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Türk bavrağı Balkan dev etleri maliyecıler~ 
vaz5Y.eti tetkik için toplanacaklar 

Antakya' da hiç bir tecavüze 
v 

ugamış değildir! 
:Anlakga hususi muhabirimiz diyor ki: 

Büyük ekseriyeti Türk olan bir muhitte 
buna kim cesaret edebilirdi? 

Antakyalılar Anavatanın alakasını 
büyük bir minnet hissile karşılıqor 
Aııtak)a, 29 (Kurun) - l'ürk 

ba) . ~ğının ) ırtıldığına dair olan 
hal>•ı in as lı )Oktur. Böyle bir hadi
~e (llmnmıştır. :Esasen, büyük bir 
'I ü rlı ek eri) etinin bulunduğu bir 
) cr:.E bö) le blr harekete kim cesa-

r et edebilirdi. 
Yalnız. bu"'lİn , frangın f'ukutu 

süzti·ıden bir hadi e ~ıkmı 'e ma
li '" Zİ) et dola) ı ile maddeten mu
faza: ı ır olan halk, toplu bir halde 
nir riım:ı) iş )apmı tır. 

Hı.n d:ın baska hiç bir hadise ol-

:nar.ı tır. 
A~fakya 'e lskenderun 'l'ürkleri, 

hak' rında ,erilecek karara kaJ? 
büy~k bir emniyet beslemektedirler. 
Bütün halk Annvatanın kendisine 
ıös• .. rdiği a Htka) ı biı) ük bir minnet 
hissiıc karşılıyor. 

Bugün Antak)ahlar Türk mat
buatına Antakya le Jskenderun fo
toğr .. flarını gönderd:ler ve teşekkür 
mek .. tıpları yolladılar. 

- Şükrü Balcı -

Başvekil Adanaya 
gitti 

Ealziz 29 (A.A.) - Başbakan İa· 
mct 1nönU bugıin saat 19 da Elizizden 
hareket etmişlerdir. Yann sabah ~a~ 1 
9 da Adanaya varacaklar ve o gunu 
Adanada geçireceklerdir. 

Bir İspanyol harp gemisi atcı ederltcn 

ispanyada şimdi lf e 

••••• il i'bl •• , .... 
Hükümetin bir gemisi battı 
Madritl.e iki ö'rdu birden ilerliyor 

r,,ca, 29 (A./\) - Reqter ajansı 
mu!J,a.}Jiriq Je,n: 

Bu sabah Jsp;tnsol hüki'ıın~t do
nanmasile a.silerin ~llerindeki .harp 
gemileri arasında t~ panyol Fası
nın Atlas Ok)anosu açıklarında le 

Tancaya eUi kilometre mesafede ka
in Azila 18min-dekt ufak llmanm şi
:"Dalit de bir deniz muharebesi vuku 
bulmuş olduğu haber verilmekte
dir, 

(Sonu: Sa. ! Sil. 1) 

7 ürkiqeqi ziyaretinden Jngiliz sermayedarlarının 
çıkmaja başladı : müsbet neticeler 

BİR TÜRk - iNGILİZ ŞİRKETİ KURULNYO~ 

Memurların taksitle sahip 
olabileceği evler yapılacak 

b" mikdar zammet~ aurelile, bir müddet son~ev, oturanın olacak. - Somervil'in tet . 
KiraY• deır .• _L..a netice ç ıkmq: Amele ücreti ve kereste ua.-, likin çimento pahah. 
kiklerin n muauıcL 

Riket iki üç güne kadar tekra_r geliyor. Petrol mu 
işletecek, tayyare mı satacak? 

. lan Jngiliz rlirli" .. Bu eller mua)yen bir kira}a 

Ş h 
• . crelml" o . A. t k e rımıze • :ı S en'11 ve ~ıraı da ilıave e me suretile memur 

d 1 ından om d'I k serm=ıye ar ar .. ld ktarı in· lara taluıis e ı ece tır. 
V b" i . ek uzere o u e ın, g rışm · vaziyette • 
şaat i~i tahakkuk etmış 
dir. edar· 

öır d'"'mize gore, sermaY 
.,ren ıgı . imlıde bulun· 

lardan Somen'll, şehr ücretlerini, 
duğu müddetçe aınele 

1 0··m-er. 
. t fiyat arını ,,. · 

kere te ,.e çımen ° htellf 
n. !.. için fabrikala~da le ~=mıŞ ve 
mile seselerde tetkıkler y leketi· 

"ğ" • şaat·n mem tasav,ur ettı ı ın labile-
mizde pek müsait surette )apı 
ceği r eticesine varmı,tır. "b" bu 

ICarflerfmfzin bi1dfti gı 1
' h· 

morlara ına 
lngiliz inşaatçıları, me k ni1etf.nde
sus modern evler yapma 

SOMERVlL 

Memurlar kira ile birlikte fazla 
olarak bir kaç Jirayı tedricen nre
rek ~üni!n birinde eve sahip olacak
\:udır. 

lng, 'iz ermayedarları, tetkik , e 
tema .. •. ı netkeslnde bilha.sı a :ım~ 
le ücreı.·~ri 1e kereste fiyatlarthı ga-

) et müsait bulmuşlardır. YrAll7. çimen 
to bn az daha ucuza temin edilebi
ıece'' olursa inşa ederekleri evleri 
de o nisbette ucuza mat edebilmek 
daha kola7lapcaktır. 

(Sonu Sa. S SU.. !) 

Piyasamızdaki vazjyete da·r mufaseal ma.Omat 

ALMAN SEFAREti 

Mtır1'.ın düşeceği habe-
rini resmen qalanlıqor 

Dün. ş~hrimiz~e !ayılan bu havadis üzerine Alınanyayla pelc,ı 
çok ış ya~an pıyasamızda heyecan uyannu,tır. - fJ$1UWızlar 
a~t~nl3: tedıyata moratoryo rn ilan etmitler. - Yuanistan da in 
gıhz lıras~. e.~·:ıs~?' kabul ea i. - Ji>i~ ..bazı küçlik devletler pa 
ralarmı du.~urduler. - hal lada da lırcti düturmek cereyanı var .. 
- Bolşevıkler sterlini düt iarmell iıten'ıftTer. 

< Y••s &ncı saytada \ 

Y le 
Türkiqenin kapısına qakışmu;acak 

ıntızamsızllklar ııardır ,· 
kontrôlsuz uk kontrat edıtmelidir 
Galata rumriık )oku salonundn haım.llan,ı m~kannen ücıetleri 

den •;ıaada ad la ısrnı la 1 ah i istedi ind~n H bu i in konfı·olsuz bırakıl

~ı~ıntian ) olculaı· şıku:H• t ıetmektt>dir. Diğeı ~ir şika.)et de. hiç bir seb~ 
ıstınat. etnwk izin ,)Üzleı.ce. .tc sicinin rınl.ma bırakılmasına rağmen dl 
ğer )iizlcrce, tc )kinin i~eri alınmama dır. 

Bilhass~ lstanb~lda )azı gt•~iıcn M" rlr H! uri)elilt·ıin aHietı mü• 
n el file ttltn a1'.şam liirtıı. kn'bbalık otdtttJ içli\\, lMib. ettghniı intnam· 
sızlıkl:ır di' ı ati ceıbcdecek 'e Turı1 heı,ın k:vu:-;ınf )· ı .... mııacak ı tr 
mahı~' tfe ıc ı. Utl<. dn r makamın Galata gümriik- )'oku alon unu kon
trol etme inı temenni ederız. 

~imi hnm.ıl, bö) le ng ır ) ü1der l\ltında ezilir,. hay.at nı güç kazanır. 

Kimi 1'nmal da , ıa,a n g'ümrük ~~ıloııunda ;etli)i, yabancıyı iz'4ç edip 
mant·ksıı clercccde para alı r. 

Yeni petr sondajları 
~~~~~~~~~--~~~ 

Mur.eftede ü,çüncü bir kuyunun 
açılnia ına başlandı; Midyatta da 

yeni sondaj ar yap.ılıyor 

Midyatta yapıl c;ı.k yeni sonda 
yerini tcsbit ctm k icin hararetle çalı· 

şılmaktadır. Do u Anad luda uzun bi 
tetkik gcıisf y pm ş ol n tan~mış je 
log Makson bura ki ek" n çal ı~-

nna iştirak cylcmckt d r ı 
D. Maksonun Dogu Anadoluda ilk 



Vekillerimiz! "H it 1 er' e 1 Habeşler 
Artoinde ba%ı madenlerin 
işletileceğini vadettiler 

Arti'rin, 29 (Kurun) - İktisat 
'ekıli Bay Celil Bayarla Maliye 
ek;li Bay Fuat Afralı şehrimizi 

dun\.ü ziyaretlerinde vali Bay Refik 
f{orliltan tfe birlikte vilayetin ikti -
adi ve mali işlerini tetkik etmişler-

dir. 
Vekillerimiz villyet içindeki Mar 

pl bakır madeni ile Kuvarşhan ma
deni .. •!n işletileceğini vadeylemiş
lerdJ'. 

Riik6metln de Çoruh itine ~Öıl!lter 
aiği bu lütufları halkın hükümete 
karş olan şiikranını bir kat daha 
arttırmıttır. 

VNfllerimiz Karsa hareket etmlt· 
Jerdir. - Zihni 

lnhlaarlar Veklll Saınauna 
dtindU 

Kare, 29 (A.A.) - İnhiaarlar veki
U Ali Rana Tarhan maiyetindeki zevat 
ne beraber bugtin kuabnıııa ~ 
ter ve incelemelerden sonra SamSuna 
d8nmü§lerdir. 

aarif Vekili Ankarada 
Ankara, 29 (Telefonla) - Maarif 

Vekili B. Saffet Arıkan bqün tehrimi
•e gelmi§ ve istasyonda dahiliye mila • 
tepn, emniyet işleri umum mildUrU, 
~ belediye reis mua'Yini, emniyet mil· 
dUril ve bir çok meb'ua tarafmdan br
;ıtanmııtaroır. 

ispanyada deniz 
harbi başladı 

cevap,, 
Milletler Cemil}eti 
assamblesinde müza
kerele,. devam edi9or 
Cenevre, 29 - Milletler Cemiyeti 

asambilesi bu sabah yine toplanarak mü 
zakerelerde bulunmu§tllr. Kanada bat
bakanmdan sonra söz alan Avusturya 
hariciye bakanı Schmidt bugün aulhun 
anca.k Milletler Cemiyeti gibi kuvvetli 
bir beynelmilel teşekkülün filt mesai -
siyle garanti edilebileceğini söylrmiş ve 
bu müesseseye, hariç kalan devletlerin 
girmesinin lbım olduğunu ileri sür -
mUıtür. 

"HITLER'E CEVAP" 

Moakova, 29 (A.A.) - tzvestiya ga

lngiliz himalJe&ini niçin 
istiyorlarmış? 

Cenevre, 29 (A.A.) - Habef dele
ge h~yeti, genel sekreterlik vasıtasile 
Milletler cemiyeti azasına, İngilizlerin 
Batı Habeşistanındaki vaziyet hakkın
da cumartesi akıam verdikleri notaya 
bir nevi cevap teşkil eden bir tebliğde 
bulunmuştur. 

Bu tebliğde son felaket esnaaında 

bazı Habeş reislerinin İngiliz himaye
sini istemek surctile ancak gelecek için 
bir kurtuluş ve istikliil imkanını elde 
tutmayı istihdaf ettikleri, bununla be
raber ilk haberlerin doğru olmadığı bil. 
dirilmekedir. 

Alm~nyada bir teşkilat 
daha kuvvetlendiriliyor 

zetesi Milletler Cemiyeti asamblesinin Berlin, 29 (A .A.) _ B. Hitler iş 
bu içtima devresinin Nlirenberg teza • hizmetinin devamı ve bu servisin kadın 
büratına bir cevap mahiyetinde olarak ve erkek miktarı hakkında bir cmima-
dcvam ettiğiıl bydeyledikten sonra t . t' İ h. ti" • üdd t• 
d

. k'. me neşre mıt ır. ş ızme nın m e ı 

ıyor 1 • 1 1 k B · b. · · 
Ed D lL-- k nd' __ ,_, __ 

1 
• a tı ay o aca tır. u servıs mensu ınının 

en ve e uu. e 1 --t e ·k 'lk · 1936 da ilk · rindeki demokratik • 1 karı mı tan ı teşnn n tcşnn 

h~ bi ika .. pred n•ap. ~-'-' ! 1937 ye kadar 230 bin, ilk teırin 1937 
ıç r ıu ate mıu.aa e etrmyeçauerı- • • • 
• .. • . • . den 1938 senesınan ayna ayına kadar 

nı ıoylematlerdır. Dıin taraftan Lıt - d 275 b' k · ı __ ,....._ ş· d.lik ihti-
• of da be·-.-1-:.ıeı ku eti • 1 a ın oşı o •~uT. ım ı 

vı.n 3 ·-- V'Y erm JUNı .. lan kadml h . h" ._ • ....:___ x.-d - L-'-'- da lak b. yan o ara ma aua ıı ızme-
ı.-... u ••• ıgı naa&1n par ır . ·1 b " _,_ ktır 
a.....LliJ ulh .. • 1 ___ tı ı erde mec un \Wlca • 
..a J'llPllll! ve ı u ınutecaYDe 'IMU"JI 
himaye için yapdac:ak fili mücadelenin 
yoluma söatsmiftir. 

ITALY A BEŞLER KONFERAN. 
SINA GELECEK 

Roma, 29 ,(A.A.) - İtalyanın beş -
ler konferansı hakkındaki vaziyeti de -
ğitmi§ değildir. Bu konferansa faal bir 
ıekilde ittirak etmek niyetinde bulunan 

İş hizmetinde çalıpn kadm miktarı 
nisan 1937 den itibaren artınlacaktır. 

Yunan kralı lstanbula mı 
gelecek?. 

(Ü.ıyam Birincide) İtalya, hazırlıkların süra'tle ve tam o -
Bbk6•et gemllerlnden birinin n larak batarıhnasmı temenni etmekte -
iıobınduiuna pre, Gravina torpl diı:. 

Sof ya, 28 - "Zora" gas~esine Ati -
nadan. bildirildiğine göre, Yunan ıaze
teleri kral ikinci Yorgi'nin yalanda An
karayı ziyaret edeceğini yazmaktadır • 
tar. Kral, Anmadan aonra Belgradı Te 
Bükreıi de ziyaret ecı.oekUr. 

m11hribinin asilerin Almirante Cer ALMANYA YA HAK VEREN DE VAR 
em kruvar.örU tarafından CebelUt 

helasının methallade Wn 
ruam prbmda batınlmıt oldafa 

yleamektedir. 

Komtebia aclnadüi Fraum .,.. 
u, Gram.anın botalmaktaa kur

lli'Rf olan mtlrettehatmı toplamış 

H~1'6me&ln diler bir mulariW.la 
e ulllumrtla Almirante Cenera 

ftSirtl tarafından takip edilmek 
ol-lafu riva7et ffilmektedlr. 

LER MADRITE lLERLlYORLAR 

Paril, 21 - Sevillaclan bildirildiği-
ıare Miler Toleclodan lladrite clof• 
SO kilometre ilerlemiflerdir. Çok ya

ıehrin kapılannda bUyWc bir mu
e olacağı talımin edilmektedir. 

Diğer taraftan, aailerin Şark ve Sa
ncoua ordulanıun ayn ayn Madrite 
:dojru ilerledikleri bt1din1mektedir. 

!MARKSİSTLER ARASINDA ECNE
Bi ZABİTLER 

BeVin, 29 (A.A.) - Pariıten Dnb. 
ıjjaııaeııaa bildiriliyor: 

Toledodan haber verildiğine gö
' eon çarpıtmalarda ölen Markaist as

leri araaında bir çok ecnebilere Te 
e ilç Sovyet zabitine tesadüf e-

Londra. 29 (A.A.) -Timea gazete
ainde mubafuaklr aaylav Sir Amold 
Wilson, Almanyarun müstemlekeler 
hakJandaki dileklerini haklı bulmakta 
ve demektedir ki: 

BUtün deniz aşırı topraklarını Al • 
manyanın elinden alan Veraailleı mua
hedenameıi ahkimmm değiştirilmesi 

1inm geldiğini teslim etmekteyiz. Af • 
rika meselesi çok yakm bir zamanda o 
kadar mUfkiil. bir tekil alacaktır ki, bu
nun halli için bütiin büyük devletlerin 
beraberce hareket etmeai llzmı gelecek-
tir. 

-----------------------------
lngiliz sermaye

darları 
(O styanı 1 incide) 

F~kat esas itibarile İngilizler, ta
avvurlarıaı tatbik sahasına ko~a
bilec .. klerinden emindirler. Türklerle 
lngtUzlerden mürekkep bir şirket 
1.Ul'1l.1acaktır. Bu husus, prensip iti· 
harile kararlaşmıştır. 

Ankaraya gitmiş olan sermayedar 
Jar~n Somenil nsmi makamlar
la da wmas ederek vaziyeti daha 
tasrih edeceklerdir. 

Diler sermayedar Veb, lngilte

Ispanya tahtına ~eçecek 
olan prens öldü 

Viyana, 29 (A.A.) - Karlistlerin 
İspanya tahtı müddeisi Prena Carlos 
de Bourboun'a dün bir otomobil çar • 
parak yara!amıı ve prens, bu aabab 87 
yaşında olduğu ha1de vefat etmiştir. 

Romen Başvekili 
elçimizle gör üştü 
Bükreş, 29 (A,A.) - Anadolu a

janA.nm hususi muhabiri bildirmek

tedir: 

Bugün başvekil Ta taresko ve ti -
care.. nazırı Bükreş elçimiz Suphi 
Tanrıöveri kabul etmişlerdir. 

Öğleden sonra el~imiz ile Roman 
ya ticaret nazırı \'e milli banka 
gene~ direktörü ticaret nezaretin
de toplanarak iki memleket arasın
daki ticari mübadele vaziyetini 
miif31ea etmişler ve bunun neticesi 
olarak Türldyeclen mal ithal eden 
hiccarlar lehine gea!t miisaadelerde 
hulurma11 kararlaş1ırmışlardır. 

Nirkiyeden mal getirten tüccar
Jar da bu sabah ikinci defa elçilikte 
!>ir toplantı yaparak dileklerini 
bildirmişlerdir. 

Roma. 29 - Toledodan bildirildiği
~re son muharebeler esnumda dO. 

hilk<tmet tayyarelerinden ba
lngiliz zabitleri tarafmdan ida

tedlldifi garulmUftUr. Bu tayyareci• 

redeki ıerikleriM malGmat vermek ----------------

en bet zabit 51nrilttilr. 

ovgetlerin bilkııwe 
artlımı doğru delil 
ltalyanm İl!lpanyol adalarından 

iK&li iizeriae SoTyetler Birli 
e bir miting yapıldıfı ve bu mi
de Stalinln bir nutuk slyliye
t5Jt1L11yollara flilea yardnn e4lil-

üzere Londraya gitmişse de çok 
s&t'llltden tekr~r lstanbala gelerek 
Ankarada Somervile mülaki ola
caktır. 

Bütün temular neticelenip esas 
faal:yet programının tesbit edilmesi 
ifi aumadığt takdirde - ki buna 
;Jıtimal verilmiyor - yeni Türk -
lngt:ız inşaat şirkefüıin bir kaç ay 
içinde fiilen kurulmuş .olacağı tah
.nin "dllmektedlr. 

(Rikete ait yazı 3 üncü sahif emiz-
dedir.) 

ae karar verildlff yazılnnşh. -------------• 
n Ankara Sffyet elçllitfnde 

ız tahkikatta bu.nan aslı 
~ı haber aldık. 

kara, 29 <Hususi) - Ankara 
mahafill İspanyaya tayyan 
ek ve İspanyollara bilkUT

m etmek meaelmini katiyen 1 
alrmetnektedfrler. 

, banan 11mmal bir harbe 

başlangıç olaağını SÖ) lü) orlar Fa 
kat bir kaç gündenberi yalnız l\los
konda delil , btitiln Snvyet şehirle
rinde İspanya hükumeti lehine 
büyük tezahiirler, mitingler yapıl· 
maktadır. Ve Sofya gazeteferinden 
naklen (Haber) refıkimizın husus! 
muhabiri tarafından bildirilen hava
dis MI dMtten doinıdur. 

URFA GOMROK MUHAFAZA 

MEMURLAR.iNiN ITIRAZI 

ŞURAYI DEVLETI'E 

Ankara, 29 (KURUN) - Devlet şu
rası umumi heyeti, bundan bir kaç ay 
evvel Urfa mıntakasında tasfiyeye tabi 
tutulan gümrük muhafaza memurlan
nm itiraz evraklarını tet'kike başlamr~
tır. Bugünlerde hükmünü verecektir. 

SOVYETLERLE Y APACACIMJZ 

YENl TiCARET MUAHEDESi 

Ankara. 28 (Telefonla) - Sovyet
lerle aktedeceğimiz yeni ticaret anlat
ması müzakerelerine iktisat vekilimizin 
seyahatinden dönmesini müteakip ba~
lanacaktır. Bunun icin gerek Sovyetler 
ve gerekıe tarafımızdan yapılmakta o
lan iptidai huırhklar bitmiıtir. Yeni 
yapılacak anlaşmanın Sovyetlerie olan 
ticari münasebetlerimize daha büyük 
bir hız vereceği anlatılmaktadır. 

Ve n i Ad 1 i ye Ankara paraf 
ta y i n 1 e r i kulesi 

Ankara, (Kurun) - Adliyedle- Yapılmağa başlanı 
rllerimtz arasmoda son yapılan ter- Ankara. 29 (Telefonla) -
fi ,·e nakillerin bir kısmını diin deki atIJ poligonunun arkasın 
bildirmiştim. Geri kalan kısmının aada 43 metre yüksekliğinden · 
tamamını da bugün bildiriyorum: şüt kulesinin kurulmasına ba 

4•J lira maaşlı 9 unca derece Gö- tır. Kulenin inşaatı ame sonuna 
:ten ceza hakimliğine tahvilen Yalo- ikmal edilecektir. 
va müddeiumumisi Ali Muhterem, Türk hava kurumu bu sene 
43 lira maaşlı 9 uncu derece lncft'U ve Antalya ile Akdeniz ve 
:1aki·u1iğine tahvilen Tirebola haki- sahillerindeki bir ç(,k ıehirl 
mi lbrahim Fevzi, 40 lira maaşlı 9 Türkkuşu şubeleri açacaktır. BU 
uncu derect> Aydın azalığına Ta,·as taki hazırlıklara şimdiden bat 
müddeiumumisi Mehmet lhsan, 40 

tır. 
lira maaşh 9 uncu derece Kiitahya 
~üd~eiumumlsi mua,·inliiiM terfian Ergani bakır maden. 
Bilt>cik ha.kimi Abdülvehap Fevzi, l 
.fO lira maaşlı 9 uncu derece Urfa geni tesisat IJapı aD 
müc!'eiumumiliğine Emirdağ hukuk Ankara, 29 (Telefonla) -
hak.mi Mehmet Sedat, 40 lira maaşlı baJm Jirketinin sermayeainin 
~ unru derece Ankara sulh hakimli· yondan dört buçuk nµtyona 
~inP. o yer milddeiumamf muaviale- sına karar nrilmittir. Bunun i 
ı-ind<:?t Mehmet Talat, 35 lira maaşlı ket umumi heyeti 15 teıriniaani 
10 ur.cu derece Söğüt müddeiumumi maa çağınl1111Jtır. 
!iğiı .- terfian Jstanbul icra memur Şirket Erganiden Frata kadar 
larım an Mehmet Turgut, 35 lira kablo ile ıehir Wıerinde bakır 
ma:ı;lı 10 uncu derece Poshof müd· kolayla§tıracak büyilk bir tesillat 
de:t•mumiliğfae terfian Kütahya ie- calrtır. 
ra memura Jsmail, 36 lira maaşlı f 
ıo nr.cu Mrece sorgu hakimlifine /rlanda ile tic•re 
terfa:n Maraş aza mu'riııi Huu anlaşması 
Remzi, 35 lira maqlı 10 aaea derece Ankara, 29 (Telefonla) - t 
lstanbul mtiddeiumuıl muvfaDliae ile yapacağımız ticaret mukav 
Lülehırps •öddelamumW lılelmet. müzakeresi bitmi§, anlatma Lon 
35 Ura naaqlı 10 1111ea dereeıe Alqe- Faik Kurtoğlu ile İrlanda miline 
)lir mtiddelamumilltlne Sıatbrp müd ri tarafından imzalanmııtır. 
deiumamlsl Haydar Ned,, 35 lira 
maath 10 anea derece hmir mltWei iMAR VAZiYETiNi TETKiK 
uınuml maarinliiine Hafik •ltltlei- BELEDiYELER ARASINDA 
amum18i Cevat, 35 ltra maa§h 10 u ANKET AÇILDI 
cu derece Söiüt lıukü laWautble 
tallvflen Bünyan llakak hikimi A- Ankara, 29 (Telefonla) - D 
u Rıza. 35 lira maaşb 10 1111ea derece vekileti belediyelerimizin imar 
Bozdoian hikimlijine taı.Tilea Urla Jerini ve ihtiyaçlarını hakiki bir 
mficit!eiamamisi Ki&ıaa Şe.ki, 35 U- tnbit etmek makaadile belediyel~ 
ra 1'48q1ı 10 anca dereee Gediz eaa smda bir anket yapmııtır. 
hikianlijine Çankın icra me•aru Her belediye en ima bir 
Hasan Kemal., 3:; lira maaşlı 10 un- bu ankete cevap vermiye davet 
eu r.c.·rece tSlintiuı sulh 'hlk1mlttfne tir. Dahiliye veklleti anketin 
Ay~:n azıası Nail, 35 lira maaşlı 10 •lındıktan ıonra. belediyelerin 
uncu derece Ankara sulh hakimliği- masnu kofayta§Uracak çareled 
ne f.'atsa müddeiumumi.si Nafi Ba- ve bunun için bir program ya 
ı:;ak, 35 Ura maaşlı 10 uncu der~ce - • Alman sefiri B. Keller bugüıı 
~~nknra sulh hlkimliğtne talebne rimize getmiıtir. 
Adaı.a aza muavini Fatma Müriiv - ----------~1111111~~ 
vet, :?5 lira maath 10 uncu derece vlnt.iine o yer sulh hlkfmi M 
\nkı ra sulh hi.kiırliğine talebile Kimi!, 35 lira maaşh 10 uncu d 
Polı&tlı sulh hakimi lsmail Hakkı, Ankara müddeiumumi mua'YİJI 
35 ;:ra maaşlı 10 uncu derece Ilgaz ne r yer sulh hlklmi Rüat Ot 
hlkiıuliğine Kütahya müddeiumu- 35 lira maaşlı 10 unca :clerece 
mi ı11uavini Hayrettin, 35 lira maaşlı ar.a muavinliğine ü.le'blle ff a 
10 u~cu derece Karaburun hlkim- maallla Bergama aza .,.'flnf 
aiğine Manisa müddeiumumi muavini 1.ıet)Necati, 35 lira maqh 10 
Hasaın Hilmi, 3:; lira maaşlı 10 unea dere(e Tirebolu JıAkimlijlne BU 
den.ot"e Lüleburgaz •iddeiamamiliii salh hakimi Siileymall Şnket. 30 
ne <.:zre hakimi Mehınet Feridun, ra maaşlı 11 ind Mrece Dersim 
:ıa Ura maaşlı 10 uncu derece Pazar ı• hikimliğine tahvilen Nosa 
ceza hlkimliğine Olta hakimi •h · eorı" bikimi Ali Süreyya, 30 l 
mel Huh\si, 33 Ura maaşlı 10 uncu maatlı 11 inci derece Ankara 80 
der\!fe Çal mUddefumumilfjine Ar- hikf1nlifine hukuk fakültesi 
dah ır. milddeiamumisi Nail. 35 lira ıanianndan Mehmet Tuğrul, 30 

lft&a'- lı 11 ind dlrece Tokat mıa m&;\sa1 10 unca derece Tosya mtlddel 
umu~iliğine Kastamonu icra me. umumi muavinliğine Adana ma 
muru Hasan Nüzhet, 35 lira maaşlı mesi bakim namzedi Ahmet KA 
ıo 11 •• cu dereee Kaş hi.kimliiine u. 30 Ura maqh 11 iari derece btall 
şak !cra memura Ali En-Yer. 35 lira aza muvi•liiine Tefenni _, 

i1ilhni Ma~tafa Cilmt, 30 lira 
maaşlı 10 uncu derece Ardahan hi- iı ll inci dC'rece Niğde aza mua 
kimlöğine Tunceli lcra memuru Meh Jijinr Düzce f'Orga 'hakimi L4 
.-.et Ali, 35 lira maath 10 unca •e· :!Q lira manşh ıı inci derece A 
rece Ankara sulh hikimtiğine o yer aza muavinliğine o yer hildı:ı 
•za muavini Nefise, 3:> lira maaşlı ı.e&lcrinden Meliha, 22 lira ma 
10 unca derece Hınm müddeiumumi- Çivril sorgu ha}lim vekilliğine A 
liğitıP Erzurum icra memuru Ahmet mur 110rgu hakim vekili Mehmet 
Cevöet, 3~ lira maaşlı 13 uncu dere- miz. 2% Ura maaşlı Nusaybin 80 

ce l\.iyceğlz müddeiamamfliiine O- :ıilum •ekilli;cine tahvilen Çivril 
dem·ş icra memuru Mehmet Tevfik, ru ntkim vf'kili Mch••t Cclalet 
33 Ura maaşlı 10 un~u dertte Şile 22 Ura maıışh Botaz'fıYan sorgu 
müddeiumumiliğine t~tanbul icra Kim u~killiğlne tahVI rad 
memura Mellmet Ruih, 3d lira.... Rreit isi tı0ı-gu hakin. nNH Jbra 
il 10 UDC1l dereee Behieai UJdmlill· Llitfi. !2 lira maa~b e•~ar SO 

ne Gölpaun sulh hakimi lleh•et hikim vekilliğin• en 
Nizım, 35 lira maaşb 10 U11C11 tlerete hı\k1m vekili Abdullah lfeh<;et, 
Söğüt mflddeiumumllijine terfian ra cnaaşh ~iverek soga haldm 
lsta:.bul icra memurlarındaR Meh· liıliı:'" eski İnebolu qorgu h 1 ·aı 
met ~·urpt, 3S lira maatb 10 antu Kili Mustafa Keaıa?, 22 lira na 
der .. re Ankara mliddeiumuml •• • lı Burdur sorgu h:ik!m vekilli 
vinlitt:ne eski Mihalt<~ .. tı•ül••• Cida so~u hakim v~kili Deh e 
miat Şuayıp AvM, 3S llra maq1ı 10 lira mae~lı Erdek sorgu h 
ancn dere~ Ankara mfiddeiamaml vekııliğine Bayburt sorgu h 
•aa\'inlijine o yer nlh hübai Ke- veluU Ihsan. 22 lira maaşlı 
:nal Bora, 35 Ura .:aqlı 10 un de- özll r.orgu hAkim ve'<i1Uğine Sa 
ıece Ankara mld•efa•a.t maa'rin mıı sorgu ili.kim vekili Ali 
!iifne o yer aza mauini SlileJJU• 40 Ura ma:ışlı 9 uacu der~ t< 
:\Iuh~ttln, 3:; lira maaşlı 10 uncu azaf•faaa Kırşehir aza 
dence Ankara müddeiumumi mua· flya" Oğuz tayin kılınm 
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YAZAN:. l ngil.iaceden çeviren: 

Agatha Christıe V. G. 

Puvaro genç 
ellerinin 

kızın dudaklarının ve 
titrediğini gördü 

- Öyley.e çok iyi: Ben de aizin gı"bi 
tanhulda biç durmadan ıeçeceğim. 

Miralay bu aö2ü qlaDckJe bera~ 
r§rsındaki genç kın .ıimJaımı Ye: bi

kıurmıştı. 
Bunlann konop•"'lamu uzaktan ta -

kip eden J4.. PuftrO içüıden kendi ken
dine "miralay kıza AP r,, diye diifünü
:yrdu. Yıne J>uyaro miralayın komplrtı
manına kadar kwn yanında gittiğine 
dikkat etmi§ti. 

BirU sonra tren Toros dağlanna gel 
m. Koridorda her iki İngiliz ayakta du
r:ırak 'bu dağların vabp manzaxasıru 

seyrediyorl.ardr. Onlarcb.n çok uzakta 
olmıyan Puvaro genç kızın göğüs ge -
çirere' söylendiğini işitti: 

- Ah 1 Ne kadar güzel! &n ~terdim 
l:i... isterdim ki ..• 

- Ne isterdiniz?. 
- Bu manzaranın zevkini daha iyi 

duyabilmek isterdim! 
Arbutnot bana yecap vermedi. Yal-

nız: 

Tehlikeli bir şey değ.il. Yalnız biraz ta
mirat yapılıy<>I'. 

Trenin g~ kalmak ihtimali var. ta -
tanbula ak§3JD ıaat altryı em be§ ıeçe 
varacaktık. Haydarpaşadan vapurla Köp 
rüye geçmek. oradan Sirkeci istasyonu
na gitmek, Semplon ekspresine yetiş • 
mek lazun. Eğer Haydarpaşaya bir iki 
saat geç vanraak trene yetişemem. 

- Orası öyle. 
Puvaro genç kızın dudaklannın ve 

ellerinin titrediğini gördü. Halinden he-
lecan İÇ.inde olduğu belli idi. . 

_ Sizin için mutlaka bu trene yetış -

mek mi Iaznndı? 
_ Evet. mutlaka yetiırnetiyim. 
Genç kız Puvarodan ayrrldrlctan son

ra. bU' iki adım ilerledi, orada duran 
Arbutnot'un yanrna gitti. 

Genç. kız beyhude yere ~arla telaş 
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Elektrik, tramwar, bavagazı 
icretlerı acazlayor 

Ucuzluk nisbeti lsviçre frangının kıymeti 
sonra belli olacak tesbit edildikten 

Elektn'k, tramvay, havagazr tarife 
komisyonlan önümwdeki ayın ilk on 
beş gününde toplanarak yeni üç aylık 
tarifeyi tesbit edeceklerdir. 

Komisyonlar geçen üç ay zarfında 1 

kömür fiyatlan ile işçi ücretlerini tet
kilc merek yeni tarifeyi yapmaktadır
lar. Elektrik tarifesinde İsviçre frangı 
esu tutulduğwıdan ıı.on günlerdeki 
frank tenezzülü elektrik fiyatında da 
ucuzluğu temin edecektir. 

Dünkü Akşam gazetesinin yazdığı 
bu tene.uülün otwı para olacağı doğru 
değildir. İsviçre frangının kıymeti tes
bit edilip tarifeye esas olan diğer for
müller de gözden geç_irildikten aonra 
elektrik fiyatının ne kadar ineceği tes
bit edilecektir. Tramvay ücretlerinin de 
u bir mı"ktar inmesi muhtemeldir. 

Riket Sağdan itibaren oturan noter 
Fevzi. eli yüzünJe olaralı otuTan 

Mehmet Şükrü, ayalıtalıi bcqJWiP. 
daktilo Münevver 

_ Ben ıeni batün bu manzaranın dı-
Jında görmek isterim. dedi 

- Hişt! Sus! 

etmiıti. Tamir i§i çok sürmedı. On da -
kika sonra tren yoluna devam edebil -
mitti. Haydarpap.ya da hiç gecı1mıe -
den gelmişti. Yolcuların kalabalılrTarı 
arasında Puvaro i;enç kızr Haydarpaşa 

kadar 
geliyor 

vapurunda göziinden kaybetmişti. Xöp- • k• - •• 
rüye çıktıklarr zaman artık onu arama- ) 1 UÇ gune 
dan doğruca Tokatlıyan oteline gitmek Fatih Noterile arkadaş

larının muhakemesi 
_ Ah, evet, hakkınız var. 
Arbutnot Puvaro'nun bulunduğu ta

rafa endişe ile baktıktan sonra aö~üne 
devacı etti~ 

_ Biliyor musunuz, sizin bir mürelr 

biye olarak bir aile arasınd~ ya~ğmı
zı dü~ündükçe ne ka~ muteenar olu
}'orum ! Zalim a!lnderın, ya~mu ço : 
cuklann tahammül edilme% i§kencelcrı 

altında!-
Dcbcnbam sinirli bir güliiJle güle -

rck: 
- Aldanıyorsunuz, dedi. Mürebbiye

lerin bulundukları aileler içinde i§ken
ce ç~lmıe devirle~ artık geçnittir. Val
lahi §imdi çocuk analan, çocuk bebala
n onlardan korkuyorlar ... 

B - üzerine ikisi de sustular. Pu
u soz hall . 1 

varo onların konuşmalarını ve . ~nn 
d. k d" · .. Bu ıkı in-takip ederek ken ı en ıne · . 

giliz bana karşı bir komedi oynuyor gı-
bi görünüyorlar!,, dedi. Biraz sonra o 
bu mülahazasını yine hatrrbyacalrtr. 

Tren Konya istasyonuna gir~i: S~~t 
da on bir buçuğu bulmuştu. tkı ıngilıJ 
biraz yerde yürüyerek ayaklarının ~y;.
şukluğunu gidermek için trenden ın ı-
ler. 

Puvaro koridorda biru kendi ~e~ • 
d. . . hava almak dU§un-
ıne gczındi, sonra . .. .. .. '"nü 

tesile, paltosunu giydi, yiız~n~ .g~u 
b. tkı ·ı dı ayagwına ıaıuğını ge -
ıra ıesar • .. .1.. 
. . d · di karlar ıçın\IÇ"' 

çırdı. ıonra tren en ın ' 
ki isf"'eyona kadar ilerliyerek l~komo • 
. ... ~ . ürüdu. 
tıften öteye doğrU bıraz Y • 

. .1 "den gelen bır ses 
Bu aırada biraz 1 en 

iıitti. Döndü, baktı: d 
karaltısın a 

Ma1'"!12ndiz vagonunun . 
- :r-· . . dr Arbutnot. 

belli belirsiz iki kişı var · • 
_ Mari •.. diyordu. 

Gm kız sözün il kesti: . 
- şld· olmaz! Şimdi oJrnaıf Me~e-

1 H r •ey olup bıt-
le hallolduğu zaman. e :ıı 
ııin ·· 1 • oy e. . r 

p farkettirıneksizin i1Z lCe u -
uvaro özler üzerine adam 

Zakıaştr. Fakat -~u .. s Gen İngiliz kızı • 
akdh meraka duştu. dç. kenidne: 
~ • . ını•tı Ken ı 
·.ın sesını tanı :ıı • 

G • y' dedi. 
-E a:ıp .. şe ,:Acaba biribirlerile kav-

rtesı gun: - ç·· kü 
d

. düşündu. un 
ga mı ettiler?,, ıye 1 rdı Genç 
ikisi de pek az konuşuyor a ~it olan 
kızın siyah bir halka ile ç~vr du 

.. . d" r görünuyor . 
gozlerı çok en ışe 1 .k. buçukta tren 

Öğleden sonra saat ı ~ cerelerden 
birden bire durmuştu. .. en. de bir ta
başlar uzandı. Hat yolu uzller~ de fener-

e: e erın 
kım adamlar toplanmt:ıı• d Puvaro 
1 bakıyorlar ı. 
er, trenin altrna dı oradan geç~ 

pencereden ba§lnI çrkar ' oldugwunu 
d"'kf' den ne mekte olan kon u or. ek koridorda 

sordu Sonra geri çekıler ·1c 
. ""- . Dcbcnhaın ı 

Uerlemek isterke~ ~·-wrı la içinde idi. 
~aqrlaştt. Genç kadın te ş 

.. . diye sordu. 
- ne ftrmI! • . ok. Tre · 
- Merak edilecek bır şey y alı:ıııt 

. k" .. k bir cey atet 
nın altında uçu :ıı 

için otomobiline emir verdi. tekrar 
il 

TOKATLIYAN OTELiNDE 
Tokatlıyan oteline varınca Pu...aro 

evvcU bir banyolu oda tuttu. Sonra ya
zıhaneye gitti. Adresine gelmi1 mektup 
olup olmadığmr sordu. Kaprcr iki mek -
tupla bir müstacel telgraf ftFdi. Tel -
graf Puvaro"nun hiç beklemediği bir 
§eydi. Acele ile okudu: 

"Kaine!' meselesi sizin tahmin etti -
ğiniz gibi ilerliyor. Hemen gelmenizi ri
ca eclerk.,. 

Puvaro kendi kendine: Gördün mü 
i§i 1 dedi. Sonra kapıcıya döndü: 

_ Hemen bu&iin yo~a çıkmam lhmı. 
Acaba SempJon ekspreıine yeti§ebilir 

miyim? 
_ Semplon ekspresi saat dokuzda 

kalkar. Daha epeyce yaktinu nr. Bol 

bol yetişirsiniz. . 
- O halde bana bir yata1r1r vagon bı-

leti tedan"lt edebilir misinir? 
- Hay bay! b~ nıevsimd~ ~lcu pek 

çok bulunmaz. Birinci meYki mı, yoksa 

ikinci mevki mi olsun? 
- Birinci. 
_ Neresi için ? 
- Londra. 
_ Güzel, size Londra için bir bilet 

alayıDl, bir de Semplon - Kale yatak
tı vagonunda bir yatak tutayım .. 

Saat sekize on vardı. Demek kı Sem
plon ekspresinin hareketine bir saatten 
fazla zaınan bulunuyordu. Bu arada Pu
varo tuttuğu odadan eıyala~ı tekrar 
çrkarttı. Sonra aqam yemeğıni yemek 
U re tonaktaya girdi. Garsona yemek 

11:.rladılı sırada omuzuna bir el do • 
kundu, ~ndU bakti: · 

_ vay Mösyö Bulc ! 
_ Möeyö Puvaro! 

Mösyö Buk da onun &ibi Belçikalı 
'd" Yataklı vagon prketinin Belçikada
~,1·meıkeı: direktörlerinden bulunuyor -
d~. vaktile Puvaro da Belçika polisinin 
il ri selen iınirlerindendi. Aralannda o 
s:mandan kalma sıkı bir dostluk var -

dı. 
_ Azizim, sen buralarda ne arıyor • 

ıun? 
_ Suriyeye kadar §Öyle bir ıeyahat 

yaptıaı. Oradan gel~y?rum. İlta~bulda 
bir kaç gün kalmak ıçın burada bır oda 
tutznu§tWll· Fakat gelir gelme& aldığım 

b·r telgraf üzerine hemen bu akpm 
ı . 

ı.ondrayaya gitmek mecburlyettnde bu-

lunuyorum. 
_ Oo! ne iyi! ne iyil Ben de bu ak· 

prn Semplo_n ekspresi ile. Lon~~ ka • 
dar gidecefım. Beraber ııdccegız de -
mek. öyle iae trende görütürüz. 

Puvaro bıyıklar.nın tabalrn içine gir_ 
memesi için çok dikkat ederek çorba -
sını içti. Sonra ctıafına bir göz gezdir-

di. 
(Arka.sa t)(IT) 

Riket tayyare mi 
60tmak iatiyor; yoksa 
petrol peşinde mi? 

Büyük İngiliz ve Amerikan serma
yedarlanm temsilen Avrupa ve Afri
bıım muhtelif yerlerinde iş münase
betleri temin eden me§hUt' İngiliz im
tiyazcw Rikct bu yıl i~inde üçüncü de
fa olarak bir iki güne kadar tekrar §Ch-

Dün yapılan duruşmada 
tarzındaki istekleri 

muhakeme 
reddedildi 

rimize gelecektir. 
Xenc:liainin buraya geleceğine işaret 

olmak üzere namına, bir takım muha• 
berat ve tdcrafJar daha §imdiden yağ
mağa ba§lamıF· 

Rilı:et bundan üç gün evvel, berabe
rinde Amerikanın en büyük müteah
hitlerinden Şmit olduğu halde dünya
nm en hızlı tayyarclerinden birile me
ıafe uzaklıklanru hemen yan yarıya 
indirerek buradan Hindistana gitmişti. 

Hindistan ft Çolrpura mihracesile 
bir öğle yemeği yedikten sonra tekrar 
Tilrkiyeye gelmesi mukanerdi. 

İngiliz ı, adammın. esas itibarile 
bir takım diğer işlerle de ali.kadar olan 
bu aeyahatinin, üzerinde bulundukları 

tayyarenin teşhirile de münasebeti bu
lunduğu tahmin edilmektedir. 

Çtinkü bu tayyare bütün azametine 
ve ağrr mil§temilitına rağmen son za
manlarda, hiç arızasız olarak Atlas de
nizini de çok ima bir zaman içinde geç
mişti. 

Amerikalı müteahhit Şmit ve !ngi· 
Us İ§ adamı Riket'in bu nevi tayyarele
rin de bir gösterişini yapmakta ve sa .. 
hada bir İf teminini gözetmekte oldu· 
ğuna hükmediliyor. 

Riket bu yıl içinde üç defa §Chri
mize gelmiş olmasına rağmen daha ev
velki senelerde de muhtelif ~esilelerle 

Tilrkiyeyc uğramrıtır. 
Öğrenildiğine göre Riket'in buraya 

ilk geli~leri 1922 yılında başlamıştır. 

O zamanlar tngilterenin me~hur si· 
lah fabrikası Vikers - Armstrong'u tem 
sil etmiş ve burada epey müddet ka1-
m·ıtır. 

Me~hur İngiliz imtiyazcısı §İmdi bil
hassa petrol sahasında iş teminile meş
guldür. Gittiği yerlerde başlrca petrol
culuk ile a15.kadar kimselerle temas ct
meıi, Habeşistanrn biltün petrollerinin 
imtt~azını bir Amerikan şirketi namı
na satın almak istemesi bunun karak
teriatik bir delilidir. 

Memleketimizin muhtelif yerlerinde 
büyük gayretlerle petrol sondajları ya
prldığr şu srralarda, Riket acaba ne gi
bi teklifleri haiz bulunuyor? Ve altında 
bulunan, dUnyamn en seri tayyarelcrin·ı 
den biri olan o "Seyyar otel,. ile daha 
kaç defa gidip gelecektir.!? 

Geçende ihtilas ve zimmet madde
sinden tevkif edilen Fatih noterı Me}ı. 
met Şükrü Sadefoğlu ile noterlik ba§
katibi Fevzi ve daktilo Münevver'in 
duruşmaları, evvelki akşam üzeeri di· 
ğer duruşmaların uzaması dolayısile 

başhyamamı§. sa.at on sekiz buçuktaki 
durupna bu sebeple dün öğleden son
raya bırakılmı§tı. 

Dün saat on altıda celse açıldı. He
yet, Refikin riyaseti altında Abdurrah· 
man Şeref ve İhsan'la teşekkül etmişti. 
Müddeiumumiliği Kaşif Kumral temsil 
ediyordu. Davacı hazine na~na avu· 
kat Sami, dava edilenlerden Fevzi ile 
Münevver namına avukat İhsan gelmiş 
terdi. Noter, avukat tutmamıştı. 

Hüviyetler belirtildikten sonra, da
va dosyasındaki muhakeme kararname
si okundu. Bunda noterin pul yaprştır
mağa mahsus defter üzerinde yolsuzluk 
yaparak ihtilas ve zimmette bulundu· 
ğundan. ötekilerin de bn suça iştirak 
ettiklerinden bahsolunuyordu: ehli vu
kufça tetkikata ait raporlarda yazılan

lar birer birer kaydedilerek, mesela 
1930 aenesine ait evrakta kullanılan pu
lun sökülerek başka evraka yapı§tırıl· 

ması, bir defterin yirmi sayıfasr kopa· 
nlarak pullannm alınıp bu müstamel 
pullardan faydalanılması v. s. suretl~ 
rile hazineye ait paraların krınıen ihti
lis ve kısmen zimmet gekillerindc ah· 
konulduğu neticesine varılryordu; 64, 
72 delaletile 202 ve 203 üncil maddele
re göre muhakemelerine, muhakcme.1~ 
rinin kendileri mevkuf olarak yap1lma
sına karar verilmişi. 

llk olarak noter sorguya çekildi, 
Kendisinin, burada muhakemesini icap 
ettirecek bir suç işlemediğini ileri süre· 
rek, şöyle dedi: 

- İddia makamı, benim ahaliden 
aldığım pul paralarını nezdimde abkoy
duğumu iddia ediyor. Bana tevdi olu
nan pu.1 mudur, para mıdır? Ve hangisi 
ise, bunlar kimindir?. Haıinenin mi? 
Yol:sa ahalinin mi? Pul teslim aldrğı
ma clair bir senedim yoktur. Diğer ta· 
raftan tadat yapılıp, kasada para eksik· 
liğine dair zabıt tutulmuş da değildir, 

Ben, ne hazinenin, ne de ahalinin pa
rasınr suiistimal ettim 1 

Diye, uzun ıızadıya kendisini mü· 
dafaaya girişti ve vazife iddiası ortaya 
attr. Sözlerini şöyle bağladr: 

- Şu halde, ortada olsa olsa bir hu· 
kuk meselesi vardır. Bu, ancak hukukt 

bir §Ckilde halledilebilir. Hukuk mah
kemesine ait bir iıtir. Şahsı01 noktasın
dan, bu da.va.ya bu mahkemede bakıla
maz.! 

Başkitip Fevıi. kısaca i§te hiç bir 
ilişiği olmadığım, eski pullan ne ıök· 
tüğünü, ne de sökeni ıördüğü.pli söy
lemekle iktifa etti. Reis Rcfilrin bir is
tizahına karşı da, eski defterleri alrp 
kontrol etmediğini söyledi. Daktilo Mü 
nevvcr de, hiç bir i§i görmediğini, hiç 
bir şey bilmediğini söyleyip yerine o
turdu. 

Noterin hakyerlne verdiği istida da 
okundu. Bunda, ••kcşki ceza reisU&i, 
müddeiumumilik, hukuk hocalığı etme
miş ve ceza usulUnU bUmemiş olsay
dım,. yollu bir bqlan~çla, mev2Uu ba
his itten dolayı bu tanda ve bu mah
kemeye sevkinin tamamile uıulsü:ı ol
duğunu kaydederek, libuma~ yere teı 
hir ve tevkif olundu~una dair uıun uza 
dıya müdafaalar sıralıyordu. Bttnun, 
madde madde okunulması bir hayli sür 
dü. Müddeiumumi Kaşif Kumral, note
rin i§ sahipleri tarafından verilen pa
ralan vuifc dolayısile atauı bulunma
sı, paramn kendi hakkından aayrilinin 
hazineye aidiyeti ve noterliğin ınilra
kabeye tabiiyeti noktalarından ve daha 
başka cihetlerden esbabr mucibeye da
yanarak, bu suçun cezat bir suç oldu• 
ğunu anlattı, ıuçlunun isteğinin reddi
ni istedi. 

Hazine avukatı, bu miltaleaya igti
rak etti. Fevzi ile Münevverin avukatı, 
mUelckilllerinin memur olmadıklann

dan bahis a~tı. Ve serbest brralnlmalan 
isteğile sözlerini bağlad•. 

Müddeiumumi Xftgif Kumral, bat
kitiplc daktilonun da memur uvılıı:ıa· 
lan 15.zım geldiğinden bahisle, t hUye 
talebinin reddi gerek olduğu yclunda 
mütalea beyan etti. 

Salon boşaltıldı. Reis Ref"'· , aza 
Abdurrahman Şeref ve İhsan, mi.ı ake
reye çekildiler. Yirmi dakika ıUrcn biT 
müzakereyi müteakil'• kapılar tekrar a
çılarıllf, karar bildirildi. Davanın ıcvk 
teklini ve bu noktadan rncvcut ,. :-iye. 
tin değişmesini mucip bir hal ıorule
memeıi itibarile. noterin vuifc .. i lik 
iddiası, di~er taraftan baıakitiple d•ktl
lonun memur bulundukları baktmmdan 
da serbest bırakılma iate&i reddedildi. 

Saat on ıekne geldiğinden, durut
marun devanu altı teşrinievvel salı ıil
nü saat on beşe bırakıldı. 



Sinema zevkinizi Yugoslavya intibalar MCJJDE 
tamamlıyacak 

SAKARYA 
Bir kaç gün kaldı. Bekleylnlz. 

Saraybosaa'd sinemasıdır 

c A R u s o ... dan aonr• dUnıanan en bUJUk tenoru Halk '1· l __ s __ P __ o __ R __ ... 111 
••rkllaM mabudu, 8CAL A v• METROPOLiT AN Jlldızı _ ~ 

N INO MARTiNI Balkan oyu nlann
da kaçıncı 

olabileceğiz? 

Kendini%i otuz sene eovelki 
kıyafetleri içinde bulmanıza ra tl 
1 ürkçe bilen parmakla gösterilı 

llnUmUzdekl perfembe alc,ammd3n itibaren 

SARAY Slnemaaında 

Cuip bir mevzua, lWıca ve ihtiıam dolu mizansenlerle baletleri bulunan 

AŞK SERABI 

11 eylül - (Saray Bosna) dayız; 
yani YugNlavyaam en bii,.uk mla
ltimanlık merkezinde. (Saray Boe
na) g'bi ikinci bir mtlslümanhk mer
kezi riaha vardır. Bu da (Moatar) 

1 ürk ve Romen kafile- şehr.dir. Fakat biz (Yeni - Hel'Hk) 

k ten t· enle gelirken g~e karanlıktan 
/erinin merasımaiz ar- içinde geçtik. Onun için orasını ıiire-
şılanmıısının aebebi ne? medik. 

Pran•zca .azıa tllmlnde tagannl edecektir. 
(Saray Bosna) ya daha girmeden 

Atina, 25 (Sureti mahauaada Balkan evnl şehrin etvannda, hattl daha 
t/I oyunlarına yollaclıfmm arkadaflDUZ - köy~erlncle fesler ve peçeler söze 

••••••••••••• ••• ••••••••• • ~-18R~m~~n~~un- ?~~~~~(&~~u) 

I.JANE HAİD'm güzel sesi Te aevimliliii Sempatik İV AN PETROVİÇ 
Z mft1ren.,ıe1 komik THEO LİNGEN ve HANS MOOSER ve ROBERT 
STOIZun nefis muailriai. Bütün Berlin Te Viyana ainemalannda muvaffa-

ldyet kuanan ve önümüzdeki PERŞEMBE akpmından itibaren 

SUMER SINEMASINDA 
G61terilerek sizin de takdir nazarlarile seyredeceğini% 

ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 
"WER ZULETZT KOSST,, 

Operet filminin 1-fhca unıurlandır. 

Pell• Halterleri ı11wwww 1 TEPEBAŞI TiYATROSUNDA 1 
B• T bb• t 1 b ~ı DramKnmı • lr 1 iye 8 e e&I 1. Birincitetrin Perıembe alcpmı i 

Faltilte pencereainden 
halcarlcen düşiip ötdii 

aut 20 de 
MAKBET 

Yazan: W. Shakespeare. Türkçesi : • 
M. Şilkrll Erdem 

Dilıı ukert tıbbiye talebesinden 25 FRANSIZ TiYATROSUNDA 
yqmda Şabik, Beyuıttald faldllte bi - Operet Kısım 
namım penceresirıden aplıYa bakar - DUDAKLAR 1 N 
ken, birdenbire batı d&ıerek dllpnÜf, Yazan: Yvea Mirande. MUzik: Mau· 
bapndan •iır surete yaralanmııtır. rice Yvain. Türkçesi: Ekrem Retit 

Cerrahpap hastanesine Jraldmlan Çocuk Kısmı 
yarah. biraz sonra ölmuttilr. Adliye dok F A T M A C 1 K 
tGlll,Blıver Kana. --....... l(tmif, Ya..aüAflf'Qtilty. Ktillr~ ta• 
IDUılfeM etmif, gömülmesine izin ver - wmm•Hı 1 iı 
mittir· Vak'anm, bir kaza oldufu anla-

"'""fbi· 
Babası kızına tecavüz 

etmişi 
Cerrahpapda oturan terzi Saffetin 

km 12 yqmda Fikriye zabıtaya müra
caat etmif, geçen sene annesinin evde 
balanmadıiı bir arada babasının kendi
liae tecariz ederek biJaini izale ettiği
m iddia etmiftir. Teni yablanmıı. tah 
ldbta baflalUDlftlr. 

BlR SABIICAUNIN YENt MARt-

Ç ö pler nasıl 
kaldırılacak? 

B eledige geniş çukurlar 
açılmasına karar verdi 

Belediyenin yeni alınan kamyonları 
tarafından tapnan çöplerin Edimekapı 
ve Şifli haricinde Ermeni mezarbp ar
kasındaki tarlalara dökülmesi o semtte o 
turan hallan ıiklyetlerini mucip olmuı-

PBTt-SabıbJrlardan arnavut Muhar- tur. 
nm Nipnc:ada oturan llecitle Sabahat- BiJhaaa Mecidiyekayü ve Şifli ci -
tin lamhıde iki ldl;Gk çocuğa yirmi bet vanndalri evlere sinekler hücum etmit-
1mnıt vererek arkalarmdan ceketlerinı tir. Mecidiyeköyünde oturan halk ta -
IOJ'IDUf. kaçarken yabl•nmqtır. rafından belediyeye 200 imzalı bir maz-

ALACAK Y'UZUNDEN KAVGA - bata verilmittir. 
KGçilkpuarda oturan !nebolulu Meh _ Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 
metle KaramGnelli Ahmet alacak yU • Uıtündağ dün Mecidiyeköyüne giderek 
Stinden b,yga etmJıterdir. Mehmet br- çöplerin döküldüğü yeri gözden geçir • 
plda Abmedl uğ balrllnden ap au _ mittir. Vah burasuu beğenmemiı, çöp
rette yaralamqbr. Yarab hastaneye kaJ Jetin ıehirden daha uzak bir yere dö -
ClıtrJmltbr. külmeaini emretmittir. Çöplerin kokma-

ması ve sineklerin ÜfÜfmemesi için ıeniı 
TRAMVAYA ~SILDILA~, DUŞ - çukurlar açılıp çöpler buraya dökWecek 

Ttn.ER - Karabaı maballeamde otu- ve üzerleri topraklarla kapatılacaktır. 
ran l l yqmda ŞUayiple Kadirıada o - Çöplerin yakılmasınm çok masraflı 
taran 16 yafIJldak Zeki Topbpı tram - olduğu anlaııldılrndan bundan •az ıe -
ayına aaılmlflar, bu suretle Şehremini- çilmiıtir. 

De p!erlerlren Çatalcadan gelen otobU -

.da çarpma• Uzerine yere dUflllUfler - Bir suçlu mahl<iim oldu •• 
tıd çoculr da mubttlif yerlerinden 

,.araJammılar, bastanl!ye kaldmlmıt -
lardır. 

Büyükada kaymakamı 
dün gömüldü 

Bu yıl temmuzunun yedisinde, Ça -
talcada bir mer'ada havyanlarmı otlat
masına müsaade ctmlyen Nurettini so -
pa ile döve döve ölümüne sebep olmak
tan suçlu Hüseyin, fstanbul ağır ceza 
bakyerince dört yıl ilci ay ağır hapse 
maJıkOm edilmititr. O kadar müddeti 
kanuni mecburiyet altında tutulacak, ~ 
lenin kanar Huriyeye de bet yUz lira 
tazminat ödiyecektir . 

Bu davaya batkı bir noktadan dahil 

duğu vapurla dün Yunaniıtana geldik. ya r.irlnee i8e bu feslerin ve peçe-
Pire limanında ilk tuhafımıza pden lerir• mıktan daha slyade çotalı· 

hareket gerek Romen gerene bizim yor. Hele bazı kadınların kryaf etle • 
sporculann en kU~Uk bir merasim bile rl o.tuz sene evvelki Tilrktye kıyafet.
yapılmadan katplanmaaı oldu. lerinf andırdıfı için (Saray Bosna) 

Yunanhlınn bisi biç olınula bir kaç ya ıtk TUan bir Türk kendU.inl ta
büket çiçekle karfıhyacaldaruu umuyor rlhin eski bir devri lçentne dönmüt 
duk. Halbuki nhtnnda Yunan spor teı -

bir ild ki 1 sanıyor. 
lrilitma mensup ancak 1 ve (&ray Boana) ile eül Tilrklye 
4-5 de gazete fototrafçmndan betka arasmdaJd bu bentıerlik yaJnız 
kimse bulunmuyotdu. Bu sopk istik - kıya~etlere mahsas da delfldlr. Şeh
bal merasimi aruında en çok gücümü- rin möhlm bir kunaı, camileri, med
.se pden de, Romenlerin hiç olmazsa reaelerf, çar11 ve pazarJan, evleri 
Romen bayrakb otomobillerle gelmit ae. ve ittkklnlarile tamamen eski lzml
faret erkim Te vaı.ndaflan tarafından rtn, yahut Bursanın bir parçası ıi
kartılanmıı olmalann:ı rağmen, burada bidfr Bu haU girilnce buraya gelen 
Türkiyeyi temsil edecek aporculanmı - bir Tirktln duydulu ihtiyaç, kar· 
zr, sefaretimize mensup bir tek kapsc> plllltı ilk çıkan Bosnalı ile t8rk~e 
nın bile karplamamaaı oldu. konuşmaktır. Fakat hali, taYn, mu-

Pireden otObilalerle Adnanm en met hitlnin manzaruı itibarile otuz 
bur otellerinden Arkopol'e gidildi ve sene enelkl Tilrldyeıda bir ferdi li· 
sporcular evvelce huırlanmıt olan oda- bi girtlnen ve hakikatte de iyle 
larına yerleıtiler. olan bu Bosnalıdan her hanıt bir 

Sporculara refakat edenler Te biz llÖze t&rk~e ce.ap almak m&mkOn 
gazeteciler Akropol'dc bot yer olmadı- oJamas. 
ğmdan batka batka otellere dapldık. Oamanlıbk deninclen kalmıı 

Öğleden IOnra aut 4 de kadar çok ttir~re bilenler mllstena olmak ize· 
kalababk vapurdaki ralaataıs yolculu - re &tana m&sUlmaalan ile anlaşmak 
ğun acıanu çıkarmak için herkes iatl - için 'l!latlaka bopıak(a konupaak lA
rahate çekildi. Aqam üzeri bizim atlet-

ler, Ballam ~ ~pılacaiı -... ,zun=nabu.r tJO'şnıikçaJT 81~nın 
hw: Atina. 1~ lidere~ ilk o~- ectelat bir leh~eal oldllfuna 81y16-
nı yaptılar. yorla". Yaal mtl8lflmaa Te ldristi

Bunda ayni umanda Yunan takımı yan btltb Bosnalılar ayni dili ko
da çalıpnakta old'!iundan, biltiliı atad- nU§Qyorlar ve Sırplarla, Slovenler· 
da büyilk bir atletik f:ıaliyet nazan dik- le, yine ayni dili konupn Hınatlar· 
kate çarpıyordu. Kopn, atıı,an, ~ la pıklll anlqıyorlar. 
yan yil.ıden futa ıenç arasında bizim Dikkate deler bir noktadır ki 
çocuklar da fedenayon reisi Vildan A- (San.y Bosna) da tirkçe bilenler 
!İrin nezareti altında bir saate yalan nadlıı: deailecek derecede u oldata 
çabttılar. Ve saat 5,30 a dofru otelle- haldı. alaaanea kon11f8nlar çoktur. 
rine dandWer. Akpm üzeri yapılan bir Bun •bebl de "Bosna - Hersetln 
gezintiden eonra erkenden yablds.. ilhakından aonra AV11&turya - Ma· 

Dün alqam "" bu sabah plam Yunan eartstanın ba haftlide sıkı bir tem • 
gazeteleri gerek Romenlerin .,. gerekse sil 81,...etl takip etmesi, halk ara-
bizim kafilenin resimlerini baaarak u - sında almanca dilini ya7maia ehem
zun uzun yanlar yumaktaclırlar. Bil - mlyrt vermesidir. 
haaa bizden daha çok bahsedilmekte (DOBna) nın merkezi (Saray Bee
ve bizim resimler daha mutena yerle. na) •>ldatu slbl (He111ek) in merke
re konmaktadır. 

7 inci Balkan oyunlan neticeleri hak zl de (MMtar) şehridir. (MMtar) 
da •.apkl (Saray Bosna) ıtbl bir m&s

kmda umumi kanaat bizim Romenler· Ulman ,ehrldlr. Fakat dikkate 
den iyi neticeler alabüeceiimb merke - ------------
zindedir. Hattl biznt Romenler bisim 
UçilııcU olabllecelfmizi kunette amit 
ettiklerini söylemektedirler. 

Yunanblar bu sene her samankin -
den daha iyi çalqnuf bulwmaaktadır -
tar. 

Bertin olimpiyaclmdan hentb dönmilt 
olan atletleri formlannı muhafaza et -
mek için ne mUmldlnae yapmqlar ve 
yapıyorlanmı-

Yuplavlar da apğı yukan ayni 
vaziyettedirler ve ikincilik kendileri i • 
çin muhakkaktır. 

Kafilcmız bugünü hafif gezmelerle ve 
istirahatle geçirectk ve yann da Bile -
den sonra Meçhul Askerin mezanna bir 
çelenk koyacaktır. 

tki gün sonra ba,ııyacak milaabe • 
ftlar için, 80 bin kifilik •tadın biltUn 
biletleri bugünden satılmıt bulunuyor 
ve birincilik kendileri için muhakkak 
olduğu halde Yunanblar da 7 ci Balkan 
oyunlannın neticelerini tam bir beye -
canla beklemektedirler. 

bir o,undan IOllra z....-2 berabere kalın
dı. Çanakkale kupuı mUnaaebetile ya
pılan nuıçla Ankara futbolünde bir ıe
rilesM oldutunu g6aterecek mahiyette
dir. Meleli dQnkU maçta Çençler \fü
lili oyun tekniğ: itibarile hiç de geçen 
seneki Gençler Birlİiine benı~İyordu. 
'Halbuki takımı tq':il eden oyuncular 
beıııen hemen ıeçen aenetdnhı ayni idL 
Eneıid hafta yapılan maçta Çankaya -
ya yenil~ bal&e pmpiyonumua Ankara 
GOcünün bu yenilmesinin batlıca uild 
oyunc\llann tah•t bir teferrllt kaypau 
ile oynamalan olmuftu. Ayni ruht bllet 
dün Gençler Birliil oyunculan araamda 
da göriUmUttUr. 

Biz Ankara futbolculuğunun inklp
fmı baltabyan bu iıaleti ruhiye ile, daha 
fazla k8k ulmadan, mücadele edilmesi
ni tavsiye etmeyi Ankara futbolUnüıı 

inldpfı namına zaruri görmekteyiz. 

KiiçlJ/cler bisiklet ,arışı 
yapıldı 

değer bir noktadır kf (Sa 
da (J.0.000) kadar yahodl 
ba -,ehrin en zengin ta 
kil ettikleri halde (M 
pek sz yahudi vardır. 

Buna sebep olmak O 
Bosttahların daha ziyaff 
olmuı, (Mostar) '!halisi 
denb.,rl ticaret ile yoğ 
lunması gösterilmektedir, 
la (Moetar) da yahudiler 
Hona) da oldufu gibi it 
tutunup lnklpf edememlfl 

«kmanlılık devrinde 
sek btiytik bir vfllyet tfkl 
eclll~l"di. Burası Avast 
c:aristana ilhak edildikten 
idari vaziyetinde btiyQk blf 
~ yapılmlf delildi. 
sek bOyilk harpten sonra 
yay~ seçince dört vi!A.yet 
haknma airamrştır. Ba 
netirai olarak (Saray 
ke&l eski iktisadi faaliyeti 
kaybPtmfttir. 

Btittin YqOBlavyada me 
!ümRnlann miktarı <ı 
tfdlr: bu ıaiktann (700,000) 
nak, (700,000) ni Arnavut, 
i Tih'ktUr. Yani Yugoslavya 
man~n arasında din bf rlifl 
la beraber dil ayrılığı var 
nal•lar ile Sırplar, Slovenlet. 
da :C.. dil blrJlfi olmakla 
din aynhfı bulunmaktadır. 

O~edenberf YugOBlavya 
manlar için dini bir muh 
bul etmiştir. Mtlsltimanlar 
bir kanun ile kendi dini • 
rlnl hndilerl idare ederi 
tiller lsllm cemaati tara 
tihaı ed'ı'.ıdi. Fakat • 
kral Alekaandr Yogoala 
muvakkat bir dfktatörlllk 

millllOmanların dlal 

Sabık BUyUbda kaymakamı Bay 
.. dm BlUmUnii dUnkU sayımızda bü
,ek bir tecuUrle haber vermiıtik. Ce
aueli dllıı 6ğleyln Xadıköy Bahariye 
caddemndeki ibmetgllundan kaldırı -
Juak mot8rle !stanbula nakledilmiı Te 
~kapı dqmdalri ailesi mezarhfma ı~ 
adllmGftllr. Merhumun cenazesinde bir 
ıfGll cloRlan hazır bulunuyordu. lstan
bal wlll Muhittin öıtOndaf ailesinin 
..mnettarblnu mucip olacak surette a -
Wra ı&termittir. 

bulunan Mehmet, beraet etmlıtir. 1. M. A. 

GOMRQK ANBARLARI Çanka9a - Gençlerbirliğı 
Ankara, (Kı.ırun) - Ankara bölgesi ----------~ 

Gümrük eıyalarmın liman idaresine b bere 
tealimi muamelesi devam etmektedir. era 
GAJata ithalit gilmrüğünilıı Uç amban Ankara, (Kurun) - Canakble ku -
ile Eminönü gümrüğü ambarlanndan U- pası maçlarında dömi finale kalan Genç 
çOnUn teslim muamelesi 'bitmiftir. Am- ler birliği - Çankaya- talamlan, dün 
barlann tamamile teslimi ancak bir bu- ikinci defa brfllaıtılar · Bilhaaa ikinci 
çuk aya kadar kabil olabilecektir. haftaymm sonlarmda çok hanretlenen 

bisiklet ajanhğmm kUçUider arasında 

tertip ettlli bisiklet yanp yapıldı. 37 
kilometre Uzerinde yapılan mUaabaka • 
ya yedi ıenç iftirak etti. Bize yeni f8. 

tidatlar tanıtan bu yanıta B. Nuri biri 
aut ı 5 dadikada birinci ve yine Nuri 
adını tqıyan genç de iki dakika farkla J 
ikinci ıetdiler. 

y 
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1-KURON 

1 i'~.r•tıer 1 Avrunadan 
Dokumanların ':#' 

.IJ.nıerika- 1 ~ezintiler ı 
layyare aşısı! 

~:::/peHUm.ıüJyo· ya 19 saatte .• 
suntla illa.iye rami ·e~iJinin lü· , ....................... -................... w _. •••• .._. •• ._. .......................................................... w ... ac-=•----··· ... ·· ... ··-··-··-··1 

:::. -:=.'::!°J:~:~a;;:~ Milletler arasında yeni bir çar- 1 

:.i~m~:::ı~':,i~e :::utıö~~;. pışma sahası açılıyor J 
iıtemem. ElJeki malzemeye, ter· 1 
mayeye Ve ilatİ•a.aa göre ltazır· ...... _..••••••nna .. Hnua•••••••••••••••••••••••••••••• •••-..... •••••••••••• .. •••••••••••••••-••••••••••••••• ... 

lcuvnq bir uer. Amerika için fırtınalı olan şimal yolu mu takip edilecek 
Ben, bu lilmin bana laatırlallr 

ft baflıa bir nolıta7ı ifar•t etmek yoksa daha uzun olan cenup 
iıtİyorum. Ha pn ırrolili Jefi· 
fen, günJelilı laayatını rotatif su· 
rafil _ arlıaJa bıralıan bir mem· 
lelıette yafıYoraz. T eıeklıül ha· 
lintle olan bir cemiyet i,in önde· 
iti lıa7at '"'avvuru lıatlat arkada 
itala., lrabuk devri ve dünkü lıa· 
yat ıelrilleri de ehemmiyetlidir. 

yolu mu? 

Nereden geldilı, nereye gicli· 
yoruz?. 

Gittiğimiz yeri tanımalı için 
gelJjjimiz yeri bilmelı bir zoru· 
rettir. llatilôl memlelıetlerinin ta· 
rihi rıe müzeciliği birinci plana 
almaiarı ıaılece bir fanteziden 
ibare' Jejildir. lhtilcil yapmıf. ve 
yeni hayat Jıurmalı iıtiyen mem· 
ket1, 1 için ileri hamlelerde tek 
relab~r. faflTtmıyan milıya1 mu· 
kayese imlıônıdır. 

Dün ne itlilı, bugün ne olcluk 
.. .. ııhhatle cevap ancak ileri 

sozu~e • 
ile gni araıtndalıi mesafeyi iyı 
tanımakla ıJnilebilir. 

Bamın i~n bol, bol "Jokü· 
man,. toplamak, bu _dokümanları 
tarilı'i teiıômiil "'"'ile yan yana 
getfrmelı icap eder. 

lf • • 

Memleketimizde dokümanı 
t l 

___ L ,,.;;.iqtitilecelı k 
':> p C\1'1CllCUA., • k 

'emle. fırça ile teıbit .edilec~. o 
'ıaJcu p1/ı ıeY rJGrJır kı la~11lıtln~ 
.:J ._ •• 1...-•amalı laun •e r "an :ı. once '"'§& • 
~. . J-ciıaJa hatırlamaya ım· 
gını ru CUP 

kan bulamıyorum. . 
yalnız J.,laal, -iratle veril~elr 

b. k ı...-.bolmaılan, Jaltilra· 
ır arar -ı .. l 

l 1.. clilrnetlen Jolıümatt an ar manve . 1 
topl ımak ve te•bit etmektir ••. 

Sadri Ertem 

DOKUZUNC iHTiSAS MAH· 
KEMESi REISLlat . . . 

'htio;as mabkemesı reııı 
Dokuzuncu 1 • l'ğine 

B. Refik'in tatan~ul ağır ceza re.ıs ı 
.. hal kalan ihtıaaı re-

t • • · • e mun ayını uzerın 1 'dare etmeğe 
. 1' -' . 1 rdan Kema ı 
ıs ıgını aza a k k" sekizinci 
b .1 Asil olan es ı 
a~anuıtır. . .. B y Atıfın ta . 

ihtisas mahkemesı reısı a. 
- · ö tenmektedır. yin cdilecegı s Y -

J efrık.a No. 74 

. . bucak kalktınız? Hen uz 
- Nıçın ça 

vakit erkendi. 
A · ap verdi: • ı:ıı: cev . dı'k şuracık· 

. kadar ııtme . 
Gannoya ve anlattık. 

ta otut,Jp Jconuıtuk 1ctvnldı. 
Remzi Beyin katlan 

Azir tamamladı. karar verdik 
- Gülerle evtcnme~e haberdi. Rem· 

1 ·yen bir 
Bu, bek en~ı . hayretle açıldı, 

zi Beyin cöslen csnce 

onra aydınlan~ : b :ı. e6erim· 
ı Te r... . ,_ 

- Yaaaa · • · .. lümsıyere• 
Güleritı elini sıkarken cu 

oyle diyordu: m ıizc. . Çok 
- Sevinci~i anla~a":ıdu ama. terniJ 

teşekkür ederıın. .Guç ah mesut etsin! 
oldu bu iJ. Haydı ~il umduğu gibi te· 

Bu it R~i Beyın k daha pek 
ı olmaımıtı. Belki atıla~ bu güçlük· 
k .. l"Ller vardı Hatta .e guç ua • 1da kırın' 

ler belki ontan yan yo ' 

Amerikadan Avrupaya hava yolıl 

ılk gelen Lindberf bu seferini bunda 
tam on sene evvel yapmııtı . On sen 
sonra ougün Amerika ile Avrupa ara 
sında muntazam hava seferleri yapı 

hyor Almanların "Hindenburg., vt 
"Comte Zeppclin" balonlarının her haf 
ta muntazaın seferleri var. 

Bu balonlar her seferinde Amerıka 
dan Avrupaya vey• Avrupadan Amerı 
kaya 45-50 yolcu tapyor ve bu sefer 
60-65 saatte katediyorlar. 

Bu ıeferlerin. Jaha çabuk bir zaman 
da. tayyare ile veya deniz tayyareaı ılc 
yapılması d~ yakındır. Bir tar~ftan da 
ayrıca tecrübeler yapılırken, bır yan 
dan da tetkiklerde bulunuluyor. 

Tecrübelerin SC\nuncuıu iki Amerı 
kah tarafınc;an yapıldı. 33 saatte gidıı; 
gelme tecrübesine girııen bu tayyare · 
ciler A vrupadan Amerika ya 19 saatte 
geldiler. Dônuıte de apğı yukarı ayni 

Amerikadan Avrunaya ilk ıeçen tay· 
yareci Lindberı 

!arından geçmekt~ ve doğruca Amerika 
Birletik devletlerine &itmektedir. 

Cenup yolu, deniz üzerinde daha az 
uçmayı temin etmek cihetinden de da
ha fazla elveritlıdir. Bu yolda tayyare 
ancak 30p0 kılometrelik bir deniz at -
maktadır. 

Bundan batka, Aaor adalarına uğra
mak da tayyare ıeferlermi daha kolay
lattırmaktadır. Halbuki, diğer yolda uğ
ranılan Bermud adaları adeta yolun en 
son merhaleaindedir. 

HAVA RAKiPLERi 
Avrupa ılc Amerika arasındaki hav 

yolculuğunda ilk tqebbüsü kendilerine 
mal etmek ıstiyen bathca dört millet 
var: Fransa, İngiltere, Almanya ve A -
merin. 

neticeyi alöılar. ----- ----------

Almanya, balonlarile, esasen diğer 
milletlerden evvel bu seferleri eline ıe
çinnit bwunuyor. Fakat, öteki memle -
ketler onun tayyarelerile de kendilerine 
üstiın bir mevki ıdmasından korkuyor -
lar. Hatta, balonlar bile timdiki halde 
onlar için bir tehlike tetkil etmektedir 
ve yapılacak tayyare seferlerine dokun· 
maması, için, Almanya ile bir anlatma
ya giriımiflerdir!. 

Tecrübenin verdıti neticeye göre. 
bugun iki kıt'a arasında 20 saatte yol • 
culuk yapmak kabi1, Yolcu tayyareleri · 
nin daha ağır gittiklerini düfiintcelc o
lursak bu müddeti çok çok 25-30 sa -
ate çıkanru ki, bu da balonlann sarfet
tikleri zamanın tam yansıdır. 
HANGi YOLDAN GiDECEKLER? 

Avrupa - Amerika bava yolu il.ıe -
rinde yapılan tetkiklerde, tayyarelerin 
takip edecekleri y('ltara göre alacakla • 
n neticelerin değiıtiği görülmOgtür. Bu 
gün, tak!P ... :cdilmesi düJünj.ilen yollar -
dan biri Ja'landa üzerinden i.abr•dor yo
ludur. Bu timal yolu kısa olmakla be -
raber fırtınalara daha fazla maruzdur. 
Halbuki. cenup yolu, daha uzun olmak· 
la beraber daha tehlikesizdir. Bu yolda 
takip edilecek hat Portckizin Asor ada-

BAKAYA VERGiLERiN TOP· 
L4NMASINA BAŞLANIYOR 

Yalova ve Kart .. lda çalıpn arazi tah· 

rir komisyonları reisleri istekleri uzerı

ne bccayiıt edilmi1?crdir. Haziranda i•e 
baıhyan komısyonlar faaliyetle çalıt • 

maktadırlar. Pek \\ozulr havalar müstes-

Belediye 
muhasebesinde 

V f d • Bu anJapnaya göre balonlar Ameri -
1 en en tagın ve kada Nev Jersey'le Florida'ya inecek -

nakiller oar terdir. 

Beledıyede yemden bazı tayinler ya- Bundan batkı, tnıiltcre, Franaa ve 
pılmıftrr. Muhasebe müdi.ır muavini B. Amerika, hava seferleri için yapılacak 
Nail sular jdaresınde abonman şef mu- tecrübelere ayni kuvvetteki tayyare1er
avinliğine , varidat mildliriı Bay Orhan le girmeği ve tecrübeye ayni şerait al -
muhasebe mudur muııv1nli 'ne, varidat tında çıkmayı da aralarında kararla!tır-
mürneyyizı B. Ne'§ct""'V'aridat miıdürh.i m~ardırf .• 

Bu suretle, rakipler mücadeleye, el 
ğüne, masraf mümeyyizi B. Necati mü-

ele vererek ciriyorlar. tki kıt'a arasın -
vazene müdürlüğüne, hah ıubeai me -
mudanndan B. Rasim maıraf mUmey- daki ilk yolcu tayyarelerinin ıelecek 

senenin bahannda veya yazın batlıya -
ybllif.ııe. vune münıeyyizi eki batmü- cafl zannediliyor. 
rakipli&e. aicil mümeyyizi B. 'Himi me- --------------
murin mi,idur muavinl' gine tayin edil -
mitlerdir. 

Bay Neşetten botalan varidat mü -
meyyizligine henüz kimae tayin edil -
memiıtir. Bundan r.aşka belediyede tah
sil mildürliığü ile yeniden ihdas edilen 

ikinci muhasebe müdür muavinliği, Çu
buklu gu depoları mııdürliliil mOnhal
dir. 

IST AN BUL BASIN 
KURUMUNDAN 

İstanbul Basın Kurumunun ıe -
nelik mutat kon&reai 1 Birinciteffİn 936 
perıembe ıünü saat 13 te Kurumun Be
yoğlunda latiklil caddesinde 42 numa -
ralı merkezinde yapılacaktır. Sayın u
yelerin ıelmeleri rica olunur. 

na vıliyettcki butün komiayonlar kıt --------------- ARABALARLA KAÇ KiLO 
EŞYA T AŞINABiLECEK PARA müddetince de çah9acaklardır. Diğer ta-, .. __ _ 

raftan beledıyeye devrc-dilen bina ve a-
razi vergilerinin de ilk tahıili toplanmıt- Dün ve Yann Kitaplanndandır 

tır. Yakında bakaya verıilerin toplan -
1 
.. ____ F .. iy•a.tı-2.s •k•u.ru•ı•t•u•r ___ .. 

1 
rıasın başlanacaktır. 

bitkin bir halde de bırakabıhrdi. 
Acaba böyle mi olacaktı? 
Fakat Aziz bunlan hiç dütünmuyor· 

ôy. o. pndi kendisini saadetin son ba· 
aarnafında bulunyordu. O kadar ki 
anki bu atk tam manasile yalnız ıözün, 

kalbin ve ruhun ihtiyacıydı. Kan ve 
eti hakkını bır n bıle hatırlamıyordu . 

Alqam oluyordu. Glineı kızara k · 
zara Ufka iniyordu Fakat o, Aziz 'çı:ı 
batan doiil, doğan bir glineıti. Körfc 
zin rıun ve bir hulya gölu kadar te· 
rr.iz denızınc karanlıklar çöküyordu. Fa· 
ıcat Aziz bunun !arkında değildi. Onun 
isin artık butun hayat ve hayatın dt· 
korları ı 1 1 uuk içinde yıkanıyordu 

- 52-
Hcr ıkı t rafın aileleri de her ıeyin 

tamam ve iyi olması ı~in dugunü baha· 
ra blrakmak iıtiyorllrdı. 

- Şimdilik nipn yapılsın. 

Diyorlardı. 

Fakat Güler ılk ve &on sözünü il.Öf· 
lemiıti: 

- Hayır. . . Ne olacaksa bir an 
öne~ olup bitsin ı 

Onu kandırmak için uiraımaktan 
bir fayda çıkmamıttı. O zaman Remzi 
Bey ıu fikri ileri sünnuıtli: 

- Nikah da yapılsın. Y alnıı: diıiün 
bahar• kalsın. O zaman beraberce bir 
Akdeniz ıezıntiıine çıkarlar. 

Güler buna da razı olmamııtı. 
Halil Toklu kızının böyle neı'eaiz 

olqundan 11kılıyordu Zaten düğünü 
de onun daha neı'elı bir zamanına rast 
getirmek için geciktirmek istiyordu. O 
zamana kadar iki nıpnh birıbirine da • 
ha yakın olacaklar, hemen hemen her 
gün ıörüıeceklenli. Giılerin böylelikle 
Azize kartı sevıı duyacağına gözile gör 
mlit gibi inanıyordu. 

Çaresiz hazırlıklar butun hızile bat -
ladı 

Azız evın uıt katında epeyce deği -
şıklilder yaptınyor. iki oda ile küçük 
bir aralığı ve banyoyu ayn bır diare ha· 
rne koyuyordu Bu ıkı odanın birisinde 
Güler, diferinde d- ke::diıi yatacaktı.. 
Arada bir kapı vardı ve ayrıca birer ka
pı da evin ön cephesini yarıdan (azla 
kaplıyan bır balkona açılıyordu. 

Belediye zabıtası talimatnameıinin 
11 l inci maddesi dciittirilmittir. Bun
dan aonra yaylı ve tek beycirli araba -
larla 30ô-400 çift be11irli yaylı araba-

Aziz bunlarla u1,;raıırkm ıenç kızla 
bir çatı altında yaııyacafmı düt\lndük
çe kalbini saran ateı damarlannı da sa
nyor, hialerden sinirlere dofru yayılı • 
yontu. Ona verdifi atizU hatırlayınca 
da: 

- Adam sen de ... Bir defa evlendık
ten sonra onu nuıl olu yola ıetiririm. 
Zaten "nilclhta keramet vardır ... der • 
ter. Niceleri. ağlaya ağlaya ve hıçkınk

larla cirdikleri bu yeni hayatta, çok ıeç
medcn kahkahalar atmıtlar; kavuıtuk -
tarı saadeti önceden naııl olup da kes -
tiremediklerine kendileri de tatmıılar -
dır. 

Diyordu. 
Gülere bu değitiklikleri yaptıraca -

tından bahıettiği zaman: 
- Odalarımız ayn olacaktı. Bunu 

zannetmem ki unutaaınız ! 
Diye ideta ihtar etmiıtı. 
Bir iki hafta içinde her ıey bitmiş 

ti. 
Aziz aon hazırlıkları gbzden ıeçir -

dikten sonra Gülere citti: 
- Bir defa siz de ıözden geçirıne 

niz 1 Belki bir eksiği kalmııtır. 
Dedi. GWer: 

- Sonra da tamamlanabılir. Nasıl ol
sa ıörecek değil miyim? 

Diye battan savmak iıtemifti 

Tayyareyi korkun, bir .UaA 
yapanlar mı, yokta uçafın lıerr 
Jüi mi ıuçluJur? Diye J;qüntlü
iüm olJu. Sonra "lraç kere Je lren
Ji kendime: 

- Kullanan Jururken, aletin 
ne •iinalaı var? 

Detlim. Ger,ekten Je bu, 
böyledir. Bir kılıç, 11nır boyla
rıntla. lıahraman avu,larJa ıanltı 
ıavrulur, ıerelle parlar; bir soy 
ıuzun elinde tle iirenç bir cinayet 
ortağı olur. Fakat bir tayyar• i
çin ~n altla 11elmiyecelr ıey, wa
liba bir ilci, olnuuı itidir. 

Dün bir •tuetede olrutlum. Bir 
genç kız, bir tayyareciye •önül uer 
mİf. içinde Qfkın moförü laızlır 
nınca, tayyareci olmafa anJ ~ 
mİf. M elıtebine girmif, çolqm11, 
çabalamıı uıta bir pilot olntllf. 
Ona, bu çetin yollara .olıan, •err 
giJir. Bu Jeierlerle •evtlifine Ja
lta layılı olacafını umayorntUf. 
F alıat tulıallılr aıl barwlan •011r• 

bQflam11. Kczcafız, luıualanınc.. 
hava bilgileri artınca, tay)'tlre 
tlümeni gibi •önlünii de lrallarr 
malı öfrenmİf. Peruaneden tlö
nelılilı, berzzintl~n uçanlı/r Jerri 
alnn, Ve nilaayet kendini yolılr 
yınca gönlünde ulıi atlnntlan laig 
bir iz lııılmaJıfını görmiif. 

Bır ltölrten tlefifmeyi, o, tar 
yareye ueriyor. Bulutlar arcuına 

yiÜr•elmelı, anlOfılan ıenç lnm 
erlıekleri lıaTınca ıöutleainJe rör 
tnmit olacak. T opralı ünümle 
lıaynOfan bu maltliiltlara yiirelı 
tıibi bir hazine uerJifin• lıimbilir 
lıaç lıae pİfman ollrtllfturl •• 

Artılı ltelıimlife yeni bir yar • 
Jımcı çılıtı Jemelı. BunJan .anra 
aık gibi ıardmaz, Jilıilma bir ir 
yarcuına tutulanlara tayyare er 
fUI yapılmalı ıerelt. .,,... 6lr 
tah olan fU İf, acaba yaran 6ir 
rulıiJtlf ve ilim lıonuau olur ma 
ie,.,in~; lıimbilir, Wlıil •• 

s. Gezgin 

TiCARET ODASINDAKJ 
KONUŞMALAR BiTTi 

Ticaret odası saanyi ıubeai muhtelif 
aanayicilerin dinlenmesi etrafmda yap • 
tığı toplantılan dün aon olarak ppka • 
cılan dinliyerek bitirmiştir. Şimdiye b· 
dar dinlenenlerin fikirleri bir daha tet• 
kik edilecek ve icap eden aanayic:Uer 
pbesi direktörü Hakin Nezihi mahal • 
linde tetkikler yapacaktır. Bu ifler bit
tikten sonrı rapon•n hazırlanmuma bet 
lanacaktır. 

larla da 600-7 50 kilo kadar eıya tap. 
na bilecektir. 

t 

- Aaaa •.. O nasıl söz, kızım. .. Ha,..U 
gıt ... Bu: de ıelirb birardan ... 

Annesi böyle söylemiı, büyük a~ 
si de onun tarafmdan çıkmııtı. 

Adı:ın üı:Uld6tü yildinden hemea 
ınlqılıyordu. 

Genç kız kalktı : 
- Madamki böyle ııt!ybnunur, na,

dı gidehm. 
Genç kız k pıdan ıınnce kencum-.ı 

küçük hır aralıkta buldu. Tirte ren 
boyanmıştı. Burada ikı kapı ile kafll 
laıtr. Aziz: 

- Bizim dairemız. 

Dedi. 
Genç kız etrafa ıöz attı. 

Burada bir kusur gordilğU bet 
di. Odalarm tek kapı ıle dıP.nJI a 
bir arabkta olmasını bot ıormemit 
sınin de kapılannın ayrı ayn 
açılmalan daha iyı olııcafını dilf 
tü Fakat bu dUtlinceınni söyleme 
kit kalmadan Aziz sa dalri kaPIJ'I 
nuı: 

- Sizin odanız! .. 
Demigti. 
tçeriıı ınaanın yuzune bol açık 

mavilık içinde cültımailyordu. Dırnrllll 
tavan, yerdeki halı. karyolanm ~llW 
le perdeler hep açık mavi renkte 
mııts. ( Af'lıiln .,.,., 
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~- Ali Rua ADkaraya &iderek hO. 
~ temuta bulUNCÜtn'. 

'nCARET SAHASDIDA.... 
irıanaa ~ 4Btmnl Jldn-

._ aHftoe ... j'apm11 olma tbracatp. 

._.sarar~48ıaltl ~ 
lpNt etı IıtılL. A"' ta ez' 

lat inç eclileıı madde bedeUed ıc.. 
J11ı memleket klirinc heubma yatın]. 
..., olan mallu'la, ihraç edilip bedelleri 
....... yatznl!!Dl!m•ı ımJlaim .uiyetle

encUje olmadıp temin etmekte 
~ ...... ..,. 1 •••• .. 

wlai •n•••r1elerilı benüs aetkell .ım.. 
............ Jrat'in'et .......... 

ıuu•~Tlrk .... -0. ,..,....... 
dllllda lds bir endip g&tiJmemek,. 

'\ıedir. Yum d&nz1erin JaymetJerinc1en 
.ne kat8t' ~ henUs bilin• 
'81c1fllnc1eM, 4hlde mmımele yapmıı 
Cılln ı.dder MtkıeJe lntlar etmekte
illlfler, 

BweJki J6n ~ bqhJaa dur-
.-- din de deftJD ....... , .... 
MtıpJtrm çop Tlirk paıuı -- le .. 

,.,...,. ..... ~. la,1endiii 
ah AftUPÜA bGyUk mOe11nelerle 

mllddetteabai baiJı buluaua ibra 
-- fJlnpı diipeai ,O.U.deıı ha

olan aıarlanm mliHHH1erle lıir 
-~ızcmla bıfifletmek i5iD ~ 

cfritmitlerdir. Fakat bunun pek 
itllllllbet netice vereceji umulmlmüta-

,.. ,.,.,.. dltOnnede 111$ bir 
79ktu. Blaen diler d"1etlerln 
... oa..ya Ttırk borçları ... 

liildlada ldenmektedir. 
.... Mtlı!a pat&JI dUpirmemn •-* fayda verecek bir tarafı da 

albl para bymıti d&flriildll
llılllllllrcle hayat ucusluiu da olmıya
..-aeımetltmıs bGtOn bu noktalan -- .a-. .. ederek flabetli 

,UA.SINA BACIJ OLAN VE 
:Afi MEMLEKETLER 

1111mdan ayrılan devletler ıun 

• ;;;;"k:;;:;;ş;ceği ·ı ~ nın:*!::=a::=ıu!: 
. biJJiriLigor tır. Diler taraftan: Bir frank eski4ea 

Gene tebrimise Berlind• LoncJ... 15..S mil'icram a1tma telcabllt edetkeıı tim 

.. •1191rflm'I Q.rafmdaa nrk muaUdll '" 
11.ıJi ,.-lalan. 11.00 PWda 80)Glu'. n• or 
1ıııllltn. 

1 - Schubert .AUouo v. 'B9treDa uwıtl 
2L 

J - Strau.. CBe1ıaı' .uled. V.ıal • 
a - B\llıluteln ( .. ytu) . raya geçmek ••etila ak'"-~ di 4,5 millgr&lN tebbill ettiğini ~ 

habere sön, AJman,.aaa fnm..,... ce yuft'lltllk· SDe ıelta Fl'UllS ıue -
telerinden anl•tılcbizna gare, 1"r1tMq1 

' - loııdl8ntı Otinn. 
IS - 'J'raulatelır (Çlg91derfıl rOyal&ıoı). 

so.,.n.t 1dl1c•ıaed ...... frapı bu 
iki miJicram .................. .. 

• - H· !Dit o( .. jl). . 
,. -1tetılldt (l!loel ..... ). 

re _ ... _ .. &.-- .......... JUIJM:Ü 
a - LeJaar CllM optNtbldılD ,.eri•>· 
a..ı J2,IO A,1lm h&1*1ert. Jl,00 -. 

•- • ,..- Wr me•'ı' ıt alda- cıuaca •-
lw iPn .. ..,.._ .._ ticaJet bir fon alaRk 1m1Jei'ecı1stır Dil• lıir ı ... ------------.. 1 
,.. • ; WrlDcl ... c••· ,..... .. habere , .. e. • - - ..,.. mu-. B O R S A 
decttktir. Nitekim c1iin ·- -a.:a. .._ receainde oJıc:a.-. .-,.. • ...., FRAJlllZ PARA UJllUN1J KA8UL 9 .. 9 •ne 

SOM J;>AKlXA: 

Jardır: Franaa Ye mllatemlekelerl. tn
sDtere ft BUytlk Britart)• impuator
lafana dabil memleketler, Amerib, 
Holeada, Lebiatlm, Çek~ ~ 
çika w Konca. !rriçre, Yunanistan 
~ ineç. oneç. Uzak Şark mem. 
1ebt1ed. 

Ba cert:JW iftlrak etmfyen mem!e
btlerlıı bapnda bls oJmak isen Aı:. 
manya, tnJya. tapuya, Avusturya, lto 
manya ve Bulpristan ceJmektecHr • 
PARA MESELESi HAlCKJNDA ES. 

xt BiR FRAJlfSIZ NAZIRININ 
FiKRi 

Llli F....a ---.. .... P..ı Rer 
..- "l!J....._t,, sa..ı riaHi 
Mr mdnleaiııaıla IÔ~ di.For: 
~d~~-,~ 
~a tefkn eMjOt."Bu, ne defıüYon, 
ne \fevalilaayon liyueti ütL Bunua için 
maltablyet bil)'lkdk ~ bu nedce,1e 
Sok pç 'ftrllmlttır. ' 

Bir huta apHdiait olunca, ..U,,. 
ta mo.aade etma. Vaai;peti nhfınJetir . 
Ondan IOIU'A ameliyata ruı olur. Fa
kat, tehliblef daha ful& aıbiaftlr. Bi. 
sim de buaBnkB YUfyetlmls bu. 

Bundan iki sene ewel, mebuaan 
mecliainde, hüldlmetin para ...ıe.ini 
haJ1etme.tnl ilt.ıemİfllliL o clnclea ~ 
... lradaT PrmlliL 30 ..,.. altın kay
betti. JPram lktiıııecti,.tr, ..,., Cflltt&, 
bir çok mll•ıeaeler lflh etti, '"apislerin 
adedi 100.000. yani llçte bir mia1i arttı. 

o ...,,.,.. frank ~ lnciliz 
liruUe dolama da cUlfliıWeceii ve böy
le dUp cttıp bUtnn cJ&nya paraJarınm 
eıfıra ineceli .Syıe..,k f1dıime itiraz 
edilmiftir, 

Bacln ba tıecrilbeye bttlanrlnut 1"1-
Janu,~. fakat ll5yledflhn pbi. daha .. 

ylf bk-···· ... 
AJlli ........ -6i &.pelsD Flmclin ....... ,..,.... 
~ yap4an franpı dUtGrfUme8I 

bir ~ Ta_r&4:Ü Alldırl .Hiç anael 

miyörum. Kredinin - oJaa itimat 
kanuna riayet ettirmeahıi bilmiyen bir 
hüldlınet bıpında bulunu)'OI' 

Bu 111retle, franpı :v.eniden dtlt&
rlllmeai - İktilat ei,aetinin mafltbl
yetini Un etmİf olayor. ~ Jd bU 
c16t0riilme - d8§irUJme olan. 

DICER MEMLEKETLERDE 
DÖşOla.OK 

Y ........ n, IOll znwnJara bdu 
paraanu laviçre frang-na istinat ettiri
yordu. Bu paranm sukiltu üzerine, o da 
bizim gibi. la;ou liraina d&lllllittllr. 
Letftnya, "Leta,, yı Oçte bit niabetinde 
dlttlrmilf. ı..ıms Uruma istinat ettir
lllittir 

FRANSA NLA TEDIYATA 
MORATORYOM KOTI>U 

Şlhrimi•e ıeltn lr.r habete ıcsre. 
ır,.._, Altm tedlyatma moratoryoıa, 
Jcoymuı. b6yteUkle dahili ve hatict tica
rette 111tm esa11na daymn anl8pnala1' 
yapan tadrlerlni lfMstan korumak la .. 
teıısiftir. Zaten bjSyJe bir moratoryo -
mun mu'ftkbten lmnalma'lıl- beldeni -
yordu. Böylelikle, maayyeır'bir saman 
içinde, tadıler., anpjmanlannı yerine 
letirmek meçburiyetlr..de bbnıyacak -

EDiLDi ··-------~---------------· . 'nstr,..._...,......._.-
Pan.. 19 - X.Van mıec!W. pua dllde mrr .+ .. ,..,.,..'" •Pse"'a• 

kan..- 221 re,. kartı 350 ft7le Jra .. ,, __ ... __ u_ .. _ ... _..,... __ ...., ___ ,.,. __ .,._•_•_· __ .. 

bul etm'ı*· . 
11ecliıllD 8a 1ece1d tıoplatlmlda B. 

Blum. - ftdmal bıtam1ulll ll'ranuda 
iktmdl asiJetl -en tarette 1l1ah.,. 
mit .......... ....,_ .... wıacak pek 

--.Dciel' 
J'ranJc 
UNt 
BelgtbJ'r. 
Drabm1 
f..scnft. 
~ 
nada 
Krcmç.11-
Pemeta 

.. , . 
llll
llUJ 
18' -

~'·-·---·.. _ .,_ 
UJ-

H.-

&G.-
IH.-
a
ı~-··-·--'" -

u - -- fspm.ra .. ,.. ta
haMlt ...... t1lls tuafta1l Almaa
yacfs _... llhmed ....,.. ua • 
tıl hl n n ft Awupadakl IUltetla Jra. 
npk bir bale ıelmcainin hllktmeti aon 
derece pahalıya mat olacak bir mnn mtt 
dafaa proıramı kabul•• tatbikiae icbar •----------------• 
eylemit oldupu IÖyl.ıpir. Batveldl Ç E K L il it 
netice olarak. JaUkGmetiD ~ böyle • ı.-.. moo • ..,.... .... 
., al ••• ,.. 0.'71'11' • ....., , ... 
fıbrikalarm gmrdler taııafmdan itc ..,.. 1ldll ._.. IOI 
edil .... d-maba ıııtdıeceJilll ben .._ • ..,,.. Lll1' 
yan eyl=ttirs • ... .. .. •• , .... &W 

tTAL YA DA PARASINI DlJIO- • ..._ ·sma.t lll7tl'l6 
ltECEK 1'U? •Crwwe .,...,_., u•• 

Roma, 29 (A.A.) -Hava• aj1n11 Tolla>• U'llO 
... j[J ........ 

muhabirinden: ••tı:Sı 8• Ut 
B. KuuolinJ. dlln maUye naıın ile 11------------11 

uwı uzadıya c5rUpllft6r, Zannolun- E 8 HA il 
4u&una &5re bu ıariltJDeain mnsuıma. . ı, Jlanh• - ........., "'1· 

~ ~ !l!•~~· dül1 •••r•• ı Vf.l'P •o .y ıa.u 
diler memleketi~ dövizleruun et • ReJI l flO ttaJOD Del J oo 
lerlıüıı in~ ~4'n cıla • tir• ...... - ""8 Dil HJJ 
cak a1dlller tet1dl etaulttlr- h-a,a eit • ..._ ...., ıuo ...,. m 

-..n~, a. lltıoi'ta .00 .,._ ..... 'dl 
nlabatbnummun ırr..ıs ..-.--- Pwtaan -J» w. aJ 
tanfmdan bbllllnden enet ttaJyada 11---------·-----rı 
~ bir karar ittihaa ecB1mi,ecell AD • 

aoıunmaktacbr. 
tta1,.ta liretin ...... ,.. dwbfMe 

kullından dövb o14uiu hatırJ.atdmakta 
ve ltal,..a Ja0k6metinia timdiJd para 
ailtwılnl delittlı:lllellMli- mubtemd ol
clulu llylemnektedir. it ....... Dem 

Tahviller 
• tm T.ltor. J Hl ftl lllelrtrlll .x>~ 

• • • D 1 \Ilı tfta.., tll.70 
• • • • m *"" Rıllu. ~ 
fıitMrJWıW ......, ·"•dck 1 111.'6 
llrpDI bUIL ~. • ADadolu D '476 
19il A M -U• 4 Mdola m -.tJIJ 

.. ·- 118 il. • lltJm.ND li "., 

,,. AIDltadam tat.ı.daa ~ olu ·11=============ı nan karar~ dolapile derin \Mı he - ~ P ....... 
yecaa lçincledirler ve liret ~ Takv • .... ,ın EyUU ı B. T .. 
indirilmesine taraftar gı'bl 15rlnmelde- -----ıt3 Recep M Recep 
dirler. OGD dcıC'll" 5 55 5 5fi 
SOVYETLER STUUffl DOŞUR- ma ..._ 17.SS 17.54 

MEK MI ISTDllŞLEltT 8abab -- 5.10 5 it 
• A.) Taa .: ... - Ol'e - 1104 ııoc. lılOlkoa. 29 (ne - ...,..- iiı:iDdl ....... 15,!4 ıus 

bildiriyor: .......... 17.15 17.14 
Gaııtllll" ... ,.... llillili t'•tıll n&lllUI 1928 10.21 

baııkaaımn appdald tehlilbü nqret.. ..... 4.16 4.17 
mektedir1er: ftMJeomi'tid !74 tTf 

"Vqingtondüi "Auodate4 Prela" ll.T•dm111111kalu.-•gQa1-ert .... __ 9•1._...__90_.:1 
ajammm bildirdiline c&'e- Amerika 
Birlqik devletleri finaaa bUaı B. Kor 
pnthaa. 26 eylU14e p.etedlere Y'P • 
tıp mtillkatta demifdr 1d: • 

"8cwyet1et Biılili 4lnlet -~·· ater1in Hramnm p,........ .... mek 
mabadile, d&vis piyal&llD&t herban&i 
bir fiyata utılinak tlıtre. bir milyon 
ater1iac dalanlftlr. Amedb Blrltflk 
devletlerinin iltikrar .. ,..,.ı ı.e.abt • 
na bu aterJinleri utm a1mak earetDe 
m8dtha1e ettim. Ancak 1MI IUrede So.. 
yet1er Biılıll c1met bnkallmft bu te4 .. 
birlerinin neticai.r blm- temin .,. 
Jedim .... 

89'tYetJer devlet 1-nka• B. 
Morceııtıı..ı er Birlili dev-
let banbmnm lncllfa 1ltu1llm Jayme -
tini dtltOrmek htedili haklmıdüi bu 
beyanatının dolru otmacblmı bildirir, 

MESEUNIN ASLI flEDIR? 
MUdahılllifte balwıe oJaıU B. 

Morgenth•u. So9yetler Bit'lilf devlet 
bankasının 'NC'f'70fk Chae Balık ....... 
tatile yaptriı gayet tabi bir banka mu.
amelesini ele aJmıttır. Pilb•ldka Acea 
lavaç firmuı nudinde 1931 de yapıla 
1stikrum bonolannl Btoldaolm'düi 
Euchilda But ......-Ue 1 tepinin • 
velde ndeli gelmeden 8clelnek here 
0.890. 7000 dolara Qatiyas vardı. Sov • 

Ytat"'*\ ;td _.. .. meaelıyi buy.. 
la.'iJ1;ı•nda Soytet ft yabaer P • 
zeut •• bil~ Ba ... _. 4'11JI 
~er Bffli ...ıet B l''f .. ts ttf; 
lfll ~le R"Yorı.ta cllidl •uMblı
ri bul Cbease Blnk'a tıd emir ....,. 

mİJtir. ~··" bir taneli Stoldlolaı daW Bu aj Bank heaabma mlllüm 
mikdarcla bir "*' ciroMt ,.,.. ..... 1-
Jdndli de, ~er BirUll clewtet -.., 
Jramm Ceoee 8aak ...... cıoıa. 
....._ s.000.000 aoıar fUWqtmuJa 
1111klactiyle bJr mtl~ !ıı&iJls Urttmm 
en ı.,ı &,ata tatılma11111 bDclnaektıt 
idi. Devlet banbllma CbtUe ..... 15 

eylti* ~il te1pafta •tipi .. "' 
fiyata yapdlmlı da a,.nca talrila edU • 
mit bulunmaktadır. 

Amtrib Btrletlk devletletbda fi -
nans labıunın ba gayet tabii btnb mu 
amelesini, dUnya ~ mUnıenalnln 
ve tnıllli un.~~ tala 
Ub Artmnıda mtldaJJaleye ınecbur aı. 
dılı ~beyanatta bahmmak .... 
re bü~ o1aralr alman çOk priptir. 

Bu fahatten ele nJqrJıJor 1d. .. 
Morrentıı.u'nun SoYyetler BlrUli dn· 
let bakam hakkmc1UI bu beyanatı • 
mamen e1allmhr. Bu beyanat, Sotyet
ler aleyhine bi~ de •ilam olmıyan hlr 

- tlbaybktul 
ade ...... , ,,, .. 
osı bett• idare iadJMbMI 
nü halkm aalommda -
ar•~. E1a1,..... 
.... ~lntil~ .... , . .,.. ... ,, ... 
"' r. 
FUllUırt ALAlt111 11. 
R111 MR USVL 

Zewell: ..... AJlmt 
Sm:AmaA,at 
oııu: ltema1 AJlaat 

bkalD *' •81'111Üt9 ft 
dkis ....... ile la&ills 
mednln~bq1rS' 
takip etmekte oNtala lmll'lmaJ• 

BALKAN DEVLETLERi 
LARA'CAK 
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llkokallana yeal mllredat lstanbul Belediyesi ilanları .. " 
• 

progra•mda neler var ., Köır.:ı albnda Kadıköy ilkelesin s-z:..-'-men 
------

Yeni program eskisinden farklı 
olduğu gibi gaye itibarilede birçok 

de 3t/ 86 No. lı dükkan 

Betik~t.fta Sinanpafa mahalleaiuin 
Haafmn caddesinde üstünde bir 

2000 

odalı kiiir 11 No. lı dükkin. IJO 

180 

yenilikleri ihtiva etmektedir Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve ilk teminatları 

l4k okullar için yeni bir müfre·) 
dat programı hazırlanmakta oldu·ı 
ğunu yazmıştık. 

Müfredat programı tertip edile· 
rek kısı1mak üzere devlet matbaası · 
na v tri1miş ve bugün güzel bir kapak 
içersinde basılmıştır. 

Yeni müfredat programı eski 
programa nazaran çok farklıdır. 

Programda gaye itibarile de bir 
çok yenilikler yap!lmıştır. Ve ted· 
ris, terbiye prensipleri çok _ehemmi
yetli şartlara dayanmaktadır. 

tık okullarda her çocuk milli 
vazift:sini başaracak bir surette ye
tiş~ılecek, çocuğa ilk olarak 
l\lilii kültür aşılanacaktır. 

Dersler yeni programda mil· 
li gayeleri tahakkuk ettirecek bir 
nsıh olarak kabul edilmiştir. 

P. ogramın güttüğü tedris hedefi
ne göre ı. 2 ve 3 üncü sınıflarda mu· 
hakkak toplu tedris usulü takip edi-
lecektir. 

tkincl devre için sarih bir kayıt 
konrr.amıttır. Ancak derslerin birbi· 
rine t.ağlanması n muvazi olarak 
yürü ülmesi şart olarak kabul edil-
miştır. 

Türkçe yazı hariç olmak üzere 
birind sınıfta haftada 10, ikinci ve 
üçüncü sınıflarda 7 şer, dördüncü 
ve beşinci ınnıflarda da 6 şar saat-

tir. 
Türkçe grupundan ayrılan yazı 

dersi 2 inci sınıfta iki ve diğer yuka 
rı sınıflarda da haftada birer ders
tir. Tarih, ~oğraf.ya ve yurt bilgisi 
derst~ri aynidir. 

Ta!>iat eşya dersleri, tabiat bilgisi 
diye bir 'araya alınmış, 4 ve 5 inci sı 
nıfJ.ara haftada üçer saat aynl· 

mıştır. 
Programın en bariz h118111fyeti 

·ık tedrisat tahsil ve terbiye pro
~ram.na yeniden aile bilgisi isimli 
bir ders konmut olmasrdır. 

Türt karakterini ÇOfuklara kavrat· 
mak ve Türk ordusunu sevdirmek, 
Atatürk rejiminin mahiyetini an
latarak lnkilı\bın manasını ehemmi
> etli surette çocuklarda yer ettir
mektir. 

Aile bilgisi çocuklara ileride ka
raca~ları aile hayatında iyi bir 
anne ve baba olmaları için zaruri o
lan bilgilere itiyatlarını temin ede· 
ccktır 

Çocuk bu derste muaşeret 'f'e 
muamele kaidelerini de öğrenecek, 
muallimler çocuk bakımı hakkında 
lüzumlu olan bilgileri de verecekleri 
,'.{ibi u.sarruf fikrini iman haline ge
tireceklerdir. 

Ha: at bilgisinde muallim ta bit, ik· 
tisadi. içtima[ hayatın bütün te· 
zahü,.•erini izah ederek güzellikleri 
göst~recek, yurt ve millet sevgislrıi 

aşıl ı y2caktır. 
Hesap ve hendese tedrisinde ço

cuğ3 sayı mefhumu öğretilecek ve 
muh!tinde temas ettiği cisimlerin 
sekil ,e hacimleri kavrattırılacak· ı 
tır. 

Programda ~yn bir yer veril: ı 
miş <·lan yazı bılhassa şu gayeler: 

1 
gütm<'ktedir: 

ı - Talebeye okunaklı, temiz, ko 
lay, çabuk, güzel yazı yazma iti)a
dını 1-.azandırmak. 

2 - Dekoratif yazıya başlatmak. 
Mlızik tedrisatında çocukların her 

birlR!nin neşe11, enerjik ve milletine 
hail• bir yurttaş yetiştirilmesi esu 
prenrip ittihaz e&.'llmiştir. 

Programın eonanda sınıf ve 
mektep kBtUphaneleri, sergiler, ve 
müuler hakkında kıyınetli notlar 
mevcuttur. 

4.>'..- talebenin dere malzeme
sini !t88ıl kulJanacağtna ve mektebe 
lüzumu olan aletlerin talebe tara· 
fmdan nası1 yapılacatına dair re· 
niş ma18mat da nr4ır. 

Netice itibarile yeni program 

Altın çiçek Traş bıçaklan bugüne 
kadar piyasada tanınmış en iyi biçak· 

zıh oltın mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 -
seneleri mayısı sonuna kadar kiraya vc:dlmek üzere ayrı ayn 
arttır~aya konulmuıtur. ıartnameleri 1evazım müdürlüğünde 
lebilir. lst~kli olanlar hizalarında göste,.ilen teminat makbuz 
mektı.ıbile beraber (bir gün evvehne k .• cıar ilk teminatın yatın 
muvafık olacağı) 15-10-936 perftlanbe ıünü saat 14 de 
encürr.f'nde bulunmalı dırlar. ( B.) (1739) 

Senelilr m•lıammen 
lriraı 

tarın fevkindedir. En sert sakaltuı Betile ııta Sinanpafa medreseai-
blle kolaylıkla traş eder Yüz derisini nin 4 'No. b odaıı teslim tarihinden 
katiyuı incintml>z ,.e kanatmaz. Fiatı ' t"b 937 938 939 

1 T .. .__ . . b. ı ı ar~ r. veya - may11 
ya nız (5) kuruştur . ecruı.n: ıçtn ır 

tane alırsanız Altın çiçek Traş bıça- sonuna kadar. 
ğı sizin her günkü ve daimi arkadaşı- Paıa ">ahçede iskele caddeıinde 15 
nız olacaktır. metr., murabbaı yol artıiı (teslim 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilha~ 
gençlerin lezzet ve k0Kı1sufü1 se· 
··"' seve kullandığı yegane dit ma· 
cunı:dur. Dişleri beyazlatn mik
roplan izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bt.Jlunur. 

Fiatı 15 kuruıtur. 

tarih ~nden 936 ikinciteırin sonuna 
1 ada·.) l& 1,11 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan ve kira müddeti 
yazıl, olan mabaUer ayrı ayrı kiraya v~:-itmek üzere pa..zarbla 
nulm'.lştur. 

1 
Şartnameleri levazım müdür lüiü·\de görülebilir. lsteklilef 

I ::cılar.nda gösterilen ilk teminat makbu~ veya mektubile 
I (bir gi:n evveline kadar ilk temin" tın yalrrrlmaıı daha muvafık 
cağı) JS-10-936 perıembe ıünü saaL 14 de daimi encümende 
,unm•,lrdrrlar. (B.) (1741) 

Mik!arı 

50000 adet 

700 " 

50 " 
15 ,, 

30 " 
5J " 
50 ,, 

700 " 
60 ,, 
30 ,, 

1000 kilo 

mühammen liatı 

195,25 lira 

196 

30 
10,5 
13,S 
60 

37,5 
450 
60 
20 

150 

Cin8' 

batlı ve bqıız 8·9 No. 

mih 
kürek tül marka 5-6-') 
No. 
çapa 
çatal c;ap çekmek için 
yaba :'CSrtlü demirden 
aaplı \:.alta 
badana lırçuı 
poyra 1 O ve t 1 numara 
çöp klif eai beyıir için 

n ,, merkep için 

Ba ders 4 ve 5 inci stnıflarda haf 
tada ikişer saat okutulacaktır. evvelki programa nazaran bir çok -------------

muhtelif bo,. çivi araba 
IDU'L"llOSU İÇİa 

üstünlükleri ihtiva etmektedir. Ya· HıLyat bilgisine pr~r~m~ h~u
sf bir ehemmiyet verılmıştir. B~rln: 
ci sınıfta 5, ikinci sınıfta 6, ilçüncü 

kındt müfettişler verilecek o1aa pro1 ____ _ 
gramlar üzerinde görUştilmek uze. 
re bdytik bir toplantı yapacaklar· 

AK8A--.ı 
sınıfta 7 saate çıkanlmıştrr. 

Hesap hendese dersi 1 ve 2 inci 
stnıf :ard; evvelki kadar ise de 3 
üncü ve 4 üncü sınıflarda birer saat 

dır. 
B. Bedrettin Vloen 

azaltılmıştır. U • • 
R ·m elişl Unvanf kaldmlmıt. DJVelSJte yarın 
. esı '." olarak kabul edllmlş-

GAZETE VE KİTABEVi 
lstanbulda çıkan, yevmi gaze. 

teler, mecmualar, ilmi &er:'!r, ve 
her nevi mektep k'taplannın satı3 

yeri. Telef on: 3377 

YAZLIK VE KIŞLİK 

1000 " 
500 " 

32 kilo 

67 " 
43~ ,, 
600 ,, 

6G ,, 

130 
5 

48,40 
100,50 
163,40 
126 
12,60 

asit f:.r.ik 
kömür lrinel 

Mum 
Katran Norveç 
koıu 'lllar için balık yajı 
ırea 

rrafit 

resı:n ve ly d ~ ok ) 
tir; bu derste hiç bir eaıfllle y • açJ tyor Beşiktaşta Serencebeyde Mazhar 21 rnrİü paldum ıöiüslük. çeki 

turM. üzik bltiln sınıflarda birer ssat •k b P8f& S. No. 
12 

ev kiralıktır. .~ oda, 886 larm, ilk teminab 68 liradır. 
çenteli ve sair: Tahmin 

Ba qıl yirmi ı i ser est bahçe, hava, manzara, konfor mil-
• .Bed n terbiyesi ilk devrede iki· kemmeldir. üstündeki 14 No. ya mil-

~. :kfn~i de~re sınıflarında haftada konferana verilecek racaal Temizlik itlerine lüzumu olan yuhırda cimi ve 
birer saatür. üniversitede derslere yarından i· -------------- muhammen fiatlan yazılı üç türlü malzeme cinsleri itibarile 

Proıranıın başında, ~kllaıl~knlınri v
22
e ttbaren batlanacaktır. Son günler· lstanbul Asliye Birinci Hukuk ayrı "-:ık eksiltmeye konulmuttur. Şa -tnameai levazım müd 

bütu.... tedr1- usuJUnUn Ulce 1 e l l k i · ba Hikiml"~ .. d 
.. ıııt ili 1 de tınlvers teye yazıma çın §VU· ..... en: de g3rülür. lsteldi olanlar 2-490 numaralı kanunda yazılı v 

ıanlllı" ve mua m ere be i ld k f 1 / 8 t d madJ4!de top ·~· Iabilecek notlar ran tale n n sayısı 0 u ça aza- 935 124 •mail Hakkı tarafın an hizal ı"'ında ıötterilen ilk teminat makb.ız veya mektubile 
hakCaaten Derehrsbelerrion hedefi Jtibari- dır. Galatada Noratren sigorta hanındaki ıs 1 lC 936 be .. .. 14 d d • 1 .. d 
k tur Hu vwl olduğu gibi bu yıl da en sayılı yazıhanesinde mukim komisyon- - ·- perıem ıunu saat e aım encumen e 
onmuşuı .Uk d~~klite uğrayan J. 1 d (B ) (l 

ı ~rı uuY q•ı;o• rih fasla rağbet gören fakülte hulruk· cu Bak aleyhine açılan bin üç yüz kırk 1 ır • 
e, Bundan sonra ta .-_ 

ders tarihdti~il~ TOrk ırkının Or tur. HukuK fakUlteslne son Uç giin iki lira alacak davasından dolayı tebli· - p T 
derslerind e kUitilrU nasıl kurduğu içinde 400 ze yakın talebe yazılmış- ği muktesi dava arzuhali suretinin tcb- osta • T. 
ta As!a a Atatilrkiin dUnya için tır. liğ edilmemesi Ucrine M.alcyhin ikamet 
belktılecek, .,. ufuklar tebarüz ettfri· ikinci derecede tıp fakültesi gel· gihı otan Beyoğlunda Hammal bap 

binalar ve levazım 
müdürlüğünden 

açtıt: genı~ nıek!~dlr. Yann üniversitenin kuru· Şerbethatc sokağında 'kain 47 numara· 

1 ktir i Jqu~nn 4 UncU yıldönilmü olmak lı Canbeıdi apartnnaru iki numaralı da- 1350 lira muhamn'6D '--t& 25000 metre ..:ı. bükGmJü sabra 
ece r.afya tedrisatının hedef' ço- be"'l •sı aa7aua \'U" 

Coğ 
111

emleketi tanıtmak ve sev- nriinue .. e ıwren yapr1acakhr. ireaine vuku bulan tcbli~ üzerine ~cı· ıu ile 3000 metre yine çift bükümlü laatik6 balar tel bir araba 
cukJ:ıra 

1 
alr kabul edilmiştir. Tinnde Universite rektörü Bay kQr apartımanı terketmiş. ol~kla ık~· lira muhammen laymetli bir adet lOO lü 1a11tral ile bir adet lOO lil 

d' k o ar d f Cemil Bllsel bir söylev verecektir. metgihı hazınmn meçhulıyetı hascbı· • 
ırı_;,:rt bilgisi derslerinde he e • le biti tebcllUğ iade edilmesi üzerine H. paratöner ele ayn bir prtname ile açık eksiltmeye koaulmuttur. 
-~:~=~~~-~--~~=ii:::~==~;--·~M.~~141~ima~m~ ~~~12~~36~~~ 

Ç kkale müstahkem mevki hince on gün müddetle ilanen tebliğine M. lüjünde toplanacak komisyonda yapdaakbr. latelclilerin mmdlll 
308 • d ve tahkikatın da 2s.ıo .936 saat 14 bı· he rastlıyan Pazartesi günü muayyen auta kadar iahra kablosu'" 
tınalma komısyonun an: rakıhnasına karar verilmiş olduğundarı 102 santral ve paratöner için de 87 liradan ibaret muvakkat 

sa "h • • • k 1 f ·ı ~-----------.. n ayrı ayrı idare vemesine yatınp a lacaldan muvakkat makbuz k" kıtaat ı tıyacı ıçın apa ı zar ı e 
J - .\füstahkem mev i nacakbr. Yakacıkta satılık ~-~~~t mektubu ve f&l'bwnelerde,~~ı kanunt nuilde 

(337.CiOO) kilo un satın • a ı (14.~) kunaftan (48865) lira bi· ~ komisyona müracaat etmeleri ııaumdır. Şartnameler 
U un beher kıloaun& arsalar Po.ta T. T. levazım Müdürlüjünclen latanbulda ayniyat mm • 

ı- n 
be · (15) d Ça Yakacrğtn en güzel yeri olan Sa- parasız olarak verilir. (829) (749) 

çilmı•tir. o-1936 tarih perıem ıunü saat e • natoryom caddesinde gayet ucuz fi. 
3 - ihalesi S-l ki alım kom •yonunda yapılacaktır. yatla satılıktır. 

.. tabkem ınev I • t k l I Arzu edenler Şeref oteJ mUste- mumaileyh Bak'ın müddei kanuniyeai 
nak!crJe muı • I d n bir saat eV'i'e tenıına a ça arı 0 an clrine mUracaat. zarfında muhakemenin bırakıldığı mez· 

ı - istekliler ıha e e un 2. 3. üncü maddelerindeki vesaik ile -------------il kGr gün ve saatte İstanbul Mahkemei 
(366~) lirayı ve ib~le k::aracaat etmeleri ilin olunur. (1408) uliyeai birinci hukuk dairesinde buır 
: ir saat evvel koausJO 

bulunmanız ve aksi takdirde 
devamı muhakeme olunacap 
makamına kaiın olmak Clıere 
nur. 



harikulide Bu sene 
makinalar çıkardı. 

Her zaman radyo tekniği
nin şahese lerin· yaratan R. 
C. A. bu se herkesi hay
rette bırakacak bir mükem
meDYetteki makinele1ini size 
arzediyor. 

----------..· ----
5 lambadan 22 lambaya 

kadar her boyda ve her ke
seye uygun R. C. A. radyola
rmı behemehal di melisiniz. 

- ------ ~ -
- - --- - --- --------~-- --

R. C. A. radyosu yalnız 
size en g el musiki par
çalarını d etmekle kal
mıyor. Aynı zamanda 
radyo stüdyosunda mu
siki ~·nıer gibi size bir ya- . 
kınlık hissini veriyor. • 

~---- - ---- - - ------- ----- -

,: ELEKTRiK GtJZ, 
ELEKTRiK DIMAG, 

. SAHHAR BiR SESi 

e. c. A. um yeni işte 1937 modeli R. C. A. 
ooeııertnın 111ze11ı11 htç nın hayret verici mucize-
.... Radyo ile makareae • R. C A d 

edilemez ten. . . nın o anızı 

kaplıyan, sizi gaşyeden 

R. C. A. Rad,elU , 
her evin ve her 
JDV81JJD en •• ,. 
melli etJasıdır 

musikisini onun emsalsiz 
oparlörü ve yeni çelik 
katodik tambaları temin 
ediyor .••• 

Gelip mutlaka yeni 
R. C. A. radyoları 

dinleyiniz. 
O. T. T. A. Ş. 

Beyoğlu, istiklal caddesi TokaUıya 
karşısında 



_er an 
a a 

Eytanı 
ının kurunıu 

Sigorta 
Sosyetesi 

Sermay si tamamen Tü ' 
n güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 

en büyük sigo ala . 
şartlara ve 

N) dedir. Sigortalarınızı en müsait 
tediye kolayhklarile yapar. 

' 

caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 

işantaşı 

sk·,, FE 
' ~ .. -............................... . -:'I Şirketi Hayriyeden: 

~esi ı Şirketçe boğazda oturan sa~'ın hal-
• kımıza 11 Haziran 936 tarihinden ltl-

SUSİ l. e !d·r 1 beren verilmiş olan yüzde ( 33) otuz De: 
Ana, ilk, orta ve lise kısımlan vardır Yatılı ve yıılısız talebe kaydı için her gun mUr:ıcnnt cdilcbılir. lstiycnlcrc tenzllôth Ve fotograflı karnelerin RlÜd-

• ,-';~~ft;;i~a~c~::c;~ı~ deli bu Teşrlniev\1elin onuncu günü 

m eketin en eski 

akşamı hitam bulacaktır. 
• 

STI 
,.. 

LA 
DiREKTORLt:IGONDE 

1 _ Dk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ~c yatısız ~.aıc~~ kaydına devam 

2 _ Kayıd için hcrgün sant 10 dan 16 ya kadar okula murncaat ~dı.cbı~ır. 

3 
_ Bu ı ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talcbcnın ycr~nc az m klarda yeni 

ca::ndan okula girmek istiycn!crin bi:nn evvel .. müra:aatları tavsıyc olunur. 

olunmaktsdır. 

talebe nlına-

Yeniden aynı şerait dahilinde \'eri
lecek olan bu kartlar nıuhlerenı 

yolculara daha kolayhk ohnalI üzere 
Uç aylık olarak tertip cdilnıiştir. Arzu 
edenler t Teşrinievvel 936 tarihinden 
itibaren onuncu günü ahşanuna hadar 
şirketin ldarel merheziyesinde luJ11lro! ı 
müdüriyetinden alabileceklerdir. 

4 _ tstiycnlcrc kayıd şartlarım bndıren tarıfnamc gondcrılır. . 
Şchzadebaşı, Polis knrnko'u arkasn.dn, Telefon: 22534 

ZAYİ 
İstanbul İkinci ilkokuldan aldığım 

23.11.935 tarihli 70120 numaralı nakil------------------------------

kağıd mı kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hi.Jkmü yoktur. 

İstanbul 2 inci okulu Saim 

Hozatta Jandarma seyyar piyade 
alayı satınalma komisyonundan: 

lstnnlıul Asliye Altıncı hukuk Mah· 1 - Tutarı yirmi be§ bin iki yüz lira tahmin edilen yüz seksen 
kcmesindcn: 

Dvacı Ahmet taraf ndan kansı Sul- bin kıl o un l 7-10.-1936 cuma rlesi i: unü saat on dörtte Hozat ta 
tanahmcttc Kurubalık hamam sokağın- kapa!~ zarf eksiltmesile ~atı,n alın acak,..ı ilk teminat 1890 liradir. 
da 9 sayılı evde oturmakta iken ika- 2 - Şartnameler yüz yirmi nltı kuru~ kartıhğında komisyon· 
mctg<thı h len meçhul bulunan Hayriye dan ı ıınabilir. 
aleyhine açılan ihtar ve boşanma dava- 3 - Eksiltmeye girmek 'istiyc nlcrin ilk teminat makbuzu ve 
sının icra kılınan mahltemcsinde: Müd- §artmımcde yazılı belgeler içinde bulu.nc'unılacak teklif mektubunu 
dcaalcyhin kocas nı bir seneden fazla eksiltme vaktinden bir ıaat evvel Hozat~a komisyona vermit olma· 
ınüddctte~1bcri m~~ik bir se.bcp ~~~ken ları. ( 1126) (1730) 
cvlcnmcnın kendısınc tnhmıl ettıgı va-
zifclcri ifa etmemek maksadile terket· 
tiği dinlenen şahitlerin şahadctlerile 

sabit olrluğundan Türk kanun medeni
sinin l 32 ci maddesine tevfikan davacı
nın iare etmiş olduğu Sultanahmette 
Sanayi mektebi civarında 9 numaralı 
evine gelmesinin kendisine ihtarına ka
rar vcrilmi olduğu tebliğ yerinde ol
mak üzere ilan olunur. 

(V. No. 18351) 

-------------------------~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ldareıııiz mülhakatında açık ve "-f'llac. k olan memuriyetlere 

imtih:ınla memur almacaktu. tmı; han J çtan.>ulda ve 5--10-'936 pa• 
zarte'i günü &aat lJ de Sirkecide lnhi5orlnr memuri.1 kursu binasın• 
da y:•pılar.aktır. İmtihana garmek istiyeı:lcrin aşağıdbki eV&af ve ıe· 
raiti l:aiz ~imaları serektir. 

ı - i..aakal orta mektep tah ~mn: hiti:-mi~ olm k 
2 - Askerliğini "fili veya kısa rıızmc!tli,, bitirmiş olnıak ,·e• 

lstnnbul Asliye Birinci Hukuk Mah· ya ıri\ıeccel bulunmak. 
kcmcıindcn: ) - 21 yatınJan aşağı Vl' 35 yaşmrlan ) uk rı olm mak. 

936/13 Bir borçtan dolayı mcrhun 
bulunan yüz adet Osmanlı Mensucat 4 - Sıhhatli olmak. &l.\1'İ has talık] ~tıı hcdcni ve akli arızalara 
Anonim hisse senetlerinin Ticaret ka- mil,!>tc!a olmamak. 
nununun 766 ıncı maddesine tevfikan :; - Eyi ahlak ıalıihi Dlmak. 
açık arttırma uretile bilmüzayede sa- Bu bq maddedeki §artların muh ... kka!c tcvalki gerektir. 
olmasına ve satı~ının da 12.10.936 tari- :mtihan mevzuu ıunlardır: 
bine müsadif pazartesi saat ondan on H " . . 
ikiye kadar tstanbul Nukut ve Esham • 1 - ~ıap h.en~ese heıap: ndııdı mu. ekkcbe lak ımı gurema, 
borsasında yapılmas·na mahkemece ka- bahta lenasup, fa\Z. ıskonto,, hen deset 5 Mılar, hıı.::.ımlar. 
rar verilmiş olduğundan taliplerin 2 - Muhasebe "usulü defteri, 
ycvm ve saati mezkürda Nukut ve Es- .~ - C.oğrnf ya "umumi ve Tür!:ı\ c 

1 

f b "k k d ham borsasında hazır bulunmaları ilan 4 - Kitabet •·orta tah•ı"le 80·· 1 c,, 
/ 

- "b" l'aşabahçc a ra ası en azın an ., 

1 _ Şı:ırtnar..,esi m~~;0:;;0 adet tuglanın yerlerinden çıkarıl- olunur. <1677> Not: A - İmtihana girmek İslİ)'cnler §İmdiaen bir dilekçe ile ve 

çıkacugı tahmin olunan
1
. . ··hal~ olunncaktır. Z~:V~. evrakı müabitclerile 3 adet fotoğraf la b; r;ıktn idaremı, memurin ıu· 

l 11 istek ısme ı · l ·· ·· 1335 yılında buyuk Reşit paşa Nü- l cain-, mGrac.aat ~tmelidirlcı. 
ınası işi paznr ·ıl t a 2-l o-936 tarihine r~sbt ıyan cumba . gdunku" sal at munc okulundan aldı~ım diplomamı za- ı. n d ' 12 ·ı ı . . 

2 _ Eksı tmc l J1l ,,e J1'1İ.ı ayaat şu csın e ı a ım . . y . . . 1 :ı: • • P - un an evvc. - 14-8 -936 tarı ı erwde yapı~an ım· 
ı hisarlar evazı l'l . . l .. yı cttım. crusını a accı.,.ımdan cskısı· 'h d ff l 

16 da Kabataşta n 
1 

.. dan istek ı erın tayan o unan uun nin hükmü olmadığını ilan ederim. tı ~n a mu~a ak u amıyanlar bu kere vnpalt.cak imtih na tekrar g!· 
satım komisyonunda. yapı acagınp"r"sile birlikte sözü geçen komis· Fnhn ıebılr<.;ekl:mnden evvelki mürn.caathırınB istin t aurt:tilc rnemurın 

5 ·· enme "'"' ve saatte yüzde 7, guv (1406) ~------------ltubes:ne müracaatla imtihana girme Vt'&İka.u alabilirler. 
ZAYi C J 

Yona müracaatları. Kurumu Satınalma - mtihan neticesinde ayni dc"e<:ede muvaffak olanlar ara• 
Mcnba~ İrfanldi~adisindcn 340-34~ unda ecnebi liıanına vakıf bulunaı.larİ3 muhasebe sualine doğru CO" 

T .. rk ava ders scncsındc a ıbım şahadctnameyı ı "h d'l" l . ttl y .. nisin"ı al v da 1 _. vap \eren er tercı e 1 ır er. (1451) 
zayı c m. .. acagım n esıd· 

K 
• nundan: ~nh~~~~~ ------Z-A_Y_l-------------------

omısy0 ki adrese teslim ettiği takdirde mem· 

t rı lacaktır. Açık eksiltme ile 2-10- Abdülvahit oğlu Mehmet Hamdı" İçinde otuz lira kadar bir para ile f yap ı nun edileceğini ilan ederim. 
Beş milyon adet zar t 15 te yapılacaktır. İstekli olanların (V. No. 18354) Suriye tebaasından olduğuma dair pa-

1936 .... znünnkasası sna d" kt"" 1 .. v•• h b · ------------- saportum bulunan çantamı Haydarpa· 
• uma gunu .. iya ngo ırc or ugu mu ase esme Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 

g
örmek uzere P (lGgS) şa ile köpril aras:nda vapurda zayi ct-

şartnamesini Nctiriyat DircktörU: Refik A. ~evengil tim. Bulanın insaniyet namına aşağıda-

ınüracaatları 

Şi,ti • O•manbey Şafak eokatc 
Zohrnp npnrtnnnnı son knt 

ZC'kiyc 



OZTÜRK İSİMLİ ve ÖZ TÜRK SAHİPL. 
olan BOZl{tJ T ve HALK traş bı~akla:rın 

kullan ve arkadaşlarına taY.siye et 
L'ltlea dikkatte okayaaazı 

Rad.tJ 
Ermeni 

ve Emir traş bıçakları sahibı 
vatandaşlarımızdan Bayan Astine 
ve Hermine Emirziyan : 

• 
14 eJ'IOI tarlhll, 6488 sayılı AKŞAM ve 21 eyfOI 4419 saflh 
CUMHURıYET gazetelerinin son sahifelerinde bıçakları 

traş 
için verdlklerl llAnda diyorlar ki : 

~~ '+ürkiye- $ehrlmfzde blr Tllrk mUnsesesl lslm1e-rlnde-n istifade ederek ·2 ~~~ 
de en çok sa- memalllll '-"n~btyede kendi namlarına ve TDrk e ı,ınııt ma ka /0,08 mm 
tllan ve kulla- JarJa traş bıçakları 1aptırı11 buraya getirerek piyasaya slİrmek ıncellQlnde çık· 
nılan HALK l~ln lfttrk malı diye llAn etmektedir. Daha aşağıdll dit ıı mıştır, görünüz 

malıdır yerll v.S Tllr~ mah RADIUM \9e EMİR bıçaklarıdır dl)'orlar. bir harikadır 

BA~AN ASFINE ve HERMINE EMIRZIVAN: Her halde bıçaktarıiirn sa ı 1,1zalmış olmalı .ki 
v. her ne kadar. isim zlk•etmlyorla sa da bizi ima ederetı t~ atmaktadırlar. Bu bayanlara 
hatırlatmak isterim ki Memleketımıztte tamltrht!ftl yerli tıraş t;rçaOı yapıldı§ın ı 
bilmiyoruz. Bizi Mldlğlmlz il adileri gibi daha bir ka~ ye~~ d#dlk it tar burllda yalnız 
bllenmektedlr. Avrupadan kesilmiş ve delinmiş bıçak şeklhıde bizim verdltlmlz gOmrDğOn 

S.hlbl imtiyaz ve her 
ferde 711Pltrmep satAhlyet
tar o dUifimuz l'li -ıamab 
içinde memlekette eo çok 

kullanılmaia başlarıılao 

'P.i ~."AT~ .. ~:;.~~: 
kında bu9Dne kada• 
!v.•~11 maldır dili ı 11a 
gazetelerde ııan ettik 
ve ne da şifahen kim· 
seyeyerıı maldır dedik 
bunun da en bQyQk 
••hldl bıçakl•r•mızı1:1 
a .. rlnde Almanyada 
yapıldılına dair M•· 
den 9ermany yazılı 
olmasıdır. 

VaptlQımı~ ,ıanıarrttıız4a 
DZ TDAK iSiMLi ve ez 

EJRK SAHiPLi deylşlm1 
ze geHnce bunda da yer
den gtsle kadar haklı oı

uQumuzu I<endilerı de 
--d1k ederler Ç8nkll ı Bu
~w· e kadar yaptırılan ve 
1 
....... mlekete getirilen bı<;.~{<

. Ku ama.çak Qlan TDr-
gar na okpıaeak 1dr 

k lliiid köfmak klmse
abnna gelmemlıtı • Ve 

_.. ancak Şirketimiz b 
... tır. OZ TCIRK S • 

ıuı et ktedlrler ne gibi ~ 7e ı tarı satıfluıoın klçUk 
olmasından. anlatılıyor 

e ancı IZMIR Arsıuıusaı Sergisinde 
bQyQk muvaft'aklyet k-.anan, ve 
yoz blnlarca vatandae terafınd•n 
geallen ve takdir edilen BOZKURT 
~ HALK trae bıçakları pavyonu 

ı
Ali!Ml e ı esıne gelince 
"~ ~~ KANI t~ıyan 
biz, ve mark arımızı tıer 
yerde- tyaptırmaga salah!-
yetta ' n gene biziz. 
le1"'ı.r...._. ıeahll• ec1era1c ,,, ... ,. 
11 .. ıtc .Ulltlı••.,.ulL eu •ır n•vJ ifalar dırıcı· 
'''"' • ... ....... ftMZZUI •demıt iz 
-ve · JGzum • ıllrm•dlk va bu· 
gUn lletıllll ile taadlJ& ederler ki : 
TqRKIY.D.! ın 901t 8alalan n kulla&nlan 

V. KSEK 
UCUZ. MAL 


