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Parasız muayene 
1 

·kuponu i 
Bu kupondan yedisini birik-1 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 1 

muayene ettirebilir. 1 
---------·-····-··················-·· 

Kahraman Harbiye çocukları Ankara yolunda 

1 - Genç BarbiyeUler lıtanbuldaki meldep binasından aurılırken,· 

Milletler Cemiyetinde 
bir hortlak! 

A vnıpa sulhunu ve bu arada ken
di varlığını konu~ak için Ce • 
ııevrede toplanan Milletler Ce • 

miyeti assamblesi daha i:k adımda ke
sif bir karanlık içerisine dil§til ve bu 
karanlıkta bir hortlak şeklinde Habeı 

meselcsile karşılaştı: Assamble içtimaa 
·---- a•l•n ;ı nnın ~lahiyt'tlerini tnkik eder

ken Habe§ delegeleri baıiannda hnpa -
rator Haile Sclbiye olduğu halde mll -
zakere salonuna giriyordur 

Acaba Milletler Cemiyeti Habetleri 
müzakereye kabul edecek miydi? Yok
sa etmiyecek miydi? 

tik günlerde salahiyetleri tetkik e -
den komitenin bu meselede idarei mas
lahat politikasını tutacağı görülüyordu. 
Habeş delegelerini tanımak veyahut ta
nımamak meselesinin La Haye hakem 
mahkemesine havale edileceği ve bir 
karar alrnmcaya kadar Habeşlerin assam 

delegelerinin salihiyctlerini tasdik et -
ıniştir. Demek iri Haile Selasiye ile bir
likte diğer delegeler bütün müzakere • 
)ere ittirak edebileceklerdir. Tabii ola -
rak bu karann ehemmiyeti bilyilktilr : 
ÇUnkil Habeı delegelerinin tanmmaaı 
1talyanm müzakerelerden çekilmesini 
mucip olacaktır. Belki bu devlet bütUn 
bllf«tr MmetJet Cemiyetinden çekile -
cektir. Ortada çok kanşık ve anormal 
bir vaıiyet vardır: Habeı delegeleri 
Milletler Cemiyetinde filen İtalya itga
Une geçmiş olan bir memleketi temsil 
ediyor ve Milletler Cemiyetinden bu i§· 
galin tanınmamasını istiyor. Milletler 
Cemiyeti ise prensip itibarile bu istek
leri haklı bulduğu halde Habeşistam İ
talya i§galinden kurtarmağa imkan bu
lamıyor. Fazla olarak Avnıpada sulh iş
lerinin tanzimi için İtalya ile anlaşma -
ğa lü%UII1 görilyor 1 

Milletler Cemiyeti geçen temmuz 
içtimamda İtalyayı Cenevreye getir -
mek için sanksiyonlann kaldm1mas.ına 

karar vennifti. Bu defaki toplantıda ar
tık eski Habet delegelerinin müzakere-

Soldan: 1- 7 aksimde Cumhuriyet abidesinin önünde; 2 - HagJarpaşaga 
gide1 ken vapurda; 3 - Kardeşe veda; 4 - 1 ren kalktıktan sonra 

bleye iştirak edip etmiyecek1erlnin ayn
ca konuıu1acağı anlaşılıyordu. Mesele 
böyle La Haye müessesesine havale e • 
dildikten sonra Milletler Cemiyeti mu • 
vakkat surette Habeş umacısmm taz • 
yikinden ~urtulmuş olacaktı. lere kabul edilmemesi o kararın mantı· ----------------------~----------------------...;.ıl 

Halbuki diln gelen telgraflara göre, 
Milletler Cemiyeti assamblcsi Habcı 

ASIM US 
(Sonu Sa. 4 Sil. 3) 

Yugoslavya intıbaları - ~ -
Kralın yazhk • 

yerı 

Biıdva - Çetine yolu 
Feribot, Askeri 

- Ayastafanos, 
deniz üssü 

Ytıgoslav kralının '!f<Jft geçirdiği Ayastf~no:! ~aba.81 
~(YazJSı dorduncu aa.Y.Ifamızdal 

Futbolcularımız Suriye heyeti sekreterinin beyanatı 
.., - - -

Leningrat'ta 1-0 
mağlup oldular lskeaderaa meselesi 

Leningrat, 24 (Hususi muhabiri
mizden, telsiz telgrafla) - Bugün 
Leningratlılarla ilk futbol maçımızı 
yaptık. 

Otuz beş bin kişi alan "Lenin sta-

Yeni Suriye hükumeti işbaşına geçince 
Kardeşçe görüşülüp halledilecektir 

dı,, tamamile dolmuştu. Türk takımı Suriye ilx.erinden mandanın kalk-
sahaya şu şekilde çıktı: masmı intaç eden yeni Fransa • Suri-

N ecdet; Fazıl, Faruk; lbrahimı ye muahedesini Pariste imzaladıktan 
Lütfü, Reşat, Danyal, Fikret, Hüs- sonra şehrimize gelmiş olan Suriye 
nü, Sait, Niyazi. murahhas heyeti reisinin, Türklerle 

Sporcularımız, bilhassa ikinci meskün İskenderun ve Antakya hak-
devrede, çok güzel oynadılar. Buna kında dün gu.etelerde çıkan beyanatı 
rağmen maçı O - 1 kaybettik . Ur.erine gerek gazetemiz, gerek diğer 

MAÇ NASIL OLDU? İstanbul gazetelerinde şayanı dikkat 
akisler uyanmıştı. 

Leningrat, 24 (A.A.) - Hususi 
muhabirimizden: Öğrendiğim.ize göre bu beyanat 

Halkevi futbol takımımız ile Le- §ehrimizdeki Fransız mahafilinde de 
ningrat muhteliti arasındaki futbol müsait bir tesir bırakmamıştır. Fran
maçı bugün Lenin stadında 40.000 ki- sa ile Suriye arasındaki yeni im7.8.la
~i önünde yapıldı. nan muahede ile Suriye, bundan ev
.. Saat 16,30 da evvela Türk takımı vel Suriye namma Fransanın deruhte 

sahaya çıktı ve alkışlar arasında ettiği taahhütleri de ilx.erine aldığm
halkı selamladı. Bunu takiben Lenin- dan Suriye murahhas heyeti reisinin 
grat takımı da sahaya çıktı. Mutat Antakya ve İskenderun hakkında ver
merasimden sonra saat 16,42 de o- diği beyanat 1921 de Fraklen Buy
yun başladı. yonun imzaladığı rnuahedeye uygun 

llk hücumu biz yaptık. Fa.kat bu düşmemektedir. 
hücum yan yolda kesildi. Leningra- Dün Suriye murahhas heyeti sek
dın mukabil hücumunu kalecimiz reteri, Suriye milli fırkası nlifuzlu er

(Sonu Sa .. ! SU~ 5l _ klnmdan Ba.Y, Na.im. Anta.k.i ile bu~ 

sele etrafında görüşerek mevzuu d 
ha ziyade aydınlatmak istedik. 
MUAHEDE VE 1SKENDERUN -

TAKYA MESELESİ 
Suriye murahhas heyeti sekrete 

sıfatile Pariste yapılan müzakerele 
iştirak etmiş olan Bay Naim Anta 
ile muharririmiz arasında cereyan 
den konuşmayı aşağıya yazıyoruz : 

- Fra'MIJ ile Suriye arasmda a 
dettiğiniz muahedenin lskenderım 
Antakyaya tcıa.lluk eden parçası ha 
kında malümat verir misiniz' 

- Btıglinkü İstanbul gazetelerin 
bu meselenin bir suitefehhüm u 
dırdığını esefle görüyoruz. Halbu 
ortada henüz kat'ileşmiş bir vaz'y 
yoktur. Yeni muahede Suriyede iki 
ya kadar yapılacak olan intihabat n 
ticesinde parlamentonun tasvibine 
zedilecektir. Ancak o zaman muah 
denin teferrilatı tetkik edilecektıir. 

- Yeni mıur.1ı.edede 1 skenderun 
Antakya için hiç bir kayıt yok 
durt. 

, .(Sonu: Sa. i SU. ll 
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ıta11a Babeılltaada 19al lllr 
ıelere mi çlllacall 'l 

Habeılerin Assamblege ka6ııl edilmesi ii~erine 
kalyanın Milletler Cemiyetinden çekileceti bildiriliyor 
ı..m. 14 - Guettlerdt hll,a • 

.. ......., CtmlJedad• derhal t• • 

......... dtlt Wr takma ..,W.r klJ· 

........ ı ... 
bqw ....... halıum Habetla• 

- ... llaJan lmDlumı ela almak '1n 
,... Wr ..,.. ........... blldirdmtlltt-
... ~ ·~ .._-u, tUnt 
••llıtl'llr ortada bir Hıblf m11tllll ba
,..._.k ft WllJtlt 111• Mklm ol • ... .......,. 
llAUtAJ. GMIYANI ILIRt YU· 

llOYOfl 'IAf LADl 
Mliallllaa. 14 (A.A.) - llanpl 

ClruJua1aba kumudall altmdald .... 
vetltr ,atmur mt'ftblalnln laltamı 4ola
,.ıtı tlakla llıttktdnl tle alank Qo • 
rt ltt!lramtdndı Deri ,.,.,...... .... 
ıa...-. 
ITALYA CIMIYBTrlN CUILlll· 

YIC&K Mil 
c.n .. re. 14 (A.A..) - he=Mt41 

dUn Hıbtt mtltl..ı lıldnı aJmaa 111111' 
Gatrlnt ltll:rwn llDltdw C•'rda • 
den ttkllml,eo•lln• Wr Cla""'9 -
... ,., ı•Jmltdr. 

tw,a ....,.... la1dpfma ..... t • 
...,.,. norl ........... tldalJIWtnbtrl 

lılmttler c-ı,.tlııı brp aıctıtı bat • 
ti llanbtl düa o&ddl blr tarıda mm· 
, .. tchctktlr • 
IWlqta AUMBLICD NlOJN 

KABUL mDt'LDlT 
Loadn ... (A.A.) - Dall7 'Ne

...,aa .,..,.ı 
... ~kllnıll.ta

"' ..,....... M1Dltlet ~,..... 
._ t*ftrıı1'1111 mtat edMllall iN 
lrallll bnlt a. MDktJer ~ 
llddttll bir ...... ~ olcl1alu-
• ldılla ...... oblr. l'aırat -Wllr...,..... ..... IObMtl ...... 

General Molaqa 
siıikasl mı ? 

makta ... .,..,.. lkl mDı.tt. 
blrlala41*'"htTIU'll..- ..,._ 
,,. •• bir laalclt ... lll'Ul'l WL 
........ •11ftbulm ......... 
.. ........... 1'altkmda1d lrll'll'lll 
tep1atlıfr ~ Mili,- meydan 
okumakta olan ltaıyaya karp hisle. 
dilm.ekte bulunfl!l infialin devam et. 
mette oldufunun bir deWidir. Madritte halka vaziyetin çok vahim 

olduğu haber veriliyor 

Al cah6yUk't 

LA. llAllC'IB llORACAAT 
ID>f'IJDCIDK KİT 

c.m,.. 16 (.LA). - IWW,.uet 
Jricımlttl'•ln bnrr1 La Ha,. dlw 
•tlraeaatm bbW tatbik olmldılmı 
--~. Bu kanıda bG1lt 
Jlbt ....... dlftll ..,.... bir 

Yeni oe ••ltff• bir ~ ~~~ ~ 
.... r lloluı 6al,,,.,,. Jenme1vr • JOlra lNhlmnunalm 
~ ... , ... L...-aa Ala-.... • llM '* zocoll ortqa ~ 
a~ - IA &..-- __. °*" 4e'bıktdr, 

:rD ı.atrttataada ,... ... laülr • .,... ..,... lıararmda k ..,.,. 
_,..... . ......... "**'~ ..... 

.. lvdUlliak ip MllflaD•ak il· tur. allD: oluU ........ .......... Mı' 
__ .. ............ .... .., w.a ··=-- ....... ....... 

"'91 ... llfllf' ICAC#AfJA ., .... ,... ••• , .... eı!t!mAWlr. 
&4..,.,N.1FO'... ftlllralar w .. ...,. ... ..,. KCllliltt, ""'k•atta Wuaurka 

n' kadar n1aı••ı olaalana ta f1I •• Neoall .ta 1kam11t ~..,._ ... u 
Madrltlta Mta lll• Mbttltrt Jaatua tdlltaldfr.IL _. .. wuulu. ot.e 

j ua ea11ıııt tll1lk 1t1r JıaUc MUe11 tıopı. 
...... t 1 ...... ll•llwı.ak Taflatla tmlll .... .... .... --- MD1ttllr ..ı,.u brlclcılla-..... ••mi 'fll&IU nakU,.,. atat ft kvfttle ......... Alat rmda 11171k Wr hartlllt .,. hQIOUl 

lüllftt ........... &afta llttlat. kv ......... ..,_. _.......,..... 
lana .... ile afak Mlllkltrl altm· cmıtıYntM 11LAH1 MMILm 
ta "'1UI lal:rtk lı*tltt ,._ .. al· IONMYA llUID.DI 
'1a. ...... ..,.., ..... ..,. .. ,. c:...n. .. <AA.) - Mmltllr c.. 
lltll. ..... nn.. ...... k-.trn· ..,.... ••bld ....... ....... 
•a MJl1t Mr lütr irap"...,_, ttddbt ..,._ ._. lllılMl ı..la. 
ler h mmrdan •• 'nltblat' a • yonu, Klttetler Cemiyeti mukavelename 
ruuıdadır. alnln Mbma m&teallik muhtelif teklif· 

Bu 7eni eserle Alaeah8ytlk hafrf. Jeıiıı mllakeresini aumblenüı bundan 
yatı arkeoloji llemlade rlttlkçe e- IOnrül içtima devretine tehir etmeğe 
hemmlyetl btl:rtl10 bir anki al • karar nrmlftlr. 
maktadır. • Alambte, refı vekillerini tayin için 

uat 17 de toplen•cektır. 

Büyük Türk i)İmİ Umumlsiyaseteaitmilzakereleryamı 
bqlıyacaktır. 

ITALYA LBBINDB BiR 
HAREKET bile etli/ecele alıltdma lbni Si nanın 900 ilncii 

dair qeni 6ir nota gıldönlimii katl•nacalc Cenene, 2' (A.A.) - Milletler 
eeml19tl aambleıd buıtln tolpanarak 
altr rel8 mm'fhıi ~ttlr. .bbra, M - Bet atastos 1936 

notuma ek olarak hariciye 
eti tarafmdu .Ankaradakl ec
Hfare&:haaelerine boiazlar umu 

talılrl altnada ifade edilen Çanak-
'bofuı, Marmara denizi ve 

dem boiamıda tatbik edilecek 
alalim hakkmda miltemmim 
tı Jaa.t 7enl bir nota tevdi edil-

• 
Bet atustoa 1936 tarihli tamimde 
nzlak ifltrl &pa din kılavuzluk 

onun Jul Çaukkale bo-
da Morto Te Gelibolu n Karade
bolamıda ı.G7llk liman n Ba1 

iataQRlaruam l~das edl
blldlrilmlftl 

B• llW118ta 1&Dlıt anlatmalara 
blraJDl ... ak bere lhdw te-

r ıtmlt olaa lllftk6r dlrt ı.tu
laenls lfa11 't'Ulteye batl•· 

oldülarını blldfrmtk farda 
ı.ıı dellldlr. 
İlaklr din lltuJoa llaclu ola

,. kadar 1Joiularcla ~tan
aemat elap haU faa1l1ette ba
kılanz fstuyonları eskiden 
-~erclir. 

Türk Tarih Kuruma baallnkU 
toplantısında bOytlk TUrt lUml tb
nl.sinaıun 900 tincO öliim 11Imı tesft 
ehııete karar vermlftlr. 

Bu mfinuebetle lbıılalnanm ter
dlmel hali, phalretl tıp n f e!aef e 
l.lemlndeki bOytlk mevkU, ilmin te
rakkisine hlzmeU tebarila ettirile
cek, lbnlalnanm pyrf matba n lae
nlls malAm olmıyan eserltrinclea bir 
kıamı metin olarak D8fl'Ol-caktır. 

Türk Tarih Kurumu ba iflı •et
pl olmak Uzere profesör Şemaettln 
GUnalta11n bafkanbfı altında daimi 
bir heyet teşkil etmlıtlr. 

Çankırı'da dün de 
zelzele oldu 
Çankm, 2' (A.A.) - Din lfle

denberi fi içinde d8rt defa yer &a?BID· 

tısı daha olmu§tur. Zayiat yoktur. 

Titülesko iyi eıiyor 

Meveat 51 reyden Fransa 49, tn
rttıere 4'1, Yaı•l•YJ& 4" Kanada 
39, Sovyetler hlrlltl 35 Tt ttal1a 32 
rey almııtır. 

Alamblede balanmıyan İtalya le· 
hindeki bu teftCdlh hareketi derin 
bir tesir yapmııtır. 

RADYO SULH AUYBINB 
KVLLANILBIYACAIC 

Cenene, 2' (A.A.) - Radyonun 
ancak sulh lehinde kullanılması 
lpn bir müaTele proJlll taulm et 
mek Uzere toplanan konferau me
alllnl bltlnntt .. 1nl mpta bir pro 
je ha:mlamqtır. 

Bu projeye ıGre, radyo hl~ bir 
ftkft beynelmilel aalafaaaya mu
ıaJfr bir tanda kullamlamu. Bir 
memleketin mllnUaıraa kendi hal 
b ~n yapaafr aefl'IJat Ue harice 
ta.. edilen netrlyat anı ayrı llY 
lerdlr. 

Hariç için yapılan •ttrbatta 
Salnt Moritz. 2' (A.A.) - Bay Ti mubTeleyl ima edecek bir dnlete 

ttlleakonu 8IJıJal ahvali dtialmektel karp taıuik&tta b1llanmak memnu 
devam ediyor. llaata hafif bir 11da dar. Dahil için yapılacak netrfyata 
alabllmlftlr. pllace, banlar Hrbeat olmakla ile-

Ankara telefona - - - - -
Ehliyetnamesiz 

bir oför 
A11kar•clo fHi bir ltaz.aga 

sebıbiget verdi 
Anb.ra. 24 (Telefonla) - Bua11n 

öğleden ııonra fed bir otomobil kaza
m olmuftur. 

Ulus caddellnclan dratle geçmek
te olan bir otomobil İhllan isminde ve 
• ,..... 1tir almlttlJw ~. 
!Mail cıtoalıflallln ~ tuıu.. 
m&k l\ll"ttlle JnartaJmak ...... . 
Aoem1 oldulu .... ,.. .... ~ 
1ı01 durd~ na-. ..... 
tekerlekleıe bpbnq. ..... ... 
dlllfıl bir Ut metn llrlkllmlltlt· '°'"" otcmobW clurdurdu.ktua -ra bpı •• O md& Olwlla 111111• 
tıe olaa A•bn ..._. ... Wftal 
.. 'l'ahata ha6I ,.. ... 1ılmat taJl.. 
klllatla ...... o1...-. 

........ IGIBr ,. .......... 
~ mtlt.blalt MiDi N.W,. 
alt olduta. fOf&1la .. ~ ....... w.....,. ID1•11••· 1'1Nbma ft ... ............. 

s.,1111. io1111rin -
,. ... ..,ldlat 
~ • ('l'eWGala) - .... 

............ 111t •lfllıl 1 -

... MtmllU. • ldtlılll lllfnada 

.,..uum twil ctthtı .. olla ft
tandqlara nlu.mname mucibince, V&· 

11 veya ka)'lna.kamlar tarafından eoy 
adı evrilecektir. Bu da nüfus kUtilk
lerlnin tetkik edilmesi ve tetkik emıa.
smda fafm almıyan ailelerin t.e.bltl 
auretile yapılacaktır. 

Ancak kiltilklerde byıtJı vataıı
dqla.rdan bir çoktan ,eril kayıtlan
nm bulunduğu yerlerden aynlml§ ol· 
duklarmdan m1lbrreren IOyadı ftl"
mek gibi bir vuiJWt haml oldulu ~ 
rUJmtltttır. Dahlll19 veklletlnden vi
l&,etlere yapılan bir t.amfmde bu el· 
hetln &ıtlne geçmek içtrı ditbt eclll
me.i blldirilmetted'J. 

SULEYMAN ŞAH TURBESI 
TAMiR BDILIYOR 

Alıkara, (Telefônla) - M1IU huclat· 
larmm haricinde blu fakat Loan 
maahedeal mucibince tlzerinde TUrk 
bayrafı c1aı1aJaıwı Caber 1ra1e11 &din
deki Suteyman Şah tGrbeainln harablye 
ytıs tutmaaı O.erine nallı bir ıurette 

iman hlikOmetimlzce brarJqmııta. Bu 
mabatla oraya c8nderilen Urfa nafla 
mildilril yapdacalı: imar projetlnf tan • 
dm etmeye hatJ•m'ftlr. 

Haber aldıiJama ,are Suriye htlk6· 
meti, bir cemile olmak tızere türbenin 
bulunduğu araziden blr kıllDIDI htlk6· 
metlmize hediye etmiftlr. Bu 111retl~ 
tilrbenin etrafına du'ftl' çekmek lmJttnı 
da temin edllmlt bulunuyor. 

ÇOCUKLAR IÇlN HAVUZ 
Ankara, (Telefonla) - Çocuk e • 

slrgeme k111'11ma, çocuk aar&JI ••· 
desinde bir çocuk sbaem881 ile ço 
eaklara mahna bir kapalı ybme 
havuzu yapmayı brarlqtırdr. Ya
kında inşaata bqluacakm. 

KOT AHY A SU PROJESi 
Ankara, (Telefonla) - Dalalllye 

Veliletl Belediyeler imar heyeti Ktl
tahya şehri l~me au111 proJMlnl tet
kik ve tasdik etmfttir. 

MEYV ACILIK ŞiRKETi 
Ankara, 23 (Telefonla) - Ziraat 

ve it Baüalanam lttlraklle kun. 
laeatı yazılan meyvaeıbk tlrkttl 
ma 11• ha11rltll1Ua 111•tt1t• 

Ttblk teftnlat • lk•l ..... 
dlltea .. ra thbt fllUJtte 
etkt&t. llrktt 1111 tlaak llUIMa L 
naaları lt•ntallk " ••..,... .. 
dtttllMr•• ............. 

Stalin'in hasta 
a.Hnfn huta oldula 

Berlinden bildlrllmflti. 
bir lDgiUz gazete.mJn verdifi 
bere atfen Le Jounıal ıruetel• 
dlrlldJflne göre stalfn g6'D8 
den mmtariptfr; ft yanından 
nbmJ'an dart doktor tanımamı 
blmakt&dır. DoktGrlar StaUnla 
ec!Dmlyen bir mtlddet için bt'I 
t1rahate muhtaç oldufmıu 
tıecllrler. 

8taUn bugtba elll ye4l --11111 
hmmaktadır • 

lkh•t •• Malire 
vekillerimiı Gireıu 
Trabaona aittiler 
Qlnna, M (8-.1) -

'nklll Bq CeW BaJU ile 
"'111 .., hat .Alrab ft 

ltrlattld ... , ..... ... 
......... pltllltr ........ ..... 
••••dalar. 

-.nrı ......... ....,. , ................. .... ... 
VtMUer .. ...,.. .. .....,ı. .................... .. ............ 

SIFA 
Mlmr lqyeklli BerU 

sfcliyor 
..... 24 - ilam BlptkD& 

....... le.U,.nuummlf 
Hlk pyrt reni blr llyaret ~in 
reJecelderi Kmr tefaretine bil 
tir. 

Sılılıat Vekilimi• 
Ankarada 

İlmir, 2' (A.A.) - Sıhhat 
B. Refik Saydam.. dUn eeJırimhle 
rek ,.mi yapılan gBçmen k8yJerinl 
den pçlrmft ve glSçmalerln 
rlliD.ı haklrmda labat llmqtır. 
fik Sa1dam, yapılan illerden çok 
nmı blcbfırı 16y)enq ve Ank 
cl&mı1ltttlr. 

Rml& da Siirt maarif mOclGrKUde ,....,....,.._..,,.. 
ISPARTA - BURDUR 

AÇILIYOR 
Anbn, 23 (Telefonla) - la 

Burdur hattı tetrfnlenelln birtndd 
beren lfletllmefe açılacak, kOpt 
daha ıonn yapılacaktır • 

GUMROK VE iNHiSARLAR 
VKILIMIZIN SEYAHATi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Şark 
llyetlerimlade tetldk ıeyahatine 

ılmrtlk n lnhilarJar vekili B. AU 
Tarhan 4tln Trabsona ftl'IDJftll'• S. 
kil 8bOrcGn (yann) Ankraya dl 
tir. 

Olmrllkler mllltepn B. Adil 
<hurin) Trakya •• Adalar denlsi 
rOklertnl teftlıe çıkacaktır. 

FAiK KURTOCLU 
Ankara, 23 (Telefonla) - tn 

Ttltk ticaret IDllfl""U 

ıgın Lonclraya sftmil oıan mali,e 
Jeti mllltepn B. Faik ıtmtotlu at 
pncla latanbula ve ondan da teh 
ıeJecektlr. 
TAPU VE KADASTRO 

NB KO'RACAATLAR 
.Ankara, 26 (Telefonla) - Taptı 

bd11tro mektebine bu sene bari 
vaki olan mUraca&tlar geçen een 
nlabetle çok fulad!r. Kayıt m 
aiDe ,.ı baeJanrldıiı halde m 
e4enlerba u.ymı 80 1 bulmuetur. 

lillnebt tapu memurlan 
............. ı. 
I0'91l..W 
AMlrABA 1Llaılllk'ltı 

...... •111111111 lthılneplı• ....... 
Y&fCI W..UIP TAYlN&.111 • iade ............ . 

AnMN. 11 (Ttlelonla) - ....... l1la ~ t&ftt .. .. 
11 \lftttl umtkttp ......... ..... ... llllv ........ . 
•una Dk ...,._, .............. Al AMUIW)A - llONDRV~ 

VAll A(ILIYOll 
ra'tt Mr"9 tWll ...,a llltM lı· AÔlllt it (t'llaMla) -....... .......... •. ,,, .. ~ ........ 
lllıttlı.. .. •• ,........ .... ...... ~ 
ıu ... ••Mit ..,l•tltf,.. llldlll ttts'ı "kmn'u. 

ıaalı .... _.. olaa MMrlv ....,... 41111•11kl;• ...._ '1lclrllltl 
...... ..... ..,......., ..... hzt ... --.. .... 
Jthla ... .,.... ... ..,.... ... , ·-·· ...... , ..... 
sahMll tetldll ......... ....., ,... il»• teori. • w Mı•U. 
• ..,..., a. ~--• •ti- srsınw .,...._anı• 
ıAtlan haUetmek İizere bir de ha- lan tubemne girecek t&M~ 
kem malıkemul tellal derpff el••· 7111 erbkJerde ıs. kızlarda 
mütam, llaiı~. 



[:::_~;:s::~:J 
Yazaa: Sadri ERTEM 

•••• ,. 
Abdüliziz'in Prens Karol'a 

ettiği garip bir oda 
Brqav dar bir ft4ide Jmrulmue

tur. Bir yam ormanlı bir ftllaD& da
yamr. Evliya QeJebmln uJata aıı1&ta 
bitiremediği Kaıa kil'sıll hakikaten 
sivri damlan aJIPm Jraranhimda in
sana Ka.rp&tIJtd&D topmue bir kaya 
p&rÇUI bleFnl verir. 

Penbe ve )'9111 boyalı evleri, kUçWc 
pencereleri, arif lllemeli &tillerile 
Alınan aehri karakterlnl muhafaza e-
der. 

Kendilerini MDzoldan gelmle fa.r-
r.eden bu Almanlar Macarla.ra k&r§I 
da mevkilerini muhafaza etmillerdi. 
Harbe kadar 'Macarlar burada sadece 
bir aakerl kıta bulundurmU§lardı. 

1848 e kadar Romenleri köylerde 
yaşamıya ma.hldUn ~ s.Jrsmılarla 
Romenlerin sosyal mtlnuebeti eöyle 
hWAaa edilebilir: 

Höyler Romen, l8hlr1er s.ann.. 
Kayterde Romence hAklm, tehlr

lerde listeler, Uln1a.r Romence, lıfa. 
carca yazılıyor. 

Bu Transilvanya acayip bir yw, 
Habeburgla.r tmpe.ratorlufmmn mah
eerl dil itinde de blMJint gr.taiJW· 
~ eü1 beJec1iJ9 bi

namm yanında bir evin ldlçllk penee
real lst1lDde bilmecUlbn bir yazıyı hl,. 
il dftfOnflYormll! Acaba bu hangi cJD.. 
dendl ! TllrkJerln banl&rc1a hlg tesiri 
ohmdJjım Jdc1la ecSm Yorga bilmem 

ba cl1mle19 - cllrf 
()tal m. CJılntl ................ ·-ba .mı an.,.... lDn1* Otla lmliıf! 

JDrahk odayı ~ tim 
g..+i'l"rli? Ta.n.ıy_qrqm ~ vcqi al
_,.....,. o.,,... ,...hrJ:W ı..lıa 
eleadllerl. 

hediye 

1 ramvag ıırlcetinden 
85000 Lira tazminat 
iatenigor 
Sekiz dokuz ay kadar evvel Şflha

nede vuku bulan tramva1 Jm.aaı me.
ullerlnin muhakemes:ine dUn aabah 
saat on birde devam ediJmiftir. Ka
radeıılsde bavamn bozukluğundan de>
layı Jneboluda kalmıı olan maznun 
vatman Fahrettlnln muhakemenin ta. 
1iJd için çektlll telgraf oılrummıl ft 
22 llktelrin aat 115 .. blr&kılmasma 
karar verilmlttir. 

Davacılardaıı KadrlJ9 'f9 thıhteral
te taıebelllııdeıı Abdultahm vekili olan 
avukat Adnan Oemn ırasa eıumda 
)'8l'Blamml olan Has1beıDJn. de mtlekkl 
1t mf&tUe blr latlda ..... Baslbe 
~ mesulUbDmal llfatlle tnmva1 etr 
btlnden l5000 Ura tımlne.t latemfe. 
tlr. Bu tazminatla barabel' tramvay 
lfrketlnden '8tenen tınrdnabn mild;a,. 
n 85.000 llra:yı bulmUft;ur, Bunun 
65.000 l KadriJe 'ft Clll - bet blnl de 
Abdullah tarafmda!ı t.temnektedlr. 

t&ıtn. yapııaeütn'· 
... ..T6renhı proıramı tuclur: 
ı-~maıwı 
2 - Bıfll Tevfik G&ıemay tara

fından konf- ('l'Urt .ım.m um. 
Nl hükmd&). 

3 - Q&lterlt: (Yanl!lhlrJv -411) 
Voclyll, 2 perde. 

Ba t6rme bltUn ~ 
çalmrm. Qalrı brtlan Evlmilln ... 
pebellDdlld ...... ~ ..,.. 
tlllr. 

ı.t.anbal Dk ted:rlaat llpeldmierl
nln tıeNI mmtablar:mm y8D1 &n 
yılı bqmdan ltııbanın. ~ 
karar verDmlt: bu loJe JDellU1 olntak 
IBere kUlttır direkt6rU. Bay Tevfik 
Rutun bqlr.anhlı altında bir toplan
tı yapıhmfbr. Toplantıda. t.ellbft edl
len .,.ı teftit mmtakalan ile ,..ı 

mtlfettlflerl fUDlardn': 
Jf41/effif Naam. Ba1c1n: İlt&1lbul 1, 

2, 44, 49, 5, 8, 9, 10, 4:2, '1, 8, 41 inci 
okullar! MUtettiolıı çalıpıa yeri 1 in
ci okuldur. 

JliJ/ettif MtlAarrerrt: lttanbul 3, 4, 
47, ısı, 81 mel oku!larla Çata.Jca kir 
zam merkes ve köy okullan! ta-'JllDA 
yeri 1 fncl okuldur. 

1141/effff 'ln/i11 aereı: Jatanbal 11 
ıs, ıs, es, ese mcı otuııar Sillvr1 am-
11 merkes ve köy okulları! çaı.,ıa 

yeri tatanbal 13 ilncll okuldur. 
Jlil/tltfff &nnl: ı.tanbul 22, 30, 31 

12. a., 50, 51, 65, ıs, 11, 19, 20, 21, 153 
60, 62 bıcl ilkokullar! Çahımı JfJ1'İ 
13 ilncll okuldur. 

Jl-Ufefflf Sadri: latanbul 23, 38, 3ı> 
30, 87, 88, 39, '6, 157 Ali bey köyll ve 
KilçtllddSy ilkokullarile 12, 1'9 16, 40 
G4, 56 lııcl llkokullan ! Çelqma yeri 
Eyüp 38 mcı okuldur. 

Jt;ı/6tfff JICIMUI": ı.tanbu1 21, 24, 
25, 26, 28, 29, 43, 45, 52, 58, 64 tınctı 
okullar! eaı.-,.... 1 fne1 okuldur. 

JIG/etfff AAtnd •Cltlldı: Bakırköy 
1 lncl, 2, 3,' tbıd1 okullar Yeeftö,y 
llalumıt ,,.,. nah!Jelerlfle ballı -
okullan!. Çab'tma ,_. Ba.kırkaJ: ~ m. 
el okuldur. 

Jfilfefflf Feyzi: Büyükçekmece na
~)Wi ve köy <>kullan. 

MU.fettif 8fUeym.at1 Edip: Beyollu 
12, 35, ''· 17, '2, "'49, l50, 29, 48 m.. 
ol obllarla Ktmel'bmps ~ 
ballı Uy oJrulJan .. l>DlldlD1er 

Ba aa6olı lmralı 
adaaıntlaki malıltdmla 
te/ti,. giiliıor 

Adliye vekl1l 8tlkri1 SanootJu 
Amerika aefa.retl mtıateean w 
vekili BovleD eov. edll,e -
mazbata mubarriri KoceeU IQli&'9! 
SaWıattbı Yarp. latanbu1 
muınlld Hikmet Onat, bJ-ıl maıtı• 
mlldilrl1 SaJdr, Baplabıneler 
muavhıl Kutahhar w hap1shıu 
torU 1'nhmı &.ti, 'iRi -- flD-•ııİıliıl 
II,, mot&rlle tmnH. adama& ldıclellil 
lerdir. Jılot&t, .. lektmcfe 
Karatay tüelelhdea blbCakbr. 

Vekil, tmraıı adumc1a bir mUSll!I 
evvel kurulan baplahaııeyl teftJt 
cek, mahktmlarm vaziyetini dr.dilli 
pçlrecektlr. MOt&ie aJream tlRri 
nuıme.ı muhtemel olduju clbl, o 
gecelenmeal de lh11mal 
Bu takdirde ertea1 abah d&ıtllece 

Bapiabaneler mildtır mue.vhıl, 
ralı dönUallnden IOlll'&, Zongul 
gidip, orada çalıetmlacak '--400 
dar mahkam için yw hUlll'bYıM.ıı:ttı 
Bu mahk(Unlarm ça1ıpna]arma 
bil alacaklan paradan bir mlktan 
muraf1arma ayn1acak. ~ 
da adJarm& benbıa ~ 

du; Dldbane JdJy oblu!. CW.-• JWl Beyoflu » uncu okuldur. , _____ ,.... .... ...,...~.,... 

Jlil/ettff B*""": Beyolhı 3, &, IS, tta\va o1m1ı.ııs. 
e, '1, 8, 9, 10, 11, 21 inci okullv. ..,.,,., .lfWMffM: BeJollu 

JIA/fllfff fW,uı: BeJollu: 18, 81, sız, İtalyan ecnebi mektep1wl. 
32, 3'1, 41S, ı, 2 tncl okullar. Jllfflffff 'lflUfOc: Biçki~ 

•G/ettff O....,: Bet1ktaf ıs, 18, dliw clenhaneler. 
18, 19, 3>, 22, 23, 24, 3', 38, 39 ve 46 BAOUI!. IBPBD'BBLıJBI 
mcı oku.Dar. Dr. Bwyutffn: Emtn&dl, 

Jl«I• Şefat: Beflktae 215, 28 m- ya, Balurkay, l'aUh okullarL 
-'-·"·- a .. - ,__.._ Dr. B~ l'ataa okuUarL CJ uaUA&a&a ---. .. r,, .. ııuuıam: 1•, 30, 36, 

ü ine! okullar, k8y okulları 'Ve yatı Dr. BaoeP: BQoll\l Adalar. 
okullan. Dr. 11.ıa: Betiktlls a.n,.r. 

koll, - eeh1r hududu olalUart. Jlt/ettff Jf e1'tMt AH: KadıklSy 1, Dr • ._. ır._.: V*Uu, 
2, T, 8,9, 10, 11, 12, 85, 41, Bostana k6y Kartal okuUan. 
1, Acıbadem. 3, Erenk6y 4, 16, 31, 38 j,,., n...: 1eJa1r dıhillDIWd 
lııcl okullarla Ktıçltk bakkal köy Ok\1" çocukllım lfSıl 11&.,..ı.tni 
lu, Q&ltıepe &, Kızdtoprü 8, 18, 'Ve 49 

--"-- cattır. UllC8 VAUl&llC• 

Jfl/etfff l:ııet x~•: Kalte- •. lltJ,ldDAr PBOQIUllLABI 
~ r- .., LISJIABI BWIBILDI 

2, Pendik 1, 2, ve Kartal merkez ve tik tedrtlat maıı.ıdat P'Ol-*1 
kazaya ballı kay okulları. ruu lalm'lam&k o.. ı.t&üat « 

Jlit/dfff Jlwo/fok: Uskildar 15, cU onıda talim t1Jrb119 1iıeJ9t1 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 2'. 25, 30, '5, ff m Bay lbaanm reilllil .ıtmc1a 
47, 48 Kmklı 13, 14, 44 ve dipr köy m11yoman megul olein""-• 
.. ı...nan. . , ... _. .. 

....... tık. Kcmllyon cltıa --·-Jli/etfft lamaiı fnlri: Bqkom 89, mJIUt. 
40, 42, 50. Beylerbeyi 26, 27, 28, 28 8~ HADiD '1'att 
82, '3 ilDcU okullar. Anadoluhiaan 33 OKUL YAPrlltft'OR - 11*1 
34, 38 va 37 !ncl okullarla köy okulla· rlye 1darm K....,lcWrl ..... 

"· ••ldffl Btm: aile kar.111 merkta l!Dda dM denhaneU ,.ı bir Ult 
v ıa..~. 

ve lı:ly okullarile k11t9phaneler. Bina llerlde ya kWtlr dtwııWlll 
Jlfl./ftfff Recep: Adalar ve Yaloft ~ 4aa ..ııtı 1 

merkez okullarile köy okullan. 5
"' tlrafm ~ma.cak 

l'alalı&oaktU'. 

OZBL Olt.VLLl.B KtttJrOa YilblREKTOK 
Jfil/effi§ MeAmef AU: Einmantı, VAZll'JDSI DmtrrıRILDt -

EyUn, l'atlh Sakuköy ullk Q1tuJ1u1. yaıdlrektOll Bay Nunlllü 
le, lran okulu. tadar' yabancı uhk oJnılla1'lle 

/Jlü/etfff 'lt10/Uc Solma: 1i1ık h• olallım illerine bakmakta Wt 
lual okuU&n. ....,, ltlba.rell Ba:V ~ 

Jlifetfff lamail SGlckı: Beyollu ortaokul lelerile meogul olacak 
Beolktaf, San)'er, 1Drmen1 ve •afi 11 \'8 uıbk o1cullln ltltfhıe haf 
okuDarile ArnavtıtkGJ Mhiyealne "81 ter Şevki büacütır. • 
h h118Ual otuDar. KAPA.lUN !TALYAN u.n.•u.w 

Jfiı/etfff 8 ...... .A1'Md: Beyot. Rt - Talebe u1Jlı dol1Jmlle 
la, Beelktaf, ~ Ugesbıe ~ı deı'9 ft T...., ~ ~-
rum okulları. Jr&pumıllbr. 

lftfeffif Na.ıt: 'Oülclar, KaclddSy Bu b_... cle\'let t&rafmdılı1I 
Malu: .... ....... ... ...... ..... 
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Iskenderun meselesi 
(Üsıyanı 1 incide) 

- Onu liılmiyorwn. Esasen bizim 
hiç bir şeyden haberimiz yoktur. Fran 
sızlar şimdiye kadar istedikleri gibi 
hareket etmiş, bir çok kanunlar, ka
ra~ler çık~tır. Bütün bunla
rı da ayn ayn tetkik edeceğiz. 

- Fransızlar 19!1 de ileride lsken
derunla Antakyaya muhtariyet veril
m&ini mütezammın bir muahede ak
detmi§Ierdi. Bu muahede tarafınızdan 
tetkik edilecek mi1 

- Bundan da haberim yoktur. Bu
nunla beraber Suriyede Fransiz man
dasına nihayet verileceğine göre, Su
riyenin bir parçası olan lskendenın 
ve Antakyanm da vaziyeti tetkik edi
teoektir. 

- Yanı Türklerle mukiln olan bu 
1kı sancağa muhtariyet verilmesi me
aeleaini tetkik edecek mi8iniı1 

alesef bu sefer burada fazla durama-
dık. Hemen memleketim.ize dönmek 
mecburiyetinde bulunduğum.uzdan An 
karada kalamıyacağız. Cenevrede Ha
riciye vekili Bay Tevfik RtıştU Aras 
ve Dahiliye vekili Bay Şükrü Kaya ile 
görilştük. Bura.da da Hariciye vekil 
vekili Bay Şükrü Saracoğlu ile mü
şerref olarak mazeretimizi an.ettik. 
BugUn Dolmabahçe sarayına giderek 
defteri mahsusa imzaladık.. Burada, 
Türk kardeşlerimiz ve Türkiye devlet 
ricali tarafından gördüğümüz iltifatı 
hiç unutamıyacağız. Samimi bir kardeş 
oJnuhabbetinin uyandırdığı derin inti
ba ve hakiki devlet adamlarile temas
tan hasıl olmuş büyük bir hayranlık
la memleketinizden ayrılıyoruz. 
ŞARKTA UMUMİ BlR HüRRlYET 

DAVASIBAŞGôSTERDl 

Bir hortlak 
(Ü styanı 1 indde) 

Jd bir neticesi gibi görilnilyordu. Bu -
nunla beraber herkese mantık! gibi gö -
rünen bu netice tahakkuk etmedi. Mil -
}etler Cemiyeti Habeı meselesinde eski 
kararını muhafaza etti. Hem de İtalya
nın Milletler Cemiyetinden bütün bü -
tiln çekilmesi ihtimali bulunduğu hal -
de. 

Acaba Milletler Cemiyeti assamble
sinin bu kararı Avrupa itlerinin icabın
da İtalyasız, hatta Almanyasız tanzimi 
yoluna girmek mi demektir? Bu suale 
cevap vermek zordur. Şimdiki halde 
dikkat edilecek nokta İtalyanın alacağı 
vaziyetin geklidir. Şu itibarla ki İtalya
nın Milletler Cemiyetinden bütün bü • 
tün çekilmesi İtalya ile Almanya ara -
sında sulh ve harp işlerinde tam bir an
laşma bulunduğunu ortaya koyacaktır. 
Şayet bu yolda bir anlaşma yoksa Mus
solini Cenevreye kargı sadece bir müs
tenkif tavrı takınmakla iktifa edecek -
tir. 

- Yanlış bir şey söylemektense 
bilmloynım demek daha doğru olaca
ğı !çin gene haberim yok diyeceğim. 

- Yeni imzaladığınız mwı.lı.ede ile 
Suriye namına F'rOMlJ(J tarafından de
nAhte edilen batan beynelmilel taah
hUtleri tam'*§ olmryor mtl.8Unuz' 

- Bir 81Ull daha sorabilir miyiz1 
Bundan bir mAiddet evvel Irak üzerin
den lngüiz mandaaı kaldırıldı. O
""" ardından Suriye manda8tnın kal-
dtnlması geliyor. Şimdi de son hadi.<le _________ A_S_IM __ u_s_ 
üzerine F'ilistindeki lngiliz mandası- S 
mn kalkaca.ğım umuyor m~nuz1 özün sırası 

- Evet. Muahedede böyle bir mad
de vardır. 

- Şimdi olmasa bile ilerde o man- Sakarya'ya geldı· 
danın da kalkacağına muhakkak na-

- O halde 1921 de Franklen Buy
yonun im.,.aladığı muahede mucibince 
İskenderun ve Antakyanm ilerde muh 
tar olm881 da prensip itibarile kabul 
edilmiş oluyor. 

- Evvelce de söylediğim gibi her
geyden evvel intihabatın neticelenm~ 
sini ve yeni muahedenlin Suriye tara
fından tasdik edilmesini beklemeliyiz. 

SURİYE ME$EI.'E'T.ERt 
- lmzaladığtnız muahedenin yeni 

kurulacak Suriye parldmmıto.!'U tara
fından reddedilmeri Ua.timali var mı
dır1 

- Dünyada hereeYlıı ihtlmall var-
dır. 

- Suriyide 3imı 1Mt18Up o"lduğu-
tJ1'Z milli fır'Jctidan ba§ka frrka t1ar 

mtdır1 

- Hayır. Bael[aca bazı phfalar e> 
la.bilir. Fakat umum! wrett.e mD1t frr
b hlldmdir. 

- o 1ıa1.de ~ ~ mll 

zarile bakabiliriz. ÇUnkU millet, ken
dini göstermi3tir. Şarkta umumi bir 
htlrliyet davası baş gösterdi. Bu mü
nasebetle §UD.u da anedeyim ki, hiç 
bir Arap Filistinde bir yahudi yurdu 
kurulmasına kat'iyyen müsaade etmi
yecektir. 

- Arap birliği meselesi hakkında 
ne dilfünüyorsunuz' 

- Arap birl'iği bUtUn Araplann ga
yesidir. Ancak birliğin tahakkukun
dan evvel Arap milletlerinin ayrı ay
n istiklallerine kavuşma işinin ta
mamlanması lazımdır. 

• • • 
Suriye heyeti bugün Toros ekspre

sile doğruca Halebe hareket edecek
tir. 

Polla Ha lterlerl 

Alacak yüzünden 
kavga 

R /trkan1n ~ MUha1c1co1c olr Galata.da Mumhane caddesinde 10 
~ göre bizlat taraf1mzdaıa im- numaralı dükkinda mermerci Koço 
zalanan muahedeyi de, tara~arlan- ile ayni caddede mermerci Yusuf ala
nızdan mAlrek'kep oJaca1c parldmento- cak yil.zü.nden kavga etmişlerdir, 
nu.z tasvip edecek Mmekttr1 Yusuf bıçakla Koçoyu vilcudünUn 

- 'I'eınenni ederiz. .. İşte o aman muhtelif yerlerinden ağır surette ya
muabedenin madde madde tetkiki işi ralamıştır. Koço Beyoğlu hastahane-
başlıyacaktır. sine kaldırılmış, Yusuf yakalanmıştır. 
"İSKENDERUN MESELEStNlN lŞ AMCALARINI YARALADILAR-
BAŞINA GEÇTİKTEN SONRA Balatta leblebici Osman ile kardeşi-

GöRUŞEB1LtR.lz,, nin çocukları Halil ve İbrahim bir bı-
- lakenderuftla Antakyantn müa- çak yüiünden kavga etmişlerdir. İki 

takbel oo.riyeti 'hakkında frrkanu:ın çocuk bıçakla amcalarını sağ omuzun-
noktai ~ öğrenebilir miyi.ı1 dan yaralamışlardır. 

- Yeni intihabatta kazandığımız DÜŞÜP YARALANDI - Kasım-
takdirde hükftınet'imiz büyük komşu- paşada Piyalede oturan 45 yaşında 
su TUrkiyenin tuttuğu yolu takip ed~ Şahinde terkos çeşmesinden su taşır
cektir. İskenderun ve Antakya m~ ken düşmüş, yaralanmış, hastahaneye 
lesine gelince, llJnU t.ebaıilz ettirmek kaldırılmıştır. 

isterim ki, mil1t bir siyaset takip et- MERDİVENLERİ SİLERKEN -
mekte olan bizler, başka milletlerin · · Kuınkapıda Hücre sokağında oturan 
milli hUviyetlerini değiştirmeğe nasıl 15 yaşında Feride merdivenleri siler
teşebblla ederiz? Türkleri Araplqtır. ken dUşmUş, ağır surette yaralanarak 
mak asli. hatırmımlan geçmez. İsken- hastahaneye kaldırılmıştır. 
denmla Antakyaya muhtariyet va.de- YANGIN - Karagilmrilkte Muh
den Franklen Buyyon muahedesinin tesip lskender mahallesinde Osman 
tatbiki yolunda 1921 denberi Frans. Nazifin Uç katlı evinden yangın çık

ya karşı bUyUk bir lfıtufklrlılt gaete- m.ış, tıçUncU kat yandıktan sonra sön
rip bekliyen TUrkler, bize k8.l'II da ay- dürlllmtıştUr. 

ni suretle hareket ederek iş bqma g~ Yangının Osman Nazifin üvey kızı 
çinceye kadar mühlet vereceklerini tı- Lltifenln yattığı odanın yükünden 
m1t ederiz. Bf r defa iş başına geçtik- çıktığı tesbit edilmi§tfir. Zabıta tahki
ten, resmt sıfatı haiz olduktan sonra kata ehemmiyetle devam etmektedir. 
gelir, göıilşllr, kardegçe anlqmz. Ma- DENİZE DÜŞTO - Yenikapıda 

MCJDE 

İçinde bulunduğumuz mevsimde lııt&nbul
da gösterilecek filmler hakkmda katı dere
cede izahat vertıdl. 

Şimdi sıra SAKARYA'da g&t\erileceklere 
geldi. 

Sinemacılık san•atmm bugüııkQ llerlenl
ne uyacak §ekllde dahlll tezytn&tı ve ~ 
tJğinln ne ıekilde hazırlandığını ve geUrtıen 
aon sistem projekalyon makineleri için gaze
telerin verdiği maınmatı herhalde sayın hal
kımız görınUşlerdlr. 

Fakl\t, acaba bu kadar meUıedilen bir sa.. 
londa gösterilecek filmleri de hiç du.,unciil _ 
ler mi? 

Bunun için de vereceğimiz cevap: Hepsinin 
birer §aheser olduğudur. 

Aşağıya koyduğumuz listeyi dikkatle oku
yunuz: 

BUtUn GUzellerl severim (Jean KJepura), 
Ant zamanlar (Şarlo), Filoyu takip ede • 
llm (Ginger Rogers ve meşhur ve sevimli cıaıı.. 
sör Fred Ast&ire), Dans Korsanları yüzde 
yUz renkli (Kukaraçayı yaratan, Stettl Du • 
na). Port- Artbur kahramanlan (Danlelle 
Darrleux ve Adolf Wohlbnıck), Şangal (Cbar 
lea Boyer ve Loretta Young), Anthony Ad. 
verse, fevkalAde film (Frederlc March), S&n
franslsko (Jeannette Mc Donald - Clark 
Gab!e) , Mazurka (Pola Negri), ZJegfield, Re
vUler kralı (BUyUk masraflarla vUcuda geti
rilen emsalsiz RevU filmi), Sevi§lllek arzusu 
IMarlene Dletrlch ve Gary Cooper), Beyaz 
Melek (Kay Francls (İstanbulda yapml§ bir 
hastab:ı.kıcmm hayatı)). 

Stavtakl lskandalı (Marcelle Cbantal ve 
Luclen Barroux), GUnah gecesi (Gaby Mor
lay), Rose-Marle (Jelnnette Mc Doland ve 
Nelson Eddy), Loula Pasteur'Un bayatı (Paul 
Muni), Allotrla, Ah ıu kadınlar (Renate 
MUller ve Jenny Jugo), Korsanlar Gem!sl 
(Clark Gable • Charles Laughton), Viyana 
qklan (Magda Scbnelder-George Alexander) 
Bir yıldız doğuyor (Josepb SchmJdt). 

ve .... 
DUnyanm en kUçUk yıldızlan Kanadada 

doğan Beşiz kız kardeşlerin çevirdikleri (Dok 
torun muclzesl) filmi, 

Daha bir çok sUrprlzlerl olacak olan em.
salslz program. 

Yukarıda mqbur artlaUerln çevirdikleri 
filmleri lasaca yazdık ... Bu her halde muh -
terem halkımıza sinemamızın mevsim için -
deki faallyetl hakkında bir fikir verebilecek
tir. BUyUk fedakA.rlıklarla, tm"f ayın mUşte
rllerini tatmin için senenin en bOyük filmleri 
içinden seçtiği birinci vizlyon programı her 
hafta değl§tlrecek olan Sakarya sinem.asma 
gelecekler, sinemanın kendilerine telkin ede
ceği ıumatıa, programın ne olduğunu bilme
den geleceklerdir ve h er seferinde programı 
daha zengin bularak memnun kalacaklardır. 

oturan 55 yaşında Simon, dUn Saray
burnunda gümrük antrepolan önünde 
dolaşırken sarası tutmuş, denize düş
müşse de sandalcılar tarafından kur
tarılmıştır. 

Sinema zevkinizi tamamlıyacak 

SAKARYA sinemasıdır 
Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz. •••••--~ 

FRANSIZ Tiyatrosu 
26 eylül cumartesi ıuvare 21 de 27 Eylül pazar ıaat 18 de matine 21 de ıuvare 

TAMARABEK Revüsünün veda 
müsameresi 

TAMAMiLE YENi NUMARALAR 
Pariı için hazırlanan programlardan: Fiat 75 - 50 - 25 kuruı, localar 2 ve 3 lira 

Yugoslavya intıbaları - ,_, - -
Kralın yazlık • 

yerı 

Budva - Çetine yolu 
Feri bot, Askeri 

- Ayastafall 
deniz üssü 

16 Eylül - K:aradağa (Kotor) yo-\ 
lundan gelmiştik. Şimdi Çetine - Bud-
va yolu ile (Saray-Bosna) ya dönüyo -
ruz. (Kotor) tarafından (Çetine) ye ge
lirken ağaçsız, nebatsız, çırçıplak yal • 
çın kayalardan ibaret görünen Kara -
dağ Budva yolundan giderken etrafta 
küçük ağaçlar, kayalar arasındaki çu • 
kurlarda ufak tefek tarlalar vardır. Bi
raz daha ilerleyince yolumuz oldukça 
mamur bir köyün yanından geçiyor. 
Köyiln bir tarafmda mısır tarlaları, ka
yalar üstünde ve arasında tek tük in -
12nlar göze çarpıyor. Nihayet daha son
ralan daha ağaçlı, daha yeşil bayırlara 
tesadüf olunuyor. 

Bundan anlaşılıyor ki Karadağın şi
male ve şarka bakan tarafları tamamen 
inbat kabiliyetinden mahrumdur. Fa -
kat buna mukabil cenuba ve garba dön
müg tarafJan iıkina ve ziraate müsa . 
ittir. 

Çetine - Budva yolu da bir §ose -
dir ve bu yol Karadağ Yugoslavyaya 
geçtikten sonra, yani 1931 senesinde 
yapdmııtır. Yolun inıasına ait olmak ü
%ere de Karadağın garpten Adriyatik 
denizine bakan sırtında bir anıt kurul -
muıtur. Bu anıtın yanından aşağıda de
niz kıyısında Budva §ehri ile (Ayas -
tafanos) kasabaları görülüyor. 

Küçük <Aayaatafanos) kasabası Yugos 
lavya kralının yazlık yeri olmakla töh
ret al~ıtır. Her yıl Kral İkinci Piyer 
valdesı Kraliçe Mari ile bera her ilkba • 
harda buraya gelir. Bir müddet burada 
oturduktan ve sıcaklar bastıktan sonra 
CBled) e gider. 

• . (Budva) kasabası da yabancılar için 
ıstırahat edecek bir sahil mevküdir. 
Müteveffa kral Aleksandr son Fransa 
seyahatine çıkarken vapura binmek için 
buraya gelmiş. Geldi'i zaman hareket 
saatine bcf on dakika kaldıifnı &QriiıK;o 
civarda olan bir küçük kiliıede bir 
dua yapılması arzusunu göstermig. Kra
lın bu arzusu herkesin biraz garibine 
gitmiımig. Seyahatin elim olan neticesi 
tahakkuk ettikten sonra Budvalılar bu 
hidiseyi hatırlamıılardır. O zaman kral 
Aleksandrın kalbinde Yugoslav toprak
larından ayrılırken gizli bir endige bu -
lunduğunu anlamışlardır. 

(Çetine) den sabahleyin saat dokuz
buçukta çıkmıştık. Saat yarımda <Ko . 
tor) a geldik. Buna göre Karadağı oto -
mobille çıkmak ve arka taraftan dola -
şarak yine ayni noktaya gelmek dört, 
nihayet dört buçuk saat içinde mümkün 
olacak demek oluyor. 

Bununla beraber (Kotor) limanı· 

nın bütün girintilerini ve çıkıntılannı 

sahilden dolaşmak zorluğunu kaldır -
mak için Yugoslavlar bir çare bulmuı -
lar. Sahilin en dar bir noktasından kar-
pya küçük bir feribot servisi tesis et -
mitler. Bu feribot yanyana getirilerek 
biribirine bağlannuı motörlü iki büyük
çe kayıkla bu kayıklann üstüne yerleş
tirilmit bir saldan ibarettir. Feribot sa
bile yanaıtıktan sonra yolcular hiç in -
meğe lüzum görmeksizin sal Ustüne o
tobüılerile beraber çıkıyorlar. Böylece 
deniz Ustilnden öbür sahile çıkıyorlar. 
Bu suretle yollannı on, on be! kilomet
re kadar kısaltmıı oluyorlar. 

Biz de otomobillerimizle beraber böy 
lece feribotla (Kotor) limanının bir sa
hilinden öbür sahiline geçtik. Yanm sa
at sonra da (Yeni• Hersek) ıehrine 
vardık. Öğle yemeklerimizi burada (O
tel Boka) da yedik. 

(Budva) dan ıonra CKotor) a doğru 
giderken biltün yollarda ark sık Yugos
lavya deniz askerlerine raıtgeliyoruz. 

Şurada, burada Yugoalav bahriyesine 
ait olduğu anlatılan tesisat ile (Kotor) 
limanının bir tarafında Yugoslav filo -
suna mensup bir takım gemiler görü -
yoruz. 

Yugoslavya deniz üsaU olan <Kotor) 
limanının her iki tarafı turizm hareket
leri ile kaynapn bölgeler olduğu için 
buralardan yabancılar için gelip geç • 
menin sıla kayıtlara ve ıartlara tabi ol -
ması hatıra gelir. Fakat Türk gazete -
cileri bütün bu yerlerden geçerken an -
cak bir noktada ''burada fotoğraf alma • 
yııuz,. tavsiyesini ifade eden bir levha • 

(Üstyanı 1 i • 
güzel bir plonjonla kurtardJ. 
güneşli ve kunetli bir rüzgit 
men aleyhimize, ilk korneri 
tık fakat fena çektiler. 

Bu sırada güzel bir 
Leningrathlar topu taca atın 
tile akim bıraktılar. Leningrt 
mukabil akınlarında top 1' 
)erinde oyuncularımızdan bi 
ne değdi. Hakemin verdiği 
Leningratlılar fena bir vuru§ 
şarıya attılar. 

L'E:NINGRATLILARIN tLt 
GOLLERi 

Umumiyet itibarile iki t 
sında tevazün var. Bu sırada 
nünde bir kargaşalıktan istifi 
den Leningrathlar 24 üncü 
da birinci gollerini yaptılar. 
lün arkasından bir iki tehlike 
kika daha geçiriyoruz. 

Yaptığımız akını Lening 
18 çizgisi dışında hatalı bir 
durdurdular. Çektiğimiz favul 
üstünden gidiyor. 

Yine bir hücumda lehimize 
kornerden istifade edemiyorulo 
na mukabil Rusların ~eklikle 
serbest vuruş kalenin yanında 
ta gidiyor. Bizim bir serbest 
muz netice Yermiyor ve ilk de 
suretle 1 - O aleyhimize bitiY 

iKiNCi DEVREDE BiZ 
HAKiMiZ 

İkinci devre saat 17,35 te 
takımımızda ufak bir değişik) 
rülüyor. Sağiç Saidin yerine 
şem geçmiş daha ilk dakiki 
kuvvetli akınlar yapmağa ba 
Oyun il•rlP.ililrr;P hakimi, oti...=• 
bir şekil almağa başladı. Fa~I 
tice vermiyor. 

Mütemadi şütlerimiz kaleni• 
tünden ve yanlarından gidiyor• 
bir hücumumuzda kalenin Öll 
üç kişinin topa çıkmasına 
neticesiz kalıyor. Oyunun 
sonraki k ısmı nisbi bir hakfmiYe 
altında devam ettiıi'i halde be 
liği temin edemedik ' 'e I.eningrt 
bu oyunumuz da 1 - O mağJubi 
mizle neticelendi. 

BUGUNKU JIUSABAKALAI 

Eskrim müsabakaları yarın 
güreş müsabakaları da gece 20 
yapılacaktır. 

Bunların neticeleri 2.6 eyl 
yapılacak bisiklet yarışı neti 
beraber 26 eylül gecesi saat S dl 
ningrat radyosundan verilecek 

Balkan oyunl 
Atletle1imiz 

Atina, 24 (Sporcularla bern 
den arkadaşımızdan) - BugÜll• 
manyalı atletlerle beraber Ati 
geldik. Yolculuğumuz çok iyi 
ti. 

Burada, büyük bir bayram 11 
ile karşılaşt·k. Atina, Balkan o 
larına iştirak eden altı milletill 
raklarile süsleniyor. 

Yunanlılar, müsabakalara fe 
ilde ehemmiyetle huırlaaı)'O 

Oyunlar, 'J:1 eylül pazar slnil 1 
kralı tarafından açılacaktır. 

Atletlerimiz bugün ilk all 
mantarını yaptılar. Antrenörl 
müsabakalarda iyi netieeler al 
mızı ümit etmektedirler. 

AtletJerlmlz Akropol Pal.
safir edıilmektedir. Bulgar ve 1 
lav atletleri 1arın (bugün) gel 
Jerdir. 

dan baıka bir ıey g<Srmemigtir. 
(Yeni Hersek) Adriyatik sah· 

(Bosna Saray) a giden demir}' 
bagıdır. Onun için buraya gel 
sonra otomobillerimizi artık bı 

Alqam üstü saat beıte hareke' 
trene bindik ve ertesi sabah saat 
da <Saray Bosna) ya girdik. 

ASIM 



1 iıaretler 1 
Ses muharebesi 

Almanya Almanlan arıyor! 1 Gezintiler 

Korkunç resiml 
karşısında ::':.!!~..., .. 1 Dünyada Alman olduOunu bil- Kuyruklu yddı 

11ibilcdinl..u.•..-...- miyen otuz milyon kiRi varmı ı Bir ~mıpa mecmuaaının 
tin ,..,,,.,.._ 6a,fan 6aıa leri 6ir bi.taral. Auooeı Mu Mır V 

l l....!J -- 1.J_J larlı Alman1_8da bh' tetk'»t vardır, p 
en:e Kaomwmt mıa..anıan, ,.ı bl1tDn c1Dn1ada Alman u'hndan 

daflann artand1111t d11 d..Wn o'•nhn balmattır. Bu tqldllt "Stutto 
ııhılilannılan ...,.ak tapr. G-=- gut wtltDıiO,, adım t&ID'e: 
7CD'lll ...ıerinin ...,ıas .-ı.nır ıcn.ttta emr1nc1e ,us.tere9 adam ça,
"• lırılalılaranua g.lifi, menim- hlmaktadır. Bu teot"•ta dahil olan 
leri hnrline '6irer ,,__. 7«' ota kırk Alim de Alman1arm bntUn 
_,_ L- 6alıaı' ...ıerinin dDaPJ& yayılmıf olduklarım iabatla 
fl'U- 70Sı K-s' oc ...... tdr. 
80n6ıaiMınn 6ir albıiinll• oc 6ir Bir gok bUyl1k adaıntann Alman 

aaatinıle 6ir6irile iııaoafmaa el- Mlmdan ol4uJdanm g&stermek bu 
lence iftiyen aJamı can ...,.. wtttlbdln en ufak vazifelerinden b1-
and Jıartanna/ı ip,. adeta _. rldlr. M'ıelell, llhnlerin iddiasma na.-

an _..ı;ı • lir • aran, bllY,Uk harpte Amerikan Jatalan 
lerber - 1 lfllf • • • m lıadN eden General Pershing (Per-

Rod,_.,,. ınaam eflendmnd efng) Alman aalmdanchr. Amerik&ya 
Üfi71Jf1 6ir lıefil aayrlmaı onan gltmie olan aileei evvlce Kraıichngau
•altlilce izalaıntlan ba§luı bir ff?Y da oturuyorm111 ve Pforahing (Por-
def;Jtlir. ling) adım tqıyorm.111- Bu suretle Al-

• • • manlar bugOn diyebilirler ki, 1918 de( Alman oldafıı itltlia edilen 
n_..ı .~ı--..ı• ı-L....... .Amerikan ordusunun muvaffakiyet Amerikan •enerali Perahin• nacı)'O es· enuU'en cua:K ef- g&lt.ermeal bir Oarmeıı kafası tarafm-

lentlinnekten btqlttı itler •örmelı dan idare edllmeefnden Uerl ge)m.Jftir. 
için kurulan bir silah halini al- Fakat, tefldt&tm faaliyeti yaJmz 
llllfh7. bmulan lbuet olsa pratik bir deieri 

Şlplaais lıpanya lt&lüelerini Jıabnv. ll'abt, enatitflnUn diğer vazi-
lakip .n-rlAllwa. feleıriDden biri de, .Alman olduklan 

,... blfolunan 'bllttbı düDyadaJd insan-
Ratlyo laalHırlerini tlinliyona- ıarıa miln&llebet te11i8 etmektir. 

nas. Neler dWetlifinüi aormak Enstitihıiln bu gayeye hizmet için 
üıtenaiyormn. Yalnız bir mıuUci bir radyo istuyonu vardJr. Bu istas
~an aonra milırolorwlan JOD kendisine mabaua olan son dere-

L.! ~~-• • : .. ı ce lal& dalgalarla çalqır w bu suret-
dafdan Pir c:iinaemn ne -rer.,.. le, en uzak memleketlerle: Afrika, 
ına1r kadintle oltlııfana anla- Aaya, Avusturaıya ve Aemrika ile te
ınarlı için çalı tlÜfÜnmefe İlatİ7GF mua sJ,rer. 

70lıtrır. Enstitfb'e nuaraıı. bugUıı bfttthı 

meğe mecbur tutuım.Ufblr. Bu suretle, 
göçl~r tesbit edilmle olacalrtır. 

Bu ça.1ılD1alarm bul faydalan ol
mqtur. Almanyadan uzak kalm11 bir 
çok Almanlar, emt1tlDUn arqtmna.. 
lan sayesinde, AJmanyadakl ailelerini 
bulmutlar ve Umıın gelmişlerdir. 

Bu teşkilatın tarihi bir gayesi de 
vardır. Dünyaya yayıtmıı olan Al
manlan araatırarak Alman göç tari
hini tesbit etmie olacaklardır. Bun
dan başka, 30 milyon Almanm buglln 
dünyaya yayılmış oldufunu göstere
rek Alman killtilrUnUn dünyadald te
sirinin de isbat edileceği dilfUnillmek
tedir. Yer l•pan7'J leldnıledir, 70 1.- atlnyaya ,aJl]mıl 30 milyon Alman 

J#1117'D1tn aleylaintledir. ftl'dır. Banlarm bir çofu kendDerinin Yalnız, ba listenin ancak on, on 
.&.Jman o, .... ........__ '--'--'-- .... .ı.n..ıııı- ...._senede mevdana getiril__,';.; tah-D-ka bir merlıai -rna. Gö- iftAl6~ a&•-u~u- U">6.uw.r ~ ~ ~ .. _,.., -. ı. '111'1-WUı ..1-.u "--•-- istmleri- m.in olunuyor. 

•---~-, f....!_ --"-L __.:.: .:...: • -..u, tf&&&L'\U UUl&MllC&U 
·~ U1T nunur -- .... nl bir llllte halinde teeblt etmek latf- (~"Le Jow,. gaa:eftJBİntÜltl) 

eGfClll bir Jenis P'1i lıaplar. yor. Şllphml&, bu P bft10k bir ittir· OLO TALIMATNAllESI 
,,,... nıAa 6ir ,,.,,.,,e pani:- :r&bt, mtJar, ... tf lgln, bllttln 't'Ul-

fe, bir ~ eemıwfe tıibltıMlir. atlarm JrnDanıJmumı emretmffth'. ÖUllerin bet amJf tberinden gö-

Nİsllmlı, to-'ıı lıiitlelerle ..__ Otuz milyon Almenm ism5ni teebit mWmesl hakkında belediyece yapılan 
,,. _..., · ...._ k ı..ıı.. odalar d ı esaik to talimatnamenin birinci teşrin ayı ba-

--L, _ _J_ L-L- ---L ....ı:-.=- oıJwu.e ~-u.ı. 0 USU V p-
mllll Glllw- RIUICf' l1CJ'11ICIC .-....- .... ....._~ ~ tatbikjm bqlqm.. kani•! . ...._ 

~· --en aa.ıı politilia ,,...,,.,.,._.. BtıtUn di1nyanm telefon katalogla- mıştıo 
biri Wini ol,,.tır. mm, ticaret gueteıerindeld ttıecar Hazırlıklar bitmediği gibi ölWerİn 

• • • WerJnde "Ve dtfer .isim. cetvellerfn.. yıkanacaklan yerler de henilz yapıla-
ı- A'-..;- .1..1-t~ ,_,.. _ _.._ Bun mıadJlmdan bu taifmatnamen'in tatbf-

Bftftft raJwtı merlimeri liin- ~ .IUlllllD ~.l aranm&AWIU.l.l""o 
-- ,... :.a.- '-•1.• dUJl "- kıta A ki daha bir milddet gecikmi§f'Jr. 

7G)'i sa pazarı ltolintle agmcık Ulloll ~ yanm -.sm an getirilmlf ve içinde yflz milyonlarca _T_.A_K_A'IM'--BAH--~-·"""":iND_E_KAP--ü.1-
eınelinJflllirler. isim buhman kilise ni1fus 1dltUk1eri de KISMINDA 

Yü:ı 7Ji önı:e tical'et lilolan vardır. H A L K 
limanları rttl6ll tacirler için agmcık Almanyadaki her köy ve her !lehir-
-~-.ı ~--' de nMml JdltUiUntl emtitilye gönder- OPERETi 
cgmuıue ucaer... Bu akeam 21,45 de ... 

Mikrofon, artıi biqiilı 7«" 
yılma politikamın l1G8lfaa ol

fa. 
IU.HJIBT BFBND 

muıtur. 

Gemiy. 1ıarıı 7'l7tın iman, rina 
4i 4e rotl70ya lıarıı radyo, 
-- lıarp .-. mııletıbelqe 6ar 
lamqtır. Agıi sa paarlan ııit 

S.. milllaloaı olan ratlyo i.
,.,.ıan alis memleketin için 
de bil• MMm defiltlir. Ses mıı- ~~kl~ 
Aareliaini lıa:ranamlı 6ii7i/ı mer-1--------·--
Werin .aratle lmralmaım &_,. Tat-ldye lı BaMals latanbul Svbe-
nrlltlalaa .aaltlanndan birinin 8' Dinkt6r~: 

Bankamız Jdle)erinfn 1 Blrfncl tefo
lııırrıl,,,_ si6i clilılttıtle oe elaenr rln 1938 pereembe gllntınden itibaren .We~ır. 

• • • ınl7di• hlıli701U11L 118.bah mt 10 da açılıp 16 da tapanı-
Sadri l!rtem cağı saym aJAkaiılarmuza bildirilir. 

1 efrikiı No. 69 

Kantarcınm bat ucunda onun. tart -) delil o..ı · 
tık1annı n utılan mallan deftere ya • Füat pmdi patron dilini deliftir -
zan katibini çaizrdr, emretti: mitti. 

- HaID Tokhuıun ipotekli maDanm Cemal Dancı katibin Pfkmlılmı 
utacağıs. Bup hemen icrada bir do. çabUk .adi ve çılaıtı: 
ya açtır ve ihbarnameyi g6ndert... - Daha ne duruyorsun? S8yledifimi 

Son nmanlara kadar Halil Toklu ~ mı? Yıkıl brpndan. .. 
ile patronunun arıamm pek iyi oldup. Jtltl,, çiı-1' 18derin btlr8yen bay
nu bilen kitip bu ıözleri biraz hayretle r,,tl bk anda ıilkip attı '" tolur ~ • 
bl'flladı. Cemal Dancı bu mUtteriaine *la aldı. __ :t Dı'-----
.__ danbe • b Hemen o cUn k-en ua&uauıc, Ha--rıı geçen yaz n o zamana • 
dar ldımeye ıayık: ,armedilf imalı ıa.- :,::':' catUrOlmek: tlaere milbagire 

teriyor, faiz ve komfıyonlan ualtıyor- Cemal Dancı her aabr.h f&yle dil§U· 
du. Hattl kitip bir gUn: nerek ~ ıeliyordu: 

- Böyle gidene c~lecek. yas borcu _ Şimdi :yal.armaya ıelmifitr. Ona 
=tabı1ecek .. Halbuki çok ıyi bir mat- çok: ıert cıavramnamahyım. BOıbOtiln 

i) Urkiitmeye celmd··· 
o e:.. Cemal Dancı mıtarak p Fakat Halil Toklu g6~nmilyord~ 

cevabı vermittl: Akpm evine ciderken de fÖJle di • 
- Sen benim dediifme bak. yaı.na 7ordııı 

- Yarın ıelir ... Yarın her halde ıe-
Hr ••• 

Fabt erteıf gUn de ıelmiyordu. 
Ay doldu ve ihbarnamenin hiç bir 

faydur olmadıpu anladı. 
Jatibinl çafırdı: 

- Halil Toklunun ipotekli ma1tannı 
hemen atılıp çıbracatız. Git de avu
bta a8yle. .. 

Gene her ubah: 
- Şimdi gebniftir. Neredeyse ufrar .. 
Diyerek ifinin bapııa her amandan 

erken ıeJiyorclu. 
Her akpiD da: 

- Yamı ceJir., Yarın her halde ıe
lirl •• 

.Diyerek: nüıe ıidiyor, Wdn biltOn 
bu Umitlerinin bop Gıktıimı ıareret 
sahiden pflYOrdu. 

- Şaka umyor ... tıt ıonuna kadar 
g8tUrmem diye aldırmıyor ama

Kmyor ve b8yle homurdanıyordu. 
t1An zımım da geçti. ten ulonu -

da açık arttn'lll8 yapılıyordu. TelW Ha
m Toklunun lpotekil maDanm atarak: 

- Yok: mu lltiyen? satryorm.
Bafmnak Osereydl. 
Cemal J)anCıDm gözleri kapıdaydı. 
Bu ıefer uınduklan bop gitmedi. 
Halil Tolda bpıda ıertm~ 

zın kuyru~u 
ne oldu? 

ilim aleminin bir tllrll1 
halledemediği mesele

lerden 6iri daha .• 
Uç ay evvel Peltler kuyruklu yıl

dızmm dilnyammn yakmmdan. ~ 
meal bilytlk bir hactl8e olarak herkeee 
heyecan vermittL Bugtln, btı kuyruk
lu yıldm O!ınup yarım kttreslnde gö
ren Alimler daha bllyUk bir heyecana 
kapıldılar: 

Yıldız kuyruğunu kaybetmif! Pel
tler'nin kuyrutu ne oldu? Yolda mı 
düttil? Bqka bir yıldıza çarparak 
yandı mı? Yoka&, yıldız ihtiyarladığJ 
için saçları mı dökilldil? 

Bu auallere. blztm gtbi, Alimler de 
cevap veremiyorlar. 

Kuyruklu yıldızla.mı bqma gelen 
daha bir çok maceralar vardJr. Meae-
1&, 1846 da, Biala kuyruklu yıldızı iki 
parçaya aynlmıttı. Dört sene IOllra 

yanyana Ud parça halinde tekrar gö
rOndil. Bundan IOllra bu parçalar da
ha küçük parçalara aynldılar ve 1872 
ve 1885 aenelerl teoriniaanllerldeki 
methur )'Jldm yağmurlan vuku& gel
di. 

189~ de de Holmes kuyruklu yıldı
zı m11temadiyen teklini ~. A
limler bunun da sebebini izah edeme
diler. 

Buglln bu hadüıeler, kuyruklu )'11-
dızlarm eqmaz bir nizam içinde d6-
Dtlp kllJıatta ibr kanp)dık UD8Ul'Q Ol· 
duklanıu lsbat etmff oluyor. 

Goetlıe casııslıılcla 
itlıam olanmaş 
Alman şairi Goethe '1talya aey&r 

hati,t eserinde b~ a:n~ g~~n bir mar 
~c.Jıwı 

Şair~~ d.olqırken, fır
tınaya tutuım111 ve Malceeino'ya çık
IDJltl. Burada ODU euualukla lttilılm 
etmı11er ve 'Tamt;, tin m'atkln ten 
dlnl kurtarmak l9ln ~ bllyUk mu. 
ldlllt oelmılft.L 

Bu hadlae bundan tam y.llz elli -
ne evvel olmu,tu. BugUn o f8)ılrde, 
bu garip vak'anm yUz ellinci yıld&ıtl
mtl "kutlamyor., ve M'alcesino eehri 
Goethe'yl mlaafir etınekten dolayı 16-
ref duyuyor ... 

Oskiip'te geni bir 
medrese 

19 eyUtl 1938 tarihli PoUUkacla 
okundaiuna gire, Uakflpte Gut la 
Bey camii 7&1Wlda 1eal ve modera 
bir meclnee Ye ldltlplaaae lnp edll
miftlr. Banlarm remi ldipdı JÜlll
da ,apılacaktır. 

1•7'111 raiml• N71'•ttİm. 
~ lelalıel oc öliim rau·,.,. 
Şmwtla topt.an laırırına ti: 
tl.lileıınldar, harada bom 
man 80ftlllida, tlrıman oe tos 
laflan gelılltlilıten aonra ol; 
lıor,,,,. bir l•laa: Pmpı 
.afHleler, drıoarlara nrrannı 
lulıi~eri, tlcıfılllllf roaılı 
n, lıannlan d.,;lmiı analar, 
de gatrlan yılnllrtlf, 7UOGian 
leler, bombalarla tlafdlJllf 1ıl 
lerin dallara /eaçlfı. 
eteklerine ....ı,,.., mini 
yaralar, afl•7'111 yibler, tJ,..,.. 
as, bitlıin alı _..,ar_ a 
bata ,..,.. lodooa ' 
atıl,,.., lıöpril.,., deorilmiı 
ler, 7dnlmıı allül.ler,. Bir 
ile, l~a lopan lıı.1cımef. 

Bir aralılc İfÜfte lenolılc • 
Bir lolofral cmnınila W... 
laoiainn, bir "• alınlald 
...... diitllımflittllın. 

T arilate lıanleı hNeıe 
falaıan malaep lttıv•tılarrnı 
lıarlıen ,.,,..., nad olrıyor da 
milletin ~' en _,..,. 4ı 
mani"" pbi, bir6irlerinin 
nnı igi70ffar '/ Di7e lrencli 
me mrartlvn. ı.,,.,.7tlt 6a,.. 
oap Nriyor. Banda eıur:~· fndlııiıi 
niP,. 6a memlehtten 6aıicı 
ralılar a.timle 6arınaıntııl.,.,,. 
6ildiNn bir W oar. 11 .. ıa1 
,, • ....,.,, .a-Bile 
_,. oennı, lte7Were lıaııan 
hn onlar, letıpdarıntla 
datam yazdı kiliaelere lıand 
•:>ka.n onlar ••• Bir medeniyeti 
,. ""' ..,.,, • .,..;;,:ııraa• 
ttqlıımar, .,__..olar bile 6a 
dtlr' ....... ..,,.,,,,..,,.,,,. u,.,.,..,, .. 6ana .,. 
,.,,,....,, c1ı,.,,ı .. ~ 
ler, ,.,.,.,""" iAtiraı w· 
lıol4.ı.,., llrenr birer lnntan 
lıtı 1air bir llJ7 ollllftlDllar. Yı 
yii'-lifine iculGf olma7G11 
ler, eanaoarllfın 
dan 6aılıtı nedir'/ Btıhtınısa, 
idi tledilıleri bir ıeye ~ 
)'Cl6anea lfeoletlere •Fa,, 
oılolan JHlllıeı ~elıtcn 
..W111170'lar. Vatan 
üleol l#lfİnde •7'11• w 
Ai1n7a1n nerainde olaıwı 
.anı ile G1W11 an. F alııtd ,. 
..ııalarınıian, ınedenl791 

manlannılon, """'• 
tlen 6is defil, t.riltle 

Cemal Dancı mın1dandı: liaılilm de ,,......,,.,. wrıiıııllt.i 
- Hah... Geldi itte... Şaka yaP170 • 

rum aaıunqtı... Şimdi anlapns senin • ı---..... --s_._a_ •• _._,_ .... 
let ••• 

Püat ne oluyordu 1 Hauı Toklu Ce
mal Dancı:ya :yalvarmak delil, Mıtm bi
le nrmemftd. 

Hatta onu 18rmemeflile celmft, doe 
doiru icra memunma Pderek blr py • 
ler .a,lemlttf. 

icra menıuru arttırmaya hıtl•mık 
&sere olan teJWa tellendi: 

- Pehmi Bfendl. bira durl
Dmyayr ıetfrtti. 
Halil Toklu oraya pn1an yudr: 

- Borcumu d&t ayda ve d8rt tak -
altte Me,ecefim. tık tabitinl de timdi 
ve.menile yatınyorum. Satıp durdu • 
rulmaunı isterim." 

Altına lmzaamı attı • 
Memur bir fit keetl onu da alarak 

vemeye ıittL Parayı yatırdı makbusa· 
nu alarak lrapıdaıi çıktı. 

Cemal Darıcı memura szkılı1ord•: 
- Nud olur, efendim? Bu,un lltıf 

ıOnGydtL 

- Satlf hens batl""'""JU. D8rt ay
da d8rt tabitte borcunu .yerecek. Daha 
ne lltiyommıu? 
-J,1~ 

-Ne kadar 18yletenis bottuf, 
lratmua torabDlninls. Kanun 
bakla vermJplr. Ximae eairıe,,_...ıı 

Doeyayr, onun p"bl bhıJerceehaf! 
lundap dolaba koydurdu. 

Cea.ı Dancı avukatına k 
Pabt o da fen memurunun 

dDderinl tekrardan bqb bir F1 
madr... 

Yalım tunları da Dlve etm.,t 
madr: 

- He tala çekenin Cemal 
Birinci tabltl verdi ama, diler 
rebllecek mi? Sekb bin dart 
bu. .. HaU1 Toklu IH Jalku,rulW 
0ene kim bilir banıf Avalhyı 
c1ırdr. Bir ay oluncaJ& kadar 
keadJllni tanıtmıı olur. Senin 
ha iyidir bu... Alacapı ebiliyo, 
gene ayni malları una ipotekli 
yor ... 

Ceıull>ulcmm can.:.•Jantm .. 
10 ıeçmlyorda. 

trüat ,.-bir teıem bulabildi: 

(Ar1ciıln 



Kahraman Harbiyeliler 
nasıl uğurlandı? 

BUGON 
öile IMll'i;yatı: 
Saat 12,30 ptAkJa Türk mU8lldal. 12,ıso 

Baftdl.I. 11,0S PWda haı!1 mtıldk. ıa,u..-

Meşhut suçlar 
Kanunun nasıl tatbik edileceği 

gösteren talimatname Boşalan binaya ihtiyat zabit · ve askeri 
fen tatbikat mektepleri taşınacak 14,00 nıuııt.eUt pWı: Defli)'&tz. 7 b M .. -'-' · · · · ~ 1 e 

Ak.-. nepiyatı: ~a ıtanın ve uuueıumumının vazıı eıı 
Yöz iki sene lstanbulda verimli lulara, kıymetli lıtıanbula veda ıa11-

lılr irfan kaynağı olarak yaşıyan gılannu sunarım.,, 
Harbiye mektebi dUndenberl Ankara- Son olarak Harbiyeliler lbidenln 
111n malı olmuştur. etrafında bir geçit resmi yaptılar ve 

ÇeHk ordunun kahraman zabitle- Beyoğlu caddesi, Tepebaşı, Şişhane 
l'1 gelecek seneden sonra Ankara yokuşu yoliyle Karaköye inip Top-
laarbfyesinden çıkacaklar. haneye gittiler. Burada denizyolları 

Harbiyeliler dün sabah saat ae- nhtımına yanaşan Kalamış ve Ka
tilde mektebin bahçesinde toplan- dıköy vapurlarına binip karŞTya geç
JIUflardı. Alay kumandanı Salih. ta- tiler. 
)ebeleri teftiş etti. Saat tam dokuz_ Talebeler Kadıköytlnde saat 12 
da btltfln talebeler hazırlanmış bu- ye kadar istirahat ettikten sonra 
lunuyorlardı. Harbiye marşı çalan muz.ika ile Hay 

Mektep komut.anı albay Mehmet darpaşaya geldiler. 
Atutos mektebin büyük kapısı ö- Daha evvelden buraya gelmiş o
'labde yer almıttL Buradan zeçen lan talebelerin akr:ıbaları ve Hay
lalebeler komutanı selimlıyor ve son darpaşalıların önlerinden geçen mek-
4ef& Harbiye mektebine bakarak Tak tepliler askeri kıtalar, bahriye, ihti-
.ıme dofnı ilerliyorlardı. yat zabit mektebi, Kuleli ve Malte-

Abldenin ininde talebeleri Istan- pe mektebi talebeleri tarafından 
1 Hal karşılandılar. 

hl komutanı genera Is ile gene- Bahriye mektebi çiçekten yapılmış 
al lbnhim karpladılar. Bütün ta- çok güzel bir çapa getirmişti. Bu, 
lebeler yer aldıktan 10nra mdzika merasimle trene baflandıktan sonra 
lstiklAl mal"§lnı çaldı; biittin Harbi - talebeler akrabalan ile vedalaşarak 
,._ıller mar§l mözıka ile beraber trendeki yerlerine geçtiler. Erklnı 
_,.ledller. Harbiye mektebi komutanı general 

Bundan sonra Harbiye ikinci sı- Alt Fuat ile fırka ve mektep komu -
laf topçn böliiğilnden Enver şu nut- tanlan ve diğer askeri erkin da 
b slTledi: teşyidler arasmda idi. 

•&1Dftill l.t.anbal I 
88 TilrklUa ebtJdı malı l/tlPllll t• Saat H,5 ta vali, belediye reisi ve 

parti başkanı Muhittin Ustiindağ, 
l'lllten emlr aldık- Senden aunlı- Jstanbul komutanı Halis, lstanbul 
l/Oruz. O tarlht411 de çok etlld w o kültür dlrektörli Tevfik Kut, Emni
tarilıten de bliyük olan ulll8'Umım yet direktöril Salih Kılıç, şehir mec
pnl tarlhW baf olan, kaynak olan lisi namına Selami izzet, Baydar 
llfllnU1'lyet ~ güllyonı:ı. 

BIJIUJen ayrılıyoruz-. Fakat agn.. Naci, Refik Ahmet Sevengil, viliyet 
1'a l/(llnu Gaf, 'lloprak, el r:ııe kandır. parti idare heyeti namına Ahmet Ka-

llut 11,IO Çq ...U: Duaı muaUmL mat 
JllUll .Judldll repertuvan. 19,IO konferw. 
doktor AJl ftlkrQ tarafmdan. 20,00 Sadi Ye 
arkadıflan taratmdan "l'Qrk nn11nc1m1, 20,IO 

8d1J9 '" arbdqlarmm ı,tfr&Jdle TUrk mu 
aıUdlt ft BaUI l&rkdan. 21,00 pWda IOlolar. 
21,IO odrMtrL 

1 - 8traus'm - Cf;Dpne Baron - opere 
tiDID uvertOrtL 

2 - '1'llcaOroYıl1d - Romans -, r. Ki 
neure. 

a - J'emılll'ID - Han uıuııuu. 
~ - Zel1eriD - Kut ttıccan - operetln 

dm pvça,Jar. 

ı - BeDmund'wı - L&Uf rtı)'Ullldan llD 
term.-o. 

• - Leopold'm - K&car haftlan -
T - Oou.tan - Ameıtbn p.rlmı -
1 - Viyana baTUı:: Tekrar Grbıalıı&"'de 

bulumııak isterim. 
Saat 22,30-23,00 Aju haberleri. 

YARIN 
ooı.m NEŞ.BIYA.Tı: 

Saat 12,80 p1Wa TOrk muslldaL 12,GO: 
Havadilı. 18,05 P11kla haııt mUzfk. 18,%6-
14,00 KuhteUt pl&k DfıfriyatL 

AKfA.11 l!lfl:ŞBIYATlı 
Saat 18 de dOrdDDel1 dD bQrum, progra 

mı. 18,IO çay ....U. dam mullWıL 19,00 Am 
bua.Mrdeıı paklen varyete m1lzltL 20,00 v~ 
dl& Rza ve arkadqlan tar&fmdaD 'l'Drk mu
slJdal. 

Saat 20,30 1dnlr Nurettbı ft arkadatJan 
taratnıdaD TOrlt mwılldaL 21,00 Plwa eoıo 
ıar. 21,30 orkeatrL 
ı - Roallıl'DJD - 01lUla.ame ten - ~ 

rumm uverttırtt. 
.2 - stra118'1m - oaseı Ka'fl Tuna - vaı.. 

aL 
a - l"mtanl'DJD - Jıladrlpll - '1'do. 
t - Mwıorgekyfnln - Acem danm - • 
IS - 'l'llcalkovsld'DID - Romaa.I: 11'. Ma -

;leur'L 
e - Bethofen'fn - Menuette'L 
7 - Puçtnl'ntn - ır.adam Butterıle:r - o. 

perumdm parçaıar. 
8 - KaıolJO'ıWD lCdera SerenadL 
Saat !2,S0-2S,OO Ajans babertert. 

(ilk kıamA dAJ.nkü aaysmuda) 
Madde: 9 - Hususi muhakeme u

sullerine ve takibi izin veya karar 
iatihaallne batlı olan suçlar kanu
nun şUmuHl dıtındadır. Kaçakçılık 
ve matbuat suçlan gibi bum! mu
hakem~ usulüne bağlı olan suçlarla 
cumorreislne, hUkilmetin plw mana. 
vlsine, Türklüğe vaki hakaretlerde 
olduğu gibi takibat terası Adliye 
Veklllfği ile Bliyilk Millet Meclisi 
reisliğinden ve teşrii masuniyet mev· 
zuu bahsolan hallerde olduju gibi 
Btıyük Millet MeeJisi nden izin lstfh· 
saline bağlı olan suçlar hakkında 
bu kanun htikUmleri tatbik edilmez. 

ZABIT ANIN VAZiFELERi 

Madde: 10 - 7.abıta suç failini 
derhal yakalıyaeaktır. C. M. U. K. 
nun 127 fnet maddesi mucibince za
bıta ancak tevkif müzekkeresinin 
kesilmealni mUstelzlm ve ayni zaman 
da geetkmestnden mazarrat umulan 
hususlarda maznunu yakalayabildltt 
halde bu kanuna g&re suçluyu Yaka· 
lamak hususunda mutlak olarak bu 
sallhiyeti haizdir. 

Madde: 11 - Zabıta hırsızın U
zerlnde elde edilen çalınmış eşya ile 
suçun işlenmesinde kullanılmış olan 
anahtar, bıçak gibi aaıçun maddi su
but delillerini teşkil eden bütfln eş

yaya el koyar. 
Madde 12 - Zabıta vak'a mahal

linde failin yakalarımasını ve maddi 
subut delillerinin elde edilmesini 
müteakip bir zabıt varakası tanzim 
eder. ra, Refi Bayar, w Yillyet mektup

Biz ~z. N_.1161J ki . .en M. bizim l1e çusu Osman Nuri den mürekkep bir 
lıer Turkünaün. Senın De bizim gö~- he et de Harbiye talebelerini teşyie 
lerlmlzde pt1flar Dal'. Bu ytıflar hu- Y • 
dn M/lil. KolMrai uokla: Sednrflr • • ıelmıştl. 

. ....... &alraıdtz dolan lfarbfyıenfn y;, Mh .ıs.•tti:ıc7'Cu"ı·':'tıJd ... ~~1Ba~1.,.,"!9 ~ ~li 

.Madde: 13 - Zabıta zabıt varaka· 
sında: .... e ... -·o--·R--!·J-,-~~~_--.ı 1 - Suçun maddi subut delilleri
nin neden ibaret olduiunu, 

r.ttıiı btr. ebedl.gd nurunun Atatür- u ı n s un ag ı e oı.. u.."' .~.~ - 2'4. g • 938 
....,._ ~ lim ;.,..,,. için beler tarafından itpl edllmlf olanıı--. -.. -_-h-rn'n-~-------..--... -.-.. -

1
.-... -.-ıı 

~ f. .zaı • ~ hı alma ngonlara dofru ilerledi. Burada her rl8de ._..... ~· ..... ....., 
,,Wiyorıu ev. maga, z - bölUtft temsil eden bir talebe yer al- ... u .. 1ra.,....-.. 111dan•· 

. ,. mıştr. General Halis ve vali Muhittin 11--------------ı 
G~zel. ldanbul! Yilz yıldır biz UstUndaf bu talebelerin birer bf - p A R A L A R 

B.arbiyelı rocuklarına ana oldun. rer ellerini sıkarak uğurlar diledi- • Sterllıı 
.A11rtlırloen senl kalbimizde beraber ler. : = 

1/0ntz. Sana da bir dblde bıra- Saat 15 de hazırol ve birkaç dakika •IJret 

688. -

ll"-
L6e.-

• ŞlllnAvm 
2',-turJa 

•Kark ~-

lıı110nu:. B~ ~ı tarihin bir za- sonra da cemol borusu çaldı. Tren •BetçlkaFr. 
1111'/. oha bir 11mnit dbİM- O dblde afıt' ağır hareket etti. • Dralıml 

\8',- • Zlotl 28,-
b&.- •Pengo U.-

1d ldanbula kanat açan ~ ıu la- .Aakeri muzıka Harbiye marşı ça- • tmAJN J'r. 

rlM bina: Hdl'blge... hyor, talebeler hep birden Harbiye : ~ 

18.- ·Le:r 111,-
b~,- •Dinar 1. 69.-
2l!i.- •Yen 8'-
80,- •Kron !SU-
llO- •Altın --Orada 'farlhlerden bügük Atatür- marşı okuyorlar ve mendil satbya - ~ KrcD Q& 

lıln geri var, ~i oor. O abi- rak veda ediyorlardı. Yüz~rce halk: ~Peseta 
*1tle ıelalUıerln nıhları var, Çtlllllk- - Uğurlar olsun... 11--..;._-----------ıı 

us- •Banknot 246 -

llııie fllllılllninln mern&erleıen gllode- Diye bağırıyor, talebeler: C E K L E R 
ıııtm. Bu ulu ve soylu hatımJ,ar - Hoşça kaim!. Diye mukabele • Laadra est. • "'1ml8 1.S> 

-n J • !f- 0.'799..1 • lladrld '7.07Lrı ,..,., lfW - 3'1ıanbul, •ana en blJ- ediyorlardı. •·;r-•• 
• Parla li.06 • BerllD U'176 .mı atl1/lflllUZdır • Dün giden bin küsur talebe bir • MDlılO ı.o.oeeo • v...,,_ , 1190 

:A..aU 111tan.bullalm-! alay ve bir tabur kumandanının ida- •Brabef uo •BudaPlf'.t '92if 
En ıefkalll kucaklaruuzda bir a- resinde gitmişlerdir. Mektep mtidiirti • Attaa SB 66 • Bflkrel ım 0090 

111r 60güttüğiinil:ı HarbigenJ.zi bu -ge- Mehmet Ağustos saat yedide kalkan • Oenevrt ıı .4882 •Selp-ad 1!4. 8lı82 *' llOlan kıdbnlne uğurlarloen gözleri- ekspresle hareket etmiştir. Talebeleri : ~ ~:= =~= 2~~~ ~:lllıın, aözlerinizden aldığımız taı- götüren tren yavaş gidecefi i- •Pnl 
19

,llli •Stnldlolm 8.0876 
llıl 1lepeıoan ve llmltlerle nı1ılanmız çin Mehmet Ağustos daha önce An-
41WJIW tkllııgor. karaya varacak ve talebeleri karplı ESHAM 

Bhktw karfl ylJreklerlmlzde ta- yacaktır. ı it Bankuı 10. 'l"nm"1 WJ 
bin blr mi.nnet var. Artık kahra- Dün giden talebeler, mektebin i- . Anadolu llf.CO •Çimento 12.SO 

Re:!! ı.so OQGD Del 0,00 ul.ıuumun Harbiyesi; befer ttJ kinci sınıf talebeler! !di. Kıtalarda 
Ştr. BaY117 Jr).(XX> '8rlr Del. 0,00 lfiıüUn büllln lnldldplanm, zaman bulunan birinci sınıf talebeleri bulun 

lhrk• 'Ruıli 8100 Bal)'8 'J 00 
'lıunuuıu da llfal't1k, bir hamlede dukları yerden Ankaraya IPdecek

lmtatan Atıatürkün nur kayruzlında lerdir. 
o. 11aorta .oo euır m. .... > oo 
Ponomonb ı1.2ö TeJcron >.00 

- Anh:ırada - Türkün bü1JU0 0k üllı:ü- HARBiYE MEKTEBi NB 
tstlkrazlar Tahviller 

için luızcrlatur ve 11eti1irken, o- OLACAK? • tlU T.Bor. uH 67l> , ııneıctrtJI 
,,,. ebediyetlere loadar elinde tutacaA Istanbuldaki H~ll'biye mektebinin· 

• • • • D 21 97fl J'ralDftJ 
yurt gençliğinin öncüsü bıla- orta kısmına Halıcıotlundakf ihti- • .. .. m 22 2b Klbtmı 

yat zabit mektebi taşınacak, bir ta - latık.DahDJ 1162b • Aaadolu ı 
E11 bilgük ulusum, güven bize!,, 
Genç Harbiyelinin çok alkışlanan 
güzel nutkundan sonra Harbiye 
rı söylendi. BüyOk çelenk ibfde
konda. Çelengin üzerine çiçekler
Ana4olu haritası yapılmış, Istan
ldan Ankara ya bf r ok uzatılmıştı. 
()'zerinde gene çiçeklerle "Harbl
ln Ankaraya gidişi hatırası,, ya

l idi. 
Blindan sonra mektep komutanı 
hmet Ağustos abidenin dibinde 
masa üzerine konulmuş hatıra 

fterine şuna yazdı : 
•- Harp okulunun Ankamya gi -

'fl. mllnuebetile Atatürkün huzuru 
ffJlnev13fıufe elllirken sayın lstanbul 

rafına da askeri fen tatbikat mektebi Errw tetik. lf7, • A.oadolu D 
u ~f) 

U .bb 
yerleştirile~ektir. 192'1 A Y ııı .m uadoıu m ıı oJtı 

8. E~nın:ı 99 &. • MOmdlU A 4b 2:'1 Boş kalan diğer kıaımda da ordu
1
._ ____________ ._ 

evi yapılacaktır • 

HARBiYELiLER IZMITTEN • CUMA Curn11rtest 
GEÇERKEN Takvım125 Eyılil ~(> Eyıo.ı 

Jzmit, 24 (Hususf) - Harbiyeli- ====---=~ 8 Recep 9 Recep 
ler lzmitten ge~rlerken on binler- Goo dolQfV 5 !10 5 51 
ce halkın coşkun tezahüratı fJe kar oııu batıtı ıs.o ı ı 8.no 

1 d 1 8ab&b o&ma&. 5 04 5 06 
şıan ıar. ()fıeoamam J2C6 120:5 

Vali Bay HAmit Oskay, Izmitlile- .... _ ...... -... ,.. ı: 28 
uu.u ... - 1 !1,2, '·'· rin duyduğu millt heyecanı kafile Akf&JD umu. 18,01 1800 

başkanına anlattı. Yata ııamu.: J 9 .~s ı 9 .. J.i 
"Yacuuıın Atatttrk !., sesleri uzun lma.11 4 ı ı 4 ı 2 

uzun çı~larken genç Harblyetner i: :.-:= ;:: 2~~ 2~~ 
müthiş bir çiçek yağmuruna ıutula- ______ ..__ ... ____ u.ı; 
rak uğurlandılar. 

2 - Vak'a mahallinde suçun iş
lendiğine dair ,rörülen izlerin mahi
yetini, 

3 - Suçtan zarar gören şahıala 
phitlerin ve suçlunun hüviyeti Te 
adreslerini, 

Kaydetmekle iktifa eder. 
Madde: 14 - Zabıta zabıt vara~ 

kasım kendisi imza etmekle beraber 
şahitlerle suçluya ve suçtan zarar 
gören şahsa da imza ettirir. 

Madde: 15 - Zabıta %1. yaşını bl· 
tirmemiş veya 65 yaşını bitirmiş ol
duklannı söyliyen suçluların Türk 
tabaasından ise nlif us tezkerehrinln 
eenebi tabllyetinde ise pasaPortlan· 
nın aaılları111 veya taraflarından 

tasdik edilmiş bir suretlerini sevk
lerinin gecikmesine meydan verml
yecek süratle haztrhyarak zabıt va
rakasına baflar ve maddi l!lubut de
lillerile birlikte suçluyu derhal, n 
doirudan dofruya yani hiç bir mev· 
ki ve merkeze uğratmakaızıa C, M. 
U. misine sevk ve tesJim eder. 

Suçlunun yakalanmasının tatil 
günttne teaadttf etmft olması C. müd 
deiumumlHğine tesliminde ıee!kme 

vukuuna sebep te§kil edemez. Ancak 
gerek tatil ıerek iş günlerinde ıu~
luya saat yediden yirmiye kadar C. 
müddeiumumisine ~lim eder. Saat 
20 den sonra yakalanmış olan suçlu
nun C. müddeiumumisine teslimini 
saat yediye kadar tehir eder. 

Bu takdirde serbest katma.~ında 

mahzur gördüğü suçlu hakkınd:ı Po
lis teşkilltı kanununun on sekizin
ci maddesinde yazılı olan salahiyeti 
kullanır. 

Madde: 16 - Zabıtaca gösteril
me.si icap eden sürat vakıt kaybet
meL~izln ayni günde gelmelerile ka
nunun metninde açıkça ifade edil
mi§tir. Zabıtan ·n suçluyu C. müddei· 
umumisine tesJim etmekte ufak dahı 
olsa bir teehhür vukua ıetirmesine 
kanunun ruhu ve gayesi katiyen 
müsait olmadığından zabıta ıuçluyu 
sorguya çekmek şahitlerin ifadeleri
ni zaptetmek gibi vakit ziyaını mu 
cip muamelelerden hiç birini 7apa
maz. Yalnız, zabıta zabıt varaka.~ı:ı 
da şahit olarak hüviyetlerini tesbit 
ettiği şahısların vaka hakkında 

malAnıat ahibi olmalarına 

etmelidir. 
Madde: 17 - Sahitlerle •11 

zarar ıören pbsın vak'a mah 
den uzaklaşmalan yiiıilnden bU 
nunun 5 inci maddesi mudbi 
müddeiumumisinin yapabllecetl 
kfkatı ıeelkmeden korumak içi• 
kara - İstanbul - lzmir gibi 
telif eemtLri telefonla merkeze 
li olan şehirlerde zabıta .uçull 
lini yakalıyarak deUllerini 
eder etmez telefonla C. müddei 
misine hidlseyl ettaflr bir • 
izah eder. 

Ve C. müddeiumumisi ltin• 
terirse şahitlerle suçtan zarar g 
şahsı suçlu ile birlikte ken 
sevk ve teslim etmeğe mecburi 
Ancak ihtiyarlarile mtlddelumUJll 
ğe müracaat edeceklerini 18111 
şahısların bu ifadelerine kanaat 
tirine yalnızca sitmelerine m 
eder. 

Madde : 18 - Şiklyet Uze 
nya şahsi dava yoli1e takip ol 
suçlarda suçtan zarar görenlerill 
bıta memurlarına ağızdan tfkAye 
ri şikAyet ve şahst dava a~ak 
kındakl umumi uullere 18re ya 
eak muamele hükmünde uyıld 
dan zabıta vaka mahallinde s 
nun bu kabil suçlarda afızdan 
şikayeti üzerine vakaya el koy• 
ve vaki şiklyetl zabıt 'ftrak 
yazarak şiklyet edene imzalat& 
tır. 

Mutasarrınn fıraptile dan 
kut ettiflnden mutuarrırlar tik 
!erinden ferarat ettikleri takdf 
zabıta auçun mahlyetlle feraptı 
hal bir zabıt varakaslle tesblt ede 
suçluyu serbest bırakacak vt 
bıt 'f'&l'a.kuınr C. 111tlcldılamaml1 
tndi edecektir. 

Madde: 19 - Bu kanun e 
davet vaki olmaksızın şahitlerle 
hibrenin ve suçtan zarar gÖ 
phstn müddeiumuminin yazılı 
tffahl emri tlzerlne zabıta tarafl 
dan mahkemede hazır bulunda 
malan esuı kabul edilmiştir. 

Madde: 20 - C. müddeiumuJll 
amme davasını açmağa lüzum görcl 
ğü takdirde zab·tanın zabıt var 
sında tesbit ettiği şahitlerle suçıua 
sorgu.sanda C. mtlddefumumtsine 
dirdiği müdafaa şahitlerinin 
mahkemece lüzum rörillecek d 
fa}ıitlerle ehli hibrenin ve ıuçt 
zarar rören phsın mahkemede 
bulundurulmasını emretmesi üze 
zabıta bu emre istinaden çatın 
lar hakkında ihzar mUzekkeresf 
olduğu gibi zor kullanabilir. 

Madde: 21 - Bu kanun hüklll 
göre, C. miiddeiumumisi tarafın 
sevkedilir edilmez mahkeme diğer 
lere tercihan maznunun duruşm 
na başlıyacağından zabıta mahke 
yl bekletmemek için şahitlerin vak 
de mahkemede haz·r bulundurul 
lannı temin edecek tedbirleri de 
lır. 

Madde: 22 - Şahitlerin e~ 
kendilerine tebligat yapılmak.~ı 
zorla mahkemeye getirilebilmesi • 
uaulde bile mevkuflu mU.stacel işi 
de kabul edilmit bir esas olclufart 
bu esas kısa ve seri bir sfltfm 
bul eden bu kanunda zabrıa taraf 
dan çok itina ve hassuiyetle tat 
edilmeltdir. 

C. MUDDEIUMUMISININ 
l' AZIFELERI 

Madde: 23 - C. milddeiumulO 
kendisine teslim edilen suçluya d• 
kap sorguya çekerek ayni rlln id 
name ile mahkemeye sevkeder. S 
lunun C. müddeiumumisi taratın 
mahkemeye ayni gUn sevkedilmesl 
kanunun vazettiji usulün en 
kaid~idir. 

Madde: 24 - Bu kanuna 
günden maksat suçlunun yakalaJI 
zamandan itibaren g~ecek olall 
mi dört saattir. 



-m9!1--=---------~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!B!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m------------~----..--- t - JCUmJlt • EYLOt; ım-
lstan bul 5 inci icra memurluğundan: ıu/:.ı"!: Birinci uza •-Istanbul 7 inci icra memurluğundan~ 

Sabin ve Edvardm tuarru.fmıda olup Emniyet Sandıtma birin- 934 - 70 latanbulda Yeaıifte Mehmet ile Vualabn uhteıinde olup Em.niyet Sandıiına blrllr 
ci derecede ipotekli olan ve tamamına (1716) ·lira kıymet tak- Çardak caddeıinde T No. la dük- ci derecec:le ipotek olan Boğaziçinde Jstinye mahalleainde yeni ecr 
dir olmıan Y eıilköyde Köyiçi mahallesinde Refahiye ıokaimda 66 klncla İcrayi ticaret ederken bkta elki 3, 1, yeni 3 No. lu aai tarafı mukaddema lıtavrinin dük
numaralı aaiı Ağuato ve Lirandi ban•İ Y uari Mariko bahçeıi ar mahkemeyi aaliye birinci hukuk kin ve menzili elyewn Apostolaki baneıi sol tarafı mukaddema 
katı tabibi •enet Möayö Framova veledi Porporyanın vereaeleri dairesince 18-7-936 tarihinde Elenko elyevm balıkçı lıpironun lıaneai, ~kuı Papa Dimitri hane
bahçeei cepbeai yol ile mahduttur. iflulanna karar verilerek ol va- ai ve bahçesi cepbeai yeni sokak ile mahdut bulunan ve yeminli 

De.mir bir kapıdan girildikte etrafı d1Tarla çevrilmit bir hah· kit ifluları açılan Mehmet Rifat ilç ehli vukuf tarafmdan tamamma 1200 lira kıymet takdir edilen 
çe dahilinde bir aanuç ye bir kuyuyu ihtiYa etmektedir. Tahta ve ve Mehmet Nurinin Masaya mü· naafı ataiıda yazılı bir e'rin sablmaaına karar verilmittir. 
camlı bir kapıdan zemini kıamen çimento ve lannen kmk mermer racaat eden yegi.ne alacaklmm ia- Zemin kabnda: Renkli çini bir tqlık üzerine bir kuyu zeml· 
bir Mla üzerinde bahçeye kapgı bulunan bir oda, ikinci bir aralık tifayi matlup etmeaine binaen ni karoaimen döıeli bir mutfak, bir aarnıç ve mutfaktan kapı ile 
ii2erinde zemini çimento döteli Ye maltız ocaklı Ye mermer yalak· mahkemeyi mezkW-e tarafından inilen bodnım. Bodnım katı: Sai tarafmda bir oda merdivenle çr 
lı bir mutfak ve zeu:ıini toprak bir oda ve yanında bir kömürlük iflilın kaldınlmaama 29-5-938 kıldıkta uma katta yüklü dolaplı bir oda, bir dolap ve aralık ma· 
vardır. tarihinde karar verildiği ilin olu· lialli merdivenle çıkıldıkta biri yUklü dolaplı olmak üzere iki oda 

Birinci kat: Bir t0fa üzerin de dört oda ve bir heli. nur. (1594) bir aandık oda11 tekrar merdiven le çıkıldıkta bir sofa, üç oda, bir 
ikinci kat: Dlrt oda Ye bir kilerden i&u.ttir. DANS DERSLERi H beti, bir ufak balkon merdivenle çılaldıkta bir taYan aruı yar 
Binanm zemin ve birinci kat beden dıvarlan kiair, ikinci kat n-ç 'd - Usaat dır. Hanenin duvarları boyalı odalarımn bir kısmının tavanlan ve m!A,UAen en (asri dana dersleri) .. 1 • 

ve dahilt ak .. mı ahpptır. Bahçe de idi tqtan bir kümes ve bir he· Beyoflu, Karlman ka.rşıamda eski Po- yag ı ~yalıdır. Merdıven k~r~luklan boyalı olup duvarlar kınam 
il vardır. Metahuı (612) metre murabbaı olup 94 metre murabbaı lonya Nur Ziya sokak No. 3. Mtlraca- kalemkardır. Bodrum kab kaıır diier katlan abpptır. Kıamen 
bina ve mütebakiai ~ir. at aaatlerf: (12 - 14) (17. 20) PRO- tamire mühtaçtır. Ve umum mesahası 45 metre murabbaı olan ah-

Enaf •• milftemillb JÜ,ar da yazılı bahçeli ev açık arttırma· FESöR PANOSYAN. f&p bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 1~11 
7a nzedilmittir. .. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dal-

Arttırma Petindir. Arttırma ya ittirak edecek müfterilerin 
1 

evi Od . . .. rede birinci arttırma11 icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti ımr 
kıymeti muhammenenin yilzde 7,5 nisbetinde pey akçesi yeya ö ~~ Adbealıl~ de~ bruhır ~ hammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde miifteıiıi üzerinde br 

il bi ba k uyaııuu-.u e Zübeydcnın u 1çın k 1 k • '- · · 
mi f r n amn teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. 27 eylW pazar günU öğle namazını ra ı ~a tır • .K&St takdır~e en .. son arttıra~ taahhüdü baki kal-
Müterakim vergi, tanzifat, tenviri ye ve vakıf borç.lan borçluya ait· müteakip Bilytikada camiinde mevliıt mak uzere arttırma 15 ıun muddetle temdit edilerek 1-12-936 tr 
tir. Artırma prtnamesi 20-10-938 tarihine müaadif salı günü oku.nacaktır. Kendisini tanıyanlarla rihine müaadif salı ailnü aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemiadtl 
dairede mahalli mabauıuna talik edilecektir. Birinci arttırması 23-- &~ buyuranla.nn bulunmalannı di- yapılacak ikinci açık arttırmaıınc! a arttırma bedeli kıymeti muham-
11-936 tarihine müA.dif paurtelİ pü dairemizde saat 14 ten 16 lerız. menenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde atıf 21.80 No. lu ka• 
ya kadar icra edilecek. Birinci art tmnada bedel, kıymeti muh~ ZAYl nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satrf pefindir. Artmnaya ir 
menenin yiizde 75 ini baldufu takdirde O.tte bırakılır. Aksi tak- Galata maliye §Ubesinden almıo ol- tirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7

1
5 niıbr 

dirde ıon arttmnanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on duğum mUaeklcerelenle ı.tanbul vili- tinde pey akçesi veya milli bir ban kanın teminat mektubunu hamil 
bet rfin daha temdit edilerek 8-12-936 tarihine müaadif ıah yeti m~bedllğine ~ Hil~a bulunmalan lbımdır. Haklan tapu sicilli ile aabit olmıyan lpoter 
günü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma ne- rllkayıtağıyfreısNi Mueta.fa ve Ereli glbeı motö- li alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin ha 

uı azmı için on ra § ku- haki h . . . . • 
ticesinde en çok arttıramn üatOnd e bıralolaC"ktrr. 2004 numaralı ic· nış ve dlSrt lira tırdmı. Şimdi ise arını ve uıuııle faız ve maıa nfe daır olan lddıalannı nrakı 
ra ve iflia kamımmun 126 ıncı maddeaine tevfikan haklan tapu makbuzla.n zayi :tlm. müsbiteleri ile birlikte ilan tari hinden itibaren nihayet Jinni IÜD 
aicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diler allkadaranm ye ir Galata Kam MuataftJ pafG ao- zarfında birlikte dairemize bildir meleri lizmıdır. 
tifak hakkı sahiplerinin ba haklarmı ve buausile faiz Ye muarife kak 50 No. tJC611le Ze7oi Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile aabit olmıyanlar eabt ı;.,. 
dair olan iddialarım ilin tarihin den itibaren 20 gün zarfında ev- ________ <_V'._".N_o_._1_82_7_8_> delinin paylaımaaından hariç ka lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
rakı müsbitelerile birlikte dairemize hildirmeleri lizmıdır. Aksi tak- İLAN tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeD 
dirde haklan tapu ekillerile sabit olrmyanlar aatıt betlelinin paylq- Galat.ada Kemer altında Zilrefa müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icareıi tariz bedeli 
mumdan hariç kalırlar. Mnteraki m nrgi, tenviriye ve tanzifiyeden eokafmda. 32 numaralı hurdacı dtllt- milfteriye aittir. Daha fazla mala mat almak iıtiyenler 23 - 10 -
ibaret olan Belediye riUumu ve Yalaf icani bedeli müzayededen kinmda mevcut mallardaki yarı his- 938 tarihinden itibaren herlcealn aBrebilmeel için dalncle apk &u
tenzil olunur. Ve 20 aenelik nlaf lcaıeli ta-rizi de mGftm'iye aittir. semi, alacak Wt verecekler kendi~ lundunılacak arltmna f&rtnameel ile 34 - 8288 No. Ja doı,.,. mü· 
"""--L- f 1 JA-- •--'- 1 ı-ıı_ 9·•~ aftft9 1 d alt olmak 11zere {ler'lldm YUftD oglu _ ... tla zk" d d t iki" •• b"I ki .vana az a ma UDM1t &una& ıtiyen nırm <PW - VVPV numara ı oqa- vun JUrnat'a bedeli malftm muka- • --.a me ur oıya a mevcu vesa ıore ı ece eri ilin ohr 
da mevcut evrak ve mahallen haciz Ye takdiri kıymet raponmu gö- bilinde sa.tıp devri teaıim. ve katı aıa.. nur. ~ "(1606) 
rüp anlJJauklan ilin olumır. (1610) ka eylediğimin ilAm. 

23 EyJUI 1936 

lkhsat Vekaleti maadin umum J'affAte T1'ftO(J apmtttnGtS'""' 6 
~ daireatncıe ohmM 

müdürlüguv ··ndenı N""'*'PJc, ~ o11u 
HiJHyiR 

Kütahya vilayetinin Tavıanlı kazaıma tibi Büyükilet köyün- Bu llAn varakası neerectllmet bere 

Muğla şehir içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekiletinden: 
de sahipli ve sahipsiz arazide, Kurun guet.estne gönderlldl. 

Şimalen: Akkut tepesinden bqlıyarak Büyük Düz tepeaine BIJ!I06Ju fT§!ı~ Noter-141' Muğla ıehrine 783 metre meaafeden ıu isal•i n tehir dabilin-
doğru hat, ıarkan: Büyükdüz tep eainden Büyükilet konı tepesine _________ ._N_o_._

1
_
8288 
__ > deki ~ebeke için İcap eden malzemenin tedariki ve bonı ferıiyatınm 

doğru hat, cenuben ve garben Büy ükilet Koru tepesinden ve Yığılı Aydm '..!aliye Hukuk Jıfah~ icrası ile sair buna milteferri imal atın yapılması ve iki depo ınıaaı, 
Çakıl tepesinden ıeç.erelc bud at bqlanp:ı olan AJdmt tepesine &ıen: ıu saatleri ve diğer alit ve edeva tın tedariki kapalı zarfla ekıilt-
lank hat ile çeTrilmi! 215, 343 hektar arazide Serdar oğlu Ethem i- Aydın Mllll Banka mtldtlrll yamn- meye konulmuıtur. 
le brdeti Salihattin tarafmdan arayıp meydana çıkanlan Lipit da oturan Mehmet km Ahder tarafnı. 1 - itin muhammen bedeli 5 9977 lira 82 kunıttur. 
madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhtetine ihale edileceğinden dan kocam Aydınm Hisar mahallealn- 2 - istekliler bu iıe ait ıartna me, proje ve ıair evrakı ilç Unı 
maadin nizamn•ıınesinin 31 ve 37 inci maddeleri mucibince buna den Jnmduracı Mustafa Hilmi aley- mukabilinde Dahiliye Veklleti B eledi)·eler imar heyeti fen tefli· 
itirazı olanlann 28 S 936 tarihinden itibaren iki ay içinde iktisat hine açılan bop.nma davumda mtıd- tinden alabilirler. 
V eki.Jetine ye mahallinde viliye t makamına ietida ile müracaat er deaaleyh mımtntn lkametrlhı meç- 3 - Eksiltme 24 Birinci tetrin 936 tarihine rutlıyan cumarted 
lemeleri ilin oluıım. (1597) !':m bulundu#und:. ;9bllgat icruı günü saat on birde Ankarada Da biliye Vekileti binasında topla--. 

lrihı olmamu e ilAnen tebUf cak Belediyeler imar heyetince 7apılacaktır. 

P T T L • d.. 1 • M.:;. d yapılması hakkındaki davacının tale- 4 Ek ·ıtm . b"I k • . • kı·ı . osta • • ev azım mu ar U5 u D en: bi muhik göıillmesine bina.en nlnen - ~kı . eye ı~re 1 me ıçı n ıste 1 enn atafıda yazılı teml-
1 - Satm almmuı lama ıelen 15880 kilo 1X1000X2000 m/ m tebliğat icrasına ve mahkemenln 2.11. nat ."'e vesaı 1 aynı gun ıaat ona kadar Komiayon Reislitine tealU. 

saf çinko açık eluiltmeye konulmu ftm, 936 pamrtesi giinil saat dokuza tali- etmıf olmalan llznndır. 
2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminab kine karar verilıın§ olduğundan o . A - 2490 sayıl~ kanunun 18 ve 17 inci maddelerine u7pp ~ 

da 288 liradır. gün ve aaatte müddea.aleyhin muha- lıra muvakkat temınat. 

3 _Eksiltme 18-11-938 tarihinde Te aaat 15 de Ankarada kemede hazır bulunması veya kanun! B. - Kanunun tayin ettiil ve ıikalar. 
Poeta T. T. Umumi mOdtlrlilünde topla..-.k aı.. Te sabm lcomis· vekil göndermesi, aksi takdirde gıya- C - Kanunun 4üncü maddesi mucihince eksiltmeye ılrmeie bir. 
yonmıda yapılacaktır. hında muhakemenin bakılacağı tebliğ mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

4 - Talipler teminatlarını iclanmis TUIMIÜle tealim edecek yerine geçmek tlJJere ilA.n olunur. D-: Nafia Vekaletinden tasdikli feımt ehliyet veıikuı. 
Ye aiacaklan makbuz .,.,. kanun• muteber henlg teminat mektu- __________ <ı_596_>_ Taklıf mektuplan ihale günü ta at ona kadar makbuz mubbilind• 
hu Ye prtnamede yuılı belıelerle beraber ..... tarilıe müaadif lmsnbul Aaliye Mahkenıeri Vçün- Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile aanderilecek tekllf mek
paza.rteti sünii IÖZÜ reçen eaate kadar hahlohman komiı1ona mü- oü Hıikuk Daıresinden: tuplannın iadeli teahhütlü olması •e niha7et bu saate kadar Ko-

d
• Be§iktaş Valde ~de A.cısu misyona gelmit bulunması lbımd ır. • 

racaat edecek!• ır. ..1-
.. L.1.a.JU&-.J- 1 80kak 10 numaraUA oturan Fevziye-. Bu İJ hakkında fazla izahat almak ,·stiyenlerin Belediyeler ı·-·· Şartnameler Ankarada levaz un mldürı ... --.. Ye ıtanbulda ~ı- ,.____ .,..._"_ t aı -

.Lt.U4 ~' ~u eyh'ine açıp heyeti fen ıefliğine müracaat etmeleri. (774) (1089) 
levazım ayniyat muaYinlilinden parud olarak •erilecektir. milddeaaJeyh Mahmudun yazıtı adres- -------------------------

(1023) (1524) te bulnnamamasmdan ve mUddeaaley-
----------------~-------- hin illnen vaki olan teblfğat tlı'ıerlne 

T •• k H K dahi mahkemeye gelmeme8inden der Ur ava urum U layı hakkında gıyaben icra kılman Ana aaleride haul olan çatla klarm onanlmaaı için 28 .,ıw m 
ihtar dava.smm tahkikat ve muhake- pazartesi ve erteei alı günleri Tak ıim aularmm keailmeaine mecbad 

BQY .... k Piyangosu ~i neticeebıde: Mtlddeaaleyh koca- Yet elverdili aaym halka itizarla bildirilir. (180S) 
M nm iki sene evvel kanunun kendisine 

~m~yekadu~~~~~e~n~~. ~~~~~-----z-A_rt ______________ _ 
maksadlyle blll sebet muhik hanei eur,dan ve n 1 hilrilmU zayi ettim. Göz Hekimi 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. vezciyeti terkeylemf3 olduğu dinlenen HUkmü yoktur. 00 000 L l&Mtıerfn plıadetiyle tahakkuk eyle- tl:l'kildar Menzil.hane No. 116 Dr. Şükrü Ertan 
Büyu·· k ikrami ya: 2 • iradır. ::1:.:ı!~ :u::~ medbır" eaniny ~~_;ma2_ .Ayfe Blmaa c.ıaıoııu Nuruomnant,e ca4. No. 

00 000 10 000 
.r.cı.c1. __________ _,,__ (Calılotlu Ecuneal Jl!Ullda) 

Aynca: 30.000, 20.000, 15.0 , 12. , • liralık da hanei Rvciyete dönmesi lüzumuna mek kabillyetfnde olmak Ur.ere karar Telefon. 22566 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki adet •Ükafat vardır = !~.S:b:.ı~:~ı:ı~ ;~0:~ =i!ı:~~ ka- ı .. -------·•-.. fl 

Belediye Sular idaresinden: 



ABONE ŞARTLARI ~ ı 
Yıllık S IQ'bk 1 &1fı]C ~ 

Memleketlml.zde 
Yabancı yerlere 
Poata birllğtne ı 

gtrmtyen yerlere J 

750 
1350 

180 

110 
uo 
180 

Telef Ön 

........ ,···•:·.•·~ .·~;'.~~ ·: ;_:. 
o\t:~'!i ·.· • 
,._..._ ' 1. 

·-

YAZI VE YONETIM YERl: 
a.&aDbuJ. Ankara Caddelıl. (VAEn yurOO} 

f !d&re: 24!7C 
}Yazı l§lert: ıı.uJ 

·'· Telgra.t adresl: KURUN btauı:nıl 

Tllrldyenin her posta merkezinde KlJBUN'a abone yazdır. · . • Poata kut\JBU No. te ~ 

------------------,,11111111 
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iSTiKLAL LiSESi 
DiREKTORLCGDNDEN : 

1 - llk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve ya.tısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayid için hergün 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 alına

cağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - 1stiyenlere kayid şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

Adet 

80 Yazı masası beherinin muhammen fiatı 17 lira 25 kuruş 
100 Koltuk beherinin muhammen fiatı 7 lira. 

Belediye tahsil ıubeleri için lazım olan yukarda miktarları ya
zıb masa ve koltuk açık eksiltmeye konmuttur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde ve nümuneleri de levazım ambarında görülür. İstek
liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 158 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 12-10-936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulun.malı dır. (B.) (1618) 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: 

Okula namzet talebe kaydı eylülün nihayetine kadardır. Her 
gün talebe kayıt işine bakılacaktır. Namzet olarak kaydedilenlerin 
seçme imtihanı ilk te§rinin beşinci günü saat 8,5 da başlıyacaktır. 

(1568) 

!-. · ·Devlet · n~miryolları ve Limanları işletme · .... : .. : 
';(- .• t~ '. :. l • / ,/,:- .. • .... ]' 

~·- ··;. '1:, . : .. 1_ .Umum · idaresi ilanları ·. :· · · · .. · ·~·' 

Muhammen bedeUaile miktar ve Vilsıfları aşağıda yazılı (8) 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiza· 
larınd,,_ yaZih tarih ve günlerde Haydarp&§ada gar binası dahilin· 

deki 1 inci işletme komisyonu taraf mdan açık eksiltme ile ıatın alı 
nacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin ettiği vesikalan ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe 
girmeye manii kanuni bulunmadığ ma dair beyanname vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydar paşada 1 inci işletme komisyonu ta 
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 7000 adet ampul bayonet (muhtelif eb'atta) muhammen he· 
deli 1455 lira ve muvakkat teminatı 109 lira olup 28 - 9 - 1936 
pazartesi günü saat 1 O da. 

2 - 5800 Kg. galvanize kahlotel (muhtelif eb'atta) muhammen 
bedeli 3125 lira 36 kurut ve muvakkat teminatı 234 lira 40 kuruş 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

3 - 76 Kg. Galibarda mürekkep (parça halinde) muhammen 
bedeli 136 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 10 lira 25 kuru~ 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

4 - 11000 adet kimyevi kopye kalemi muhammen bedeli 366 lira 
30 kuruş ve muvakkat teminatı 27 lira 50 kurut olup 28 - 9 - 936 
pazartesi günü saat 1 O da. 

5 - 665 adet zamklı kağıt, 11 09 kutu sarı maıa raptiye (muh
telif numara) 200 adet roneo için mumlu kağıt, 20 rulo F erropros
yat knğıdı, 100 deste beyaz zarf (küçük) 100 deste dosye için 
bezli zarf, 12 adet yazı makinesi şeridi muhammen bedeli 507 Iİ· 
ra 57 kuruş ve muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş olup 28 - 9 -
936 pazartesi günü saat 10 da. 

6 - 130 M. bakır boru (muhtelif eh' atta) muhammen bedeli 
383 lira 48 kurut ve muvakkat te minat:ı: 28 lira 75 kuruş olup 5 -
10 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

7 - 100 adet galvanize oluklu saç muhammen bedeli 264 lira 
ve muvakkat teminatı 19 lira 80 kuruş olup 5 - 10 - 936 pazar· 
tesi günü saat 1 O da. 

8 - 28 kalem muhtelif hırdavat malzemesi muhammen bedeli 
310 lira 51 kurut ve muvakkat teminatı 23 lira 30 kurut olup 28 -
9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. (1214) 

lnhisa~lar U~ Müdürlüğünd.en:· 
1 - Şartnamesi mucibince Paşabahçe fabrikası enkazından 

çıkacağı tahmin olunan "100.000,, adet tuğlanın yerlerinden çıkarıl
ması işi pazarlıkla isteklisine ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltme 2-10-936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
16 da Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
sabm komisyonunda yapılacağın dan isteklilerin tayin olunan gün 
ve saatte yüzde 7,5 güveIU?e parasile_ birlikte sözü geçen komis-
yona müracaatları. ,(1406), 

PrK. MarsSIR 
Vt: t:MINBfRlCACTIR 
KUTUSU:200~ KURUS 
BrSJR-KD1Al:Mf\HHUTcrVAr 
t:CZANbSJ SJRK[Cİ 

TiFOBiL --Or. iHSAl't SAMi 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul 
mamık için ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idj 
tabii fakirim beru her erkek ala· 
mazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NEClP Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığmıı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehremde bir pembeli!< 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 
temadi üç senedir Nf.rtp Bep kre
mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
mües.5esenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi biliyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Sahibi: ASIM US- VAKIT Matbaası 
NeşriY.at Direktörü:. Refik A. Sevengil 

Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cilt i~in zararlıdıı~ 

Yapılnıasl laıLmgelen 

Fen, senelerle stk sık yapı· 
lan makiyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gi
bi hallerde cilt Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği f 
takdirde derhal tazeliği, gü ıiz uyurken cildin ra 
zelliği ve yumuşaklığı iktisap mış ve solmu9 adal·t~ 
eder. sıklaştırır ve beşcreY1 

Bu kıymetli cevher, Viyana O • lcr ve gençleştirir. SabahleYjJJ 
oiversitesi profesörü doktor K. Ste yaz rengindeki (yağsız) 1~ 
jskal tarafından hususi bir usul da • · btr kremi tatbik ediniz. Çünkiı ..ı 
iresindc genç hayvanlardan istihsa- latıcı ve mukavvidir. İşte bu •il' 
le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
pembe rengindeki Tokalon kremi le makiyajlı ve solmuş bir tefi~ 
terkibinde mevcuttur. Akşamlan ni ve cazip bir glizellik tabii 

yatmazdan evvel kullanılmakla, kuşanır. 

--------~--~~--~--------~----~--------__./ 
Can Boğazdan Gelir -"" 

Gıda, sıhhat, ve kuvvet kaynağı olan ekistra. eki.stra nefis ve henı dB 
ucuz günluk tereyağlarmdan yiyen hiç bir zaman kuvvet ~ıacı a.rıı.· 

maz. Bir tecrübe katidir. Yegane satış yeri: 

İstanbul . Balıkpaza.n caddesi No. 96 da amili Z i VA 
1 

AKI=-

Osnıanlı Bankası~ 
i LAN 

Osmanlı Bankasmın gişeleri Birinciteşrinin 1 nci Per§embe gününd~ 
itibaren yeni bir iş'ara kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaıcttı'' 

1.....=_ GALATA MERKEZ( iLE YENICAMt ŞUBESi: 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri : 

2 - BEYOGLU ŞUBESi : 

iŞ 1KL1 

· .Adi günlerde 

Cumartesi günleri : 

Saat 10 dan 16 ya kadaT 
,, 10 ,, 12 ye ,, 

{ 
Saat 10 dan 12,1/ 2 a kadar 

,, 14 den 16 ya ., 
,, 10 ,, 12 ye ,. 

NEON 
REKLAMLARI 

lbD«:lYlz ve taık$6'\t:De 

NECiP ERSES 
~af ata : Sesli Han 

...... 

.... 


