kadar çabuk 
yapabilmek için acele ediyor. Bu taah -
hütler yapılınca peşin veya veresiye sa
tı§ başlıyacak ve bunda pazarlık edile -
cektir. Ortada bir taahhüt ve bir vade 
olmadığından çekişmek için bol bol va
kit vardır. Bu yüzden alıcılar nazlana -
caklardır. Satıcılar ise telaş edecek ve 
fiyatlar daha çok düşmeden malını el • 
den çıkarmak istiyecektir. Bu seneki a
livre satış rekoltenin dörtte birini bile 
tutmaz. Demek ki dörtte üçü pazarlık 
satışına kalacaktır. Bir defa alıcılar naz 
1ı satıcılar da telaşlı olunca ötesini kes
tirebilmek pek kolaydır. 

Aziz geçmiş yıllardaki fiyat dalga -
lannı hatırlatıyor, misaller gösteriyor • 
du. 

Halil Toklu bütün bunları büyük bir 
merakla dinliyor, ayni zamanda gittikçe 
artan bir takdirle bakıyo::du. 

Aziz sözünü bitirince: 

fım•clıJCt ederken. 

nan hüyük adamlar değillerdir. Dağ
lard,;. çarpışan çeteciler de değil., 

Fakat şehirlerde ve köylerde bulu
nan :>arı tahsilli ve başında tarbuş 
taşıyhn "Efendi,, ]erdir. Bu gençler, 
- ki ehliyetleri kili olmadığı için 
ekseriyetle işsiz kalmışlardır - da
ima Mrekete hazır ve mütemayildir
ler. Çetelerin toplanmasına ve onla
rın teçhiz ve laşeslne en ziyade ön
ayak olanlar bu gençlerdir. 

Bu genç Arapların faaliyet\ ma
lumdur, saklanamaz. Çünkü mahal 
JI polia kendi 1'URJakaaıad.: kimin 
iş karıştırdığını bilir. Onun için pek 
hoşuna gitmiyecek, fakat geniş mik
yasta ve çöl mıntaka.sında bir neza
rethane vücuda getirilip bu .. elendi,, 
ler )(amyonla oraya alınacak olursa, 
başl.ca irtibat kunetlerlnden biri 
ortaoan silinir ve çeteciler sipsivri 
kahr!ar. 

Şimdi Re\·kedilen askerlerle - ki 
bunh.rın masrafını şüphesiz Fi!L~tin 
ödiyecektir - yarı tedbir ahnmıya -
cağı.11 ve daha fazla müsaadekar 
dan~nılmıyacağını "umarız. 

Böyle nazik bir zamanda siyasetl
mizdP. göstereceğimiz ufak bir zaaf 
umumi bir asayişsizliği \'e daima yer 
yer .<alkınmayı mucip olacaktır, 

Bir zamanlar o kadar müreffeh 
n fe) yaz olan Filistin in, tamiri gay
ri kabil şekilde tahrip edilmemesi 
için bu defa işi sıkı tutalım.,, 

- Halbuki Cemal Darıcı malların bek 
letilmesinin pek iyi olacağını söylüyor. 
Fiyat on sekizden yirmi beşe ve hatti 
otuza kadar çıkaca~rruş 1.. 

Dedi. 
Remzi Bey araya girdi: 

- Bu sözlere ve görünüşe aldanma -
yın 1 Ben sizin iyiliğinizi düşünerek söy 
lüyorum. Uzümlerinizin şimdi veya son
ra satılmasından ben bir şey kazanmam, 
fakat bir dostumun zarar etmesi benim 
de zaranrndır. 

Aziz babasına bakarak dedi ki: 
- Halil Beye bir teklif yapalım. 

Kendisi için çok karlıdır. 
- Nedir? 
- Bize mallarını en az ne zamana 

kadar bekletmek istediğini söylesin. 
Halil Bey cevap verdi: 

- Eh ... Bir C\Y kadar bir 9cy ... 
- Ala!... Bir <'Y sonra eğer fiyatlar 

bugiinkünden daha yüksek olursa ne 
mutlu! ... Fakat biz Halil Beyin malları 
için bugünkü fiyatı hiç bir prim almak· 
sızın sigorta edeHm. 

Remzi Bey gülümsedi: 
- Bu, pek iyi bir düşüncedir. Ne der

dn azizim? 
- Beni şaşırtıyorsunuz 1 
Arfr yeniden söz aldı: 

- Bunda şaşıracak bir şey yok. Mal-

İtalya ile yapılacak 
~akas muameleleri hakkmdaJ.-i tt--a-.. 

934 tarihli talimatnamede bazı deği. 
gikhkler yapılmıştır. 

Buna göre, takas tetkik heyetin 
verilecek beyannamede ithal olun 
cak malın nevi, miktarı ve kıymeti l 
le ltalyadaki satıcmm gösterilme 
mecbll!'iyeti görülen lüzum üzerine 
kaldırılmıştır. 

Ayrıca. beyannameye satıcının ı 

mi yerine ihracatçının isminin ve it
hal edilecek mal hanesine de "anlaş
ma hükümlerine göre ltalyadan itha 
caiz olan mal,, ibaresinin yazılm 

muvafık görülmUştUr. 

KOMiSYONCULARIN DEFTER 
MUAYENE MÜDDETi BiTTi 

Gümrük komisyonculannın defter 
lerl bir eylülden itibaren yoklanmak 
idi. . 

Yoklanma müddeti bu akşam bit 
mektedir. Bu akşama kadar defterle 
Tini yoklatmıyan komisyoncular ceza 
landınlacak ve defterleri ellerinden a 
lınn.caktır. 

GÜMRÜK iDARESiNDEKi 
iMTiHANLAR 

Gümrlik komisyoncusu, mai 
memuru ve tüccar milstahdemin olma 
için gümrUk idaresinde yapılan im 
tihanm sonu alınmış, kazananla 
isimleri gilmrük idaresince ilin edil· 
miştir. 

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜR 
ANKAADARN DôNDÜ 
İzmir ve Ankaraya gitmiş olan 

tanbul gilmrUkleri başmüdürü Must 
fa Nuri §Chrlmize dönmüştür. 

Mustafa Nuri, Ankarada gU 
binasının taşınması ve yeni yapılac 
tadillt etrafında görüşmüş, bazı 
rcktifler almıştır. 

Mustafa Nuri, Çinili Rıhbm ha 
na taşınma meselesi etrafındaki h 
lık.lan mlimkün olduğu kadar ya 
kmda temin etmek için icap eden 
birleri şimdiden aldırmaktadır. 

YOGOSLAVYAYA GIRECEIC 
MALLAR iÇiN YENi BiR 

KAYIT 
Yugoslavyaya ithal edilmekte ol 

mallar hakkında Yugoslav mali 
nezareti yeni bir kayıt ili.ve etm 
lüzumunu hisset.mi§ ve bu kayıt 
kadar ihracatçı memleketlere bildir 
miştir. 

Yugoslavyaya ithal edilen emt' 
nın bedelleri harice ödenirken 
bir kontrol yapılabilmek için ithal 
yapıldığı vakit ecnebi satıcıların v 
dikleri faturaların asılları Yugoala 
gUmrUk makamlarma bildirilecektir. 

ÇEKOSLOV AKYAY A 
KONTEJAN 

Çekoslovakyaya 511-C tarife 
zlsyonundan 100.000 kilo konten 
verilmesine karar verilmiştir. 

lannuı hemen yann borsada satalım 
parasını alalım. Hem de sizden komiıy 
istemiyoruz. Eğer bundan sonra fiya 
daha çko yükselirse farkını biz öde 
DUıerse hiç bir !ey almıyacağız .... 

- Bundan daha uygun bir teklif o 
lamaz. Haydi Halil Bey, kabul ed 
Ben de kefil oluyorum. Yann taahh 
senedini yaptıralım mı? 

Önce Azizin yüzüne bakarken h 
şüphe ettiğini gösteriyordu. Fakat Re 
zi Bey de onun tarafından çıkınca a 
tereddüt ~decek bir ıcy kalmadı. 

Halil Bey timdi Remzi Beyle oğlu 
nun ellerini ııkmıı: 

- İnandım ... Senet falan lazım de 
Size güveniyorum. Hemen yarın Ea 

nürnuneleri aldırmak için adam gönd 
rin 1 Olmaz mı? 

Demişti. 

• • • 
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Her biri yüz ellişer kiloluk yOz ıe 
sen dört çuval üzümün tutan bet 
lirayı geçmişti. Bu, evvelki yıllan g 
sahiden hiç görülmemiş bir satıştı. 
kat buna rağmen Halil Bey: 

- Acaba fiyatlar yükselmez miy 
Diye vakit yakit kendi kendisine 

nl)'Ol'i 

( Arkıc.laı wr) 



ÖÔLE N:EŞRfVATI 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
l-legecanlı MaceraJarı 

Saat 12,30 - 12,M Plakla Türk mu
sikisi, 12,50 - 13,05 HavALdis, 13,0~ 
ıs,25 rı~ hafif mYJiıı. 13,26 ~ 14 M J. . , . k . • • 
Muhteıif~~e=~ATI usso ını ye suı ast teıebbusiı haberi 

:Yun: Arnauld Galopin ~41- ~·evireL: V. (,. Sa.at 18.30 -19,30 Çay saati dans dog"" 10 deg"" ı•Jdı"r fak t 
musikisi, 19,30 - 20 Konferans CDr. ' 8 •t 

- Biliyoııµn, sünkü Betsi Hogartın 
~undaki kon$0lun gö.zünde bif si-
ph maske daha bulmuştum. 

''Bu siyah maskelerin Betsi Hogarta 
lit olduğu muhiJkkaktı. Çünkü Betsi 
bir ca,uı kadındı. B~ndan Pa§k~, onu 
balolarda \/•• siyah maskelerle _çok 
~önııütlerdi. 

"Bu suretle, katilin izini )caybettir
mek için uydurulan bu maske ~ese· 
Jesi hallolunmuı bulunuyor. Şimdi ge
teliın katilin bu adam olduğunu gös
teren delillere. Bunlardan birincisi: 
Bwılan söyliyerek, cebimden portfö-

Jimil çıkardım ve içinden, cinayetin 
ertesi günü Betsinin karyolasında ıbu
lap aakladığım san aaçlan aldım. 

- Bu saçlar Betsi Hogartm yata
fmda Ye kadının avuçlarında bulun
tmıttm· Abn ve gu adaının aaçlarile 
mukayese edin. 

tiri gazeteci hemen yerleriııdcn kalk 
blar ve eneli btııinı elimdeki saçlara 
~ıJrtan sonra R.ındalın yanın,a gitti
ler. 

- Şüpheye mahal yok: Ayni saç. 
- Hiç §Üphesiz ... 
- Tamam mı? 
-Evet. 
- l>ekala. Gelelim facianın jkinci 

fallma ... Burada, miralayı gösterdim: 
- Bay, Vilyam Bronun babasıdır 

ı:ieaç tayyarecinin Pitdcnbire kayboldu
luau biliı'Jiniz. Bu hldi.aenjn de esrarı 
çö.ıWemcmittir. Bi2 bgn\# Xlerana Ter-
"' earan ile ber-•bcr ~yoruz: 

"Vilyam Brorum da katili Randal
ı Bunp da Uah edeyim: 

dığr, ve kendisinin aynca ''katili tevkif 
etmek., üzere olduğu yazılıyordu. 

F.akat, o ğün milddeiumwni benimle 
beraber onu da çağrrclığı ıam.an ~k 
Feraon gelmedi. Ben bütün ~kikaıJpıı 
miid4eiwııumiye uun U.ZJHI MJ~t~ ~§ 
jlave ettim : 

- Bütün bu'1lıııl iabat ~k vesi -
kalar fazlaiiyle mevcut. B~m)in, i&Wı
~ ~iğiııe ~mime bpırnJJ. 

Salim 4hmet tarafm®n), .20 - 20,30 
Rif at ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi, 20.30 - 21 Mahir ve ar}ıa
ds,alın tş,r2'f1ndaıı tı~k garkıları, 21-
21,30 Sololar: Adolf Boş, Krayzler ve 
~~,., ~pnis) in plakları 21,30 
~~.00 ~Y9 orkestrası: 1 - Morene: 
~ ~n Von Valencia (Valzer), 
2: JY~bmAmtlnff: Elegie. 3- Rachman 
nf.Mff: Serenad, • - Rubinstein: Baja
~ - i'ans (Ana J'eramors,' rs ,. ı..e
~: Zig!mnerlieJ>e (py~lar), tJ.. M.en
•ı.otın: ~ied obııe Vorter, 7. Men
~JH i'n!hliııgslied, 8 • Biat: Ein · 
ktJtUJ)J ZVm aeet ~. 
~ n.30 - ~3 Anadolu ajansı 

b~. 

Randal'la beraber v~rı ~ ~b· 
k~eye tcsljpı ettim. Fakat tab)Jibt JJ~ 
~ uzuyorcJu. Ma.eleyi ·~~ 
bır.almıak iatiyenlerin tesiri ,cs.-wuyor· 
.... Jpııtıı ... ...-ıl!-. .. ~..-------..,. 

Diğer taraftan Raıı441 da kencJjpj RSA 
...... t3t 

§idcletle müdafaa ediyor ve taııwnlM 
D).15Um olduğunu söylüy.ord11. 
H~ler bıöyle eükdnede cerepn e-11·""~="" ...... .,.._.,...,,,.....,,, . .....,,...,....._..,.,,....,,.,.,,,,.,,..,....._.,m 

ürk.en benim 4e ubrım tij.keJ!jyerdu. 
Bir gün o48Ra4a otumıuı ..Uıı.1 11 ..,...,...,..,.,.,,......,_.......,,,.....,...,....;........;.,.......,..:_._..,.-1 

Brop'la konuıurken Bay.,ı Doroti ~ri 
gir4j. ve bıuı.a bir kırt ~a:it uzattı: 

~· ~vvdc.t Kler~ Tcrr•ı çinayetialn. 
gm ~iim ~J -'AN IHtMJI 
M konupıak iatiyoıdıd 

Miralaya sordum: 
r- Kabijl edeyim mi? 
- Et. Yalnız, ben şu kapının arkasın

da gizlenirim. Eğer sana hUcun} edecek 
olursa hemen tabancamı çeker, ileri a
tılırım. 

Miralay yandaki kapının kalın per -
deleri arasına saklandı. Bayan Doroti -
ye: 

- Gelsin, dedim. 

- Sonu garın -
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• ıryortn 

Kron Çek. 
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ltalyada kıııl suikut~ılarıa türe
diğjntıı ve bunlar arasında faşist par
tiain .. mensup yiiJuMtk erkAnJn dı bu
luJtduğuna dair bir haber u, ay ev
nl gazetelerde çıkJQış ye ltal)an 
resmi menabiiııden tekzip olunmµş
tu. Dün gelen İngiliz ~azeteleri de, 
Londradaki İtalyan elçil ·ı inin bu 
mesele hakkınılaki tekzibini neşret
mekle beraber aynı zamapda bazı 

tafsilat vermektedjrJer, 
D111y li Skeç yazıyor : 
"Londradaki İtalyan sefareıi sui

kast havadisinin asılsız oJuğunu söy
lemiştir. Diğer taraftan Romadan 
geleıı haberler bu komijnist te~kila
tına aıenaup bir çok işçilerin Mpoli
ninln emrile tevkif olunduj'uny bil
diriypr. Bu tevkifat, kırmızı kravat 
taktığı görülen bir ıen' duvarcırıın 
tevkifh1den soııra bqlamı.Jtır. 

Bu genç, İtalyan sizli polisi "Ov· 
ra,, tarafııulan iaticvap edildiği va
kit !<tncllsinia Garibaldi temiyetine 
men.sup olduğunu söylemittir. Bu 
cemiyete mensup kimaeler kırmızı 

gömlek giyna.;e ,nezuadurb.r. 
Fakat eemiyet JlHdiııde yapılan 

tahkikat nette"f11de bu acla111ın ora 
ile :alakası oln.adJtJ aalJtılınca js ~ 
ticvap dah"' lltri vardJrılmıt. ntttl
cede bu adam komünist teşkilatıpa 
mensup olduiuını itiraf etmif n bq 
teşkilata alt ıtfıjlit ver•it ve mer· 
kezlerini bildir•iftir, 

kit ıı.oallmi" fakat yahua ltular ... 
26 sı alıkonmuştq. FaılPrJH 41ffff'9' 
larınlJ beyannameler 74Pıtmıı• 
görühnüştür. 

lt,>mada yüksek bir polis memad 
komünist teşkilAtile ali.kadar oldal" 
ittih.ımile kimseaia tevkil etli111..W 
tini söylüyor. Arada bir seftUaC 
yaoııılığını anlatm~la beraher ~ 
te1k~fatın fa3ist aleylıtarı Ç -
tai nazarlar ileri sürülmesi dolap· 
sile o!dµğunu bildiriyor ve df7or kfs 

- Bu adamların ileri atr•llklerl 
nokia! nazarlar behemehal ke•Bai8t 
fikirleri deiiltlir.,. 

• • • 
Deyli Herald gaıetesl ~f~t ya

pan Ovrl\ İtalyan gizli polis ı.Pll&• 
tı haı<kında şayanı dikkat mallmat 
vereuk şunu yazıyor: 

~ona. tı.lyıaqın mit ... ı~ tefkl· 
JAtıdır. Rom31 bu ~lı'4• aqm· 
larile bucak h11Rk ıatranır1 ili..,.._ 
sa ecnebilerin sık sık gel~ltl h~r ~
ve Jter gün bu teşkilltın ~f Of •e
mur-:ı tarafından ziyaret e•Ulr. Bn• 
lar &rada otur11r ve rf•llce •lfterl
lerl gözden geçirirler. 

Ovra, tafi<it alıyh$tn ı..r8ftle
rin derM.l l>aaıırılmuı,.. ••"91r•11r. 

0.-ranın reisi İtalyan pol~ ~ 
~yan azasından Pocchinldlr. Ona
nın yarchmlle ba zat keacll ı-ollalai 
de gös altında ba1uıulunı• R k•di• 
si polisile de Ona ae111u•JArqı pa• 
trol eder. · 

''Betsi Hogartın Fasus olduğunu söy....,tim. Halbuki, bq kadının Vil
Jaın Bronun metresi o1dı.ıiu 4/l malUın 1 
.ıau. O ba,lde, JJet~ l}~ftın Vi!Jım ~--.... --_ JJrJ:naJln ke9ifierlnin planlarını eline .., ____________ _. 

·~ --.~ 
·~ 1.17 
.. Pra• ı ııQı 

·~ H476*7 
•Tok~ tıı. tS~ 

• ~°"°" ~- 87~ 
•O•"'ı. ..... ı... un .. :tı.1 

Bunun üıerlat "'1 ••rke• derhal 
polia tarafından •ıl••lt a91Jepdi
fine göre epey MH ve k"'Unist be? 
yanaamesi ele ı~irilıniı,ir. 

Bu gibi beyannaMeler, bir k.a~ 
endllstri şehrinde d••ir {abrikala
nndakl ameleler aruJnda ptnlnıuf 

Ovranın resmep kontrolD ı.,ıst 
partısi genel sekreteri su.nala ... 
ifadedir. 

ıer8j:';;:'kiıfeü1aifrse ·;;= a 
cedo f aıbt partisinin ~DJNlını 
temi~ tdep bir iptihap tıJ•ltJ tt.ı et.. 
mif oldun için Musolini tarafıadan 
iki mevki sahibi olmak saretfle taltif 
edilmiştir. 

ı~tk iıtcmesi pek tabii g4ı>riilebi· ... 
Kayeut, evveli yeni ke,if pıantan -

nm Betsi Hopn'ın evinde olduğunu 

sannetmişti. Kadını öldürdükten sonra 
içinde her yeri aramı§. hatta ha

kaldırarak altına bakmııtı. 

"Pllnlan burada bulamayınca tay -
Jareciyi de öldürdü ve planlan ele ge -
pdi ... 

Ben, bütün hadiseri bu kadar sarih 
'bit surette bullsa edince Ri,ndal yine : 

- Yalaıı Jdiye ha1kırdı. Bunların 
epel ufc!urma, 

Bea OM biç aldırm etmiyer,k: 
- ~n baıb. size gunu dl söyli

Jıebilirifıı: Tayyare'i Vily~ Bron'un 
cnedf Soken tag ocaktan clvannda bu-
lamnaktadır. 

"t;te, bUttin mesele bundan ibaret. 
.9mıu lf.ıden böylece gazetenize yaz -
mamn dileyorum. 

Oueteci Henrey: 
- Bruo dostum 1 dedi. Siz Şerlok 

Bolmerl bile baıtırdınu:. Hakikaten, siz 
.,... hafiyelerinin krabı, Unvanını al-

i• 1eyıktmız! 
- Hayır, bu kadar büyük bir Unva -

• hakkım yok. Bu meselede bana te -
~ctUflln çok bllyük yardımı olmuttur. 

- Fakat, ıurası muhakkak ki, siz de 
teudUfe yardım ettin~. 

- Belki. 
Randal, artık hiç bir itirazda bulu -

namıyacak hale gelml§ti. Uzun bir sil -
~sonra: 

- Adalet her §eyi meydana sıkara -
kta, dedi. 

xxı 

Ertesi sabah Dally News ve Stan -
.arcı gazeteleri, ilk sahifelerinde, hüyük 

to manıetlerle ıu haberi veriror -
dr: 
KJeranı T erraa earan hallolundu! 
Bu, halk için, bir hakikatiJl ortaya 
aaı idi. Fakat benim için bir ilanı 

O dakikadan itibıren, MJk Fcrson -
la benim aram& bir muharebe Uln O· 

Fakat, Mak Ferıon'un rlc'ati harbe 
r.t11~e1ite beraber be!ladı: 
A~ ıaıetelcrlnde yalnız, Mak 

n'un bu meseleden haberi olma -

Sovyetter 
Atletizmde geni 
rekorlar kırdılar 

l\loskovada ağustos sonları•a 
doğru nihayetlenen hafif atletizm 
mils:ıbakalarına Sovyetler Birliğinin 
her tarafından gelen 5:">6 en iyi 
atlet iştirak etmiş ve bu müsabaka
larda 16 yeni tekor tesis olunmuş

tur. 
Yeni rekorlar arasında bilhassa 

I! 8 H A M 
. ı, Bankaın 10. heinftJ "'"" 
......,.., U.80 • Clnlet.o 1 ll iô 
ReJI ı 8() o~ 1>e1. .J w 
.etr, IJ4JT1y lf>.W:l §arll Ot&. I ~ 

Merke1 flıanls 81 1 O BaJ,a J 00 
u. 8ll'orta 110 §ark ID. ... J CJJ 
PoııomootJ ıt tb htolon ı.o ı 

latlkrazl•r Tahviller 
• ıeaa T~r. ı ı!H :,7b ıı:ıe-trtll 

• • , D W.Jb l'raoıYll1 

• • • m ı 1. Kıhtrm 
l.uk.o.bllt 111 ıb ~ • 
~ ..... llYll. (1.'lb Alladolu O 

Jiz,i A .ı J l.J.ll Mafff' JD 
ll. Emnuıı ll.O • M!)111.,,.ı.ı A 

-,ı,l,A, 

d1,1U 
14.~ 
4616 
•IUtb ,, ~ 
46 

19 yn9ında genç spc>rcu Bayan Vaai.li.-.... ---.~-.. ... ..., ... ı.-ı-..ıı..._...,., 
liyevanın rekoru şayanı dikkattir. 

n.den terJ>iyest tekntkumu ıaıe. Zahire satrşı 

bulunuyordu. 
T•rni, Perurid ve 'l'osna1aıun 

dlfer şehirlerinde bulunan ba aıpele 
aruında ko111iini8t teaıayillleri 192' 
de tatlstler iktidarı kazandıktan 
sonr:ı da, evvelce oldufu sibl kuv
,·ettiydi. Meydana çıkanlan komti· 
nist grupupun bafh~a naerkeıi Rop 
manın bir iKi eemti olan San GiO? 
'faJtni nıahallesi idi ,, 

Deyli Ekapres gazetesi yazıyor: 
"Hususi mulıabirimiıip ajans ha

berlerine ll!veten bildirdiğine rire, 
ltaJyanın bir cephape mfrkezi olan 
Tern: fehrinde bundan Uç ıün evvel 
280 komünişt, l.şppy.ıı hUkalınetlne 
J<ar§I Şe1Dpati fCNtterdikJeri için tev" 

OVraDJn 30.000 UUJ nr4a. Ba
na ilAveten binlerçe m1.q11irı ••ur 
varclır kj gördükleri &izli itin dtre
cesine göre tetkilpt mepablhıdea pa
ra alırlar. Bu maaşsız memurlar 
grapunda vaktne meş1t11r ltalyaa •· 
lleler}ne naemup bir fok ktdıalar ela 
vardn. 

Ovranın her ltaly~n ttllrltıde n 
köylerinde şubeleri bulqnmaktadır. 
Rom.tdaki dairesinin adı "Palauo 
Mori!!noli,, dir. 

JM4ip~en C))RJt Vasiliyev• lOOO 111etre-1....,...., Ucanıc " ..... ,. .,......._ •ue 
yi ~ dakika 58,4 sapiyede katederek. ~• ,ır. ("'191 -.CSHuı 
2•2 1t1nlye farkla, yeJtl bir dibaya re-' New'lı ~ 1:. ::-~ p t T T binalar ve levazım 
koru kurmuş bulunmaktadır. Bufday (yumupk) 5,30 6,2,S OS a • • 

Taıınmg Savyct rek.orı111enle· (Mit) 1,25 5,35 .. d •• ı •• "' •• d 
rinden ZJtaminski, 10.000 metreyi 31 : (kızılca) &,17,5 mu Uf UgUD eDI 
dakika 45,6 sani)ede kofmU§ ve Le. A,,.. A....w 3,32 
niııgratlı L!ulko da 200 metreyi 21,6 Börülce 6,20 l - Satın alpquıına lüzum haaıl olan üç nevide (50000) met. 
saniyede katetmiştir. Çav.,. 4 4,17,s re lutikli bakır tel açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Moskovah Dayan Rogojill2' 200 Mııır <aanJ S,10 5,15 2 - Bu mikclan telin aauhammen b•deli (2000) lira ve ._...k. 
metrede kadınlar için 2a,8 aani)•elik iç fındık 60 83 kat "--ı'natı da (160) 11·,...ı-. bir rekor tesis etmiştir. Tiftik (n.ı) 99 ~ ~ 

LeJtingrat bayrak yarışı ı.knnı v.- Tnkya &e,20 3 - Eluiltnıe 19 - 10 - 1936 tarihinde ve aaat 16 de Ankan.-
4X400 metrede 3 dakika 23,9 uniye -----~""""'--~-----' da Poıta T. T. U:num Müdürlüğii nde toplanacak Satınalma Komia
ll• yeni bir rekor kurınqtur. 

r~ yo::ıunda yapılacaktır. 
Sporca loseJ1anl ise yeniden hız T k • SALI ~'Pmba 

alnıa:lan uzun atlamada iki yeni re. 8 Vlm ıs Eylfll lb EylCıl 4 - Talipler teıninatlannı idaremb: veznuine tealim edecek ye 
•-=ıı:ıı.-ıma=mıl">rq C. Ahır 29 C. Ahır kor kurmuştur: alacakları makbuz •• kanunen ID utebe:- teminat mektubu Ye ,utı-

uuo ~ S40 ~41 Bfr adım: 3 metre 36, il~ adım: 

14 metre 12. 

Moskovah sporcu Kallnin de yü
rU1Uş için yeni bir Sovyet nkoru 
tesis etmiştir. Kallnin 5 kilometreyi 
25 dakika 38,1 saniyede katetmiş
tir. 

ADLiYEDEKi TOPLANTI 

G!ıQ bl&ıll 18,18 18,16 1 naınede yaub belgelerle beraber mezkur tarihe mllıadif pazartesi 

All ... namq 
raı.. ~ 

111JMJt 
Yılın geçen JGA!•ı1 
1'daı k&lflD gtlnJer1 

~ ~6 4 57 günü saat on bete kadar mezkUr komiıyona nıüacaat eciecakler-
1~ 09 12 lı9 
ı ~,41 ı :i,40 dir. 

;:·~: ;: ~~ . 5 - Şartnameler Ankarada Le •azım Müdürliliünden, latanhul-
.ı.5P 4, - da Levazım Ayaiy•t Muavini iğin den paruız olarak Yefilecektir. 
~~ ~~ (713) (942) 

YENi SYY AHLAR 
İstanbul adliye idaresinde toplana- Arandoraetar va urile bu akga 

rak muhtelif adliye işleri etrafmda eehr;m.uıe 400 lngili~ seyyahı gel: 
konuşmalar yapan heyet, dUn de . cektir. Seyyahlar şehrimizde bir gün 

TahUsiye U"'wn Müdürlüjiindeu ı 

toplanmıştır. kalacaJdardır. 
Müsteşar Hasan Saf ittinin riyase

ti altında ve ı.taııbul müddeiumumisi 
HiJmıet Onatın da iatirakile yapılan 
dünkü toplantı, saat on beşten on se-

kize kadU' IOrmUftllr. 
Toplantıya ~ devaııı edilmesi 

muhtemeldir. 

T ahliaiye Umum Müdürıilğünii n merkez daireıi Çinili Rıhtım ha
nının ikinci katından Merkez Rıh tam hanının dördüncü btmdaki 
daire? m•bauaaya naldedlldilinden 17 - 1 - 1938 tarihinde icra 
edileceği enelce l1ln edilen Arpı ekıittmealnln 7eni naldolUDaD 
binada yapılacalt alikadarlara illn olunur. .(1242) 



Sovyet Rusyada 
havacılık 

(0.styaıu ı iftcidc ) 
diyetini Sovyet gençHjini ba§ta hava • 
cdık olmak üzere vatan rnüdafail$Ula 
hawiamağa hasretmiştir. 

nın mukavemetini ölçüyorlar. 03) ya • 
şında genç bir talebeyi de icat ettiği bir 
modelle bana tanıttılar. 

Osyo Avyahime ait planör fabri • 
kasında bu çocukların biraz daha bü • 
yliklerini aynı ciddiyet ayru dikkatle ça
hşır buldum. Teknik §Ubelerde mühen
dis diye .tanıclığım ,gcpçlerjn y.aşı yirmi 
altıyı gCSJIÜyordu. Ukin tl,lu gen~er 
takdirle t~tkik ettiğim planörleri icat 
kabiliyetini göstermiş salışkan genç -
]erdi. 

Oıyo A~ teşkilatını evvela 
Moskovada görmeğe çalı§tım. Uç gün 
aabalttan ~§apl;a kadar bir müe.saeıe · 
den diğerine, bir kamp~an ötekine git -
rnekle vakit gesti. Onu ıpüte\dp Lenin
grada gittim. Leningratta da iki gün 
aynı auretle Aero klübil, muhtelif pla
nör brnplarmr ve bulduğum bir fırsat
~ i.af ade ederek ~elerini de gez· Sovyet dostlarımızın havacılığa ne 
dim. Ağustos 24 te tekrar Moskovaya 

kadar çok ehemmiyet verdiklerini ve ne 
avdet ederek hava bayramında yapılan 

kadar ilerlediklerini bu izahatımla bil · 
hava tezahüratını hayranlıkla seyret • 

mcm anlatabildim mi? .. tim. Bu tezahüratta Osyo Avyahim, 
pllnör motörlil tayyare ve paratütçU • Osyo Avyahim teşkilatında uçucu · 
~dci mnaiıini gösterdi. Ve çok mu· luk öğrenmek istiytn gençlerin ade -
vaffak olduğu kanaatini hepimize ver- di (8.000) i buluyor demekle zanne · 
di. dersem Sovyet gençlerinin havacılığa o-

Bayramı müteakip daha iki gün Mos- lan agk ve alakaların bir dereceye ka -
kovada yine tetkiklerime devam ettim. dar göstermiş olacağım. 
Çolı: güzel §eyler gördüm. 26 Ağus - Sovyet memleketlerinde bulundu • 
tosta Moskovadan hareket ederek Din- ğum müddet zarfında gerek Osyo Av • 
Ytper Petrofski şehrine oradan da bir yahimin değerli ve sok sevimli başkanı 
çolı: fabrikalann bulunquğu ~.Zapar.oşi- :E;ydeman yolda~tan gerek başında b~ -
ye) gittim. lunduğu bütün teşkilat tarafından gor-

Dinyeper nehri üzerinde ~pılını§ düğüm samimi muhabbeti, yüksek mi -
büyük elektrik fabrikaSJnı ve tayyare safirpecycrliği hiç unutamıyacağun. Bu 
motör fabrikasını gezdim. Buradan 28 .muhabbet hakikatte dost Rus milletinin 
ağustosta tayyare iel pJanör fili mek • 'J'ürklüğe :ve 'f ürk milletine karşı de -
tebinin bulundu~u Ko~tc~ele gJttik. ilinden beı;lediği muhabbetin bir teza -
Bu mektepte Oıyo Ayyahimin mu)ıte· püril idi. V!! her yerde bunun çok par
lif !Ubelerinde yetiten kabiliyetli pli • lak tecellilerine §ahjt olarak iftihar et -
nörcülerden yüzer !ldırilik gruplar ~ al-.,., pm. 
tı aylık bir talim Ye terbiyeden ıonra Gezdiğim bUtün ~amplarda genç 
planör muallimi olarak fttYtirilınek -
tedir. u~ucu bay:an ye. payJarın ilk sorgula. -

Geçen &ene bi.ıde en kabiliye~ se - rz 'r" k µçucu ba~ ve baylara aıt 
kiz gcpcimisi bu mektebe ~nderer.ek idi. Hep }>ana (onlarda uçuculuğu bi
planör pıuallimi .olara~ yeti§tirdik. Bun· zirn gibl ~:viyorlar mı, t>izlm gibi u -
lann i~lnde bug\lıJ. en ~etli µ,çucu • çuyor ~c ~fUtle atJıyorlır mı?) di
muz bayan ~biha t;qkçen de vardı. ıye soruyorlar. Kendileri gibl T~r~ 
Şimdi bu ı•rıf ~r bu at~e açtı· ~ençlerinin de kadın ve e~eklerının 
ğunız tnlSnU lwa~ J1lz yi!'mj Titirk tWJnU k~pında çÇpmakı. oldukla
gencine iki .. ydanberl p~nör pçuılannı nnı aiSylcdifim ır;aman candan kopan 
öğretmektedir. bir muhabbetle [acllmalnmm ııöyle -

l~V'tn.'-~'-&UICU Wlltl:1 ~(JUUU <.GµIJ, b-... ,;il"._.. ,., • .ali o l &ı;l- - 't-1.:;ı- ... ..t: 

zclliklerinl H}'Federek Valtan, oradan 1eriz) k~ndUerini YJn~da uçar clSr 
Sivasto~l ıwe Odcaaya geldik. Oradan mefc isteriz. Hiçin difer sporcular gf
da memleketimiıe 4-CSndük. Perck Osyo bi u~ucı.ı Türk kardctlerimiz gelmiyor
Avyahimfu t~killtma dahil olan mil • Iar] diyorlar ve baıden muvaf;lkat ce
encselerde ve gerek diğer mU~speler- nbı beJr;Jiyorlardr. Uçucııluk ~as;n

de gör40ğUm meaai tanım ~pta ve 4a olduğu· gibi Osyo Avyahlm atıcı • 
takdirlo ananm. Hawu;ıhk Sovyct gen'· 'ık, binicilik ve denizcilik gubeleri de 
terinin ın &Qk -1Akadar olduğu bir §U· l>üyijk bir faaliyetle ç.ılışmaktadır. Bu 
b•dı"r. O•yo A-"im "u mf.Ulim v~ eseı· b d 

.. "' "T~· ~ 911beJerl de gördüm. lfer fU e e er -
Iı vazife;dnde pıuvaffık olmuttur. 

Jcck ve kadın yanyana ıve ımlisabaka ha 
Her viUiyette l>ir /\ero klUp (motf:ir· Jinde, atıcılıkta çok rnuyaffak olmU§ 

lü ta~re mektebi) va-rd.Jr, ffer klilp vo bu yüzden (Voroşilof) ni~nını al· 
pltnör, motörlU tayyar~ ye paraşüt şu· 
helerini ihtiva eder. f;rkekler kadar ka· mıı J>ir çok genç kızlara tesadUf ettim. 
dmlar8.• da uşuculuk hey.esi çok yük . Leningratta denizcilik klüblinU de gez 
sek bir derı:çededir. Bütün kamplarda dim. 
kaclm w: erkek u$ucu gençler tarafı~ : Orada da aynı şevk, aym intizam ve 
dan ka11ılandım. Bir çok yerlerde on ıkJ &)'Al ~erji. ı,.Akin bütUn bu spor fa • 
kitilik talim ıruptın başında <16• ı 7) ~Uyctlerinin bt,mda hep havacılık ge· 
Y'afında ge~ muallim kızlara rastgel • 
diın. PlJnlSrlerle, tayyarelerle ve para • liyor. Hul&aa olarak söylediğim bu spor 
§Üt atlamatarmda yapılan gösterilerde Iar Sovyet dostlanmızın havacılığı hak· 

kadınlar erkeklerden hiç geri kalmıyor- kında bir fikir verebilir sanının. 

lardı. Plln6rtorle u~mağa ancak ( 17) Eğer bu beyanat gençelrimizin kal • 

Y'a§ından itibaren başlanır. binde Jıavacılık aşkını hızlandJrabilirse 
Oe;piğlıg kamplarda (10 - 17) ya· çok ~un olacatım. .. " 

ıına kadar kUçlik çocuklann da bUyUk· ,------------
lerin yanı başında kamp kurduklarını 

15 EYLtlt: 1935 

Almanların yar
dım na mukabil 

(Üsıyanı Birincide) 
MUHAREBE NE V AZIYETTE? 

Adet Birinin fiab Cinai llk teminatı 

Burgos, 14 (A.A.) - Nasyonalist 
umumi :karragalu tebliğ ediyor: 

Asturya cephesinde merkezden bir 
ileri ıhareJ:teti yapmakta olan albay Te
jeiro ve Pi~ ~uYVetleri Aviedonun gar
binden ilerliycrek bu şehre 30 OCilomet· 
re me~fede bulunan Cornellyninun ka
ptlar,ına kadar gelmi,!erdir. 

:Su kuW1etlcr yolda, diğer vilayetlt'r 
den de yar.dımçı kuvvetler alan Astur
yalıların çok şiddetli bir mukavemetine 
maruz kalmışlars ada nihayet düşmanı 
münhezim etmişlerdir. Nasyonalist kuv 
v tier bir çok esir ve büyük mikdarda 
mühımmat ve harp levazımı ele geçir • 
mişlerdir. 

San Sebastiyan cephesinde nasyona-

8 
2 
6 
2 
6 
2 
6 
1 
2 
1 

1 
1 
3 

40 
2300 . 
160 
120 
60 

250 
80 

1000 
40 

500 

7500 
25000 
1000 

Kağıt sepeti 

Büriik. ?&zı ı&a lkmıı 
Küçük ,, ,, 
Büyük tampon 

Küçük ,, 
Büyük ıümen 

Kü~ük ,, 
Atatürk'ün poırlresi 

Evrak aep~ti 
Telli zımba 

Yazı makinesi 

Heıap makinea i 
Vantilatör. 

7 

21 

list kuvvetler Santagomendi ve San ta.· 1 O 
barbarayı iggal etmek suretile mahsQs 8 

400 
150 

Mutcı.ınba iıtor perde 

Paspaı 4 
bir terakki göstermişlerdir. Bu kuvvet
ler Astigarrada ve Hcmaniye tamamile 
hakim bulunuyorlar. 

HOKOMETE ~AZARAN.
Madrit, 14 (A.A.) - Harbiye ba • 

kanlığı tebliğ ediyor: 
HükQmet tayyareleri Oviedoya 200 

bomba atmışlar ve Sargossayı da bom · 
bardıman etmişlerdir. 

Quaderamo cephesinde dört Faslı as 
ker içinde 500 ma ke bulunan bir kam
yonla hükumet kuvvetleıi tarafına geç 
mişlerdir. Toledoda, Alkazarda bulunan 
asiler kalede bulunan kadın ve çocuk
lar hususunda aralıtrında çok gürültü • 
lü bir toplantı yapmışlardır. Estrama
dora cephesınde hükumet tayyareleri 
bir asi kolunu bomba ateşine tutmug -
tur. 

1 ;Resiın masaşı 

1 6000 " ., 
1 7500 " " 

(büyük ve yerli) 

Avı-upa 0,75Xl,10 
" 50,IXl,OO 

6 450 Yazı ,, 

2 6000 ,, ,, 
yedi çekmeceli 80X 145 

90Xl60 
6 900 Hezaran ko1t uk 
2 3SOO Dönerli ve dö§ emeH koltuk 

20 340 Hezaran sand alya 
3 400 Siğara iskemlesi 89 
4 350 Portınanto 

1 1400 ,, kolon 

3 800 Etajer 60X30X 90 
2 5000 Maruken kolt ult 

2 4500 Dosya dolabı iki kapılı J,70Xl,10X0,40 
2 6000 Resim dol!J.bı 1,ıoxı,ooxı,00 

500 KOMÜNiST ESiR 3 300 Kağıt etajeri 

Lira 

Lira 

Lira 

Hendaye, 14 (A.A.) - Nasyonalist Amtfrk Köprüsü kontrol büroı u için lazım olan dört türlü m~ ıe-
telsizinin bildirdiğine göre Almirantc 1 · · "b ·1 k k · k 1 S . .. .. S me cıns crı ılı arı e ayrı ayrı acı e sııtmeye onu muştur. artna· 
Cervera kruvazörü cumartesı gunu an . .. .. .. .. · •. .. .. . -
Sebastianda 500 komünist milisini ha • melerı levazım mudurluiunde gor ulur. lstckhlcr kanunda yazılı ve-
mil bir vapuru yakalanuş ve içindekile- ıika ve hizalarında gösterilen ilkte minat makbuz veya mektubile he· 
rini esir etmiştir. raber 21 - 9 - 936 pazartesi günii sant 14 de daimi enci\mende 
KAÇAN KUMANDANLAR KURŞU - bulunmalıdır. (B.) (1014) 

NA DlZlLDl . Satılmak üzere Mezat lıleri Mi' dürlüğü e§ya ıuhesine Atıf tara-
Pa .. is 14 (A.A.) - Havas a1ansr f d . 'l' 1756 h' k d . 'l b' h 

•• : ld . ld v al.f'. t ın an getır~ ıp sayıya teş ır ay ettırı en ır yazı ane ve 
muhabırı e e etmış o ugu m uma a 
utfn.aden San Marco'ya hildm ve hü • Şemsi tarafından 1953 - 19S4 aa.yılara yazdırılan bir büfe ile bir 
kQrnct kuvvetlerinin inhizama uğrama- ınaıa açık arttırmada satılamamıı tır. ilin tarihinden itibaren on be~ 
sını intaç etmi! .on derece mühim sev· gün içinde nhipleri aelip efya11nı iÖlürmedikleri takdirde satılacak. 
külceyşi bir nokta olan Santa Barbara· tır. (B.) (1272) 
nmupbh~bn~ apğ~a~ ~h~h~---~--~~--~-------~~~---~~~~~ 

venn1het~1:1d~r1 = t d bul dk Istanbul 3 üncü icra memurlugv undan: 
ı 11 cı er, aarruz a unma ı -

lan halde milisler paniğe uğramışlardır. falmamn tnaarrufunda bulunan ve Emniyet Sandığına birinci 
Sansebastiyan hükQmet komitesi, he - derecede İpotekli olup tamamına (2500) lira kıymet taktir edilen 
men toplanmış ve kıtaatı kuvvetli mev- Un l<apanında Yavuzcrainan mahallesi Leblebici sokağı eıki 16 ye
ziler vücuda getirilmit olan Orio üze - ni 20 numaralı bir tarafı Mehmet Ali hane bazen kol ağası Müıta
rine çekmeğe karar vermiştir. Hükt1 · fa bahçesi bir tarafı kasap Mehmet ve Bekir haneleri bir tarafı Ha. 
met komiteııi, Santa Barbara mmtakası f h • f b'" 'k' ·ı hd k" · b 
k el 1 .1 .k ••• k d' ız aneıı ve tara ı ra 11 tarı ıam ı e m:ı ut aaır ane. 

uman an annuan ı ısını urşuna ız • d k . . · • ·· ·· 
dirmiştir. Çünkü kafi derecede mühim· Bo rum at: Zemını toprak hır odunluk ve kömurluk vardır. 
mat mevcut olduğu halde bu iki ku • Zemin katı; Methal kapııı kısmında bir metre murabbaı karo. 
mandan muharebe etmeksizin kaçmış· simet döteli diğer kısmı tahta dö ıeli bir koridor üzerinde bir 

lardır. oda bir apdesthane, zemini döşeli içinde bir kuyu üstünde tulum· 

Komünistlik aleyhinde ha alafranga ocağı olan bir matbah vardır. 
Birinci kat: Bir koridor üzerinde iki oda bir apdesthaneden iba-

bir miting ret. 

Paris, 14 (A.A.) - Straaburgda kırk Tavan arası: Zemini çimento üstü kapalı bir taraça ve bir oda. 
bin katollğin iştirakile bol§eviklik aley- dan ibarettir. 
hinde bliyük bir miting yapılmış ve it· M h H • · · · 
t·r kl k b 1 d"l kara . . k esa a11: eyetı umumıyeıı 52,80 m2 olup 48 m2 bma kalanı 
ı a a a u e ı en r suretınae a· 1 

toliklerin botıevizmin İspanyada oldu • aralık olan gayrimenkul açık arttırmaya vazedilmittir. 
ğu gibi hareket etmeıine kat'iyyen mü- Arttırma peşindir. Arttrımaya it liral: edecek müfterilerin 'kıymeti 
saade etmiyecekleri ve buna tek bir a- muhammenenin % 7,S niabetinde pey akçesi veya milli bir banka· 
dam ıibi karşı koyacakları teyit olun- nın teminat mektubunu hamil olm alan icap eder. Müternkim vergi, 

maktadır. tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma §artna· 

Dr. Hafız Cemal mesi 31 - 10 - 936 tarihine müaadif cumartesi günü dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Birin~i arttırması 16 - 11 - 936 
tarih:.;e mü,,adif pazartesi günü dairemızde saat 14 ten 16 ya kadar 

Dahiliye Mütchaıcıaı 
Pazardan başka giinlerde öğleden • d.l 

sonra saat (2 l/2 tan 6 ya) kadar Is. ıcra '° 1 ecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammencnin 
tan bul da Dfvanyolunda (104) numa % 75 ini bulduğu takdirde Üfle bırakılır. Aksi takdirde son arttıra
rah hususi kahinesinde hastalarını nın tea.hhüdü baki kalmak füıere arttırma on bef gün daha temdit 
kabul eder, Sah, cumartesi günleri edilerek 1 - 12 - 936 tarihine müıa:iif sal• günü ıaat 14 ten 16 
sabah '"9 1/2 • 12" s.ıatJeri hakiki fı· ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinden en çok art· 
k~raya mahawttur. Herkesin hallnt tıramn üstünde bırakılacaktır. 2004nun:aralı İcra ve İflas kanunu-
gore munmele olunur.Muaycnehnne ve 126 dd 

yazlık teltfon: Kandilli 38 nun • ın~ı ma esine tevfikan hakları tapu ıicillerile sabit olmı-
yan ıpoteklı alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahip. 

ilmi F elsef _ ~c~inin ~u. haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 

gördüm. Bu &ocuklar bizıat uçmuyor -
lar. J.Akm tahşil esnasında yaptıkları 
tnodc} tayyareleri u~urarak müubaka -
lar yapıyorlar, hava cereyanlarını \'~ u
~uculuğa ait diğer malUmatı nazaPı o
l~rak daha böyle kü~Uk ya§ta bu kamp· 
l1rda Hğrenlyorlar. Küçüklerin tayyare 
nıodclteri üzerinde ,bcmmiyetle biru 
<tınmak isterim. SoyYeUerin her mek • 
tcıbinde, bizdeki ınektcplerin ell§leri gi· 
bi bir dı: tayyare modelcil~~~~ırdır. Ve 
en çok bu tayyare modelcılıgın~ ehem -
ın.iyet verilmektedir. Seyahatımdc bir 
aralık tayyart' modeli liboratuvarmı da 
gezdim. Bu laboratuvarda Aero Dina -
nıik müessesesinde (tayyırelerin her 
pırçaamın evsaf 'H mukavemetini ölç· 
nıeğe yanyan muazzam müessese) de 
g6rdUğiim her bir aletin çok ufak mik -
Yaıta ınümaaillerinl buldum. (12 - l8) 
Yatındaki çocuklar adeta (Teknişeşule) 
den çıkmıg yUkıek mühendislerin labo -
ratuvarlarda çatışmaları gibi bafla.rıru ön 
!erindeki kitaplara, cetvellere eğmişler, 
ellerindeki kalemle pHinlar çiziyorlar. 
Baroan arzettlğlm aletlerin başında e· 
hettau11etle yaptıkları model parÇalarr-

PrK MDt:SSJR 
Vt". ı:MINBIRUCTJR 

. e 1 ılan brıhınden itibaren 20 gün zarfındn evrakı müsbitelerile birlik-
Dün ve .Yarın Kiktaplannclandtr te da~remize bi!dirmeleri liz•mdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil-

Fıyatı 40 uruştur I 'l b" I . • 
------- erı e sa ıt o mıyanlar satıt bede)mın baylatmaıından hariç kalır· 

lar .• Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye 

DokorHseinüqUsman rüsunıu ve \•akıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 tene. 

KUTUSU:2CXJ: KURUS 
Bt.:SIR-KrHAl:Mf\Hr HlffcrVAT fCZANbSJ S RI<t:CI ... 

Sabık Hatcki haıtanc•i dahiliye lik vekıf icaresi tavizi mütteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
mütchauıaı istiyenlcrin 3412943 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 

l.ileli LOtüf apartımanı nat 4 • 7 ., haci:t ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. 
_ kadar telefon: 22459 (1274) 



= 'ABONE ŞARTLARI 
J'ıllık e 8,11ık ı aylık A.J1* 

Kamleketlndzde 7GO 00 2M 110 
YabaDCI ~ıere 1350 '1JD coo lGO 

P08t& birliğine ı 180 8llO 
g1rmlyen yerlere 1 l500 18(1 

Tn.rkiyen!D ber posta merkeztnde KURUN'a abone yazılır. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan @ markasını arayınıı: 

Yüksek mektepler alım satım 
komisyonundan: 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Tr,.bzon ve Edirne 
illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız Sanat Okulu için satın alınacak 
olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar &.ynası, 6 paravana bat ay· 
nası, 24 küçük duvar aynası, 10 paravana endam ayna~ı, 6 kapı 
levhası ile muhtelif cndamda manken kapab zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhale 24 eylül 936 perşembe günü akşamı saat 16 da lstan-
bulda Cumhuriyet matbaası kar~ıs mdakl Yüksek Mektepler Muha· 
siplik binasında toplanacak olan Alım Satım Komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 
3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 liradır. 
4 - Teklif zarfları ihale ?çin tayin edilen saatten bir saat evvel 

komisyona verilmiş olacaktır. 
5 - Nevilerini; vasıflarını, kabul, tesellüm ve tediye şartlarını 

anlamak için okul idaresine müracaat edilmesi. (1117) 

1 - Şartnamesi mucibince ( 15.000) lira muhammen bedelli, r 
beheri (3500) litre hacminde (4) adet kaynak imbiği kapah zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 29 - IX - 936 tarinine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve mübayaat fubesinde ahm aa~ım 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız sözü geçen şubeden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin asgari bir hatfa evvel fi atsız 

tekliflerini Müskirat fabrikalar şubemize vermeleri ve eksiltmeden 
evvel tekliflerinin kabulüne dair behemehal vesika almaları li.7.1m

dır. 
5 - Muvakkat teminat parası (1.125) liradır. 

·• 6 - isteklilerin yukarda tayinolunan günde tam saat (10) aka· 
dar eksiltmeye girebilmesi için Jiıım gelen vesikalarla birlikte ka
p;ı,lı zarfları sözü geçen komisyon ··eisine ~eslim etmeleri lazımdır . 

(283) 

1 - Şartname ve planları mucibince (22500) lira muhammer 
bedelli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 - 9 - 1936 tarihine rastlıyan sah günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat ~ubesi binasındaki alım ve 
satım komisyonunda ya pılacakhr. 

3 - Şartname ve t>li.nlar 120 kuruş mukabilinde sözü geçen 'u 
beden alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1687,50 liradır. 
5 - Fiatsız teklif, imalat resimleri ve montajdan sonraki vaziye 

planları münakasaya girmek üzereekailtme gününden on gün evveli 
ne kadar müskirat fabrikalar şubesine verilmesi lazımdır. 

6 - İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 mu 
vakkat güvenme paras! ile birlikte eksi!tmeye İştirak edebilmesi içir 
oradan alınacak vesikadan maada eksiltme kanununun üçüncü mad 
desinde yazılı vesaikle birlikte yukarda sözü geçen komisyona mü· 
racaatları. .(297) 

VUCA 
Eski: inkılap 

YAZI VE YONETIM YERi: 

tatanbul. A.Dk&ra CaddMI. (VAKft )'W'dU) 

Jld&nl: 24.370 
Telefon l Yazı 1.§terh 2Hll 

Tetgntl adreal: IU1BUN l.ltanbal · 

Po9ta lrutusu No. d 

CLKC LiSELERi 
Kayıt muamelesine 

Kurant ve Direktörü: Nebi o§tu Hamdi Olkmen 

bnşlan:nııtır. Cunıartesi ve pazardan başka her gün 10 - 1 7 arasında ok1I 
müracaat edilebilir. 

'llı--.. -•••ı--• Cağaloğlu, Yamksaraytar - Telefon: 20019 ________ _.. 

Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 

--~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~.~~~~~~~-=-~--,_.,,I 
TiFOBiL \ .... --~ 

Dr. iHSArt SAMi 
Tito ve raratılo hastalıklarına ıutu ı 
mamılt için ağızdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahat~ızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 j Kr 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de ha.stalan
nı kabul eder. Cumartesi gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

1Ş1KL1 -------··-----1111~, NEON. 
REKLAMLARI 

U~lYJ~ ve taksntoe 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

' 

... 

~~--------~----~--------~------------~--;,/ 
Akay işletmesi direktörlüğünden~ 
A..talar - Anadolu - Yalova hattında 16 Eylül 1936 çarşaıı'! 

gününden itibaren sonbahar tarifeıi tatbik. olunacaktır. Yeni tıP-1 .. 
iskelelere uılmııtrı. · (1270) ~ 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası N~yat Direktörll:-Refik .A. SeV;J 


