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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 
•aeeHH•eee ... aaa-eaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaa•• 

"Beşeriyetin mukadderatı,__.......;.._, Rusyadaki futbol takımımız 

Dün Cenevre' de görüşülmeğe başlandı 

Habeş imparatoru 
Alelacele Londradan Cenevre' ye gitti, 

Başvekilimiz 
Bir mttddettenberi fehrimizde 

bulunan Başvekil general ismet ln
önlntln bugün Ankaraya hareket e
deceği haber klınmıştır. 

Dünkü maçta da 3 -1 
mağliip oldu 

Cenevre, 21 (A. 

Cumurreisimlz Atatürk evvelki 
gf1n deniz gezisi sırasında Heybeli 
Adaya da uğramışlar, orada bulunan 

Güreş takımımız 4-3 galip, Eskrim 
takımımız berabere kaldı 

A.) - Milletler ce
miyetinin yetmi
ginci asamblesi bu 
gün saat 10,50 de 
açılmıştır. 

Şili murahhası 
ve asamble reisi 
Manuel Rivas Vi
cuna, bir nutuk 
söyliyerek §imdiki 
içtima devresinin 
beşeriyetin mu
kadderatı için çok 
müihm olduğunu 

söylemiştir. Mu
maileyh, Milletler 
Cemiyetinin cihan
şümul olması için 
isli.h edilmesi za. 
ruri olduğuna işa
ret etmi!itir. 

Celse açıldığı 

zaman Habeşlere 

tahsis edılmiş olan 
yerlerde üç mur- Nectlfi Londracla bir lngiliz polisi ile 
rahhas bulunuyordu. 1talyanlarml dan'dan hareket etmiştir. 
yerleri bo13tu. HABF.ŞlsTAN ASAMBLEYE 
NECAŞl ACELE İLE CENBV- KABUL OLUNlılAZSA. .• 

REYE Gt'ITt Cenevre, 21 (:A.:A.) - Necqinin 
Londra, 21 (A.A.) - Habeşiırtan çenevre~ müteveccihen yola. çıkmış 

Başvekil ismet tnönU tarafınd 
karşılanmışlar ve birlikte ismet Jn. 
önünün köşküne giderek bir müddet 
istirahat etmişlerdir. 

Kültür Bakanı 
Bir kaç gündenberi ıehrimizde bu · 

lunan kültür bakanı Bay Saffet Arıkan 
bu akşam Ankaraya gidecektir. 

Yunan Kralı 
gelecek mi? 

Ankara, (Telefonla) - Yunan 
kraJrnın memleketimizi ziyaret ede
ceğine dair çıkan haberler üzerine 
tahkikat yaptım, hariciye mahafilin
de bu hususta hiç bir mahlmat yok· 
tur. 

l~lman manevra
ları başladı 

Büyük harptenberi yapılan 
en mühim manevralar 

Moskova, 21 (Radyo ile) - Türk 
halkevi takımı ile Sovyet lspartak 
klübi.: takımı bugün karşılaştı. 

Müsabaka Türk takımının hücu
mu ile başladı ise de Sovyetler de 
hemen mukabil hücuma geçtiler n 
tef evvuku ele alarak yarım saat i
çind-t iki gol çıkardılar. Kır

kıncı dakikaya doğru Necdet topu 
sürerek ilerledi. Kale önüne kadar 
geldi. Kuvvetli bir şüt çekti. Sovyet 
kalec:.Si bunu muvaffakıyetle çevir
dL 

Türk takımı gittikçe açılıyor ve 
daha iyi oynamıya başladı. Sovyet
Jer arka, arkaya favuller yaptılar. 

istifade edemedik. 
Devre sonuna doğru takımımızın 

inişleri sıklaştı, muvazene teessüs 
etti. Bir Sovyet inişinde top kornere 
atılarak akim kaldı. Sağ açıklarının 
şütu kaleci Cihadın elinde kaldı. Ta-
kımımız derhal hücuma geçti. 

Fikret yakaladığı topu silrdti. 
Danyale götürmeden fevkalade bir 
vuruşla top Sovyet kalecinin e!leri· i 

ne değerek içeri girdi. Birinci dev· 
re takımımızın bir golline karşı 

Sovyetlerin iki golü ile bitti. 

(Sonu Sa. 6 Sii. 1 J 
Yegane goW.mAJzü. atan Fikret 

bir maça çıkarken 

sefareti, Röyter ajansına. göndefdiği olduğu ve buaün öğleden~ bUi'a- Franfurt. 21 (A.A.) - Bilyük Son-
~\.Jf;r~tt;b~n~g~~~uu-~-;_;~~~~:;;;;:;:;,~;;.;;.ili;.iiit'fti!D;..M~~~~-.,~m1~wtn~ma""'n8ft.r1Mifliı~~ı'*"::~~1, s~..Jmanya::;Ja m e 
reye gitmek niyetind~ olan Necqtnfn uyandmmetır. )laamafih sallhiyet- lcr, Blomberg, Fritsch, Georing ve Hess ~ 1 U 
Cenevreden aldığı haberler tlzerine leri tetJdk komitesi raponıııu verme- bu manevralararda buır bUlunmupar- ? 
bu baptaki kararını değiştirerek he- den fl9W1 kencH8Jnin uamblede yeni dır. Bir çok kolordularm itt_irak etmek· kaldırılacak mı 
men hareket etmeğe karar vermiş ol- bir mileair nutuk irad edemiyeceği te olduğu bu manevralar Bilytik Harp- • 
duğunu bildirmiştir. kaydedilmektedir. tenberi yapılmıt olan manevraların en 

Neca.şi öğle vakti tayyare ile Cruy- (Sonu SL 4 SU. S) mübimmidir. Manevralar, 25 eylillde 

Yugoslaoga intıba(arı - - - - 2-2 - - -

Karadal 1oıa 

sona erecektir. 

Istanbul ve lzmir 
Muallim •ekteplerin
den çıkanlar nerelere 

Ayrıca herkesin vermekle mükellef 
olacağı bir kültür ve askerlik 
ver~isinin ihdası düşünülüyor!. 

Osmanh imparatorluO·una isyan 
eden haşin bir dagın eteklerinde 

tayin edildiler? 

Llate bugUn altıncı 
aa,ıtamızda 

Franıızca L'f ntransiseant gazetesi • 
nin Berlin muhabiri bildiriyor: 

Nilremberg kongresi hiç bir yeni ka· 
nun çıkanlmadan kapandı. Fakat ya • 
kında çıkarılacak bir çok iktısadi ve si
yasi kanunlar .-ar. , 

Karadağlı bir kadın 

15 Eylül, (Başmuharririmizde.,'J -
<Dubrovnik) den Yeni - P ... i.~ ve Ko
tor yolu ile Çetineye gidiyoruz. (Dub
rovnik) te asfalt olarak ba§lıyan yol 
l:.ir müddet sonra güzel bir şose halinde 
devam ediyor. Yol arkadaşlarımızdan 

(Ercüment Ekrem Talu) bundan otuz 
yıl enet Karadağ kralhğı elçiliğinde ki
tip olarak butunmu§. Oradan ayn~rke~ 
bu :vaJıti daim te,peaine çıkmak içın yı· 

ne bir gün buralara ıelebileceği hiç ha
tırından geçll'lemit- Onun için <Dubrov
nik) de iken kendine mahıus olan mat-
baacılığı ile söyleniyor: · 

_ Arkadaıtar, ben bu Karadağ yol
~·uiuğunu beğenmiyorum. İnsanı top • 
ı:ak çeket derler. Galiba otuz ıene ıon
ra Çetine topraklan da beni çekiyor!., 

Diyordu. 
Ben v~ Kazım Şinaıi ikimi% bir oto

mobildeyiz. Ercümendin litif eiini k<? • 
nuprak yolda ilerleyip cidiyoruz. Der
ken birdenbire yolun virajmda karflllU
z~ bir otobüs çıktı. Bizim ıoför otobü
Ee çarpmamak için sağa döndüğü bir aı-
1 ada otomobil fena halde sarsıldı. Bir 
sarsmtı ki otomobili devirebilir, tehli • 
keli bir kaza teklini alabilirdi. Fakat 
öyle oJmadı. Makine iki tarafa çarpıldık· 
tan ıonra ıoförün manevrasile sağ ta • 
rafa doiru meyletti ve sağ tekerlekleri 
küçük bir hendek içerisine 11kıf11Ut bir 
halde durdu. 

Otomobilden indik. Hamdolaun, ma
llinede bir zarar yoktu. Yalnız ön te -
kerleğinin lastiği patlamııtı. Yanımızda 

Bunlar arasındaki bir kanunla, bil -
tün ruhban sınıfından alınan ''kilise 
vergisi,, kaldırılacak ve yerine herke -

Yugoslavyayı ziyarete giden 
gazetecilerimiz dün döndüler 

fazla bir yedek lbtik olduğu için bu v .. .. .. . . 
k d k la telifi edildi. SamaJ'este Yugoslavya kralının dogum yıldonumu şenhklerınde bu-no san a o yca . Ba 
(Karadağ) ismi insanın zihnine sim- lunmak üzere davet edilip Belgrada giden ve on altı gün Yugoslav ş-

. ah b" b" ··k kütle getiriyor. Dağın vekilinin misafiri sıfatile Yugoslavyanın muhtelif şehirlerinde seyahat e-
!lf ır uyu · l 1 t b l d"' U 1 di . · h k"k tt öyle simsiyah degvildir. den Titrle gazetecileri, dün sabah ekspres e s an u a onm şer r. 
ı engı a ı a e • • . · ç h S l As Us da 
H tt" baz teri beyaza yakın kil ren· Bu heyet içınde bulunan başmubarrırımız oru ay avı ım 

a a ı yer • . . . . • . da· d ğ 1 
· d d" F kat bu dagvın mahrum ol • gelmi11tir· başmuharrırımızın ı!leyahat ınübalarına ır yaz ı ı yazı ar 

1 

ın e ır. a -s ' • , • • • ~ v e illiktir. O kadar ki ıimale devam edecektir. Tukarıki resim, Türk gazetecılennı Belgratta el~ımız Bay 
ugu teY Y 

1 
ASIM US 'Haydar ve :.ugo~lav kabinesindeki Türk nazırlardan Bay Şe\·kı Behmen 

(Sonu= Sa. 6 .81'. 3 ) ile birlikte ,ostem:or. 

Bitler Niiremberg kongresinde bW 
nutku dinlerken. 

sin · vermekle mükelJef olacağı bir ''kül• 
tür vergisi,, konacaktır. Bu verginin her 
türlil kazancın yilzde biri nisbetinde o
lacağı söylenmektedir. 

Bundan başka, yakında bir de "as • 
kertik vergisi,, ihdas olunacaktır. Bu ıı.ı 
retle, Almanyanın yeni harp maarafia .. 
rına bir kar§ılık bulunacaktır. 

Büyük mülkiyet üzerinde çıkanlaca 
olan bir kanunla fazla arazi sahipl 
maJJarının bir kısmını hükumete vere 
ceklerdir. Hitlerin NUrrmberg kongr 
sinde partisinin sosyalist mahiyeti üze 
rinde ısrar etmesi, bu cihetten, boıu 
olmamıştır . 

Başka bir kanun d~ yahudileri 
sahibi olmaktan menedecektir. Bun 
için de bir ''mim mal sahipleri birli 
kurulacak ve bu birliğe yalnı.z A 
ırkmdan olanlar alınacaktır. Bu ıur 

( Liitlen aayılayı ieoİ 
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, SON ·• HABERLER Tlrklye siyaset 
mi il veri ) .• •1-t . 

Teşrinevvelin on beşinde "Komünist aleyh- . . . , 

" 

Fraasada lbtllAI 
• Frons1z Harıcıge Nazırının 1 rofık Riiıtii Aroı 

tarı bır blok,, görüşmesine bügük bir ehemmiyet r1erıliqor c 
çıkacakmışl'l 

Başvekil Blum bunun galan olduğuna söqliigor 

Goebbela Atinada 
Başvekille görüıtü 

Atina, 21 (A.A.) -B. Goebbehı ile 
zevcesi. dün akpm Atina tayyare mey
danına gelmlolerdlr. 

Ankara telefona 1 - - .... ~ .. 
Ankara - Kay
seri telefonu 

Paris, 21 (A.A.) - FranaJS 
baltanı B. Delbosun Cenevrede 
ye DJebakanı B. RUşttı .Ara81a 
mWlkattan bahseden Joumal g 
si diyor ki: 

Halkçllar cephesine karşı 
çevrilmiş .. manevralar 

B. Goebbela, gazetecilere beyanat
ta bulunarak komilnist aleyhtarı bir Hat umumi konuımaya 

TUrklye, yeni BofUlar rejıoıl 
Akdenizin doğu havzasının aldıll 
bemmiyet sebebile Karadenizlc S 
kanali arasında beynelmilel du 
hakıkt bir mihveri olmaktadır. 
Sekizinci Edvard tarafından Ata 
ibzal edilen avanslar bu durunıu 

blok tefekkW etmiş olduğunu söyle- açılmak üzere 
meklc iktifa eylemiştir. Ankara, (Teleronla) _ Anka-PoissJ, 21 (A.A.) - Bay Leon 

Blum, dün öğleden sonra Seine - et -
Oise sosyalist federasyonu tarafın

dan tertip edilmi§ olan toplantıda 

bir nutuk aöylemit ve bu nutkunda 
"Jlalkçılar cephesi,, hlikOmetl tara
fmdan fimdiye kadar ıörülmUı olan 
lflerl ehemmiyetle kaydettikten 
.onra lktlham edllmeai icap eden 

sô) li> ebilirim. Ecnebi propagandacı 
ları, bütün bunları topluyorlar, istis 
nuır ediyorlar. 

Sizi bu gibi manevralara kapılmak 
tan tahzir ederim. 

M:umaileyh, kendialnln ph1en bu ra - Kay.eri otoma tik telefon hat
iıle meşgul olmadığını, yalna uğra- tının dö,eomesi' bitmiştir. Hat bir ild 
p.nlarm muvaff akiyetıerini temenni gUne kadar umumi kon1lflll&1a açı
etmekte bulunduğunu beyan etmiıtir. laeaktır. 

mamen tebarüz ettirmittir. 
Fransa bundan ancak pek zi 

memnun olabilir. Zira, Fransaıuıt 
TUrklerle uzun bir teşriki mesai 
nem vardır. Bu hal, hiç eilphesiZ 
11 lderln. l'raD8a - Suriye ani 
mnm fcabatma göre Uı.nzimlni k 

HALK CEPHESiNE KARŞI MA
NEVRALAR ÇEVRiLMiŞ 

B. Goebbels, bir hafta sonra Ber- Da 1ene Menin, Adana n Bar-
line gideceğini, ancak evveli. Peeteye sa otomatik telef onlan lapahaa bq 

Day Leon Blum, son sosyal ihti
laflar dolayısile halkçılar cephesine 
karşı da bir takım manevralar çev
rilmiş olduğunu söylemiştir. 

uğnyacağını söyleml§tir. ıanacaktır. 
B. Goebbels, B, Metaksası ziyaret Şehirleri telef onla birbirine bal lqbracaktJr. 

mllfkUllerden bahsetmiştir. 
Bay Blum demi§tir ki: 
Parl!mento, yemden toplandıtı 

aman bls onan karf1Bına içtimai ıs
lahata ait eilretklrane bir plla ile 
pkaeatız. Da mlahat, iplıUk için 
mlltt bir sermaye ihdası, draatln at
nyacatı f eJAketlere kartı mllll aigor 
talar vücuda getlrllme.si gibi işler

dir. San'at ve ticaret vaziyetinde da
ha fazla istikrar vücuda getirmek 
mabadlle şimdiye kadar alınmıı o
lan tedbirleri itmam edeeefb, 

Mumaileyhe göre bükuqıet, karga
şalığa mutavaatkirane tahammül et
mek ve yahut hükikmet ile amele 
sınıfı arasındaki teması kıracak bir 
takım cebri muamelelere kalkışmak 
şıklanndan birbirini ihtiyar eylemek 
mecburiyetinde bırakılmak fstenil -
miştir. Bay Blum, hu manevraları 
boşa çıkarmak için halkçılar cephe. 
sinin muhtelif hlı.iplerine, komünist
lere, so yalistlere ve radikaJlere mü 
racaatta bulunvıuştur. 

ctmi§tlr. B. Goebbelı, bu ak§am hü- lama proeramının ikinci pllnında 

klımet tarafından F.erefine verilen bir olan KaJHrl - Slft.I - Adana oto
ziyafette hazır bulunmuştur. matlk telefon hattınna ~kl1mesl 

B. Delboll, bu sabah bu m 
hakkmda B. Tevfik RU§t.U Arasta 
rUpnQfttlr. 

Hiik6met, hayat pahahhltnın ve 
bllhaaa hany:tçt zararlyeden olan 
sıda maddeleri fiyatlannm artmama 
• için elinden seleni yapacaktır. 

Ba7 Blum, hiç de dolru olmı)'&ll, 
uı1 ve auı balunmryan bir takım 
tellf uyandırıcı pylaların zaruri 
-,.rkolojlk şeraitin,, yani halk kilt
ı.tnin mutlak itimadının tahakkuk 

ita 'yanın Paris elçisi 
yaralandı 

Parllı, 21 (A.A.) - BugUn öğle
den sonra İtalyan bUytlk elçisi Vittori 
Ceruti otomobil ile Ke'd Orsiden ge
çerken bir kamyonla. yandan çarpış
mış ve bUyUk elçi başından yaralan
mıotır. Elçinin vaziyeti tehlikeli de
ğildir. 

Madrit'te hükiimet kaç
mağa hazırlanıyor 

:!:~!~r: manı olmasından şikayet Bir Alman mübalagası: 
Mumaileyh, menşelerinin tahkiki ispanyaya ı·k·ı yu··z Sovyet 

kabil olmıyan blr takım laların 
--~ı 

Fransa1'f bir ihtllAl, kanlı bir anar- tayyaresı• gı•tm•ş f? 
il arl!esinde bulanmakta olduğuna 1 • 
•naa uğrqmasını teessüfle karşıla-

7 
mıştır. ~spanganın en mühim top fabri/caşı asilerin elinde 
15 TEŞRINIEVVELIJE IHT/l,ul.L Valladolid, 2l CA.A.) _ Havaı a • 

HAREKETi OLACAK•~ ş bir milliyetperverler tarafından itcal e-
u~/ janaı muhabirinin bildirdiğine göre a - dil Fransız b:ış,ekili sözüne devamla .1 in M etiği takdirde hUkOmet uasmm ka -

demiştir ki: fil er adrit ctra!ınJaki çcnberleri git ~bl1melcrini temin etmek makaadile, 
B tikçe darlatmaktadır. A iler, daha §İm - ııkı bir nezaret altında bulundurulmak-

u ayın on beşinde bir ihtilal l'U· diden Loyoza'ya ve burada Madritin tadırlar. 
kua geleceği haber verilmişti. Hal- ıuyunu temin eden barajlara hakim bu- 200 SOVYET TAYYARESi!? 
buki on beş eylülü geçirmiş bulu- lunmaktadrr. General Franko ası'lerı'n nu m bi .. Berlin, 21 <A.A.) - Folldfer Beo • 

yoruz. ç r feY Oımadı, 15 ey- Sierra - DegredOI cepheıinde hu"'~met Jüld k b 1 ~ ıı;u bahter gazetesi, Marailyadaki muhabi -
e l"U u 11 .ıca,... evvelce bildiriJ- kuvvetlerini ihat,. e+ ... M olduklannı b'ıl-

ml 1 lhtllll ha ek " ~ rindCI\ aldıiı bir haberi ııeıretmekte -f o an r etinin şimdi de dirmiştir. 
15 teırlnlevveJde vakaa pJeeeflni MADRITTE HUKOMET KAÇMA"'" dir: 
-ıı ıu 0 la U1' Muhabir, Barcelona •imdiye kadar 
-1 Y r r. HAZIRLANIYOR :ı Bu - · ı .._._ mUrettebatile 200 Sovyet tayyaresinin 

:r-YJa arı e.r.aad 11mumlyeye Hendaye, 21 (A.A.) - Tenerif rad-
arzeden]er, bazı pzetelerdlr. Ben geldiğini muhtelif taraflardan yapılan 
ba yosunun Madritten aldığı bir habere gö- teyitlere dayanarak bildirmektedir. Bun 

gazeteler için - zihnimi yormak- re, anartıistler cumartesi günil cumur 
it h ı t ı :ı lar ıeri avcı tayyareleriyle büyük bom-
zın - mu a e et millete ihanet başkanı sarayım ele geçirmeye t,..ebbilı 

derecesine çıkarmakta oldukJannı . -:ı bardrman ve nakliye tayyareleridir. Nal: 
-~~-~---------~e-~~·ş-le~~:i_~_B_._A~n:n:a~v~e~~:b~n:la:~~ı~e~- ~~~~~~eu~r~u~~-
1ahudiler bu birliğe ıimıek ve dolayı- mücadelesi aı;ılmııtır. du. 25 tayyare Madrite citmiftir. Orada 
itle, bir mala uhip olmak hakkından Berlinin Tuna havzasında iktısadi Gorki tipinde dört tayyare daha evvel 
mahrum olacaklardır. r.Ufuz için ne kadar çahıtığı malftm _ tayyare meydanında bekliyordu. 

Siy11I detl9ikliklere gelince; bunun dur. Halbuki, bir yere, bir milletin ma- Paris, 21 (A.A.) - Mıdritten bil· 
bedeli bilha11a Reichstag <Alman mil - lrndan 10nra bayrafı ıı:irer. Duce bunu diriliyor: 
Jet meclisi) olacaktır. Reichstag, 29 bilmiyor değil. O da Adriyatikten Kara- bpanya cumurriyet müddeiumumisi, 
marttaki reyitmdan 10nra kurulmuı • denize kadar kendine bir nüfus mmta- ıüel isyana iıtirakten ıuçlu eaki iç ba
fu. fakat tfmdiye kadar bir kere olıun kur elde etmeli daima iıtedL Avuıtur· kanı B. Saluar Alon10'nun idamım İl· 
loplanmam11trr. Bu cihetten, Hitler 7 50 ya ile. Macariıtanla yaptı iz anlapnalar temlıtlr. 
meb'uıu lüzumsuz görmekte ve Reichs- buna bir misaldir. tıte, Almanya ile t- Hendaye, 21 CA.A.) - Crununun 
tag'r ortadan kaldırmağı du"su"nmekte • 1 d '-i kab aıkert valili tarafmdan verilen bir teb· ta ya ara11n a& re et buradan ıe • 
dir. Führer her sene mart ayında bir liyor. Bu re.icabeti, iki devlet reisinin 111• 18re, naıyonatiıtler Aıturyada harp 
reyiim yapmak ve siyasetini halka ka _ barıımak arzulan ortadan kaldıramıya- ederek ileri yilrüyUılere devam etmfıler 
bul ettirmek niyetindedir. caktır. Trubla'yı uptetmifler ye bu ıuretle İl· 

Berfin - Roma mücadele. 
ainde Küçük Anlaşmanın 
dağılma tehlikesi var 

Ft"Bnsızca Le Journal'dan: 
0 Avusturya hariciye nazırı Bay 

Schmidt'in Romayı ziyareti hususi bir 
ehemmiyeti haizdir. Her geçen gün bi· 
H 11 temmuzdaki Avusturya -Alman
ya anlaşma111nın bir göz boyama oldu -
ğunu gösteriyor. Avusturyadaki nazi
Jer ayaklanıyorlar. Anschluss hazırlanı
yor. Duce'nin de her geyden fazla kork
tuiu budur. 

farkta Cermc.n - Slav anlapma • 
mulıfı gı'bl, cenupta da bir Cermen -
Utin anlapmamazlığı vardrr. Bu iti -
barla, Roma ile Berlin arasında, nüfuz 

Diğer taraftan ,buıUn küçük anlat • panyanın en mllhlm top fıbribunı ele 
manın ıiyaıetinde bir defitiklik glSrU • ıeçirmif.le.r.di•r•. ___ .. .._ 
IUyor. Fransız - Leh anlaımuından 

10nra Leh - Çtk mUn11ebctleri ge• -
ıedi. Romanın yeni hariciye nannmn 
da B. 'Mussoliniye bUyUk bir sevciıl var 
dır. Bu da onun ttalyaya yaklaımuma 
imıl oluyor. halyamn da eusen Ro • 
manya petrolüne ihtiy;:cı vardır. 

Demek ki, İtalya bugün Romanya • 
yı elinde bulunduruyor. Çekoslovakya
yı da Viyana vasrtasile kazanmak isti • 
yor. 

Fakat, acaba bir Ytıgostav - ltal -
yan yaktnlaşması kabil midir? Bu ka -
bil olmazsa kUçük anlaJma dağılacak -
tır. O zaman Romanya İtalya ile, Yu -
goslavya Almanya ile, Çekoslovakya da 
Sovyetlerle birleşecektir. 

Anadoluda kar yağıyor 
Ş. Karahll&r, 21 CA.A.) - lki sUn

denberi yalnıuı:, yatmakta kU. Dl1n 
gece kuabaya ~ kilometre ı.ızaklJlc
taki dağlara kar dUpıtltttlr. 

Aku.ray, 21 CA.ll.) - Soğuk ha
valar devam etmektedir· Haaan dağı
na kar yağmıftır. Henüz arkaaı alm
mıyan barınanlardan endiıe edilmek
tedir. 

Mütehaasıs Pust 
lıtanbul planını hazırlanıakta olan 

mUtehauıı B. Prust dün belediye ile 
görUpnUo ve uzun müddet noktalar 
Uz.erinde fikir teati etmiftlr. 

hazırbklan ,apdmaktadrr. 
OÇ AYDA 320 TAYYARE 

SEFERi YAPILDI 
Ankan, (Telef oala) - Ban yol

----=====-===-
Ti t ii le s lc o ne zama 

zelıirlendi? 
ları amam •UdiirlQUnee yapılan Salııt Koritz, 21 (A.A.) - Jia 
bir lstatlatife clre, mantuam han ajan1mm huaual muhabiri bildiri. 
~terlerine ba9la111 tarihi olan 215 B. Titillelkonun 11hhi durumu, kan 
Mayıa 936 tarihinden 31 Alut. 938 rildlkten. IOnra tevakkuf halind 
tarihine kadar yapılan aefır adedi Fakat vahametini muhafaza etme 
320, tqıun rolew •iktarı 889, .... r dlr. TltWMko 111urunu tamamen 
teneulh uçqlarma lftlrak eün hafaa ecliyor. 
bayan •e barlar (1'1), peuk dahli !mçre TeJıraf ajansma göre d 
803 kifl, •ıaJ m kilo 800 ınm, torlar hutaJıtm menşeini uzun 
pzete 4987 kilo 150 ır .. dır. dıJa tetkik etmişler ve araların 
TEFTiŞ HEYETi REISLICI bir kaçı Ttttllellkonun bir zeh irl 
Ankara, (Telefonla) _ Dahiliye tefebbftstbıe kurban olduğu ve b 

teftiş heyeU riyasetine tayin edildi- Tittıteako iktidar mevkiini terke 
ğini evvelce bildirdliim Kutamonu den çok önce vuku bulduğu netice• 

yaklaşmışlardır. Bu cinat teşebbU 
valisi Bay Tevfik Talil 1enl vaz- tarihini t b . 
f eaint başlamıştır. . ~ it, fevkallde milşkül 

riilmektedır. 
YENi TOTON iSTASYONLARI •• 

Ankara, (Telefonla) - Jnhfsar- lngılız/er Almanla 
liT genel Ciirektürii İllmir Til&yetl- t/ı t v b l .:J 
nfn Kavur kiyU ile Maalanın Ak- me e mege QŞ eal 
hisar kazasında birer (tiltUn ıslah Londra, 21 - Daily Mail G .. ...-1~ 
uwyonu) açacaktır. bir makalesinde şöyle diyor: 

Bu latasyonlardan ahnatak neti- Yilz em :rene eınıel Fran.s1Z fht' 
celere göre diğer tUtttn mıntaka- Avnıpanrn mukadderatını deği,.<rti 

larında da buna benzer tütün mü- Wi. BugfJ.n d.e Bitler, Atnııpanın "' 
eadele istasyonları vücuda getirile. koddcratını tan.."im etmektedir. 11f 
cektir. w ~jyete yeni bir yol gösterdi. 

TÜTÜN PIYAS.ASI Lloyd George de gar.etecilcre v 
Ankara, (Telefonla) _Tütün ka- diğl bir mülakatta diyor ki: 

nunu tüttta mahsaltinlln umumi 0 • "B. Bitler, çok §ay(ltls dikkat .,,r 
larak denk haline getirilmeden ev- f(&1&ftyettır. Alman maıetindm 
nl piyasanın a~lmasını yasak et- bahtiyar hiç bir millet gömv:dim.,, 

mektedir. Anlaşıldığına göro piyasa A k h 1. . J 
birlnd teşrinin 15 tinden evvel a- n ara ava ısınaı 
çılmıyacaktır. d •• / J ld 
ÇANAKKALE KUPASI MAC- un ze ze e o u 

Ankara, 21 (A.A.) - Meteo _., •• _ 
LARI DEVAM EDiYOR enatıttl!Gnc!en verUeıı malflmata ~ 
Ankara, (Kurun) - Çanakkale bqtbı fe)ırtmllde blrl 1&&t 13,'2 

kupası maçlanna devam olunmakta- 30 umye aUren ıtddetll ve ufld, 
dır. Demirsporla Kırıkkale tak1mla- feri de J.4,24 4e 10 • 1C5 aniye 1 
rı arasında yapılan birinci maçı ıakult iki yer 8&1'8mtmı olmuftut· 
6 - 2 ile KırıkkalegUcü kazandı. a----bo A. ;._ _ _a ~n.n lu, 21 ( A.) - oua-. 

Kır:kkale Demirspora kartı oyna- saat H de 10 kala ve dört bu~ 
dıiı üstün oyunla bu neticeye hak- yer l&l'lmtun olmuttur. Zayiat yt/I' 
kile layık olduğunu ıöetermi~tir, t ur. 

Çıankaya - Gtnçler birlitl ara- Çankın, 21 (A.A.) _ Bugün 
sında yapılan ikinci ma~ı 2 - 1 13 tl kırk bet geçe yer ıarsıntısı ~ 
Gençler birliği kazandı. mUftur. Sarmntı H,30 da bir 

Bu ıuretıe Gençler birlitl, Ca- tekrarlamıe ve hi.lk araamda hey; 
nakkale kupasının dömi finalini ka- ..... .._...._ u,,--.-· ..t 
zanmıı oluyor. Saat on bet Ue on altı anamda ...-

Haftaya KmkkalerücU ile Genç- defa daha yer anmtm oldu. B~ 
Jer Birliği takımları karşılatacak- d&t defa olan bu 11&1'8Dltılar, vUA,r 
lardır. tin her tarafında htwedtlmlftlr. ıi" 

YENi DEFTERDARLAR ur ve a,tat yoktur. 

Ankara, (Telefonla) - Kule ka - Troı-ki lıpanyaya aidjyot 
pısı tahsil başmemuru Naclnin Er- T e· 
zuram, Ankara mektepler muhuebe- Parla, 21 (A.A.) - Benda~ 
cisi B. Şerifin Kırşehir, divanı mu. bUdlrildlttne slre. Banelon h~ 
hasebat müddeiumumi muavinlerin- met!, limdl Nonaçte bulunan "'""""•:u 
den Abdullah Cevdetln Esklşehfr ikamet için mumal,et vermlftir. ~ 
defterdarlıklarına tayinleri yiik8ek kinin pek f&kmda Banelona gel 
tudike iktiran etmiştir. bildirilmektedir. 

Mara9 defterdarı Bay Namık Gazi Jzmİr at yanıları 
antep defterdarhfına nakledilmiş- tmur, 21 (Husuıi) _ D6n t.tl , 
tir. IO hah -n ar at yanıJarmın ilk mu .. -

DOZEL TME lra11nda, birinci lrotuyu Emir ~ 
19 eylül tarihli sayımızda Jstan- önUur'ı, ikinci koıuyu Muıtafanrn ~ 

bul varidat müdUrlUğüne tay!n e- llar, UçUncU koıuyu Emir Salibin ?I• 
dildiğini yazd ğımız Bay Mümtaz cip'i, dördUncU kotuyu Akif AklOll 
takip memuru değil, Csküdar vari- Tomna'ıu, bctlncilifi de yine Emir 
dat tahakkuk müdllrüdiir. lihin Alemdar'ı kuanmııtır. 
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Yazan : Sadri ER1 EM 

Karagözlü Meryem 
Ceplerinizde taşıdığınız ipek mendil

lerin hikayesini biliyor musunuz? 

ilk okul müfredat proğramları 
Yeni müfredat programlan hazırlandı. Ders 

y-lı başından itibaren tatbik edilecek 
Karpa.tlan rarmek lçln ı.pnsı &r• Şövalye derhal emir verdi. Klllle- ------------ ilk olr.ltDaP lçbt ym blr mUfreclat 

==:-.~ :..ı:=~ Bir açıkgöz = ==.ı:::;. Tepebaşı cınayeti 
kilise harabeleri, bir ....ı memleke- kelini yapm.,t için l8tıril4L -. ı.tanbu1 .ff lnell Dk otuhmda 
tine ginUğiııisl hatırlatD"· Romen ar- Şövalye, her gUn khteeyt cıotaaı- Akıp giden mazotları tanm t.sbiJ9 he,.tl •tJcam B. ıı.... 
kad•ll"' &lmml ldJcUtlm. ipek mendi· yor, itlere nezaret ediyordu. Bir toplıyarak aatılığa. mn re'8Uil altmda bir komiaJOD ça-
Iime dokundu: gUıı belki meamet biraz daha zail olur lJpaattadır. 

_Bilir mısınız, dedi. Bu mendil- diye kızma kiliseyi göstermek için be- çıkarmıı.. lla ~un vt1cuda ptSrdlli 

Karı•ı Faımagı öidiiren 
ıoför izzetin 

malıaiemesine başlandı 
!erin vatanı Tra.Uilvanyadır. raber getirdi. Geçen sene limanımızda bir mazot mtlfndat pııapamı lmmı bam P 

Qm.p vermedlm, gtUUmaecUm. O Kız kiliseye gelince herkes onun şilebi batmış ve dökülen mazotlardan den geçirilerek lwnJmaJr i1zere Devlet 
anlatmaya bql&dı: yllzllntl glSrmemek için baemı baıka maada do1u fıçılar da denizin altında matbauma verilmeje bqlamlmlfbr. 

_ Bak, dedL Bak IU geride ka- tarata çevirdi ve: kalmı§b. Bu fıçıların son günlerde Yenl program ders JJ1ı bqma. kadar 
lan sipdvri "Bran,, p.toau.na. .._ Gök'Un oilu Madonna, bizi te· Boğazın sualrma kapılarak akıp gitti- flamlamDII ve blltlbı okullara blldl-

On ilçilncll asırda vapılmı§tır. Elin- ametten koru." ğinl gören Mehmet adında biri ma- rllmit olacaktır. 

Bir kaç ay önce, Tepebqmda blr 
odada brl8I Fatmayı öldtlren ve ar
kadqı toför Yunuau yaralıyan ot.oblll 
toförU. lızetin duruşmUma, dUn .. 
bah lstanbul ağır ceza hakyerinde 

de 11k zarif mendili tqıyan güzel bu Diye Li.tince dua mmldandı ve is- zatları toplamağa ve satmağ& bqla- Yent programda *8tmenlere ook 
şatoda YBf&lllI1tır. O zaman burada tavroz çıkardı. -..ı: tsta mıetn"· vazih ~~er verilmektedir. ~-
bir şövalye oturuyordu. Geniş gövde- Heykeltırq ~ıını çevtrm~ V· Vaziyetten haberdar olan gllmıilk recla.t ~iki k181D& aynlmaktauu;: 
si zırhlar içinde yaşıyan bu adamın roz çıkarmadı. önllndekl mermere muhafaza tetkilltı, batan geminin Blrlncl Jmnm hedefler, ikinci 1amm 
esmer bir km vardı. Meeyemln teklini vermek için çekiç tranait olarak geçtiğinl ve mu.otun da prensiplerdir. 

Onun gözleri bir çöl gibi yanıktı. ile t&ll döiUYordu. gUmrtlk resmi almmadıimı teabit e- Hedeflerde ilkokul tedrisatmm ga-
lnsan ona baktıkça kavnıluyormUI Kız onu yandan garcın. derek Mehmedhı mazot fıçılarmı mü- yesi ve öfretmenlerln vuifelerl gös-
gibi oluı'du. Ona bir defa bakan, onu Meryemln beykellnl yapan geniı sadere etmiştir. terllmlftlr. 
bir kere gören kendisini çöltln blltiln omudu, y\lkaek almlı, kumral saçlı. Her denıln hangi eeaa tlRrlne oku-
felAketlerlnden, bUttln dertlerinden, yeell rözlU bir iuandı. nt balalm- H 1 ı· tulacağJ meMlealn1 de prensipler ta-
acılanndan kurtaramazdı. Serap ve da Jm OD& bir )'&kmbk duydu. Hey. a geniş ıyor yin etmektedir, 
sam, çölün nuıl birer afet! &ıe bu keltırqm kendisine ldr meyler eoraca- Bundan bqka clenı durumunda da 
gUzel kızm gözleri de delikanlılar için tını aandL Yeniden nüz bin lir• bazı yenilikler yapılmqtır. Ev lda-
blr serap, babumm kıskançlıkla par- Kız, babuma: s dersi §lmdlye kada.r yalnız kız tale· 
tıyan latıcmm rtıqAn da bir sam ye· - Baba, dedi. Ben M.adonn& kili- s•rfedi/ece/c belere okutulma.kat idi. Yeni mUfre-
li gibi dellkanhlarm baemdan eklik seslnln blmıetkln olmak iaterbn- Bu· Belediye bütçesinde hal için ayn- datta bu derse erkek talebenin de tşi-
olmudı. rada çahpcajmı. Sen attan dtiftl1iUn lan 100 bin liralık tahsisatla hale ye- ne yanyacak kııımlar lllve edilmlt ve 

Rfz daha on iki )'8lmda. iken bir zaman .-met aeçaln diye kllileye Dl bir kısım daha ilAve edilecek ve aym zam•nda kız ve erkek talebeye 
karnaval gecesi, Bra§ovun iki un de- hllmetldr olayım, diye tendlml Ma- yanında aynca bir paVJOD da vücuda okuhıbnau usultl konulmuttur. 
Ukanlm birbirlerlle gövtışttt. tkfal de dODDIP nezrettlm. getirilecektir. lleap denıi hafifletilerek faizi mil-
öldü. Bu metıele oldu. Şehir çalkan- Şövalye, evveli. bu ite razı olmak Hale konacak Jmım 20 bin lira ile rekkep lmmı orta kDaD& devredllmil-
dı. latemedl ama, bir defaı hayırlı bir olacak ve geriye kalan 80 bin lira "v- tir. Tabiat ve eeya deralerinJn de 

ige tul olmamak, _,_.,, hirilltiyan· yona ısarfedllecektir. (TabU illmJer) i8ml •lbnda birlikte 
Kıa bJru daıı. ~ Ta\tl re- Iıia tercih ._. ~ Bunun için tcabeden ketlf belediye okutulmuı kabul e4llmiltlr. Reefm 

vam etarfnld&, genle p.pblarmı dtl· - Peki Jmam, dd. Sen de Jla. mUhendlslerl taraf:mdan yapılmıetır. ve el 111 m.tıfredatmda bu yıl htan-
t.elterek 4olqan, k~ bqlarmdan o- donnanm killleBlDdo - 1- bulda •,.ılan resim el i•l kursu ted-

zl k i in i \,-.. İn§aata teşrinlevveliıı ilk haftasmdan ~ ~~ 'S 

nun kara gö erini görme ç B per Ertesı' gun·· Romadan bir mektup risat aokU de konmu..+. .... . 
""'•• ' del"k 1 itibaren baolweaktir. ~ ~, .. ..... ---=--~~. meglerine da~y:an:m:~~::!ı~a~n~ı~-1---9~~'8k~~a.W'ua.aııia.ıı~~·lll?;.o.u.+-~._.."B!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~~:=;;'--·....-.~'t'""-~ .. t!a.~ .... ...,.,1raapaııa~ dliddt"oJUt.,.. 
~an OMö: Kendisinin yaptırdılı kiliseden dolayı BULGAR dersleri de mUstakll bir denı olarak 
Kımı babut, bir um )'eU gibi hlrlstfyanlık namma tebrik ediliyor, gruptan &ynhmttır. 

onlarm hepebıl haJdadr. BJr gecede, ve takdis e41lmak u.re Romaya gel- llESLEK.T A$LARllllZ Beden ve muaftt denılerhıhı de mtbn-
Uç, dlSrdtinihı kellealnl yalıdan denize meal emrolunuyordu. Bu1prittan matbuat men•uptarmc!an 1dln. olduia kadar hayat bllglalle uygun 
yuvarladığı görWdilrdU. Ş&valye atma atlayınca Roma yo- yirmi kadar mealekdat Çar Ferdlnand olmaama çaJlfI]acakbr. Bilhula ye. 

Kız için herkes: lunu tuttu. npuru ile enelld gUn ıehrimize gel • ni mUfre4at, t.oplu tedrisata Azami e-
••- Güzel ama. · · :Meeum, derdi. mlfler ve t.tanbulu gemüıterdir. MI • hemmlyet vermektedir. 

Ona bakan delikanlıların kellesi uçu- • • • saf'ırlttlmis bugün aynı vapurla döne -
yor ..• Omm g6zlerlnde bir sihir var. Romadan gelen heykeltırat kıza. ceklerdlr. 
Allah ona eea,meti gtlzellik eeklinde Romadan, Atinadan, lıılJm'daD, es-
vermi§... Onun ruhu haynn değil, rarengiz Hindden, acaip ÇiDden bah- YENi POSTA PULLARI 
ıserrln sarayı. Fenalık dalma gtızel- aediyordu. Bopdat mukavelesinin imzam ha -

Belediyenin . yeni 
bir tamimi 

dir.,, Kız, bu delikanlı ite konlJlhıiu za- tıraıı olarak atlrprjh posta pullarmm 
nJI.·-· ,..,_ •bir t"ln t--L:.--ç bir """"" 'hMn:ıım döndUiQnil hiuediyor- ha J batlanmııtır Pullann ttse O ~ I l ı 
"'!§ ............. ~ ~ 11 •u.r-Aun - -.- ILmııuna • . - n gaıınu.an aşa ı o anıar 

nayalet oldu. Onun geçtlfl yerlerden du. • • tinde mubvelemn imsalandıp tanh ya-
herkee kaçıyor. TeaadUfen onun tah- Dııdak1&n yeıtne göderi birblrle- alı bulunacak,., muhtelif kıymetlerde bisıklete binemiqecelcier 
tırenm Jle ka:rtılafl1'1ar derhal göz- rile görilfttt. ÇllııkU. onlar, saatlerce olacaktır. 
lerini ~u)'orlfr; IOQl'I. batlarmı birbirlerinin karlmnda Hl8iZ. sessız 1 __ __. _________ _ 

öbllr ti.rafa çevirerek lata.vroz çıkan- otururlar, birbirlerinin göz bebekle
yar)ar: -<Jlk'Un oflu ve lladomıa. bi- rinde dolqn'lardı. 
111 ,..mett.m kurtar.,, diye Llttnce Yetil gazterle llyah gözter, gttnler-
a... ~- ce, h&fta1'1'C& kmıuttuıa.r. 

Mylece llelleler geçti. tkf•inin de dilleri, dftleri, dudak-
Gbel kız içfıı söylenen. sazıer Uk lan blrblrlM sanki yabancı idi. öy

Wa bir izbede kulaktan kulağa ll8y- le zannecllyorum ld onların vttcutlan 
lendi. Sonra bir evin oda.smda dart qk hatıral&n tıserterlne çala ile ka
bfll kişi arumd& konUIUldu. zrıan aildU' gibi kil. Nasıl bu aiac· 

NDıayet bir mahalle ltalkl yavq ıar ~ a1tlarmda geçen ha-
lellle bu kıza h1r eeamettır, dedi. tJralal'& blsAne iseler bunlarm beden-

lleydanlarda bu le8 mmldanara.k ıert. dllleri, dudaktan da gfSzlerln 
tekrar edildi. Klbv aalonlanla ko- kon1JID1&Sllll anJamıyorlardı. 
nuşulan bu söz, kımı akrabalarından Baba,. Bomadan d6ndlfl\ zaman, 
biri tarafından duyuldu. l(adoımanın heykeli bitm.ek ttı.ere idi. 

Nihayet, bu ses eatonun duvarla- iki Uç gt1Dl0k bir iti ka.Jmıatı. 
rmı tırmandı ve f(Svalyentn kulaklan· thtiyar asilzade Romadan gelince, 
na paslı bir çivi kakılır ~i nuhlaiı- atım kil,ileD1n 6nUnde durdurdu. Seyis 
dr. hayvanı )lanastrm bahçesindeki çmar 

ŞöTaJye 1azmı artık dıf&r!Ya çıkar- altma 1Jalladı. 
mıyor; Jm.ranlık odalarda, eato chı· AsD•de klllleyl ve MacloJm& hey
varlan arumda kapıyordu. O kadın- kellni pnnek için telitl& içeri girdi. 
la.rla konuıuyor, bt1ttın ftlerini kadın- Fabt fal!l'dı, · · ~ tepealne fır
la.r g6rtlyor, onun dairesinin yakmm- 1ads. 
da erkek hizmetçiler bile bırakılmı- ıladomı& heykel. Yarabbi ne tu-

rd haftl. Y'1rA tamamen kanım yUlsll 
Yo Ş~~alye bilyllk bir hutalık ge~irdi. l4L G&deri Jr7pnm ıacteri icll. Bem
Bundaıı en styade eatonun pa.pv1 tf'- b&Jll mermerde umm kapkara g6z
ll§a dtlştil. • JıeriDln bakllı vardı. Bu be)'U taşa 

Şeamet kendlııe de b1 rıe~ diye kapkara bir ıös nmıfııi hatırlatan ifa-
k'.orktu. .A.ailr.adeye: ele llUl1 ver:UmlfU T Bilmeın, fakat 

tim bakana ~ Jasmm kapkara 
t .. _ Madonna ııanuna bir kili8e :er. gözilııil farkeder ve bu heykeldeki ıö-
dımuz. Bana decll, nıyamda mal se bakan müaldrak ıerap rörllr· En-

u. Sizin attan dllpneniz ve 10l kabur- dam, açlar htfll bepaL. Şövalye D 

ga kemiklerinlsln lıurdahfl olma.ti bir( idi. 1.-11--- __ ........ 
.-! defedl Hey-wa....- iRi&~ • 

~anıet eeerlclb'. Bu ll&Dl•w • _Bu ne!. Bu Kadonna mır BIG 

beammtyor. 
- Siz, dedi. Ne istiyonnmusT •. 

Orospu VenUa'ün bedeninde ebedi ba· 
ldre mi!. Onu yapamam. Oroepu 
VenUa'e benslyen Madonnayı yatak 
odanna koyunuz. Kadonna ifte bu· 
dur. Diye km gösterdL 

Bu sözler Ur.erine baba, pt.onun 
papuı, yeni kilisenin papaslan ktlp
lere bindiler. Hiddetlerini tadil et
mek içln Uger d•fa latavroz çıkardı
lar ve: 

- KA.flr, tlflr, diye H.ykeltıraem 
suratına bafn'dllll'· 

Kısa bir içtimadan sonra kilise he-
yeti genç heykeltlraşnı idamına ka
rar verdi. Ve d6rt nıızrakll adam, 
heykelt!ratı fZbaJldut gibi yakaladılar. 
Şehrin eelll4ı kilisenin bahçesinde ya
lm bb~ duruyordu. 

Kız heykelbr&I& sanldı. Onu bı
rakmak tstemi,ordU. Fa.kat dart ız
bandut kolu delikanlıyı ltlrllkledi. Kı
Slll elinde heykeltıraenı if odalmda 
glydlft r~kten kopan bir bez par· 
Ç88l kaldı. 

Deltkanlı idam edildi, 
Kız maııasar- kapatı1ch. 
lııladonna tıeYkeli Y1kbttrıldı. 
Ve kimse Ue kollupıuYordU. \" e hic; 

bir geyle ınegul olmuyordu. YaJmz 
yanından aymn!Ldıfl gey, heykeltJra. 
ım 6nllllftnden kopan parça tdL Bu 
bez parçw onun dostu, ahbabı, dert 
ortalı idi ve bo p&r(:umı gölaUnUn 
IOl tarafmcl& kalbinin UstUne iğneledi. 

( Ar1ocut wr) 

Belediye memurtanmn yaptılz araı
tırmada ban blıiklet sahiplerinin blllk· 
let talimatına riayet etmedikleri H ya· 
ya kaldınmJar U.erlnde bile yUriic!Wr • 
teri g&rUlml\ttUr. 

Bunun eebeplerl de buı vellterln ve 
bisiklet sahiplerinin ihmalklrbJdanndan 
ileri gelmektedir. 

Bunun 8nUne ceçmek U.ere depo 
eahiplerine tiddetli bir teblipt yapıl
ıınt ve on yaprıdan küçUk çocuklara bi
ılklet verllmemeal ve bisiklet kirabyan
tara da cldecekleri istikametin ga.terll • 
ınesi blldlrllmiftlr. 

Bu tebtlfe uypn ha1'eket etmlyen 
depo sahipleri ceıalandmlacaktır. 

BELEDiYEYE ALINACAK. 
MEMURLAR 

Belediyenin muhuebe lmmmda açık 
bulunan 12 memurluia müsabaka imti
hanı il.e memur ahnac;akt&r. ?t'ıiiaabakı 
imtihanı perfelllbC ıUnk ... t 14 te ya -
pılacaktır. 

EKMEK. UCUZLADI 
Elemek ve francala fiyattan dünden 

itibaren ucuzlımıftır. Birinci nevl ek • 
mek on buçuk kurup, Urinci nevl ek • 
mek 10 kurup .. tııauktır. Francala • 
nın da kilosu 20 para lnmiftlr. 

Yapılan b\l tculllttan bat1ca on bet 
gUn sonra yeniden ekmek ve francala 
fiyatlannm on para daha ucu.lamam lh 
timali vardır. 

FLORYANIN IMARI iÇiN 
Floryanm iman lçln tren hattının dl· 

ter Jamunda yapılan iatimlü iti bit • 
mittir. 

ı..etanılmıtbr. 
Şoför lzr.et, yakal~dıfı ma4a, 

kansı ile arkadafım bir arada gör4lf, 
derhal tabancasmı çekerek vurduiu• 
nu iddia etmlfti. 

Vakac!a, b.clm vurulur vuııılmq 
ölmtışt.tl. J'akat, Yunus mmem'il, 
surette yaralamnq, hastanede iyllef
mi§tl. Yunus, dUıı hakyerlne l8hll 
davacı ııfatile ıelınletL 

Hakyeri heyeti, Salih Zekfnln ri· 
yaaetlnde Abdurrahman Şeref ve 'lh-. 
sanla teeekktll etm.feti. Celse ac:ılm
ca, milddelumtunl Ahmet lluhlls Ti• 
may, davanın mevzuuna ip.retle, ce\~ 
senin bundan sonrasının gizli ol'11'Qi 
devamım istedi. Suçlu avukatı 
Rıza bu isteğe itiraz P.tti. 

Hakyerl heyeti, celsenin gizli 
rak devamına karar verdi, l&lon bo* 
p.ltıldı. . 
TOTON DEPOLARINDA Nl. 
KADAR KADIN VE ERK.EK. 

ÇALIŞIYOR? 

Zaman zaman amelesi bulunmıyaıı 
ve zaman zaman amelesi boll~J!rak · .. 
IMerı""fôP mtfn ftçlfttrlil 
bir lıtatistik hazırlannuttır. Buna a8ff 
fstanbulda 18 tiltOn depoıunck S07 
erkek, 458CS kadm amele: 
dır. Brkeklerln aldıklan.ıe•~ 
ti 110 - 25Q kuıııt ...... 
rın aldıklan ynmı,. 40 - 110 kurılt 
ı raundacht. 

tı kanunu tatbik mevkiine girer 
mea bu kadın ameleler araamda sıb 
n•UfettlJleri tarafmdan umum! bir m• 
ııyene yapılacak ,ıenç ve hastalıklı o 
iıçllerin vuiyetled ile meılJ.ll olunaı 
caktır. 

V AZIFELERINE GEÇ GELE/IJ 
MEMURLAR 

Son ıünler içinde ilba7 Mubl 
UıtUnclal belediyenin tlrlU kale 
teftit ederek memurlann saı..-. 99 
'vam durwnlarile yalandan alüadu 
muıtur. 

Yapılan bq teftitler neticesinde 
çok memarlann vuUc!:rlne m.utı...ı 
denm etmedikleri 18riilnıüt '" 
ıubelere yenldcrı bir tamim ı&ld• 

miftir. 
Bu tamime ıBre kalem ıeOeri d 

~aati batladıktan 10 dakika ıonra 4 
defterini tetkik ederek celmly 
ıube dlrektörl ri. ' blldireceklefdlr. 

Direktörler de b\l raporlan teftlt 
yetine ve valiye ıöndereceklerdir. 

PORTAKAL MEHMET VB 
KARDEŞi TEVKiF EDiLDi 

Portakal Mehmet ve Piç Mehmet 
b lkl arkadaft Vo:yyoda cad4e.mclıfl 
mail adlı birinin 400 lirasını van:..
cllik ıuretlle aprmalrtan yakaJI~ 
lır, dUn üpm adliyeye verilıtııllltıl 

dir. 
MOdclel umumlŞefik, bunlan 8 

•hmet ildnel aulh ces• hak yerine 
dermit. hlklm Sallbaddln 
IOl'pya çekmlt ve ikisini de tnldrl 

mfttlr. 
Portakal Mehmet, bu itten 

hmıshktan ela suçlu bulunuyor. 

PROFESOR GiZE 
Dil turaltayma iftlrak etmeki 

re ltblml• plen ve kurultayda 
lunan Alman 4il illmi Prof818r 
din m.emleatme danm.Utttr. 
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Poll• Halterleri 'ılli 1 S p O R 11 
4-KURUN 

Hcrgün bir hikaye------. 

ihtiyar aşkı 
Frenaız hlklyesl 

- Gene mi gel
diniz, Mösyö Ber
lioz? 

lhtiyar Madam 
Fornier, içeri meş
hur musiki3inasın 
girdiğini görünce 
bunu hayretle sor
du. Çünkü Berlioz 
sabahleyin de gel
mi3ti. 

lht~yar kadın 
gülümsi~erck ila
ve etti: 

- Bugün iki
dir geliyorsunuz. 
Bunu söylediğim 
için darılmayın sa
kın. Açık konU.']· 
mayı severim. 

- Size bir lo
ca bileti getirdim. 
"Sevilla berberi,, için. Patti de şarkı 
söyliyecek. 

- Maalesef gidemiyeceğim. Ko · 
cam öltlüğündenberi tiyatroya gitmi
yorum. 

- Pat ti için de gitmez misiniz? 
- Gitmem. 
Sözünün kati olduğunu göstermek 

için, çekildi, kapıya doğru ilerledi. 
Berliez: 
- Kusura bakmayın, dedi. Sizi 

tekrar rahatsız etmemi icap ettiren 
bir §eY vardı. 

- Ya?. Ne vardı? Merak ediyo
rum, söyleyin. 

- Aramızdaki eski dostluktan 
bahsetmek istiyorum. 

- Şunu da itiraf edin ki aradaki 
ayrılık çok uzun sürmüştür. Son de
fa görüı;tüğümüz zaman on iki ya.Şm
da idiniz. Bugün siz altmış ynşmda
sınız, ben a.ltmı5 altı. 

- Siz benim bütün gençliğime, bü
tün hayatıma ışık verdiniz. 

- Zavallı dostum! Hayalinizin ne 
kadar esiri bulunuyorsunuz!. Beni 
nasıl sevebilirdiniz? Siz bir çocuktu. 
nuz. Halbuki ben size nazaran bü
y\lk bir kızdım. Bunu da bırakalım : 
O çocukluk rilyalarınızın bugün ne 
kıymeti olur? 

- Rüya değildi onlar, vallahi rü
ya değildi!. . Sizi hakikaten aşkla 

sevdim. Sizi bir başkasının kolunda 
uzaklaşırken gördüğüm zaman öyle 
büyük bir kıskançlık hissi icinde kıv

randım ki! 
- Mubalağa ediyorsunuz. 
- Mermer merdivenler üzerinde 

pembe terliklerinizin sesini hala dll
yar gibi oluyorum. Bu sesler kalbi
min derinliklerine kadar süzüldü. 

Madam Fornier bir kahkaha attı: 
- Vallahi hayale kapılıyorsunuz! 

Ben ömrümde pembe terlik giymiş 
insan değilim! .. 

- Ben de yemin ederim ki pembe 
terlikleriniz vardı. 

- Hayır! Tekrar ediyorum ki ben 
pembe terlik giymedim. Ne ise uzat
mıyalım. Sokağa çıkacağım. Bana 
söyliyeceğinizi çabuk söyleyin. 

Berlioz susuyordu. Sanki gözle
rile pembe terlikli hayali takip edi
yordu. 

- Haydi söylesenize! 
Musikişinas gözlerini salonda gez

dirdi ve söze başladı: 
- Buraya gelir gelmez sizi hata 

sevmekte olduğumu, bütün hayatımda 
da da~'Tla hayalinizle yaşamış olduğu
mu anladım. 

- Bütün hayatınızda mı? Hayatı

Çeviren: Vır Guı 

- Ha, evet! Sizin çocuklarınız 
var. 

- Torunlarım bile var. Ben ihti
yar bir kadınım, Mösyö Berlioz. Es
kiden aramı1.da altı yaş vardı. Bu 
fark gene var. Hatta belki daha yaş
lıyım. Sözleriniz bana mazinin ne 
kadar uzak olduğunu hatırlattı. 

- Yaşlarımızın ne ehemmiyeti 
var! Kalbim o kadar genç ve ateşli 
ki!. 

Sokağa beraber çıktılar. Beraber 
yürüdüler. Madam Fernier: 

- Oğlum uzakta oturuyor, dedi. 
Bana müsaade edin, ayrılalım. 

- Katiyen olmaz! Si7.e refakat 
etmeme biraz daha müsaade edin. 

Biraz daha yürüdüler. Şimdi hiç 
bir şey konuşmuyorlardı. Nihayet 
süklıtu Berlioz bozdu: 

- Sizden ne istediğimi anladınız, 
değil mi? 

- Hiç bir §eY anlamadım. 
- Sevgilim Estelle ! Hayatımızı 

birleştirmemize müsaade et. Arzumu 
reddetme. Bu kadar bUyük aşkıma 

karşı göreceğim ıztırap olmasın. Se
ni seviyorum, Estelle!. 

- Yaşımızı gene unutuyorsunuz! 
- Seni seviyorum, Estelle ! Sana 

ihtiyaç duyuyorsam, seni daima ya
nımda görmek istiyorsam bir hata mı 
işliyorum? 

Madam Fernier o gün, başka bir 
zaman görüşmek üzere ayrıldı. Bu
luşacakları gün yanına torunlanndar. 
birini almıştı. Musikişinaş Gene ay
nı tar1.da ısrarlarına devam etti. 

Berlioz gittikten sonra çocuk, hu-
minnesine: 

- Kim bu adam, haminne? 
- Büyük bir musikişinas. 
- Ne arsız adam! 
Bir kaç gün sonra Berlioz, Liyon

dan ayrılıyordu. Ondan sonra Estcl
le ile mektuplaşmağa başladı. Bu 
mektuplar sanatkarın ihtiyarlığına 

neşe veren bir hayat yaşamasına se
bep oldu. 

fhtiyar kadın bir a.kfja.m a~ıkından 
aldığı mektuplardan birini okurken 
şöyle diyordu; 

"- Bu tarzda sevilmeği hangi na
muslu kadın istemez!,, 

nızdaki maceraları bilmiyor değiliz. --------------
Mösyö Berlioz!. Liyonda Meylanda ÇUVAL BUHRANININ ÔNÜ· 
hep sizden bahsolunuyordu. Neler NE. GEÇiLiYOR 
anlatıyorlardı, neler!. Bütün tiyatro 
kraliçelerini sevmişsiniz! 

- Onların hepsi ümitlerimi kırdı
lar. Şüphesiz ki, ben onların hepsin
de sizi arıyordum ve sizi bulduğumu 
zannetmiştim. Siz benim tek idealim 
idiniz, bana yol gösteren tek yıldız 
sizdiniz! 

- Böyle şaka etmeyin Mösyö Ber
lioz. Cok garip oluyor. 

- Şaka mı? Bütün hayatımda 

bana s'zin ilham verdiğinizi söyler
kı-n !!tlka mı ~diyorum sanıyorsunuz? 
"Fantastik senfoni,, "Harold ltalya
da,, "Stella Montis,, gibi eserlerimin 

İhracat tacirlerinin boş çuval yü
zünden uğradıkları güçlüğü göz önün
de tutan Vekllct 70 bin lira tahsisat 
ile çuval getirtmeğe karar vermişti. 
llk parti gelir gelmez çuval buhranı
nın önü alınacağı umulmaktadır. 

BAY LEONIDOS GELDi 
Mezuncn Atinada bulunan Yuna

nistanm İstanbul ba.~ konsolosu Le
onidos Gofos dün şehrimize gelmiştir. 

PEŞTE ELÇiMiZ 

Peşte elçimiz Bay Behiç di.in, izinli 
olarak memleketimize gelmiştir. 

Yu .. z d. v • • • 1. -verme ıgı ıçın V.E_F_A-VE-IS_T_JK_L_A_L_T_A_K.l_M-

.Aşıkı tarafından LARI MAÇI 
makasla yara/andı E\•velki gün Bakırköy sahasında 

Vefa B. takımı ile istiklal idman 
Yurdu B. takımı arasında yapılan 

maçpt, Vefalılar maçı 3 - O kazan
mışlardır. 

Kumkapıda Tiyatro sokağında 81 
numaralı evde oturan Ahmet kızı Fat
ma, evvelce evlenmek için konuştuğu 
sonra yüz çevirdiği Bulgaristanlı Hü
seyin oğlu Ahmet tarafından makas
la yaralanmış, Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. Suçlu yaka.lanmış, tah
kikata başlanmıştır. 

. KUYUYA DÜŞTÜ 
üsküdarda Şemsipaşada Anadolu 

Jdübünde yatıp kalkan Mustafa., Pa
şa limanı caddesinden geçmekte iken 
iki ayağı birden kaymış, arsadaki 
kuyunun içine düıımüştür. Mustafa 
kendine geldikten sonra taşlara tutu
narak çıkmağa muvaffak olmuştur. 

Düşüşte ayağından yaralanan Musta
fa Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

YlThIBUKLA YARALADI - Ba
yazitte Çadırcılarda oturan Haşim oğ
lu Avni ile Sultanahmette oturan Ne
cati kavga etmişler, Necati yumruk
la Avniyi sağ gözünden yaralamıştır. 
Necati yakalanmış, tahkikata b8§lan
mıştır. 

MAKİNEYE KAPTİRDİ - Cibali 
tütün fabrikasında çalışan Behçet oğ
lu Sabri sol elinin bir parmağını ma
kineye kaptırmış, Cerrahpaşa hasta-

Ayni sahada Vefa genç takımı, 

lstik!al ( B) takımı ile karşılaş
mış ye bire karşı 11 sayı ile yenmiş
tir. 

VEFA KONGRESi 
Vefa İdman }'urdu fe\'kalade kon 

gre~ini büyük bir kütle huzurunda 
yaptr. 

Vefahlarm bundan evvelki idare 
heyet: başkanı, Faik Kuntun \'azifest 
itibarile Erzuruma gitmesi, idman 
müdiirü Halil Taşının hastalığı do
layısile ödel'ine gelmemesinden ida
re heyetinde boşalan yerlere yenisi
nin 1'1eçilmesine karar ,·erildi, idare 
heyeti raporu okundu. 

Hapor büyük ittifakla kabul edi
lerek intihabata geçildi, sonunda ida 
re heyeti başkanlığına eski Vefa li
sesi mezunlarından Vasfi Aktin, üye 
liklere Ramiz Şahin, Hamdi Dağlı, 
.Arif Beşer, Hasan lleşer seçildi. 

Ytni he,> ete başarılar dileriz. 

BUGONKO TENiS MAÇLARI 
nesine kaldırılmıştır. Dağcılık klübünde ) apılan (f's-

CAMLARt KİRI:'t - Galatada tündağ) kupası tenis maçları pazar 
Kum sokağında ·~mumi ev sahiplerin- günü nihayetlenmiş ve tek erkekte 
den Eleni, sarhoş olarak bakkal Ar- Suat tek kadında Bayan Grodetski, 
tin ile kahveci Alinin dükkan camla- !;ift erkekte Suat - Sedat ve muh
rını kırdığından yakalanmıştır. telitte de Bayan Grodetski - Vedat 

ARABADAN DÜŞTü - 7737 nu- Abut çifti maçları kazanmışlardır. 
maralı vatman Osmanm idaresindeki 'Müsabakalardan ev,·el Mı ırlı 
tramvay arabası Sirkecide Hüdnven- şampiyon Hasan kupa galibini defi-
digar caddesinde yolcular binmeden ye etmiş ve federasyondan alınan 
hareket etmiş, yolculardan Bursalı hususi müsaade üzerine galibin Ha-
Mehmet kızı Ayşe düşerek yaralan- sanla karşılaşması kararlaştırılmış-
mıştır. tır. 

SOKAKTA OYNARKEN - Kadı- Maç bugün saat ü~te dağcılık klü-
köyi!ncle Hasırcıbası sol:ağ'r.da otu- bünde yapılacaktır. 
ran çiçek fidancısı Muradın iki buçuk Bundan soqra turnuvanın ~ift er
yaşındaki çocuğu Esat Sokakta oyna- kek galibi (Suat ile Sedat) da (Ha
makta iken başıboş gezen su arabası san - Vedat Abud) çiftile ayrı bir 
çocuğa çarparak bacağını kırmıştır. ma~ yapacaklardır • 
Esat Nümune hastanesine kaldmlmış- --~ ....... ----..;._..;.__~---

tır. Bulgarlar bizden damızh k 
MEYHANEDEN SONRA KAVGA 

- Ortaköy Yenimaha.llede oturan Mo- at alıyorlar 
iz oğlu !sak ile Süleyman Ortaköyde Bulgar ziraat vekaleti hayvan ba • 
bir meyhaneye giderek ~çmi§ler, ka- kıcılık şubesi direktörü Nikola Platika
faları tütsüledikten sonra kavgaya nof refakatinde mütehassıs doktor Og
başlamışlardır. Neticede İsale çakı ile niyanof olduğu halde dün şehrimize gel 
tsmaili iki yerinden yaralamıştır. Ya- miştir. 
ralı hastaneye kaldırılmış, suçlu ya- Mumaileyh Bulgar hükumeti hesa • 
kalanmıştır. hına damızlık almak üzere temaslarda 

AY ACI KIRILDl - Arnavudkö- bulunacak ve Karacabey harasına gi • 
yünde Köşk caddesinde oturan maran- dccektir. 
goz Leonida kızı yedi yaşında Jale Buradan mübayaa edilecek hayvan · 
teyzesinin evinin bahçesinde oynar- tar ,yeni tesis olunan büyük Şumnu ha
ken dört metre yüksekliğindeki du- rasında damızlık olarak kullanılacak • 
vardan düşerek ayağı kırılmış, Şişli 

tır. 

çocuk hastanesine kaldırılmıştır. B•Jlgarlar bu atlara mukabil damız· 
SOPA İLE DöODü - Balatta na- Jık sığır vereceklerdir . 

lıncılık yapan Tursun ile Avram kav-
ga etmişler Tursun A vramı sopa ile 
döğmüş, yakalanmıştır. 

SİGARADAN YANGİN - Fatih 
camii avlusunda umumi helllların Ö· 

nündeki çöpler atılan bir sigara tara
fından tutuşmuş, itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

DENİZE DÜŞTÜLER - Süley
man kaptanın idaresindeki 361 numa
ralı yük motörü. HasPnın idaresinde
ki 2770 numaralı sandala çarparak 
içindeki iki yolcunun denize düşmesi . 

ne sebebiyet vermiş, yolcular kurta
rılmışlardır. 

SİGARA ÇALMIŞ - C'bali sigara 
fabrikasında çalısan Ziyanın fabrika
ya ait yüz otuz beş adet sigara çaldı 
ğı görülmiitJ. yakalar.arak sigaralar 
alınmış, hakkında kanuni takibata 
başlanmıştır. 

CAMLARI SlJ.,ERKE1' - İstanbul 
kız lisesi hademelerincen 40 ya~ların· 
da Saniye mektebin birinci kat pence
re camlarını temizlerken müvazenesi
ni kaybederek diişmils, muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. Saniye Ccr
rahpa.5a hastanesine kaldırılmıgtır. -

SIRT HAMALLIGI HALDE 
KALDIRILDI 

Sırt hamallığının kaldınlması etra • 
fında belediyenin yaptığı yayımın tat • 
bikine baslanmıştır. 

tik tecrübe olarak dünden itibaren 
Halde sırt hamallığı kaldınlmış ve ye
rine bu işi yap.ıcak otomatik arabalar 
konmuıtur. 

B~şiktaş Ha 'kevinde 
yabancı dil dersleri 

Beşiktaş halkcvinde yaz münasebcti
le muvakkaten tatil edilmiş olan fran • 
sızca ve İngilizce derslerine 1-10-936 
tarihinden itibaren tekrar başlanılacak
tır. Gerek eski öğrencilerin, gerek ye • 
r:iden kaydedilmek istiyenlerin her gün 
sabahtan akşama kadar Halkevi işyarlı
ğına müraı:aatları lazımdır. 

GALATA KULESi 
Galata kulesinin bozuk olan kısım • 

tarının tamiri için 1 O bin lira tahsisat 
ayrılmıştır. Tamirlere yakında başlana
c-aktır. 

---------------
Yeni Ese1/er: 

Kitap ve kitapçıhk 
Bu adla çıkmakta olan mecmua

nın 16 ıncı sayısı yolculuk ,.e foto 
amatör ilaveleri ile çıkmıştır. Mec
mua 16 ıncı sayısından itibaren bir 
"kitap sevenler .. köşesi ayırmıştır. 

Bu köşeye "itap sevenlerin resim
leri n isimleri konacak, kitap se
\'enlerin kitap hakkındaki her türlü 
dilekleri mecmua tarafından yerine 
getirilecektir. • 

Mecmuada Jbrahim Hakkı Konya· 
lı ile İstanbul kütüphanelerinin en 
kıymetli kitapları etrafında entere
san bir mülakat vardır. Kitap se
venlere tavsiye ederiz~ 

• 
''Beşeriyeti 

mukaddera 
'f.Vııyam ı ~ 

Eğer bu rapor gayri ;-ulat 
cak olursa Habeşistan pro~ 
lunacak ve meseleyi La Ha~ 
na hava.le etmek niyetinde 
bildirecektir. 

MESELE HALLEDİL 

Cenevre, 21 (A.A.) - N 
akşam 5,30 da tayyar(' ile b . 
miştir. Yanında Ras Kassa 
bulunmakta idi. Bu sırada 
toplanmış ve sali.hiyetler ko 
muvakkat raporunu vermiş 

yordu. Bu raporda Habeş ın 
ları meselesinin bir takım hu! 
külatı mucip olduğu ve bina 
bu meselenin tehir edildiği be 
lunmakatdır. .a 

Demek oluyor ki, Habeş ınu~ 
lan i§/an ahire değin asamble 
tirak edebileceklerdir. 

Asamble gelecek celsesini 
sabah s.kdedecektir. 

"IST ANBULUN SESi,, A 
HiNDE MÜDDEiUMUMi 

DAVA AÇTI 
''istanbulun sesi,. i~mi altında~ 

yarım aylık bir mecmuanın ilk 
unda Türk matbuatından en çok 
mın yahudi tesiri altında olduğu_., 
ir bir iddia tesbit eden bir yazı ~ 
bu yazıda bazı gazete ve gazeteci 
lcri de sıralanmıştı. 

Yazıdan dolayı, §ahsi dava a 
değildir. Fakat, müddeiumumilik• 
zılanları memleketteki unsurlan 
d aleyhine tahrik edici mahiyette 
mü§. matbuat kanununun 39 uncu 
za kanununun 312 nci maddcleriıtC 
re re'scn takibat icrasına girişmitti' 

Diğer taraftan, mecmuanın :J 
sahasına konulan sayıları toptattll' 
maktadır. 

lngiliz mallarının çık• 
1ılmasına başlandı 
İngiltere ile yapılan yeni ti 

anlaşmasının Vekiller Heyetince 
dik edildiği dün gümrüğe bild' 
ve İngiliz; mallnrı dllmlcn ltil>aI" 

karılmağa başlanmıştır. 

Evvelden hazırlanmış bulunan 
ihracatçıları da bu hafta içinde ,, 
tarını İngiltcreye sevk etmeğe bafil\ 
caklardır. 

Berutlu fab1ikatörlt~ 
Beruttan gelen ve şehrimizde 

karna ve kibrit fabrikalarını d~I 'i' 
Cebr kardeşler, dün de bisküVI 
rikalarmı gezmişlerdir. 

Fabrika.törler, Türk sanayiini~ 
r.akkisinden son derece sitayişle ';,,I 
etmektedirler. Ccbr kardeşler b 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

ADLI KOMİSYON DUN sotl. 
OLARAK TOPLANDI 

İstanbul adliye dairesinde t~ 
narak, teşrinievvelin başından iti':i' 

tatbik sahasına konulacak olan metbıı' 
ı i~mler kanununun tatbikat esaslarırıJ 
zırhyan adli komisyon, dün sabah d 
fettişlik odasında son toplantısını '/ 
mıştır. 

Bu son toplantıya. ııdliye vekili Şr/ 
rü Saraç oğlu riyaset ttmiş, bazırl' 
esaslar üzerinde konuşulmuş, vekil• 
hususta bazı direktiner vermiştir. 

EV VE ELIŞLERI SERGiSi 
El ve ev işleri sergisi ile meşgul~ 

lan komite dün sabah ve öğleden 5~ 
olmak üzere iki içtima yapmıştır. 411 
giye iştirak etmek için dün kırk ıcar' 
müracaat vaki olmuştur. Bunlann ·~ 
eında Vasıf adlı bir sedefçi de eserle el 

· · · T"' k" d h n ııeısı ..1 goıtcrmıştır. ı:r ıye e eme .,. 
bir rakibi kalmıyan Vasıf, e§siz 5'11 

eserleri yaratmış bir san'atkar?ır. .,,, 
Abdülhamit zamanındanberı bU 

1 
atla metıul olan Vuıf sedefle eti .. ~ıJ' 
l ılamaz portreler ve n•ahfazalar -vu 
ca cetirmektedir. 

E.ŞY A PIY ANGOSU 
Ha•• kurumundan: b' ı 
Türk hava kurumu Kadıköy !u d" 

. . . k'l -ud_,..~ sının e~ya p~yanıo~u çe _ı me .... JJP'"' 
tylül nihayetınde bıtecektır. Bılet dl 
olanlann ve yeniden a:acakların ı<• ııi' 
köy iskele civarında Milyorı gişesiııe e~ 
letlerini ibru ederek numaraa1rııı•. çefl' 
melcri ve aldıkları bileti ibraz etırı11, • 
lcrin eşyalarını hava kurumuna teb' 
rü etnıiı sayılacağı ilin olunur. 
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1 işaretler I? Ahdülkerimle bir konuşma 
Hürriyet ve anarşi 
ya0:~::=::~ty;:,~m-:; Fas mücahidi, sözümü tutacağım diyor 
mura g~enlere: 

- Sağa, aağdan "diye emirler 
veriyordu. 

lspanYıollara karşı kalbinde bir kin olup olmadığı 
sorulunca da hayır!. Cevabını verdi Bir ıehirJe kalabalıfın caJJe· 

lerJen rahat,• kolay bir tekilde a

kıp gitmesi en bant, en iptidai 
hayal kaiJesiJir. 

Dile kolay gelen bu tozun 
tatbikatının epey müılıül bir fe)' 
olduğunu, köprünün bir ucunda 
clurup bir kaç Jalıikfl)'ı harcamak. 
ıuretile Jaha iyi anladım. 

• • • 
Kelli lelli, ulri tabirile elen

JiJen kılıklı bir zat poliı memu
runun karfııına geçti. 

"- Ben JiyorJu, hürriyetime 
ıahibim. istediğim yerden gide· 
rim ... 

Poliı, ona ıehrin nizamından, 
kaiJelerJen bahıetti. 

Bu muhavereden ıonra aJam 
ıağa Joğru yürüdü, poliı arka· 
ıını döndü, bcqkalarile meıgul 
olmıya bafladı. 

l ıte benim için aııl mühim o· 
lan herze bundan ıonra b(lfla
dı. 

Sağa doğru giden adam poliı 
arkannı Jöner dönmez yine sola 
Jöndü, ve karııJan gelen kalaba· 
lığı yarmıy• btqlaJı. 

• • • 
Gazete, yahut bir dükkandan mal 

bir kifeJen bilet almak için arka 
arkaya Ji:zilen, ve kuyruk tqlril 
ederek nizamı muhafaza etlen 
inaanları gördükten ıonra ba a:

Jamın paikolojin bana çok dik
kate layık göründü; bu atlamın, 

arzularüe, iradelerile bir dükkan 
<inWUle kordorı t"kil eden-üı
ıanlar aranncla bir clünya goru· 
şü, ve hayatı anlayıı. larkı var
clı. 

"Sağa gitmiyeceğim hürriye
tim var,, diyen aclam kendiıini 

hayatın merkezi ıikleti sanıyor. 

·Ve dünyanın günefin etrafında 
clöndüğü gibi bütün varlığın Ja 
iratleıi etrafında JönJüğüne ina· 

. myor. Şehir, b(Jfkaları, baıka in· 
aanların rahatı, bu aclam ıçın 
bombot bir hayalden baıka bir 
ıey JeğilJir. 

• • • 
Ha .. ,,.,. bö•le 0 ören aclam ,,.... ., o , 

hürriyeti anarıi kelimesinin ye
rinJe lıallanan adamdır. 

Rif kahramanı Abdülkerimin men
fi bulunduğu adadan kaçtığı ve Fasa 
giderek İspanyollara. karşı isyau ha
zırlıyacağı pyi olmuştu. Fransız hU
kUıneti bu şayiayı bir kaç kere tekzip 
etti. Fakat diğer membalardan gelen 
haberlerde bu şayianın doğru oldu
ğunda ıarar olunuyordu. 

Dlln gelen Parla Soir gazetesi me§
hur kadın muhanir Titaynanm Ab
dülkerim.le La Reunion adasında yap
tığı bir mUllkatı neşrediyor ve Rif 
kahranıanının adada bulunduğunu 
söylUyor. 

Milli.katın mühim kısımlannı bu
raya alıyoruz: 

Otomobil otlar arasmda kaybolmuş 
bir bahçenin önUnde durdu. Etrafta 
tıs yoktu. Avrupa on beş bin kilo
metre uzakta kalmıştı. 

Karşımdaki evde de kimseler yok 
gibiydL içeri girdim, kapıyı çaldım. ! 
Kapının bir kanadı açıldı ve endişeli 
bir bakışla karşılaştım. 

SelA.m. verdim. Adam da elini ba

Abdülkerim 
duğu zaman, Rif paşası büyük bir 
şenlik yapılma~ını emretmişti. Bu 
çocuk büyüdüğü zaman Rif in mücahi
di olacaktı. 

BugUn de onunla karşı karşıya bu
lunuyor ve siyasetten bahsediyorduk: 

şına götürerek mukabele etti. Bu, --------------
Seyyit Muhammed bin Abdülkerimül
kltabi tdl. Yani bundan on sene evvel 
bUtiln dUnya gazetelerinin her gün 

/tolya 01Jusuna fazla 
tahsisat aqırıyor 

"ISPANYOLLAR KARDEŞiMiZDiR,, 

- Harp olur mu dersiniz? 
- Altı aylık bir propaganda her 

bahsettikleri Abdülkerim. 
Kendimi tanıttım. ve bir Fransız 

gazetecisi olduğumu söyledim. İçeri 
aldı. Yandaki bir odada yemek ma
BUmm ba.şmda bir kaç kişi oturuyor
du. AbdUlkerim, benim odaya baktı
ğımı görünce: 

- Belki yemek yememişsinizdir. 
Dedi. 

Dail.y Mail gazetesine Romadan 
bildiriliyor: 

"B. Musolini, ltalyanın askeri 
hazırlık halini, "beynelmilel vaziye
tin ihtiyaçları seviyesinde,, yükselt
mek için orduya, bahriyeye, hava 
kuvvetine yeni n istisnai para tah
sisatı yapılması lüzumunu kabint-ye 
bildirmiştir.,, 

hangi bir harp için kafidir. 
Bir müddet sessiz kaldıktan sonra, 

Abdülkerim birdenbire: 
- Cebelüttank ne demektir, bilir 

misiniz? Dedi. 
- Hayır. 
- İspanyaya geçen araplarm ba-

şında Tarık bulunuyordu. Gemileri· 
nin demir attığı dağı görünce ona C.e
belüttarık (Tank dağı) adını verdi. 
Sonra, araplarm İspanyadan geri dön
memeleri için, gemilerin hepsini yak

-Evet, dedim. Vapurdan çıktım, Fiiistindeki ecnebilerin tırdı. Araplar bu suretle İspanyollar 
doğnı buraya geldim. ile kaynaştılar. lspanyollar bizim 

- Buyunın beraber yiyelim. pasaportları hazır kardeşlerimizdir. 
Odaya girdik. Bana oradakileri 1 

b
. b' t tt Daily Mail'in Kudüs nwhabiri ya- - spanyollara karsı kalbinizde 
rer ırer anı J: h' b' ki b ı · ~ Ojl.U· Jıı4'd . ~ ~ ~r: _..__ '" ıç ır n es emıyor musunuz? 

klan
• "• 111 991' "Filistindeki İtalyan tebaası aha- fspanyollara karşı hiç bir kfnlm 

cu .• . t k Be t DtJN VE BUGtJN liye, Kudüsteki talyan konsolosu ta- yo . n spanyol milletini sev~rim. 

AbdUlkerim Fransaya teslim oldu
ğu zaman, kendisinin, ailesinin ve 
mallarmm himaye edileceği vaadinde 
bulunulmuştu. Rif Mücahidinin Fası 
rahat bırakması için de, onun en uzak 
bir yere sürülmesi düşünülmüş ve 
Afrikanın şarkında, Hind denizinde
ki Fransız adasına nefyedilmişti. 

Bugün, senelerden sonra, onunh 
karşı karşıya idim. Şimdi bana Av
rupa ve Afrika kaybedilmiş iki dün
ya gibi ge1iyordu ve ben bu iki dünya 
arasındaki mücadeleyi teessürle ha
tırlıyordum . 

Bundan elli sene kadar evvel, to
runu Muhammed bin Abdülkerim doğ-

rafından, pasaportlarının mümkün "SôZtJMtJ TUT AOAOIM 
olduğu kadar çabuk hazır edilmesi " 
söylenmiştir. Abdülkerimin adadaki evinde bir 

iki gün kaldım. Bu müddet zarfında 
Teyit editmiyen bir habere ıöre, 

Alman konsolosu da aynı surette tet- daha bir çok ~eyler konuştuk. Bu 
bir almıştır.,, arada onun daima tekrar ettiği şey 

- Geçmiş Kuranlar -
!.! Eylül 19!3 

MAVERAYI ERDEN'DE iSYAN 

ŞU idi: 
- Buradan kaçmıyacağıma söz 

vermiş bulunuyorum. Bana hayatımı 
bağışlıyanlara karşı silah kullanmıya
cağımı vaadettim. Bu sözümü daima 
tutacağım. 

Buglln gözlerimi kapadığım za
man, kulaklarımda bu sözlerin çın
ladığını duyuyorum : "Sözümü tuta -
cağım! .• , 

Hii~y~tten. bahı~en nice in-, 
•an bilınm kı hürnyetin tam 

Jütmanı olan anQ1fizmi hürriyet 
kundağına .ararlar. 

Sadri l!rtem 

Son gelen malumata g6re ihti
ZciZci Q,firetler, Maverq,yi. Erdenin 
paytahtı olan A mm.an §chrini ge
çen pazar sabahı f'11N1uısa.ra, tel
graf ve telefon hatlannı katetmi§
lerdir. Vııkubulan m.ü.!admnede i1ı

tilôlciler mağlup olmU§la.r ve 82 
maktul 'bırakarak kaçmı§la.rdır. 

Bunu tekrar ctmeği, aksini haber 
veren şayi:ılar karşısında, bana çok 
nazik bir misafirperverlik gösteren 
Abdülkerime karşı bir borç biliyo-
rum. 

1 efrika No. 66 

YA'Z.A N ~ ~DIA.CA'N' KAFLI 

A:ziz ondan önce doğruldu: · l 
- Rica ederim rahat11Z olmayın!. 

anlıyerum, halrlmıız var. 
Setinin titrememesi için kendisini 

zorluyordu. 
Genç kızın büıbiitün aynlmasr, baı-

ka yerlere gitmesi, başka ve yeni kim
selerle tanııması, bu kadar yakında da 
onu görmemesi ihtimali vardı. 

Artık konuşmadılar. 
Vapur Karşıyaka iskelesine yanaıır· 

ken Aziz ayağa kalktr: 
- Buyurunuz, siz önre c~'sıı .. 
Dedi. 
Dargınlığım belli etmemek istiyor, 

fakat beceremiyordu. 
Gençkız onun bu halini meı~a göz· 

den geçirirken Aziz şunlan ilave etti:. 
- Bizi beraber görmesinler. Belkı 

bir dedi kodu yaparlar! .. 
GWer ıert adımlarla uzaklaştı ve 

Aziz -onun arkaaından bakmamak için 
artık kararan denize ve körfezin arka
sındaki ıiıli dağlara döndü. 

l{amburgtan gelen mektupta yazılı 
oıanıann da kendisi için hiç bir değeri 

0ıınadıtnu artık anlamııtı. Fakat bu
na rağmen bir türlü Gülere karıı duy
duğu derin atkı söküp atarruyor; onun
la bayatını birleıtirmese de bahtsız ol
nuYacağına inanamıyordu. 

••• 
-47-

Aradan yedi ay geçmitti. Yağmur

lu ve soğuk kıt günleri artık unutul
muf, bütün parlaklık ve tazeliğile ba
har gelmitti. 

Bu aylar (Remzi ve oğlu Aziz) ti-
carethanesi için parlak bir devir olmuş
tu. Bir defa yıl sonunda plinçoyu yap
tıkları zaman geçen seneye göre yüzde 
kırk fazlasile sekiz bin liraya yakın sa-

fi kar yaptıklannı anlamışlardı. Fakat 
asıl değerli otan bu değildi. Hamburg
la yapılan mektuplagmalar pek iyi bir 
§ekilde devam etmİJ, kısa bir zamanda 
<Kurtner • Pfayfer) ticaret evile umul· 
dufundan daha güzel bir anlatma ol
muıtu. iki firma güze izmirle olan 
bütün itlerini (Remzi ve oğlu Aziz) le 
yapacaklardı. 

Aziz, GUlerden bir güler yüz gör
medikçe kendisini avutmak için alabil
difine ite dalıyor, pek erken başlıya -
rak geç vakitlere kadar çahııyordu. Ge
celeri de ekonomi hareketlerini bildiren 
gazete ve mecmualan, evvelki seneler
de yapılan ifler hakkında ticaret odası
nın bastırdığı bültenleri inceliyordu. 
Bunlara o kadar kendini vermişti ki , 
ıon iki Uç ay içinde Güteri hatta unut
muı gibiydi. Gerek Remzi Bey ve ge
rek Nevin bu bahsi tazelemek istemiş
ler, fakat Aziz hemen onun sözlerini 
yanda brrataıut: 

- Bu eski masalı artık anmıya
lımf ... 

Demifti. 
Bu sözü o kadar gelişigüzel ve aldır

maksızın söylemişti ki karşısındakileri 
inandırmıttI· 

Ondan sonra da artık Gülerin adı 
anılmaz olmuıtu. 

Zaten Gülerde de eyiliğe doğru 
hiç bir değişiklik yoktu. Hatta Halil 
Beyle karısı ara sıra ziyarete geldikçe 
ya bir bahane bularak evde kalıyor, ya
hut gelse bile Nevinle bir köşeye çeki· 
lerek kendi başlarına konuşuyorlardı. 

t.tzüm kütükleri henüz çıplaktı. Ne 
tomurcuklar, ne de çiçekler iyice açıJ
mııtı. ıFakat Avrupa ile iş yapan 1zmi
rin üzüm tüccarları hanl hanl çalııı -
yorlar, mektuplapyorlar, telgraflar 
çekiyorlar, telgraflar ve mektuplar a. 
lıyorlardı. 

Aziz de boş durmuyordu. 
Alivre satış başlamııtı. 
Aziz kadroya bir de ziraat memuru 

almııtı. Bu, yirmi beş otuz yıl bağcılık 
ettikten sonra son buhranda bütün mal
fannı kaybeden bir adamdı. Bütün işi 
Egenin en tanınmıı üzüm yetiştiren 
yerleri olan Kemalpap, Manisa, Ka
saba, Salihli ve Alaşehir taraflarında 
dolatma~. bağlann nasıl olduğunu, 

mahsulün derecesini kestirmek ve her 
gün telgrafla bildirmekti. 

Aziz gerek bu Taporlan ve gerek Yu· 
nanistan ile Kalifomiya ve Avusturalya 
üzüm rekolteleri hakkında gelen telgraf 
hberlerini dikkatle gözden geçiriyordu. 

Yerli üzümlerin iyi olacağı yüzde 
yüz anla§ılmıgtı. A vusturalya rekoltesi 

1 Gezintiler e 

Akıl susunca, 
gönül konuşur 

Lortl "Çörçil,, in kızı Sarala, 
dört liralık küçücük serveti ile, 
kırklık bir atlama kaçml§. Bu dil· 
ber lıuın JeJeleri araıınJa kaç 
tane lord var, bilmiyonım. Anıilr 
lopediyi açmağa Ja üıenJim. Za
ten bir biyoğrali yapacak eleği· 
lim. Sarala, en zengin bir çeyiz 
lacızinui olarak genç kalbin; gö
türüyor. Bir sihirbaz ocağı gibi, 
üıtünde alevler kıvranan yürefin 
bahaıı yoktur. Bazan bu, öyle 
yükıek bir Jeğer alır, iri bütün 
dünyanın altın dağları bir yana 
konsa, yine gönül ağır basar. 

Şu dört lirayı İfe karqtıranlar. 
iyi ettiler. Çünkü bize bir ölçü 
vermq olJalar. Dört bin, kırk bin 
lira ile baba ocağından çıkaaydı, 
ledak.arlıfı eksik ıayılabilirdi. 
Paraya dayanarak girifilen tehli
keler pek can yakmaz. Altın a

nahtar her kilidi açtığı gibi, altın 
ıınkla tla her engelden kolayca 
aıılır. 

Kızcağızın, aklın ıuıup gön 
lün konuıtuğu o tatlı demleri ya
ıaJığı belli. Dilerim, ki bu tdllı 

uykusundan çok geç uyansın. 
Dünyaya renkli camlar arkaıın

Jan bakman uzun sürsün. Çünkü 
ıevgi havaıı pek duygulu bir 
varlıitır. Bulutıuz, duru günleri· 
ne az raıtlanır. Sakınan göze çöp 
battığı gibi, konınan gönüllere de 
sık ıık göz )'Cifi damlar. 

Yalnız ıu haJiıe, bana ba,lea 
bir ıeyi anJırJı. insanlık ne /ur 
dar ilerlerse ilerlesin, makine 
Jünyaıı ne katlar çetinle§İr•e çr 
tinle!ıin, gönül alemi bir türlü 
hakimliğini elden bırakmı or. 
Kalbin basit bir kan tulum an, 
acli bir et parçası olduğunu iste
diğimiz katlar idJia edelim; göa 
Yatına biraz ıu, biraz da ta 
ibaret bir ıey gözile bakalı• 
günün birinde altüıt olJuğumı?ZU 
görüyor ve kendimizi yerlere sr 
rilmif buluyoruz. 

Sarah, 21 inJe imiı. Sevdifil 
aralarında iki miıli bir YGf ayrı
lığı varmıı. Bugün a§kın eleğim 

ıağmalarJan örülmüı güzel 
yumuıak baiı genç kızın gözl 
rini örtüyor. Güzellik o, büyü 
lük o, iyilik ve yükseklik ~, diyo 
ve seviyor. 

Bu ıevgi ne katlar sürecek 11· 

S. Gezgin 
( Lutlen ıayılcryı ;eCJirini~) 

yüzde altmış eksikti. Kaliforniyada iı 
kuru sıcaklar devam edip gidiyor, k 
tüklerdeki çiçek ve tomurcukları yala 
yordu. 

Aziz gülümsüyordu. 

Remzi Bey de onun gibiydi. 

- Bu yıl tam iş yılı olacak 1 

Diyorlardı. 

Bunda yanılıruyorlardı. Çünkü lz 
mire yapılan ısmarlayışlar her yılda 
çoktu. Mukaveleler imzalanıp gönd 
riliyor, avanslar depozitolar geliyord 
Göze görünmiyen ve bu işle oğraı 
yanlann hiç farkına varamıyacakla 

hummalı bir alış veriş başlamıştı. 

Bir iki hafta içinde Aziz de 7-
numarah üzümlerden ve her yüz ki 
su 18-21 florin üzerinden üç yüz b 
kilo satış yapmıştı. Rakip memleket! 
rin bağları iyi mahsul vermeseler 
bu iyi bir fiyattı. Fakat havalar bır 
denbire serinledi. Bu serinlik dalga• 
nın Kaliforniya ve Yunanistanı d~ ya 
lamamış olmasını istedi. Şimdi heye 
can içindeydi. Eğer bu arzusu olu 
yüzde yirmi olarak tahmin ettiği kl 
rm yOzde elliye fırlaması işten bile 
ğildi. 

(ArkaM mr) 



=- 6-KURUN 

Rusyadaki futbol' takımımız Yugoslavya 
intibaları 

lzmir ve Istanbul mualli 
mektebi mezunları 

(Üsıyanı 1 incide) 
İkinci devre on yediyi otuz beşte 

başladı. 

Takımımızda değişiklik yapılmış, 

Dan.ra.lln yerine Fikret sol açığa, 

lbrahiın sol hafa alındı, llk akını 
Sovyetler yaptılar. Fikretin ikinci 
güzel bir inişini kornere atarak kur
tardılar. Talumımız canla. başla atı
lıyor, hücum ediyor, Sovyetler mü -
dafanya geçtiler. Sovyetlerin güı.el 

bir a.kınr golle neticelendi, 
Fikret tekrar bir inişle topu or

talıyarak şüt çekti. Sovyet kalecisi 
kurt:ı.rdı. Sovyetlerin bir akmı fa
vuHe neticelendi. Otuz beşinci daki
kada Sovyet kalesinin yakınında Fik 
retin bir lmfa vuruşu neticesiz kal
dı. Devre karşılıklı akınlarla 18,20 
de bitti. Takımımız Sovyet takımına 
3 - 1 mağhlp oldu. 

Eskrim karşılaşma
sı nasıl oldu? 
l\loskova, 21 (Radyo) - Eskrim 

müsabakası dün saat 18 de kültür 
parkta yapıldı. 

Türk takımı Enver, Cihat, Osman 
llhamiden, Sovyet takımı Kilimov, 
Arkaeyev, Mordov, Nemerovskiden 
mürekkepti. Parkta 20000 seyirci var 
dr. 

Localarda Sovyetlerin Ankara bii 
yük elçisi Karahan ile Sovyet spor 
teşekkülleri erkanı vardı. 

Başhakem Leuingratlı bir spor 
muallimi idi. Yan hakemleri de Fuat 
ve Şefikti . 

Evvelfi. Sovyet, sonra Türk takı
mı cıkarak kı1rçlarile halkı selam1a
dılar. Türk n Sovyet marşları çalın
dı. Türk heyeti namına Enver rusça 
bir nutuk söyledi. Çok alkışlandı. 

Hoparlörlerle takımların isimleri 
söylendikten sonra mübarezeler b:ış-
1adı. Birinci mübareze Sovyetlerin 
eskrim şampiyonu olan rnua1Iim Ki
limov ile Cihat arasında idi. Sovyet 
hakemler Cihadın arka arkaya yap
tığı vuruşları saymayınca Türk yan 
hakeml<>rl bu şekilde müsabakaya 
devam edemiyeceklerini söyliyerek 
çekildiler. 

Bundan sonra bütün mübarezeler 
beş Sovyet hakeminin idaresi aıtrn
clıı geçti. İlk vaziyette Türk takımı 
7 - :1 mağlUp idi. 

Altı mübareze kalmıştı. Mağhibi
yetten kurtulmak için Türk müsa
bıklar fe\·knHlde bir gayret sarfet
tiJer. 

Enverin son müsabakada beş vu
ruş yapması, buna mukabil hiç vu
rnş almaması 1azımdr. Enver hasmt
nı be~ - sıfır yenince müsavat tees
süs etti. Du suretle her iki takım 
eIJi yedişer vuruşla berabere kaldı
lar. 

Güreş müsabaka
Jarının tafsilatı 
Eskrimden sonra güreş rnüsahaJ..a

mem? Fakat o gü=el bağın düş· 
'tiiğü gün Sarah i' Y~§lt Cişığınclan 
hangisinin claha acınacak halele 
bulunacaklarını Ja kestiremiyo
nım. 

S. Gezgin 

ları yapıldı. tık olarak 56 kiloda Hü
seyin kendi sikletindeki Sovyetle 
karşllaştr. tık on dakika Hüseyinin 
ataklarile geçti. Rus mütemaaiyen 
minder haricine kaçıyordu. Bu hal 
Türk hal<eminin göziinl.'l!n kaçmadı. 

/ 

Sovyet hakemlere şikayet etti. Sov -
yetler bu itirazlarr dinlemediler. 

Hüseyin güzel bir bel kavrama
sından süplekse geçti. Fakat ikisi 
de a)ağa kalktılar. On dakika so
nunda Hüseyin ayakta güreşmeyi 

istedi. Ve on dördüncü dakikada 
Hüseyinin güzel bir bel kavraması 

tuşla neticelendi. Sovyet güreşçi iki 
ayağı birbirine takıldığı i~in kalkar
ken düştü. Yarı baygın ringten in
dirildi. 

61 kiloda Ankaralı Ahmet geçen 
sene Yaşarın btanbulda yendiği 
Barsakof ile giireşti. Ahmet formun
da değildi. Güreş Sovyetin favulle
rile geçti. lkinci on dakika sonunda 
Sov)·et güreşçi hükmen ve ittifak
la galip ilan edildi. 

66 kiloda Saim Yegenof ile gü-
reşti. Güreşe gayet yavaş başlıyan 
Saim biraz sonra salto ile yere düş 
tü ise de köprü ile kurtuldu ve he
men ayağa kalkarak faikiyeti ele al
dı. Saim rakibini çok hırpalamıya 
başladı. Dokuzuncu tlakikada bele 
daldı, arkaya geçti. Sovyeti yere 
düşürdü. Yandan sıyrılıp hasmının 
üstüne çıkacağı srrada Sovret Sai
min kolunu tutarak üstüne atladı. 
Saimrn yapmak istediği oyun muva
zeneyi bozdu. Sırtı üzerinde döne· 
rek yenildi. 

72 kiloda Nuri Şikayef ile karşı
laştı. tık on dakika beraberlikle bit
ti. Nuri birdenbire başhyan müthiş 
bir kulak ağrısına rağmen canla 
başla çalıştı ise de oyun tatbik ede· 
medi. Son dört dakika ayakta geç
ti. Neticede Nuri hükmen galip ilan 
edildi, 

79 kiloda Mersinli Ahmetıe Vilnof 
güreşti. llk on dikakada Ahmedin 
faik güreşmesine rağmen beraberlik · 
ıkararı verildi. Ahmet Hasmını yere 
kaldırıp vuruyor, havada dolastm
yordu. Halk mütemadiyen Me;sinli 
Ahmetli alkışlıyordu. Neticede Ah
met ittifakla galip ililn edildi. 

87 kiloda Mustafa Viriç ile kar
şılaştı. Uzun boylu olan Sovyet ev
vela Mu.o;tafanın arl<asına geçmek is· 
tedi ise de l\lustafa hücum etti. Has 
mım ön çaprazile tutup bir çam de
virir gibi yere omuılarınm üzerine 
düşürdü ve 1,40 saniyede tuşla gaJip 
çıktı. 

Ağırda Necmi ile Gonca karşılaş
tı. Çobanın müteaddit defalar yen 
diği Gonca tuşla Necmiyi yendi ve 
Türk takımı 4 - 3 galibiyeti kazan
dr. 

Kafilemiz bu akşam 
Le11ingrad,a 

hareket ediyor 
Mosko\·a, 21 (II ususi) - Sporcu

Ja rımız son temaslarını bugün yap
tılar. Heyetimiz şerefine resmi bir 
ziyafet verildi. Yann da bir çay zi
yafeti verildikten sonra kafilemiz 
yarın gece 24,5 ta Leningrada hare
ket edecek, 23 eylülde Leningratta 
bulunacaktır. 

Leningratta da fut oJ, güreş, es
krim temasları yapılacaktır. 

(Üstyanı 1 incide) 
bakan tarafmda ağaç denebilecek hiç 
bir ıey yoktur. Yeşillik namına sadece 
tek tük çalılıklar var. 

Otomobil dağın üstüne mütemadi 
dönem~lerlc çıkıyor. Dağ üstünde yük
seldikçe aşağıda kalan manzara daha zi
yade güzelleşiyor. Dağın eteğinden baş
hyarak üç çeyrek saat sonra (Çetine) 
ye giden yolun en yüksek yerine geldik. 
(1400) yüksekliğinde olan bu yerden 
(Kotor) limanı, bu limanı ihata eden ı 
yarımadalar sanki bir tayyareden ha -
kar gibi görülüyor. Yolun kenarına ge
Ep de derinlere doğru bakınca insanın 
başı dönüyor. 

Bir memlekette turizm hareketini 
canlandıran şey yalnız güzel hava, iyi 
su, bir insam rahat yaşatacak konfor 
vasıtalan değildir. Böyle vahşi ve çıp . 
lak bir dağın srrtında otomobillerle yük
&ekliklere çıkarak etrafa bakmak da bi: 
nevi turist zevkidir. Onun için biz yol
da giderken (Çetine) den otobüsle ge
len bir turist kafilesine rast geldik. 

<Kotor) limanı Yugoslavyanın de -
rıiz üssüdür. Bu deniz üssünün kıyme -
tini anlamak için de yine Karadağın 

yüksekliklerine çıkarak oradan bakmak 
lazımdır. Dağ yolunun en yüksek nok
tasından bakınca (Kotor) limanının 

yılan gibi eğilerek bükülerek Adriyatik 
denizinden nasil sahilin derinliklerine 
doğru girmiş olduğu çok iyi görülüyor. 
Yine bu mevkiden aşağıdaki küçük te
pelerde yapılmış eski istihkimlara ha • 
kınca Avusturya - Macaristan zama
nında da bu limanın askeri' ehemmiye • 
tinden istifade edilmiş bulunduğu an -
taşılıyor. 

(Kotor) limanı tabii vaziyeti itibari
le haddizatinde mükemmel bir deniz üs
südür. Fakat yaru başında Karadağ gi
bi bir dağın adeta liman üzerine kol, 
kanat germiş bir şekilde bulunması as
keri kıymetini bir kat daha arttırmış . 
tır. 

Karad.ağa çıkarken yol üstünde pek 
nadir insan gördük. Görülenler de hep 
&iyahlar giymiş köylü kadınlar. (Çeti -
ne) yolunda yalnız bir tek köy var. Bu 
da eski Karadağ kralı Nikola ile onun 
yeğeni ve Karadağm en büyUk şairi o
lan Pierre Petroviç'in doğduğu köy -
dür. Köyün adı (Niegosch) tur. Köyün 
evleri umumiyetle taş ve birer katlıdır. 
Pencereleri gayet küçüktür. Köyün etra
fında tarla yok gibidir. Buralarda eki
lecek toprak o kadar nadirdir ki kaya
lar arasında avuç içi şeklinde toprak 
birikintileri bile büyük bir servet sa -
yıhr. 

Karadağa çıkarken etrafımızda bu 
kimsesiz, bu çıplak, bu vahşi manza -
rayı gördükçe bir taraftan eski Türk 
askerleri ile Karadağlılar arasında ge
sen harp maceralannı düşünüyoruz. Bir 
taraftan da böyle bir dağın üstünde ya
§amak mecburiyetinde olan insanların 

haline acıyoruz. Buralarda yaşryan in -
sanların bu kadar haşin, bu kadar hasis 
kaya parçalanna bağlanarak kalmasın
caki sırrı bir türlü anlıyamıyoruz. 

Hakikat şudur ki insanlar gören, an
lıyan, hareket etlen mahlilklardır. Fa -
kat doğduğu toprağa bağlı kalmakta in
sanların ağaçlardan pek farla yoktur. 
Kütleleri yerlerinden ayıran, onlan alış
t:klan yerlerden baıka muhitlere gö -
türen kuvvet sadece onlan idare eden 
önderlerdir. 

Bu sene mektebi bitirip tayin 
edilenlerin listesini neşrediyoruz: 

Ankara, (Telefonla) - İzmir er-1 
kek muallim mektebi mezunlarından 
İbrahim lzmire, Şadan Manisaya, Ci
hat Ağrıya, Tevfik lzmire, Musta
fa Niğdeye, Muzaffer Denizliye, Ha
san Aydına, Hakkı Muğlaya, Meh
met Erzuruma, Ömer Eskişehire, Şa
ban lzmire, Mürsel Antalyaya, Ha
san Aydma, Neşet Karsa, Şem'i 

Manisaya, Mehmet Azmi Boluya, 
Mehmet 1zmire, Nihat Karsa~ Sa-
18.hattin Malatyaya, Kemal Çoruha, 
Emin İspartaya, İbrahim Konyaya, 
Alaettin Kütahyaya, Hayrettin Kar
sa, Faik Kocaeline, Halil Bursaya. 
Ali Nihat !zmire, Mustafa Bursaya, 
Cihat Bileciğe, Ahmet Denizliye, Ab
di Burdura, Alaettin Çoruha, Hasan 
Malatyaya, Salahattin Gümüşaneye. 
!smail Karsa, Mehmet Afyona, Or
han Malatyaya, Mehmet Burdura 
Rifat Mardine, Abdülbaki Çoruha: 
Şahabettin Malatyaya, Fethi lzmire, 
Hakkı Çoruha, Ali Rıza Gümlışane· 
ye, Hasan Ali Erzuruma, Ekrem 
Çoruha, Mustafa Karsa. 

İzmir kız muallim mektebi mezun
larından Münevver Balıkesire, Bedia 
Gires~na, Hikmet Samsuna, Zekiye 
Balıkesirc, Sabiha Tekirdağma, E
mine Zonguldağa, Mürüvvet Balıke
sire, Sal~he 1zmire, Fatma Balıke
sirc, Nezahet, Havva ve Sıdika Ay 
dma, Gülsüm Yozgada, Rasime ve 
melı'lhat !spartaya, Fikriye Balıkesi· 
re, Kadriye Gümüşaneye, Hikmet 
Antalyaya, Kudsiye !spartaya, Şa
hende ve Nazlı Zongu]dağa, Kudret 
Yczgada, Rebia Afyona, Nafia To
kada, Hayriye Burdura, Nimet Ba
lıkesire, Şaziye Kastamonuya, Sani
ye Manisaya, Latife İzmire, Fıtnat 
Yozgada, Şükriye Eskişehire, Emine 
Manisa.ya, Belkis Zonguldağa, Sa
adet Isparta.ya, Hatice Zonguldağa, 
Melahat ve Fatma Zonguldağa, Rem
ziye fzmire, Ayşe lspartaya, Sabiha 
Bahkesire, Huriye GümUşaneye, Na
zike !spartaya, Nilüfer Denizliye, Zi
şan ve Afet Samsuna, Eltaf Zongul
dağa, Remziye Yozgada, Şaziye fz. 
mire tayin edilmişlerdir. 

İSTANBUL KIZ VE ERKEK MUAL
L1M1NDEN TAYİN EDİLENLER 
İstanbul Kız ve Erkek muallim 

mekteplerinden bu sene mezun olan
ların tayin edildikleri yerler şunlar
dır: 

Erek Muallim mektebi mezunları· 

Neşet lstanbula, Yusuf lstB.fJ~ 
Abdurrahman, Hamdi, Mustaf~,..; 
gada, Hüseyin Trabzona, O!; 
Nuri Rizeye, Aslan Çoruha, P~ 
yin Kütahyaya, Enver Orduya, rJI 
ban Afyona., ecdet ve Kamil , 
suna, Süleyman Çoruha, Hasan 
lıkesire, Ali Çonıha, RUştü G~ 
na, Remzi Manisaya, Ömer Si~ 
Lütfi lstanbula, Şahin ve Ali ~g 
Giresuna, Enver Yozgada, ~ 

Sam.suna, Vahıt ve Necmettin 
laya, Ruhi Aydına, Fethi Ço~ 
Uygur M. Arif Aydına, Şerif ~ 
ruma, Asım ve M. E~ref ve Fuıı.~ 
noba, Hasan 1spartaya, Hızır M 
tamonuya, Neşet Trabzona, Naci 
dına, Abdülkadir Yozgada, fbra~ 
Erzuruma tayin edilmişlerdir. J3ll 
oradaki ilk mekteplerde hocalık yı 
caklardır. 

İstanbul kız muallim mektebi tfJ 
zunları: 

Fahriye Zonguldş.ğa, Nazmiye 
tanbula, Nilüfer Zonguldağa, l"J JI 
me Manisaya, Ayşe Samsuna, ıJ 
sume Ağrıya, Mine Erzincana, 
ka Balıkesire, Sabahat, Ayşe, flu
Bahkesire, İrfan Manisaya, M:_e ~ 
Zonguldağa, Necdet Manisaya. ~ 
an Sinoba, Şaziye Orduya, Mü~ 
Bahkesire, Makbule Giresuna, ?dfl 
de Zonguldağa, Nuriye Erzu~ 
İhsan Kastamonuya, Selma SinO~ 
Necmiye Balıkesire, Mürüvvet J,.r 
na, Cemile Zongu]dağa, Mes.fıl 
Kayseriye, Saniye Zonguldağa, ')}il 
kure Eskişehire, Rikkat Deniz~ 
Emine, Seniha, Yaşar Sinoba, :~ 
Giresuna, Saadet Samsuna, Ztw~ 
Kastamonuya, Melahat Bursaya, ' 
viın ve Pervin Samsuna, Hadiye 
ta.nbula, Meliha ve Nevide Mani( 
ya, Şilkriye fstanbula Sabahat I_t 
re, Nezahat Balrkesire, Fethiye fil'. 
guldağa, Cevriye Sinoba, Naciye 
mire, Aliye ve Nimet 1stan bula, 
leyha Samsuna, Ayşe Ifocaeliye, 
leyha GümU!;!aneye, Melahat 
Melil lstanbula, Mahmure BalllC~ 
re, Safiye Kütahyaya, Hatice At.f 
na, Zehra Balıkesire. Sab'ha ts iJ>O' 
bula, Nigar Manisaya, Gülçin S 1' 
ba, Sacide Eskişehire, NerimaII 
mire tayin edilmişlerc'lir. 

ihracatçıların nazarı dikkatine: 
lstanbul 1 icaret ve Sanayi Odasından: 

Vaktile Karadağlılar Osmanlı im -
paratorluğuna karşı isyan ederek kan
lan ile bu toprakları mi;dafaa ederken 
bu kocaman dağın üstünde ancak dört 
nahiye varmış. Karadağ krallık olduk
tan sonra da bütün nüfusu on dört, on 
beş bini geçmiyordu. Demek istiyorum 
ki Karadağlıların başlarında olan adam
lar Osmanlı imparatorluğuna silah çe -
kecek yerde ondan itaatla Üzerinde ça
lışabilecek toprak istemi§ olsalardı el -
bette bu arzuları daha çok kolay tatmin 
edilirdi. 

Niyazi Muğlaya, Hüseyin Gümüşa
neye, Ziya lstanbula, Galip Rizeye, 
Fikret Sinoba, Sadettin Aydına, ls
mail ve Mehmet Çoruha, Mehmet 
Fethi Muğlaya, Avni Rizıeye, Celal 
Orduya, Osman Glrcsuna, Cemal 
Samsuna, RPşat Zonguldağa, Ziya 
Muğlaya, İsmail Burdura, Namık 
Zonguldağa, Siyavuş Aydına Meh-. 
met Giresuna, Sahih Bileciğe, Faruk ı 
ve Naci Muğlaya, Mehmet Zongul
dağa Mustafa Rizeye, Şinasi Çoruha, 
Necdet Manieaya, Sadettin Sinoba, 
Sadık tstanbula, Feyzi Yozgada. 
Kanber Karsa, Murat Orduya, lsa 
Çontha, Cemal Gümilşaneye, Men 
met Zonguldağa, Kemal Mu~layıt 
Ruşen Denizliye, Hasan Karsa, Ali 

D1GER N.AK1 VE TAYİNLElt 

Konya kız mualliminden hayri ~ 
hariçten Nazire Ankara kız ııetıl 
ne, hariçten Nuh Ankara ikinci ortf 
mektebin~. Yüksek muallim rneI<te' 
binden Meserret Balıkesir lise~ 
Melahat Samsun lisesine, P ·~ 
Trabzon lisesine, hariçten şe~,. 
Heybeli orta mektebine, Fatma 61 liha İstanbul kıza, Selim Kadı1'1Jl' 
ikinci orta mektebine, Gazi ter • 
ye enstitUsü bu sene mezunlar; 
dan Nezihe Antalyaya, Meliha ~ 
nizliye, Bedia !zmire, Muzaffer 
kara birinci ortaya, Şaziye Tokll~ 
Sabahat J\:arataşa, Mürşide Aktı~ 
ra, Melahat Konyaya, Hafiza dtC 
gamaya, Hatice Samsuna, Sn~ ,J 
Eskişehire, Fahriye Sinoba, Nı~ 
Anka.raya, Hacer Nazilliye. JJıı ...nı 
Samsuna, Aliye Bergamaya tı1·· 

cdi!M ·~ıcrdir. 

3018 numaralı kanun mucibince ihracatçı ruhsatnamesi almak 
istiyenlerin istidalarını ve vesikalarını behemehal eylül ayı içinde 
iktisat Vekaletine takdim etmeleri Iaz1mdır. 

Talimatnamesi mucibince daha evvel odadan tasdikname al
mak için alakadarların her gün saat !kiden beşe kadar odamız mu-
amelat müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (1422) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Kapnh zarf eksiltmesind e yap!lan teklif haddi liyıkında 
törülr.ıeıncsinden yüz yirmi binde n yüz doksan bin kiloya kadar va· 
brm:ı. uygun ekmek 6-10--936 salı günü saat on birde pazarlık-

• alınacaktır. 

2 - Kilosuna on kuruş baha biçile.1'1. ve ilk teminat 1425 lira o
aa bu ekmek §nrtnanıesi parasız komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyen lerin ilk teminat makbuz veya 

•nka mektubu ile komisyonumuz a baıvurmaları. (977) (1476) 

iıte Karadağ yolunun tehlikeli dö -
nemcçlerinde otomobil içinde (Çetine) 
ye doğru giderken zihnimden bu türlü 
C:üşünceler geçiyordu. Dağın eteğine 
geldiğimiz zaman öğleden conra saat 
iki idi. Uç buçukta (Çetine) ye girdik. 
Demek ki bir buçuk saat içinde dağı 
çıkmış ve eski Karadağ krallığının ve 
ş!mdi Yugoslavyanın <Zeta) vilayetinin 
merkezi olan bu gebre varmıştık. 

ASIM US 

Posta T. T. Levazım Müdür!üğündeıtS 
1 - iki adet kısa dalgalı telsi z ahi7e cihazı ve teferrüatı k3P,l• 

zarfl_, eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 20,000 ır.uvakkat teminat 1500 liradır· 
3 - Eksiltme 6 ikinciteş!İn 936 tarihine müsadif cuma gi.i 

saat 15 de Ankarada Posta T. T. Umumi müdürlüğünde toplana' 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler, teminatlarını idaremiz vezneoıine ve alacald~ 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve ıartnaıııe 
yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiv"- edecek olan kapalı ve ıısO 
hürlü zarflar mezkur tarihte ıaat 15 e kadar komisyona tealinı ed( 
cekleıdir. 

S - Talipler, müteahhitlik ehliyd vesikaıını ve ,ııt' 
ref eraıı 

haiz olacaklardır. 

6 - Şartname1 er Ankarada Levazım Müdürlüğünden ı,ıaoı,il 
da Levazım Ayniyat muavinliğinden }>arasız olarak verilec.ı.afr 

(988) (l 



Devlet Drm1ryollan ve Limonları işletme 

Umunı idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları ap.ltda yuıh (8) 
grup malzeme ve efJ& her ırup a)'fı &)'fi ihale edilmek üzere hiza· 

BUGON 

lannda yazılı tarih ve .Unlerde Haydarpqacla ıar binası dahilin· Saat 12,30-13,50 Pılkla Tllrk mualldal. 

deki 1 inci itletme komilyonu taraf mclan açık eksiltme ile ıatın alı· 12,50-13,os Havadfa. ıa,oa-ıa,21 PWcia 
acaktJr ha.fU müalk. 13,25-14,00 Jluhtellf pllk. Def 

öGLE NEŞRIYA'fl: 

n • ri~~ 
lıteldllerin hlzalannda yuıb llnlftkkat t•luat Ue kanmnın ta- A11fA11 DŞJUYATJı 

yin ettiii vctikalan vo kanunun d8rc1llnct1 maddesi mucibince ite saat ıe,a~19,30 ç., saati. D&n1 nwat 

l irmeye maniı' kanuni bulunma..1·»ma dair ~aaname vermeleri il· ki.il 
19•80-

20
•
00 

Monolog Plfklıı teyze ta ,..._ -~ ratmcı.a. 20,00-'20,SO Rifat ve arkada§lan 
zımdır. tanımdan. Tlll'k mualklııt. 

1 H d ..I- 1 • • • l k • 20,80-21,00 Vedia Rızanın lftırtldle Tl1ık 
Bu ite ait prtaame er •Y arpqa~ ınca 11 etme omıayonu ta muaUdst. 21,00-21,so Pl&kta 90JoJar. 21,ao 

rafından paruız olarak •eıilmekteclil'. -21.10 StUdyo orkestruı. 
ı - 7000 Mht ..,.ı Mıoaet {muhtelif e1''atta) m1lhamma M ı - Buppe'lo Kadehem ad ll• Kum. 

kka 109 I• J 28 9 1938 2 - .Jon. Str&uaa, Dynaml den, Valz.er. 8 -
deli 1455 lira ve .-ava t teminab ıra O up - - suuate, Spanfacber Tanz., _ Leher, Date 

pazartesi günü *1 10 da. ı...ıtge vtttve. 11- Boredin, Cbor der Land 

2 - UGO Kı. ıalvaniıe ka\,Jotel (u.nahtelif eb'atta) muhammen leute. <Prtn1 tgor). 6 -~ Tre 
pak, ftuss. Tamı. 7 - Svendlıen. Romanze 

bedeli 3125 lira 36 kunıt ve muvald&at teminatı 234 lira 40 kurut pour vıaıon et Orchcatre. 8 - Dvorrak. 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi siinü saat 10 dL Da.ille Slav (Cmoll). 9 - Schuman, Traa 

3 - 76 Kı. Galibarda mürekkep (parça halinde) muhammen ,_m.erı_e_. 2-230---2-3,00_A_Jau-•ha•va•dlsf-·,--._ Istanbul Belediyesi ilanları 
bedeli 138 lira 80 kunıt ve muvakkat teminatı 10 lira 21 kunıt 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü aaat 10 da. 

4 - 11000 adet kimyevi kopyekalemi 1nuhammen bedeli 368 lira 
ao kurut Ye nnnakkat temiub 27 lira IO .... olup._,_ 936 
pazartesi günü saat 10 da. 

BORSA 
2 t • 

9 
• 938 Enelce ıasetelerle ilin edil en miDhal memuriyetler içia 

-------------ıı 24-9-838 perfelDbe alnii aaat 13.30 • lise mezunu talipler ara• 

5 - 681 adet zamklı kllıt ·ııot kata •n mqa raptiye (muh· 
telif numara) IOQ a•et roaeo igla ıml1Qhı ki.it\ 20 l"Glo Ferroproa
yat kağıdı, lOt dette beJN arf (~) 100 teleste doıye için 
bezli urf, 12 adet 1azı makipeai ıeridi muhammen bedeli 507 Iİ· 
ra 57 kurut ve muv~t tepalnatı 31llra10 kıinit olup 28 - 9 -
936 pazartesi ıünl aaat 10 da. 

6 - 130 M. baJar b..,.. (mahtelif elt'atta) •ul;qnnfll bedeli 
383 lira 48 kurut ve muvakkat te minab 28 lira 75 kurut olup 5 -
10 - 936 pazartesi ıUnG ıaat JO da. 

• h" .. ,.... ............... -
rlacle mqamele ıtrenlerellr· Re1remler 

0

Mat 11 de kap&nq Utlf 11,pdanııu. 

PARALAR 
• BterllD titi8, - • ŞUIDAWI 
•noıar ttıt- turJa 

t6.-

Jrra1ak l6'- •Jbrk -~-•ı.tnt l&b,- • zıots ltK -
Belçika l'r. ""- Pen&O h-
J)ralıml 18.- •IAJ' ııı -

•t..sanl'r. tnn,- • Dlntır MI-
•ı.na ~.- •Yen IU -
• J'10l'ID 86,- • Kroll lfU-
•Kron Çek. llO- •AJtm ~-
•P9eta us- •:eanlalot "' -

CEKLEll 

ıında mlilabaka imtihanı yapılacağı illa olunur. (B.) (1519) 

Ş-.hir tiyatrosu tarafından çıkanlacak Tllrk tlJatrotu adlı 
mecmuanın kabı ile ikinci ve üçün cil aahlfelerlle arkumdald iki aa· 
hifenin alt kısmına konacak ilan ve reklam iti açık arttırmaya ko
nulmuttur. Şartnameıi ve mecmu anın nilmunesi levazım müdürlfl· 
ğünde görülür. leteldiler kanunda yazılt vesika ve 18 liralık ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 6-10-936 salı günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalı dır. (B.) (1518) 

Metre murabbaına 10 lira kıymet biçilen Fatih yanıın yerinde 
Fevzipqa tramvay caddesinde 103 üncü adada 360 santim yüzll 
47 metre 26 l&Dtİm sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırma· 
ya konulmut, ihale lfinGnde tiren bulunmadıfmdan artbrma 28 er 

7 - 100 adet galvanize oluklu saç muhammen hedeli 284 lira 
ve muvakkat teminab 19 lira 80 kuruı olup 5 - 10 - 936 pazar· 
teıi günü saat 1 O da. 

• Londn •• • .,,.... 4.0040 
• N99y0rır 0.7921 • lı!adrt4 7124''> lül 936 pazartesi gününe uzatılmı, tır. Şartnamesi levazım müdürll-

8 - 28 kalem muhtelif hırdaYd • .,...., nwhamasen bedeli 
310 lira 51 kunq ve m11vakkat te .... D Ura 30 lmtut olup 28 -

•..,.. L2.08 • Bedl8 U1tıa ğünde ıörülür. istekli olanlar 35 lira 45 kurutluk ilk teminat malr == t= :~ !.:!': buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 ~daimi 
9 - 936 pazartesi g{lnü aat 10 ia. (1214) •Atlaa SB.'1668 •BllJr:nl ı0'1JO encümende bulunmalıdır. (8.) (1515) 

•Oennn 11.4862 •.....,.. "''18*> 
•..,,. M.1911'> • T.,.... 1.1718 Belediye merliezile tuabat ve tnüeueaatma l&zım olan 13780 

Beşinci icra memurlutyndan: =~ ı~!:~ :=. 2~:2J tane muhtelif vat ve voltta ampGI açık ekailtme)'e konulmuttur. Ba-
Vasfiyenin Emniyet Sandıiına birinci derecede ipotek göster· ••-----E-S_H_A_M·-----tıların hepsine 4749 lira 90 kurut bedel tahmin olunmuıtur. Şart;-

diii ve tamamına (3563) lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Bankası ıq. Tranıvaz tOJ namesi ve listesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar ka• 
Çengelkl)'Un'9e HftmHjı ca e sın e ı ' mr~--0.~~~::;;W.--U. ~-· . •fi. nqauıa ~ ettiji v .. ika ..,. 357 li.ralıa.. iılıı lelaina Naklıu. ·~11111 
lı bir tarafı Havuzbqı mevkii, bir tarafı Raıillin maabahçe kötkü Vf! Bel UKl ODJOD Del. o.oo mektubile beraber 28-9-936 pazartesi ıünü saat 14 de daimi 
bazen İbrahim veresesi aradsi ve bir -.ıı Terillin .-.at.&hçe köı- .::_ ~1= :;. DiL ~: cümende bulunmalıdır. .(B.) '(1161) 
kü v~ tarafı rabii tarildam ile mahdut.., .. ..._. Wr abpp ev. 0.1911°"8 .oo fu'k m. - JOO 

AlaomODb .,,lb TeJefcı8 0.00 
Zemin kab: iki taraflı ve çi mentq ı~ab merdivenden çıkıldık-11--------------

Miktarı im IJlomnrm 
malaammen llatı Clnsi 

ta cameki.nla bölünmüt bir sofa üaerinde dört oda, iki heli so- ıatlkrazlar Tahviller 
fanın arka bahçeye bir kapısı vardır. Birinci kat: Caaıekinla bö- •ı•T.&or.ı IBU> llektıtll oo.<XJ 29270 10 kunıt 75 S. Ekmek 252,50 lira. 

• • • D 21,67~ '1'n1nQ 111.'10 
lünmüt bir sofa tizerinde dört oda bir hela olup odalann ikisinin • • • m nsa Rlbta ı._or. 2700 13 ,, Süt 27 
ayrıca koridorları olup koridorun hirilinde aynca ikinci bir merdi· ı.tlk.DahlD \16 2b Anadolu 

1 4
' ~ 8305 2S ,, Beyaz peynir 118,IO Ura 

lllrgeal ı.tDL rt, AnadoJa D C .. !lJ B l di h l l --1-....L.:; venle ikinci kata çıkılır. 2 inci kat: Bu katta bir sofa üz•inde dört ıns & 11 ıo.oo &Mdola m 61 '6 e e ye aıtane er ve diler müeaaeaatma lbım o an 7ua..--. 

oda, :1emini çimento bir guaulhane ve bir hela vardır. Birinci ve i· a. Snurum ıoo. - • Kam...u A •l> llO cinai, miktan ve muhammen bedelleri yazılı üç türlü yiyecek &Jn • 
kinci kat sofaları kısmen bölünmüt bir salon olup birinci kattaki sa-1.___ n pazarlığa konulmuttur. Şartnameleri levanm müdürlUiüncle ı 
lon kısmen phnitlidir. ikinci kattaki salonun altında etrafı ahıap ... ----..---..... ---.. rülür. istekli olanlar 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve hla 
parmaklık korkuluklu ve zemini çinko döteli •e üatü &rtülü bir bal- Takvim 22 

5~lfıu ~· nnda 18sterilen ilk teminat makbuz veya mektuJ,ile beraber 
konu vudu. Bodrum semin kat Bahçeden kapısı olan zemini karoıi· -----=1 5 Recep 6 Recep 9-836 pazartesi rünil saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 
men bir tetlık üzerine iki m11tfak, bir hela ve bir bodnımdan ibaret o 00a dollllD 547 s 48 .(B.) .(1163) 
lup bu laımı ortumdan dıvarla ikiye ayrılmııtır. 7 dönüm kadar olan aııo babfl IB,06 t8,04 ---8-cpıiniıa ı...&çede bir çok meyva aiaçlan, iki çanı, bir kuyu vardır. Zemin :ı~ = ı~·~ ı~ g~ nuJ,a:mmen Weli 
kat pencereleri demir parmaklıkJıdıf. Umum meaahaaı tahminen DdDdl namam ıs,33 ı:;,sı 

ICl8 M2 murabbaıcbr. Bundan 130 MI blaulchr. Yukarda •VJ&fı ve = = ~~~ ~~: 350 kilo tere yağı 334 lira 50 kurut 
müıtemilltı J&llb P)'l'İ meMqJ açık .ntırm•l'• YUedilmlftir. Y::U pça staleri ~~~ ~~ 70 çuval toz teker 1785 ,. 

Arttu.a P91İadir .. Artbrma7a lftOak edecek alltterllerin kır nm lralulaQaleri 99 98 Dütkünler evi için lizım olan yukarda miktarları yazdı ol 
meti muha111111eneni11 riade 7,6 m.lMıtillde P9J akçesi Yeya milli tuzau7ı tere yajı ile toz teker ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu 
bir bankanın t-inat mektubunu huni olmaları icap eder. Şartnameleri levazım müdürliiiün de ıörülür. istekli olanlar k 

Müterakim vergi, fanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borç- Zahire •atışı nUll tayin ettiii veaika ve hbalannda ıöeterilen ilk teminat makb 
hıya ajttir. Arttırma tartnamesi 11-10--938 tarihine müaadif 11-------------1 veya mektubile beraber 29-9-936 •lı ıünü saat 14 de daimi e 

btubal Ucaıel " saJllft bo-. ...... 
perıembe günü dairede mahalli mahsııauna talik edilecektir. Birin~ _...... ıona ,1111oı -.tdelen cümende bulunmalıdır. (1184) 
ci arttırması 12-11-838 tarihlae müaadif 1l9ll1Dbe tünü daire- Et. •· ıq. •· 

mi:ade saat 1~ ten 18 Ja kaclar le,_ edilecek. Birinci arttırmada 1w Ne'f'l: • .. ... .. Posta T. T. 8. ve Levazım 
del, kıymeti nnıhammenenbı yitzde 7S ini bulduiu takdirde üstte hı- Cüz yğni 70 
rakılır. Akıi takdirde IOD arttırmanın taahhüdil baki kalmak üzere iç fmcbk 60 Sl,20 Müdürlüğündenı 
arttırma on bet sün daha temdit edilerek 27-11-936 tarihine mü· ~;:. 1::!~ 1:.. Ambar ihtiyacı 80,000 tane 2 Nt1. lu deminis porselen 
aadif cuma ıünü aaat 14 ten 16 7a Jca4ar dairede yapılacak ikinci Kuıyemi 12,12 kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
aıttınna neticeaincle en çok artbraDIQ üatünde bırakılacalctır. 2004 YuJı:f 4,17,S 4,36 Eksiltme 14-10--936 tarihindeı ve aut 16 de 
numaralı icra ve iflu kanununun 116 ıacı maddesine tevfikan hak· f6Nr <.-a) 4.37.S Posta T. T. Umumi müdürlüiünde toplaa•c•k komia1onda 
ları tapu ıicUlerile sabit ohm7an ipotekli alecaldarla diler alikada· t;_dar ~1 ::;:,& 3,36 caktu • 
ranın ve irtifak hakkı aabipleriainbu..b!ikhnm ve hU1111ile fais ve " (aert) S,30 6,2,& Fincanlann muhammen deleri 7200 liradır. Talipler &40 
IDU&rife dair olu iddiaJ.n,,', ilin tarihiııden itibaren 20 IÜD zar Buiday (,_..tak) 8,22 5,36 dan ibaret muvakkat teminatlarm ı id.....-ıb veneaine teallm 
fında evrakı mii&bitel41 ~ıe birlikte dairemize bildirmeleri lizandır. _.;.;:::.;;.;;-.----...;..--.;._-1ı cek ve alaeaklan makbuz YeJ& kanunen muteber banka 

Akıi bdatirde haklan tapu ıicillerile sabit olımyanlar aabt bedelinin ----·-· .. -·-·--.. nal mektubu ve prtnamede raııh belıelerle teklif mektubunu 
paylqmumdan hariç kalırlar. Müterakim verıi, tenviriye ve tan· Dün ve Yarın tiva edecek olan kapalı ve miihiirlü zarfları mezktr tarihe '* 
zifiyeclea ibaret obua WecliJ• r&aumu ve nlaf icareai bedeli müza· eden (;arfamba aünü eaat 14 de kadu aö:aü ıeçen komi17on 
yededen tenzil elunur. Ve 20 senelik vakıf icareai tavizi de müfteri- Tercüme Külliyatı iin• vereceklerdir. 
ye aittir. Daha fazla malOmat almak istiyenlerin 934 - 7269 numa· 100 kitap olacak~. 38 zi çıkmıfta. Şartnameler Ankarada levazım mUdürlGlü ile latan'buldli 
ralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet ra· 2,~;:"at ~~!!~!~~k.!.~. vazım a7niyat muamalilinden paruıa olarak vwllecektir. 
PGnmu ıörüp aalqacaldarı ilia olUDlll'. .(1508) (664) (1057). 



'ABONE ŞART L"ARI 1 YAZI VE YONETIM YERl: 
e •Jlık 1 ayWr Aylı)t lataDbal. Allk&ra CaddM,, ( v A.lln )'Urdu) 

MemlekeUmlzdı 7e41 UO 23~ 110 
Yab:ı.ncı yerler9 1800 no 'oo uıo Telef ıldan· Ml7G 

OD Yam 1• 1ert: 11611 Posta blrugt.Dı l ... 
gtrmlyen yerlere! 180 llO 000 180 'l'eJarat lldrell: Kt1Btnıır btubuJ 

l'llrklyeıılD ber poıta merkezinde KUBUN'a abone yazılır. Po9ta kutua No. ti ~ 

ııı11ııııııııı ı111111t11 uı111111ııııı11ııııııııııı11"1ıı1111111111ıııın11ı111ıııııı1111111ıt••ı11111rıııııh11111ıı t1 11 1uııııın11111111ımnı11111ıımttııı11ı""'11ııı ı ııınıı1111ı ııttll1J1111ırnrıı11111ılll"'1111rııtını1 1ırı"""'•mı""""1111""""111ıı""""ı••fllllt» P'l•sıırstı:ııs•naı.-"""""'""' ............... """""""'""'"""""""""""'11nıı~ l. Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde := -

' ı, 1 
• 1 

~•SPIRİN 
~ ... . - -
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda ... 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin • 
t .. f 

üzerinde. halisli~in- timsali ., .... ' 
~lan Ea markasını arayınız. 

.MZP'• ....... -- • -

lstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
Nasibe, Zehra, Feraset, Hüa niye ve Eminenin tasarruflarında 

olup yeminli üç ehli vukuf tarafın dan tamamına dört bin yüz lira 
kıymet takdir olunan Fenerde Tah tamin&re mahallesinin Külhan so
l:a"ında eski 22, 22 mükerrer, yeni 34, 36 .numaralı hududu, Yorgi 
Andiıya evi ve muallim Dimitri evi ve Rifat evi ve yol ile mahdut i
'Ki kağir evin satılmasına karar verilmiştir. Mezkiir gayri menkulün 
c · af~ aşağıda yazılı dır. 

Yeni 36 numaralı kısmına mermer merdivenle demir kapı· 

daa 1ıirilir. Zemin katında kısmen mermer döfeli bir antre ve tah· 
ta merdivenle çıkılan sabit dolaplı bir oda, birinci katında: Bir so· 
fa üzerinde sabit dolap ve üç oda, bir hela, çini döfeli sabit mer 
mer tekneli maltız ocaklı mutfak mevcut olup mutfaktan demir is· 
kara köprü ile bahçeye geçilir. 1 kinci katta bir hol üzerinde balko· 
nu havi bir oda ve diğer bir oda ve zemini çini maltız ocaklı sabit 
mermer tekneli bir mutfak, üçüncü katında, bir sofa üzerinde bir o

~I v.o.Tn iŞ işli Terakki Lisesil--G-aN-c--a~ 
1 ANA - iLK - ORTA - LiSE 

.KJZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana vt: geniş bahçeli iki binada AYRI YATl TEŞKiLAT/ vardır. Mef" 
Jcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak edtf 

_Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi, ÇARŞANBA günleri bak 
ı,: ili" ' iıi!!"ll:ı '''llı'!I' • lmlllll! lır. Telefon: 42517 ~ .ı,I ıı, ı \ır 

, __ _ .. . ~ . . 
iSTiKLAL LiSESi 

DiREKTORLDGDNDEN : 
ı - İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadıf. 
2 - Knyıd için hcrgUn saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe aIJJll 

cağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlcre kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasmda, Telefon: 22534: 

I•--• Dr. lh11n Sami ---• 
6ksilrUk şurubu 

Oksürük ıre ndes darlıft bofmıcı 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
slrli lliçtır. Her eczanede \'e ~eza 

- d(polannda bulunur. 

Yakacıkta satılık 
arsalar 

Yakacığın en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel mUste
cirine müracaat. 

Çiçeron 
Hitabetile bütün eski Roma ta

rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cümei hali o zamanların en yüksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl

mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
limize çevrilen bu eseri karileriınize 
tavsiye ederiz. 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V AKJT kUtUphanesi. ............................... 

f iŞ 1KL1 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksltle 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

KASADA 
SAKLAOIÖINIZ 

DAfı.A 
KUf2U 
SIQ 

(~ŞMb: 
VAZİ Y 'TİNDE'DİQ 

ONU rAİZ~t 
OAN k'AYA-VERI N}Z 

~ususi SAQTLAQIMIZI 
SO~UNUZ 

da, üç yük, bir dolaptan ibarettir. 34 numaralı kısıma tahta kapı- ..---K._U_R_U_N_D_o_k_to-ru---.. 
elan girilir. Zemini çini bir antre üzednde iki oda, bir kiler ve mer· 
diven ~!tında bir kömürlük, bir hela zemini çini maltız ocaklı sa· 
&t çaınatır tekneli tulumbalı kuyu su olan mutfak ve arkada zemini 
çimento bir k111m bahçe vardır. Birinci kat, bir sofa üzerinde iki o· 
da ile sabit bir yük, bir dolap ve alafranga ahşap hela ve terkos te· 
ai1atı vardır. İkisi bir çatı altında bu iki evin 34 numaralı kısmı-

mn zemin ve birinci katını tetkil etmekte ve 36 numaralı ise ikinci 

Necaeddin Atasagan 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Latelide Tayyare apartımanların· 

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

katta ahtap bölme ile ayrılarak apartıman haline l<albedilmiştir. r•-------·-------ı 

....... 

M~hasıumumi:~M2.~upbundan67M2.dörtkatlıikiev1 M2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yan aydınlık, 10 M2. 34 numaralı evin arka bahçesi. 22 M2. 36 nu· K UR u N 
maralı evden geçilen üst bahçedir. r-

Mezkur gayri menkul, açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan Gar.etemıze gOndertıen yazııar, gazete· 

1 

16-11-936 tarihine müsadif pazartezi günü saat 14 ten 16 ya ka- ye girmek ıcın lle, zarfmm kOoeatne <ı•-
zete> kellmeat yazılmalıdır. 

dar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy· 
meti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde müıterisi üze· Karoıiık laUyen okurlar, mektuplarına 

1 - 1905 lira 56 kuru! keıif bedelli Cibali iıkelesi intaatı. ~ 
siltm~ gününde istekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla ekıilt 

rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1-12-
936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 yp. kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttır maıında arttırma bedeli kıymeti 

muhammenenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satı, 2280 numa· 
rab k;\nun ahkamına tevfikan gerj bırakılır. Satıı peıindir. Arttır-

10 kuru~luk pul koymalıdırlar. 

sa.ıııımryan yazılan ger1 gOndermekten, 
kıyıııetaız yollanmıı mektupların ıctne 

konulan parala:m kaybolmıuıından, Ulıı 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktOr • 
ıllk, Uııttıne eoru eorgu aımu. 

Giinü geçmiı sayılar 5 kuruıtur 

Adre ~ı dc"lştlren aboneler 2~ kuruş l maya iftirak etm~k istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 
niıpetinde pey akçesi veya milli bir bc:.nkanm teminat mektubunu Oderler. 

ye konulmuıtur. .. d 
2 - Ekıiltme, 28-9-936 tıırih:ne rasthyan pazartesi ııJ91 

saat 15 de yapılacaktır. j 
3 - lıtekliler, ıartna~e ve kctifnamesini görmek üzere b 

gün ve pazarlık için de tayın olunan aünde yüzde 7,5 muv 
güvenme parasiyle birlikte Kaba taşta levazım ve mübayaat ,ub" 
sindeki alım komisyonuna gelmeleri. (1316) 

-' hamil bulunmaları lazımdır. 
18-IX- 936 tarihinde Üsküdar Depolar grubu merkezindt elr 

siltmesi yapılacağı evvelce ilin edilmit olan 170.39 lira keıit ~ 
Gaıetemb:de çıkan yazılarla realml,rtn • r 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda di· bPr hakkı ıWt kendtıt tçlndlr. delli Şemsipaşa Bakımevi memur odalarında yapılacak tadilat 'j 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husi-ı .:.._...,..;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;..-.._;;;;;;;;; ... --__., nin pazarlıkla eksiltmesi 28 - IX - 936 tarihine rasthyan pazart 

le faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile bir Dr. Hafız Cemal günü saat 16 da Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayaat ıubetill" 
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire· deki ~lım komis::.onunda yapıla~~ktır. lıtek!ilerin ketifnameJİ -~ 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sa- Dahiliye MütehaHıaı mek ı.zere her gun ve pazarlık ıç1n de tayın olunan ıünde yo~' 
bit olmıyanlar satış bedelinin pay laımaıından hariç kalırlar. Mütc· Pazardan başka günlerde öğleden 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte sözü ıeçen tu'bedek• 
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. lım komisyonuna gelmeleri. (131~ 
vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icares~ tavizi bedeli müzayededen tanbulda Divanyolunda 004) numa 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 30-9-936 ta· rah husust kabinesinde hastalarını lstanbul Merkez Komutanlığından: 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru· kabul eder. Salı, cumartesi günlerı y b d I ~ 

sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı· Baytar ar ay 327 - 11 Ab ülkadirin merkez komutan •I' .. 
l~k arttırma 13artnamesi ile 934 - 2476 No. lu dosyaya mürncaat- karaya mahsustur. Herkesin halint müracaatı. '(320) (t491}_, 
la mezk\ır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. ıöre muamele olunur.Muayenehane vl' _..,,......-_A 

(1506) yazlık telefon: Kandilli 38 Sahibi: ASIMUS-VAKITMatbaası NqriyatDirektörü~RefiliA.~ 


