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Devlet küçük sanayii de 
himayesine alıyor 

Memleketimizde binlerce aileyi 
refaha kavuşturacak 

Yeni bir iş sahası 
'l'U.rkiyede ekonomi bakımından dev { 

let himayesi mevzuu bahsoldukça. sa-
dece büyük sanayi hatıra geliyordu. ' 
bevlet gümrük varidatından milyon
larca fedakarlıklar yapıyordu, başka 
Yollardan bir çok himaye vasıtalarına 
lllUracaat ediyordu. Fakat bütün bu 
fedakarlıkları ve himayekar gayretle
ri Yalnız ve yalnız büyük sanayi h~ 
~~ıne. ve menfaatine göze alıyordu. 
.~YÜk soanayi sahası haricinde kalan 

kuçUk san'atlara gelince, bunlar için 
Yard.ıın etmek arzu edilse de nasıl bir 
~lınaye tedbiri almak 18.zmı geleceği 
alr:kında ortada muayyen bir fikL.· 
~hnadığmdan hiç bir hareket yapma. 
~a iınkan bulunmıyordu. 

İşte Ankara elişleri sergisinin açıl
~~ bu vaziyetin sevk:ile vuku buldu. 
~Bayar küçük san'atlarm ne gıöi 
~ye tedbirlerine ihtiyacı bulundu

olan 
açlldı 
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( Antakya'da J 
l Kız lisesinin kapa- ) 
~ tılması § - -- -- -
(Protesto ediliyor) 
1 Erkek lisesi talebesi\ 
~ grev ilan etti ~ 
~ Antakya, 9 (Hu.su.si) - Cum.-~ 
§huriyet bayramına. iştia.rk ettiği~ 
°§için kız lisesinin hü.kfunet tara-§° 
gt.:mdan kapatılmasına karşı protes.. '§ 
°§to mahiyetinde olmak üzere er-g 
~kek lisesi talebesi mektebe gel-~ 
~memek grevi ilan etmiştir. § 
@lllllll11111llllllf1Mllllllltı11111llllll111111Ullll111111llllllU111lllllll~ 

Meşhut cürümler 
'Yeni kanunun tatbikın

dan sonra 
0 

/ 0 70 azaldı 
Ankara, 9 (Telefonla.) - Adliye 

vekiletince yapılan bir istatistiğe gö
re cürmü meşhut kanununun tatbi
kinden sonra cürümler % 70 nisbetin
de azalmıştrr. Vekalet bu neticeden 
memnundur. 
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:••aıuuaauwwuwwe...-••=•••• o 1 i Parasız muayene İ 
: kuponu : 
i Bu kupondan yedisini birik-
S tiren okuyucumuz KURUN 
S doktoruna kendini parasız 
~ muayene ettirebilir. ............................. -.-.__.....-.. 

Boğazlar 
Mukavelenamesi 

Bugün tamam ile meriyete giriyor 
Pari.s, 9 (A.A.) - Boğazlar muka,.. tasdiknamelerin yatırıldığını tesbit e

velenamesi bugün tam surette meri. den vesikayı imzalamışlardır. Bu vesi. 
yet mevkiine girmiştir. Bugün sa.at ka, 20 temmuz 1936 tarihli mukavele-
16 da dış işleri bakanlığında, Fransa sinin son maddesi mucibince Fransa 
dış işleri bakanı B. Delbos, Türkiye, dış işleri bakanlığı hazinei evrakında· 
Büyük Britanya, Sovyetler Birliği bil- saklanılmak üzere, bu bakanlığa tevdi 
yük elçileri ve Bulgaristan, Romanya, olu.nacaktır. 

Yunanistan ve Yugoslavya elçileri, 

Madrlt'te mabalız Ilı· 
taları da ayaklandı 

Hükumete göre asiler, asilere 
göre hükumet kuvvetleri 

Püskürtülmüştür 
~ kararlaştırmak için herşeyden Berlinden sonra Viyan.aya giden ltal-
~vel bu san'atlarm eserlerini bir ara- yan hariciye nazırı Kont Çiano 

topladı. 

Halen yalnız belediye hudutla.rı da.- Al J k • '111 • J k • 7 
hilinde tatbik edilmekte olan bu ka- manyaua l ve ır~acarıstanua l ~spanga 

ASIM us· Viyana' da nunun köylere kadar teşmili düşünül- l .l .kl . ..... .1 . b ., k .ld. 
melde ve bunun için tetkikler ya.pıı.. e çı ı erıne ası erın ayragı çe l ı 
maktadır. ~ 

~emlzfıı tamamı 6 ncı Alıltede) 

YAVUZ 
~mJZ .sinde R.iJi110'" 
~nkara, (Telefonla - Yavuzun 
~ ltaya yapacağı seyahatin tarihi 
~bit olunmuştur. Zırhlımız ayın 17 
\'a de lstanbuldan hareket edecektir. 
glıı l'ut ve evvelce yazıldığı gibi kendi
~~ refakat edecek olan gemilerimiz 
'\'ıı ta~a dört beş gün kaldıktan sonra 
~ıstana gidecektir. 

üçler toplanıyor 

Kont Ciano A vus
trzrga Başvekilile 

görüştü 
Viyana, 9 (A..A.) - İtalyan dış i§· 

!eri bakanı Kont Çiano dün akşam 
Viyanaya gelmiş ve İstasyonda Baş
bakan Schuschnigg taraf mdan karşı
lanmıştır. 

Sonu. Sa. 2 Sü.. 4) 

Güzellerin gözleri 
Bir kad:m 1'iıcudutıda gü:,elUk oo.. 

zibesi itibarile en ziyade mıüe88ir olan 
yer neresidir1 Ağız m.1, dudak mı, göz 
mü, 7caş mı, çene ımi, yanak mıı1 .• Şüp 
he yok ki herkes mı suale bir türlü ce
vap verebilir. Estetilo mütehassıslan. 
nın bile w nokta il:!erinilc anla§abil
mcleri kokıy değildir. 

Bununkı beraber son <f4fa (TunU8) 
da yapılan dünya gii.zellik kıraliçesini 

Ad d • • th • intihabı bu meseleyi kat'i surette hal ana a mu iş etmiştir. Çiinkil lm mü.sabalcada bi-
rinciliği alan !spanya güzeli bu m11.waf. 
f aki.yetini sadece siyah gözlerinin m'ü,. 

b • d 1 essir oa..."'1.bcsi sayesinde elde etmiştir. 

lr O U Bu 8uretle kadın güzelliğinde en mü-
essir uzvun da gözler olduğu robit 01. 

S muştur. Fakat ispanya hadiseleri <lo-

0 k ki 11 . d ı k 1 d 'UJ'ljıSile bütün aiinyanın gözleri bu a arı santım o u a p a ı, memleket üzerinde topland1ğı bir 8ı-

l k ld ıd 1 d .. . rai/a bir lspanyol güzelinin dünya gü. 
h canı ar ırı ı, yı ırım ar uştiı zellik kıraliçesi olması da ayrıoa ma.. 

(""". nalı bir hoofac değil midir1 

l orta kal ve limon bahçe- --Z-a-;a-a;;-
1
" K_f:.-m~_.,_. 

e,.; büyük hasara uğradı 
.ı\da 

~e ~h ~ 9 (A.A.) - Bugün saat 15,20 
\iz hu tı.~İ2:de yağmur ile karışık ce
dUşltıUYu.~Hiğthıde müthiş bir dolu 
"-rıı. tŞtur. Dolu tam 19 dakika de
~ 'rn· tıtiltıli~ş ~e şehrin her tarafını 11 
llıı~tır hır tabaka halinde kapla
hfıtu" ·b~ehirde gar be müteveccihen 
~,~bir :aıarın pencere camları kırıl-

uçuk saat kadar şehirde mü-

nakalat kesilmiştir. Telgraf, telefon 
ve elektrik telleri kopmuş, biri büyük 
camiin saika direğine ve diğeri de 
şehri.t dışına olmak üzere iki yıldınm 
düşmüştür. Şehir parkının çiçekleri 
harap olmuş ve portakal limon sebze 
bahçeleri de hasara uğramıştır. 

Dolu hinterlandın büyük bir kısm~. 

na düşmüştür. 

'\ ~hırkapı tütün deposun~ Ameri.kada Rooseveltin mensup ol
duğu demokrat partisinin sembolü e
şek, buna muhalif olan cumhuriyet 
partisinin sembolü de fil olduğu ma
liimdur. İntihabat neticesinde .demok
rat partisi kazandığı için Fransızca 
(Le Journal) gazetesi eşeğin file kar 

1 

ls;xınyol milis ku .. vvetlerinde döv ü~en kadınkır k"ı§lık k-ıyafetleril.6 

Hükumete göre l 
Madrit, 9 (A.A.) - l'tfadridin cenu

bunda asiler dün sabah bütün kuvvet
lerini ortaya atmak suretile cumhuri
yetçilere taarruz etmişlerdir. Cumhu
riyet kuvvetleri, akşam mukabil taar
ruza geçerek bütün mevzileri istirdat 
etmişlerdir. Madridin cenubi garbisin
de asilerin taarruzları akim kalmış

tır. 

Düşman ağır zayiata uğramıştır. 

Asilere göre 
Salamanca, 9 (A.A.) - Nasyonalist· 

lerin bir tebliğinde deniliyor ki 
Madridin cenubunda Nasyonalistler 

terakki etmişler ve Casa de Campo 
Monzanares sahillerini ve payitahtın 
harici varoşlarını işgal etmişlerdir, 

Carabanchel hastahanesinin zaptı sr· 
rasında 150 esir alınmıştır. - . 

(Sonu Sa. S Sil. U 
ll\ ltıeleyi açıkta bırakma
D anın çaresine bakmalı! 

epo sahibi Mitat Nemli'nin gaze
temize gönderdiği mektup 

şı zaferini gösterir surette bir karika- ---------------------------

,(Yazısı ücüncü sa.Y.Jfamızdadır), 

tür yapmıştır. Altına da (Ah! .. Zaval
lı til ! ) ibaresini yazmıştır. Dikkat e
dilirse bu karikatürde eşek büyük bir 
sevinçle anırmakta ve Amerikalılar 

etraf mı alarak kendisini alkışlamakta
dır. Fil ise bir köşede mahzun mahzun 
ağlar bir vaziyette bulunmaktadır. 

Büyük Millet Melisinde 
Encümen seçimleri yapıldı 

.(Y&ZISI 2 inci sa.yıfada)j 
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Büyük Millet Meclisinde Mussolini 
lngiltere ile yeniden 
dost oimak istiyor 

Kompositor Varto 
memie/celimizti• 
tetkika çıkıyor 

Encfimen seçimleri yapıldı 
Londra, S> - B. Mu11olini tngilil 

ıuetecllerlnden B. W. Price•a bulun • 
duiu bir beyanatta ıöyle deıuiıtif: 

AaQn, O (Teld!onla) - ljehrtm .. 
de bulunan Kompoıitör Verla Varta 
ayın 12 sinde Çorum, YoT.gat ve 1ı8' 
valisine seyahate çıkacaktır. KendiW 
ne kolulervatuvar nıualltm.lerlnden A& 
nan il• maarif vekaleti taraf mdaıı ti' 
ytn· tcUltcek bir ~ 111uslld muallid 
refakat edecektir. B. Varto ayın ti 
inde Adana, Maraş, Gaziantep ve b&
vallaJm (klecektlr. BuraJJ.rda baD 
musikisi Qzertnde tetldklerde bulUDW 
oak vı türküleri pliğa aalcaktır. 

Ankara, 9 (A.A.) - BUyUk Milleti Memet Erten (Mar8Ş), Hilmi Çoruk 
Jleclisi bugün Fikret Sılay'm bqlwı- (M&rdiD), Hü.tııll Kit&l>Gı Uıluila). 
bğmda toplanmış ve Meclis ihtisas en- G'OMRüK VE lNHlSARLAR 
cllmenlerine aşağıdaki zevat seçilmiş. ENCOllENl 
lerdir: ismet Eker (Çonun), Sadettin U· 

ADLiYE ENCOMENl: raa (lstubul), HulO.l 01"\IQOğlu (Si .. 
MUnir Caiı1 (Çorum), Sallb. Yl.l'll nop), Nafiz Aktm (Amuya), Dr. Mu 

(Kocaeli), Raif Karadeniz (Trabzon) , har Germen (Aydın), Nuri Göktepe 
MUmtaz Ökınen (Ankara), Numan Ak (Aydın), Sabiha Gökçül (Balıkesir), 
soy (Antalya), Tevfik Ancan (Antal· Dr. Emin Cemal Suat (Bolu), Dr. Ka
ya), Örge Evren (Balıkesir), Osman zım Samanlı (Denizli), lstamat özda
Niyazi Burcu (Balıkesir). Atıf Akgüç mar (i'Mkilebir), Ali Dilmıen Kocae
(Buna), Sadettbı Ferdi Talay (Bur- il), BedJ.s Morava (Kon.ya), ömer 
sa), Şeref Aykut (F.dirne), Abdulhak Dinç (Kütahya), AbdUrrezak Satana 
J'ın.t (Erzlııcan.), Dr. Amm Ali Dilem.. (Mardin), Dr. Hu.eyin Avni Ercan 
N (Erzurum), Puat Sirmen (Erzu- (Muğla), Naki YUcekök (Muş), Me
nm.), ömer Aaım Aksoy (Gaziantep) met G'11ıe4d<>ğdu (Samsun), tbrahlm 
llamdl Ongun (İçeli), Dr. Şttkrtl Ş&. Mete (Seyhan), Daniş Eyllboflu (Trab 
aaan (Kuta.monu), Hasan Ferit Per. zon), Jmtrem Pekel (Yozgat). 
ı.r (Ka~ri), Reşit ômoy (Kayseri) , HARiCİYE ENCUMENİ 
Buan Hayri Tan (Kocaeli), Jlt.agıp Hasan Saka (Trabzon), Necmettin 
Akca (Kocaeli), Ali Rıza TUrel (Kon- Sadık (Sivas), Şerif tiden (Kaıtamo • 
p), Refik İnce (Manisa), Muhittin nu), Falih Rıfkı Atay (Ankara), Dr. 
Baha Pars (Ordu), Fuat GökbudU Cemal Tunca (Antalya), Cevat Abbu 
{Urfa). QUrer (Bolu), Huan Cemil Çambel 

ARZJJHAL ENCOMEN!: (Bolu), Dr. İbrahim Tali Öng8ren (Dl-
Genaral lhsan Söluneıı (Giresun) . yarbekir), Zeki Mesut Al1111 (I>iyarbe

Zlya Karamuna1 (ı.tanbul), :Mellha kir), ll'anl Ahınet Aybç (Rlbb), ge
ma,. (8am-.m), hmaU Hakkı Muuıcu neral Pertev Demirhan (Errurum), Sa· 
(Amasya), Tayfur Sökmen (Antalya) 1ih Cimcoz (lıtanbul), Halil Mente§e 
Hayrettin Karan (Balıkesiı:), Mustafa (İzmir), General Muhittin Akyüz 
J'ahm1 Gergeker (Bursa), Akif Aky(lz (Kan), İbrahim Süreyya Ylllt (Koc:a
(Çoıı6ı), Ihsan Kurtkan (Çoruh), Ge- eli). Hikmet Bayur (Manin), K!mil 
ıteral Şefik TUrsan (Denilll), Kelımet trdep (Nlld•), Mahmut Soydan (Si • 
8ahlıı (Gaziantep), Şevket Erdoğan irt), Yahya Kemal Bcyatlı (Tekirdağ), 
(Gtmfl4hane), Ali B&rlu (İlttanbul), Nuna Poro1 (Tokat). 
J:brahim Demiralay (fsparta), ömer İKTiSAT ENC'UKENİ 
Ktlntay (Kars), İsmail Çamq (Ordu) Şakir Keseblr (Tekirdağ), bmail 
8"ki Susoy (Siirt), General Akif öz. Sabuncu (Gireıun), Dr. Raıim Perlt 
tekin D'denıgil (Slvu), ZIJI. Batan Talay (Niğde), Be~ Ttlrker (Afyon 
(Slvaa), Süleyman Sım Gedik (Trab. K.), Ahmet Ulus (Arıkan), E'ref De· 
mn), KUıılp Boya (Van), R.a1t Dinç mlrel (Ankara). Dr. HulW Alatq (Ay. 
(Zmpldak), dın), Namıl Topçuoilu (Aydm), Dr. 

BOTçE ENCOM:mN!: Mustafa Benpu (C-inaldl&Jı), Huan 
MDllWa lenf Ölbn (Burdur), Cult (Çoruh), Mecdl BOJllD (Bdlr • 

Jllbrıw 'Owl ~), 8Jm Day ne), Bmln llsak (Bt'dplr), JttSNl 
{'l'rabmD), l'aJdhe Ö)WMl Clatan'bul), GUret (Oulant.p), Kunffer Kılıç (Gl 
r&hy& O&Up Dıver Mılran (BlhQ. reaan•. ·Mp lc'ft.t 'l'8tJOOm~ 

1, ur. ~a l,;azlteJWl (Ç<>nım), Benal Arinan (idili'), 1fi1iia1 ~DL.,. 
:m,tlp Salırt Alqröl (Çorum), Ro,ti1 (tnür), StUeymu Demlrııee (~ 
Bltlt (I>lyarbeldr), J'&lk Kaltakkıran ri), Vtll Yqm (ICaJNrl), Ahmet Ham
ODıllrne), Tababı Berk (JIUlla), GL dl I>Uanen (Konya), Kbıın Okay (Kon 
.AU Hikmet Ayerdem (CJutantep), ya), Bt11m AtaJaJ (Jttıtalıya), Kemal 
Dma Sa&r,a (GömUtbıne), Gaera1 Kutun (Jlant), AU Tunal, Biat Çak· 
B'trn lııano (tsmlr), Btlml Çakır makbya (Zonplc!ak), Huaa Kara'-" 
<tmalr), Tabaln Cotkun (Kutammm), cak (Zoapldak), Jtapp O.cltmlrollu 
lfült ır.nan (Ka)'leli), levbt Ödtll (Zoapldak). 
<Kırtdarell), Jılemet Bt7feU ~ dTOPHANE BlfCUDNt 
Jdr), Kaim Hegmıı Onat (Kon)'a), Ab- HaU1 Btem Bl4em (t.taııbul), Dr. 
clllmuttallp Oker CM&JatJıa), Oımaan 01. Betim ömer Alrab (Blledk), Mlh .. 
~ <Ka1&tJ&), Turıut Tlll'kotlu ri Pıktq (Malatya), Dr. la1m Uzel 
.Qhınta), Raa Zrt& (Kardfn), Şevki (Manlaa), Dr. Galip ttttUn (8Uıop). 
(l!oflu <Kut>, 10JaU Ataman (Mut), MAARtır BNCUKBNt 
RamcH '!'alman <Ordu), OenenJ Naci Naft Atuf JCantu (&nurum), Ha1 • 
BdenS. (a.,lwı), 1lmalJ ııu,tak M&. dar Çerscl (Afyon it.), ltnlba HıA1 
7alroa (IUrt), Rubn ...,._ (ima), (Trabsoa), AkqikıdU. (ASlllara), Tlr
Bml.ll QIDez' (Shru), Sım lç&s (Yoz. lda Battul (Antalya), bmal1 Hakla 
sat), Reolp Zehtl 1oJak CZoacu14ü). Uıunçartıh (Balıktalr), T..nk •Dıt 

DAHILtnJ SNCOM:mN!: (Dlyarbeldr), Hikmet I11k (SrJiııean), 
Oal1 U1'üm (Teklrdaf), J'alk Halda Tank Uı (Olr•un), ladrl Ma~ 

Cıltlık <T*lntlf>, 80JaU Yqm <Cer ıudl Anal (Oiıe1un), Tallt Ona1 (Ol· 
n+lrsJe), Bdtp Zrsin (llu'dfn), met r11Un), l>r. Nqct ömer lrdelp (lıtan
Dl'fl AP1lt (MJon K.), ır...t Uru bul), Huan AH YOcel (bmlr), Puat 
<-..,..), ltulh Kaplan (Antalya), UpıUU1 (Kan), ltelUID fnket Dal 
Clmal RQett Toray (Bolu), RalU (). (ltoaya), Ali Canip Yöntem (Ordu), 
llll'Ul <Bur4ur), l'atln Gtlvendlnm SeUm lım Tırc:aıı (Ordu), Halil Nl • 
<Bana), Rllml llrpsJtU (Çanakkale) bat Bosttpe (Trabson), Huadl Ul~ 
:Atlf TlbıDn (CoruJı), lmnall ıc.maı men (Trabson), Refet Ulıen (Urfa). 
A)pllr (Çoralı), Own1 7Akl 8oyd&. MALiYE ENCUKENt 
:mir <Jlnuram), N&klJ8 l:lsUn (Zrzu. thun Ta. (Bıyuıt), Knıa1 Onul 
Na), JDll.t Pmlus (Kan), Meaıet (!aparta), Mutafa Onla1 (ÇaııJan), 
S.... (Ktltabya), DnnıUalı Barkan lcset Akolman (Afyon K.), Adnan Br· 
()lalatya), Etem Tuncel <Sa.maun), tekin (Aydm), Dr. Gellp Kahraman 
l'Alhttı Dunıkaıı (Samsun), Mitat Şük (Bursa). tlyas Sami Mut (Çoruh), Hu
d Bleda (Sivu), Pekel (Tokat), HUr riye önia (J)i,.rbe1dr), ZUlfl Tiğret 
rem. Ongun (Tokat), K. Behçet Günay (Diyarbekir), Ali Şevket öndencv (Gü 
(Ul'fa), Muhittin Dinçsoy (Urf•l, Ha- müthane), Emin tnankur (tçel) t Y• -
JD TUrkmen (Zonguldak), Rifat Var- pr Yazıcı (btanbul), Kimil Dursun 
dar (Zonpldak), ?~ehmet AU YUrU- (bmir), Klıım Gürel (Konyll), Mah· 

Kizmı Sevüktekin (Diyarbekir), Şük • 
rü 1'opk (Enurum), Celil Jılenıili • 
böril (Antalya), Cemal Eaener (Bah • 
kesir), Hazısn Çarıkçı (Balrkeair), tb • 
rahim Çolak (Bilecik), Salih Bo.zok (Bi· 
lecik), Aıım Uı (Çoruh), Ahmet Saf
fet Ohkay (Elbir), Azb AkyUrek (Er· 
zurum), Ali ICıhg (Gaziantep), Hasan 
Fehmi Ataç (GümUfbane), Tuğ amiral 
Dr. Halclu iŞnasi Erel (btanbul), HU.
rev (Kızıldoğan (Kars), LGtfi MU • 
fit özdet (l>ırıelıir), Nedim Bontık 
(Kocaeli), K!zım Nami Duru (Mani -
u), Hasan Reşit Tankut (Maraş), Nu
ri Tuna (Muila), Ru;eni Barkın (Sam 
ıun), Cevdet Kerim tncedayı (Sinop), 
Rahmi Apak (Tekirdağ), HUınU Ko -
nay (Tokat), General Ahmet Yazıın 

"İngiltere ile İtalyanın Akdenildekı 
menfaatleri biribirine 11t delildir. Bil~ 
Jda bu menfaatler blribirini itmam il · 
mektedir. Hiç bir devlet bu deniz hak· 
kında batka bir devlete karıı koymak 
salahiyetini ve kııvvetinl kendltlnd• 
göremu. Bu itibarla, bu mesele etra • 
fında yeni bir hava yaratmak gUç olını
yacağı gibi, tngiliı - ltalyan ll'll\na • 
sebetlerinin yeni bir devresine girilece
ğini tahmin etmek de müılıkUndUr. 

Muharrir mülikatının sonun~ töy
le demektedir: 

Mussolini, İngiltere ile olan eski doı 
tane mtınaıebetlerl yeniden teslıe ama
de bulunmaktadır. 

INGILIZ - LEH TEMASLA.RI 

Feci bir lto~a 

(Urfa). 
NAFtA ENCUMENİ Londra, 9 (A.A.) - Polonya dıt lt" 

Aziz SamJh İlter (Erzincan), Ah • lerl bakını B. Beck, B. Eden Ue bir ıij.. 
met Hilmi Kalaç (Kayseri), Osman Er- rUpnede bulunmuıtur. Yann da ı&rO· 
çin (Manisa), Cemal Akçın (Afyon K.) ıecektlr. B. Beck bucOnkO konu.- • 
Mebruke Günenç (Afyon K.), Fuat Zl- dan pek ırlyade memnun blmıt oldu • 
ya Çiylltepe (Elbls), Ahmet öırdıllllr pnu blldirmilctir. B. Beck, yann il • 
(Eıkigehir), Osman Iıın (Eıkitehir), bab, arka arkayı BB. Baldwln, Nı.Ule 
Fikret M\ltlu (İçel), Hakkı ltydatri Chamberlaln •• Eden De ısnıımelırde 
(İçel), Sadettin Epikmen (İzmir), HU~ bulunuaktır. 

Ankarıa, 9 (Telefonla) - Maliye vr 
kAlett muhasebecflitl mUmeyyizJerir 
dea B. Mülla Rıza CaAkırıya gitnait 
orada otoraya çarparak başının ff 
vücudunun muhtelif yerlerinden al" 
surette yaralanmıotır. Yapyamayı· 
cak bi rhalde hastahaneye kaldırıl•' 
B. Muhlis Rıza eut dt;rıte öhaü,tlft 

Sonat mua/lim mektebi 
a91lı9or 

nü özdamar (tıparta), Baha Öngören -------------

(Kara), s.mi Erkmuı <Kasta.ınonu>. Viyanada üçler 

Ankara, 9 (Teleforıla) - BuraU 
bir saut muallim ınektebi açılmuı., 
karar verilmlttir. Bu mektep tica .... 
mektepl,rlnin orla kumnlarıadan -' 
ıuın olanlarla ilk aıelttep mennlarıt' 
da11 ııııraaıo•hlk. demlrdllk ve ,_.., 
y oellik&e 9 a1 plıpular imtiha.,.. 
kabul edileeelderdir. Mektepte bu il 
ne derslere b&flaaacaktır. 

Velet bbudak (ltaıtamonu), tbrahim 

Daıtrıııç (Kütahya), vam çınay <•· toplantısı 
latya), Halit Mengl (Nlfde), Dr. Aıım Mektep Ankara sanat mekte,,l .. 
Sirel (Samaun), General Sıtlcr Uke (To.. 
kat). 
SIHHAT VE IÇ'l'tllil MUA VENBT 

ENC'OMENI 
Dr. Ahmet Fikri Tuzer (Brnram). 

Dr. Refik Gtlran (Bana), Dr. Patma 
Memlk (Edirne), Dr. Taptaa (Anka
ra, Dr. Hasan Vuıf SomyUrek (Bah
k•lr), Dr. Sadi Konak (Barsa) Dr. 
Hamdi Berkman (Denizli), Hatfee öı 
gener (Çanlun), Salih Turgay (Ka7-
Mri), Dr. Gl. Zi7a Nuri Diril (Koca· 

(tJatttmJ/I 1. nm.ı.) 
il Scbuchnlıı B. Qaao')'U bbu1 

etmifUr, 
Budapette, 9 (A.A.) - Viyana Uc. 

ı. konferaıw hakkmda tefstratta bu
lunu Peater Loyd gazeteli uct1m1e şu 
satırları yuıyor: 

Bu koııferau, hiç bir ckvlete kar
ıı WUdir- l'IJcat bu bal, Macarlata.. 
nm en mukaddes menfaatleri bahasına 
dahi olsa k0Jn1Ularile bir aı».-ıa !e
teğini ifade etmemelidir. 

mttlhaktır. 

Dainler Vekili Pori6• 
gidi9or 

Ankara, 9 (Tılıfoala) - Daıaul 
vekili B. Ali Rıza bu akşam lata11b~ 
hareket eı.ifUr. lstanbuldan Parır 
gidecek olan B. AH Rıza burada ~ 
yana amamlye borclan hakkmda "" 
11,-e •ekili ile sirtlpnlştir. 

eH), Dr. Osman Şevki Uladat (Kon- ------------
Bu görlfllltlerclt tapitlerln d8tt' 

lerile düyua amamiye bor~la~~ 
ödenme.ebdıı karırlqtırıldlit P.,,la), Dr. Şakir Ahmet Ediz (KUtahya), 

Dr lfit..ı A.M .. tıııl&'atiıa -.... 
Levent (Mardin), Ahmet Vefik Ulu-
-~ (1WIM), Dr. (!Olte'l, ........ 
mettfn Okan (Sinop), Dr. Ziya Naki 
Yaltırım (Orda) Dr. Mltat Altıok 
(Zongaldü). 
TEŞKiLATI ESASiYE ENCtlMBNl 
Şe-.etttn Gilnalta1 (Slvu), Kena .. 

Ore (Manisa), Reeai Erlpta (Tabı), 
Tahsin San (Ardın), Aat Doru 
(Buna), Fuat Bale& <Corula), Nedp 
Ali KUrflka (Denlıll)Yuauf Ziya O..t 
(Esldfthlr), Mahmut Bat Bor.kur& 
<bmlr), Mebmeı Nalif Siret (s.Jdte. 
bir), Dr. TeTfik .Aalan (Kastamoaa» 
Dr. Fuat U111&1 (Kırklareli), ııneral 
Ali Fuat GtblloJ (KoDJ&), Rteep 
Peker (Kfitah7a), Sabri Toprak (Ma· 
niu), Yaau Nadi <Malla) Ahmet 
!ban Toksöz (Ordu) Ali MUaJf Yedıı 
na (S.yhaa) Bilad Uru (S.Jhaa) 
Mehmet Bmla Yardakal (Urfa) 

ZiBA.AT BNCV'MBNI 
Rahmi Kikte (l•llr), Yqar U..1 

(Mania) 1t11ıall Hakkı Uzmay (Bolu) 
batı prpan (.A.ıakara) Miitfik A1qlı 
(Ankara) Rahmi Selçuk (Balıkesir) 
Mitatdemir (Bola) 8tlkrtl Gtllez (Bo
lu) Şeldl>t insel Bursapan Emin A8-
Ja11 (Tokat) Denizi Yw;uf Başkaya 
(Deniılf) general Refet Bele (btan
bu1) Sıtkı Şerif Eken (Kastamonu) 
Zühtil Akın (Kırklareli) Ali Rıza 
Eaft (Kırşehir) Cemal Tekin (Kon-
7a) Mustafa Eken (Konya) Klni Ak· 
eken (Manı.a) Nuri Ural (lfarq) 
CaYit Oral (Nlfde) Damar Arıkotla 
(Seyhan) Omer Biçer (Seyhan) Tev
fik Tarman (Seyhan) lamail Mehaıet 
Utar (Sivas) Omer Esef (Yozgat) 

mmmnrrr 

1aiim 1erb;qe 
(tlattarafl 1 ncide) Enatitiiıilnae 

Valladolld, 9 (A.A.) - Madrltteki fi/, 
al•ll mullafıılann tayan ederek kral Ankara, 1 (Telefonla) -Talim J 
urayını lflal etmlt ol4a1dan haber biye eutlttld beden terblyeel ıa Ilı 
Ytrilmektetllr. Bu haber henUz teytt .. e abnaeak 11 uU 'ren ••idi tal
olunmamııtır. ala nazari lmtthaalan bltmlftlr. 1'. 

Salamanka, 9 (A.A.) _ Saat 19 da sananların umaml lmtlbanlanna 
yaptıfı neşriyatta, Vallalold radyosu- kında başlanılaeaktrr. ,,; 
.nun bildirdliktı ıtre, Madritte JYak· gnstltilde orta melctep kunlar~Hill 
lanan m11hafıs kıtaları phria bllhae- clJlı 1~• btl ltıtt J•P•laealt ~ 
sa şimal mahallelerinde Marksl8t1erle beden terbiyesi kanlan relesek 
cetin bir çarpışmaya girişmiıtir. ye bırakılmıştır. 

JIEN~Z VAZIYET B!LLJ DEGIL Pı rtl ko1111eleri başlıl/tl 
Pans 9 (A.A.) - Madrtt 111ahareb.t Q t 

ıi, Nasyonalistlerin sat ve sol eenah- Ankara. 9 (Telefonla) - Parti~ 
Jarında cereyan etmektedir. Çünkü 7et kongreleri klnunuenel .,., 
htikQıa•tçfler, halen Nu1011aHstwn ı.1ıa,aeaklır. Koncrelerde Parti 
)[arıı bir ihata hareketi tatbikine te- mına müşahit olarak bulunacak t1' 
pbbUs etnllı bıdunruktadırlar. Mt· ltul•r HÇll11alıttr. ~ 

barebenin neticesi hakkında şimdiden -----------
Jdçbir htikU11t verilemez. MUcodelı. 

batla tltldetllı clH•• ıhltktı4Jr, 

ISPANYOL ELÇiLiKLERiNE 
NASYONALISTLERIN BA YRAGJ 

ÇEKiLiYOR 
Berlln9 (A.A.) - Madrit hUkQmeti

nla dlplo .. tlk mum .. m B. RoYlra 
ea•arteısi akta•• bUyUk elçilik blD&P 
11111 terketmiı oldutandaa. pazar rU· 
11U ötle Uzeri •ki bU11k tici B. Al'· 
ramoate CotiJo, Nuyonallst htik8mıt 
namına binayı Taziyet ıtmlı •• butlu 
öfle O.eri, blaa U1trine Nuynallat 
hilkllanetin kır11nıı ·un· kırmızı har · 
raih çekilmiştir. 

F ııiıt b'o\cu ,.,, .. .,el• 
Fra11sa 

Pr.r!ı, ı (4.4. > - eoeyııltd~ 
mlllf meellllertnitı ikinci eeıaeıi, -""' 
bqvekllet mUstep.rı Max norıo01 ... 
rtyuetincle açdmıftır. fll 

Umtıml Blyaaet h~kındakl ~..:MI 
kerelere devam edilmektedlr. J!-.!f,t 
ıuruP bumdan bazıJarmm ~~~t!lf' 
uıelerine rafnıen, B. Blum'a l~ 
rmı izhar etmlıle~r. ~ 

B. Gnunbach. harici 111)..-t JI 
kmda ~ylemif oldufu bir au 
ızcl1mle demiştir ki: ~ 

ıı. (Sa.maun), mut Nediın Zabcı (~latya), Tahir Hi- -------------

:ANI HUHASEBAT ENCÜMENİ tit (Manisa), Oıman Dlncer (Mardin), H
1 

• Kıea Harici H•b•rler J 
Budapeşte 9 ( A.A. l - lapanya bU. 

yUk elçfliğl, bugün, Nqyonaliatlert" 
kırmızı • sarı • kırmızı bayraflnı çek· 

"Demokrasi, fqlzme kaf1I eoJ il 
agııııyuakbr. Fakat lf'raDA• ~ 
ıull bir h&dlle karo11mda bulııD 
Faşist devletler bloku.,. _A l'alk Soylu (Nlğde), Lltat Aydm Emin Draman (Yozgat), tbrahim Ar· 1. . miştir 

SOVYETLBRIN BEJ/PATiSi bmn), Sungur (To2YJ80, tbrahlm vas (Van). • ŞEH!NŞAH •• veliaht, sonbahar 
Necmi Dilmen (Burdur), Ahmet Ce- MECUS HESAPLARININ TETKiKi at y.,.ı.nna hanr bulunmak U..ere Banelon 9 (A.A.) - Sovyet lhtl-
ftt Emre (Çanakkale), Ali Rıza O.. ENCU:r,fENİ Masendıran'da Oorıan fehrine hareket Wini kutlamak içhı burada yapılan 
:Wç (Çonurı), Nabi Rıza Yıldınm :E.at Sagav <Buna), Hakkı Ungan etmifltrdir. Türk heyeti de ayın U bUyük ~it NIJl'line takriben 400 kJ. 
(Çoııı.m), Haydar Rüştü Öktem (De. (Van), Mazhar Müfit Kansu (Denlzll), Undı Gorıan'ı hareket eyliytcektir. fi iftlrak etmlftir. lovyetler Birlifi 
mzli), Nafiz Dumlu (Erzurum), Ham- Rifıt Ar•• (Ankara), :Ruim Aktlr (An • HITLER'in eski harp arJıada,ıan, B. lovtenko hUkfımeti ve milleti na. 
eli Gilrloy <latanbul), Hayrullah Er. icarı), Ş•ldr Kınacı (Aııkar•), Mtlııuet 8 te1rini11ıd 1923 akpmını hatırlamak mma tegekkür ederek demi;tir ki: 

(fstaırbul), Huan AU Ylleel (iz. Demir (Balrkesir), Ziya l!ıeı' (Çankt • i~in. nasyonal 10eyallıt hareketinin mu· 8is bizim ümit ve g&l!'1ftla kardeıt-
), İbrahim Grantay (Kastamonu). rı), Mustafa Ulusan (Konya), Hakkı .ıafferlyetindenberi dCkdUncU defa ola- mizsiniz. ve bUtün eevgi sempatileri.. 

uri Tamaç (Kutaınonu), Ferruh Kılıçotlu (Mut). rak Buerıerbraeukeller'de dUn aqam miz. Bizin igindir. 
1 

UpgUp Kayseri), Hazmı Barekc:I (Kil' MtLLI MUDAPAA ENCUMENt toplanmıılardır. f Fqizme kartı giri'°1il oldufunuzl 
lr), Mustafa Halit Uner (Konya), Gl. Şükrü Gökberk (tıtanbul), Gl. B. Hitlır, bir nutuk lfSylemftdr. mllcadelede llhıe yardım etmek lltiyo-

--
ruz. 

B. Company 111 şekilde ~'/fJ.P 
mlftir: -"'. 

Blzlm. için çok müşkül olan ~ f; 
lerde, Büyük Sovyet meınleke ;. 
aempatlaini ve brdtelijiııl il~ 
mektedlr. Sovyet ıtusya blı.e ıı~ 
v~ kollarmı açm11tır. So~ lr ~ 
bime, medenJ,et, adalet " "'ee1t P,~ 
girişmiş olduğumuz muc.ael 
teselli ve kuvvettir. 



lngiltere Avrupa işlerinde 
bitaraf kalabilir mi ? •• 

Lord Beaverbrook şögle diyor: 

1-KURVN 10 il. T,t:ŞRlN 1936--

''Biz hudutlarımız harİ- Yarından şonra l Ahırkapı tütün deposunda 

cinde hiç bir Avrupa dÇeökpı_ıer Kağıthane- Ameleyi açıkta bıra~a-
yeni istasyo-

h ar bine girmiyeceğiz,, na dökülecek manın çaresine bakmalı! 
İngilizce Daily Express gazetesi 

başrnuharriri Lord Beaverbrook tn. 
tilterenin Avrupa siyaset meyd&.nm
da hiç bir taraf tutmamasını terviç e
den mUhim bir makale ne~tmiştir:. 

Ezelim.le diyor ki: 
Sulhu muhafaza edebilir miyiz? 

Zey1ekte·de taLi bir çöp Depo sahibi Mitat Nemli'nin gaze
temize gönderdiği mektup 

yl kabul ederek a!Wı;toş bidayetinden 
itibaren amele istihkakını on lrÜJlde 
bir ödemeğe b8.§lamıitır. A:vrupada kayruyan harpten tevakki 

edebilir miyiz? Nazırlarımnmı bedbin 
dUşUncelerlne ve gazetelerin başmaka-

t• lelerine bakacak olursak bövle bir ih-
• tııarın dehşeti içerisine ka'°rışmamak 

i~tasgonu yapılıyor 
Şehir dı§ınd~i çöp istaayonlann

dan başka şehir içinde de taıt çöp Ls
taşyonlarının ip.şasma karar verilmi~
tir. tki taıt istasyon Zeyrekte Un1ta
panr caddesi Uzerlndeki arsada yapı
lacaktır. Bu arsada çöpler şimdiye ka .. 
dar açığa dökülmekte ve halkın Fa
tih kaymakamlığına şikayetini mucip 
olmakta. idi. Yeni ishta.syonun in§Mı 
2000 liraya mal olacaktır. 

Bay M.ithat Nemlinin Ahırkapıda
ki tütün deposunda işçi ile depo ida
resi arasında çıkan bir ihtillf ilzerlne 
depo sahibinin tlmdilik j§leri tatil et. 
tlğini ve bu suretle 800 kadar işçinin 
lfslz kaldığını yazmıgtık. 

Üç aydanberi Üsküdar, Be§iktaf 
ve Ahırkapı imalathanelerimizde mun
tazaman tatbik edilen bu tarzı tediye
ye, Ahırkapı amelemizin bir kısmı, geıo 
çen cuma gilnU her nedense itiraz et
mek lııtemif ve kendilerine yedi ~ 
de bir para verilmesi arzusunu iıhar 
eylexniftir. Müessesemizin amele ia
tihdam ettiği imalathane yalnız Ahır· 
kapı deposu değildir. Üsküdar depola-
rımızda bine yakın, Beşiktaş depomuz,. 
da dört yUz küaur amele çalıuır. Mü
essesenin faydalan müsbet bir uaulü 
~yeyl küçük bir kısım amelesinin 
arzusunu tatminen değiştirmesine ma,. 
hal yoktur. 

ı elden gelmez. Fakat bana kalırsa, biz 
11Ulh içinde yaşıyabiliriz. Bu mümki.in

df dUr; ve muhtemeldir. Fakat ilk ihtf .. 

111 
~aç, bu sulh davasını takibe ar.m.et

Depo henüz açılmadığı için bu i§çl 
dUn de çalı§tırılmamıgtır. 

,ı 

,, 
' 
ır ,. 
, 

-' 

tlıektir. 
Lord Beaverbrook 

muhalefetinde de azimkA.r görUnilyor
du, 

Mademki siyast felsefemize göre 
bir milletin içinde çıkan bir kavgaya 
karışmıyoruz. Bunu iki millet arasın. 
da kavga çıktığı zaman niye tatbik 
etmiyelim? 

Bu memleket için, ve bu halk için 
~lhun yegane siyaset olduğunu kat
Yen kabul etmeliyiz. Harbin, bütün 
tasaVVurlarımız haricine atıldığını, sl
raat felsefemizde harbin hissesi bu
Utunadığını kabul etmeliyiz. İngiliz 
~kı, sulh yolunda YürUyecektir. Biri
l hile kavga eden Avrupanın diğer ırk 
~l'fle ittifaklar ve misaklar akdetmek -------------
( n kaçınacağız. Bu yollardan hiç bir Polis Haberleri 
ayde bağlanmadan geçeceğiz .. 

?ı QUnkU İngiltere için Avrupa işler.- Şüpheli bir ölüm 
~ e ka.rışmak, İngiliz halkını §U sual Fenerde Bakkal oğlu arkası soka· 

Belediye fen heyetinin hazırladığı 
projeye göre istasyon iki katlı olacak 
üst ka.ttan çöp arabalıın çöp boşa.ltaı
cak ve alt kata ka.ınyonla.r girerek bu 
çöpleri içine alacak ve Edirnekapı dı. 
şındaki istasyona götUrecektir. 

Zeyrek çöp iıtuyonunun in~ma 
bu ay içinde başlanacaktır. 

Diğer taraftan çöplerin dö-
külmesi için Kahtanede bulunan 
eski kömür ocaklannda.n biri ~ 
lediye tarafından sa.tın alınmış. 

tır. Ocakta söp dökme işine ait bUtUn 
haZJrhklar ikmal edildiğinden çal'§am 
ba g\inünden itibaren çöpler buraya. 
dökülmiye bqlanacaktır. 

Bay M.ithat Nemli dUn bu meısele 
hakkında guetemize bir mektup g8n
dermiştir, diyor ki: 

A'- Amele çalıgtıran her tütün ima
lAtahneıl amelesinin istihkakını ya 
on günde bir veyahut haftada bir ö.. 
der. Bunun bir u.eul ve tea.mülü yok
tur. Mesela :rcenıi bir tetekkül olan 
tnhisarlar idareai amelesinin iıtihka

kım on günde bir verir. Buna muka. 
bil hat.:taıık veren tütün ticarethanele
ri de vardır. 

Mües.'3elCiniı evvelce haftalık uau
lilnU tatbik ederken, uzun tetkika.ttan 
sonra on günde bir tediye tarzının fa
idelerini görmüş ve İnhisarlar idaresi
nin bir çok zamanda.nberi muva.ffaki
yetle tatbik edegeldiği bu tarzı tediye-~'llısında Bırakır: Fransadan yana ğında oturan Eminenln 40 günlük ço

~9lt\ız, yoksa ,Almanyadan yana mı? coğu SUheylanın öldUğU haber veril· 
ngı tarafı tercih ediyorsunuz? miş, yapılan muayenede ölUm şüpheli 

tııt!allna ceva~ verirken dalına akılda görUlm~ tahkikata başlanmıştır. 
Cih lısmız ki: Fransa tarafını ter- Ay ACI KESlLDl - Yedikuleden 
litl ederseniz, Fransanın müttefikle- gelen 819 numaralı tramvayın arkL,.J· 
bir~· ayru zam.anda :Pu müttefiklerle na bağlı 540 numaralı romorka ası
bııı 1kte gelecek biltUn ihtimalatı ka. lan Orhan admdaki çocuk Beyazıtta 

Apturrahman Naci tarafından açılan 
neşriyat davası neticelendi 

~bnek mecburiyetindesiniz. d~mü tramvayın altında kalarak 
)a ~lt?'J{t;a Japonya v~ "!U'Pte Altna.n- sağ ayağı diz kapagmdan kesilmiştir. 
da tarafından t ehdit edilen Rusyayı Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine kal 

tubnağı hatırlatmalı11nız. dırılmıı:ıtır. 

Etem izzet Benice bir sene 
iki ay hapse ve diğerleri muh
telif cezalara mahkum oldular 

~k -s Müteahhit Abdurrahman Nacinin 
' oslovakya.nm yUkünU de omuz- BİR TRAMVAY KAZASI DAHA - "Asık Söz,, gaı.etesi aleyhine açtığı 
'1~ almağa mecbursunuz. Bu Tünelden Şişliye giden 411 numaralı hakaret davasile bu davayı ta.kip eden 
~•ket, hudutlan dahilinde Alman- vatmanın idaresindeki tramvaya ası- bazı neşriyat da.va.lan, İstanbul üçün~ 
~kl ka.rde§lerinln elini tut.ınağa ça.- lan J3 yaşlarında bir çocuk dütmil~. cU ceza mahkemesinde neticelenmiş, 
5'\ltt bir takım Almanlarla. doludur. yaralanmııtır. Yaralı çocuk Şişli dün karar bildirilmi§tir. 
~~ bt Fn..nısa taratma jltihak ederEJe- Etfal ha.stahaneaine kaldırıhnış, hü- "Açık Söz,, netriyat müdürü Etem 
l' Utadaki Almanlan hakimleri bu. viyeti •nlaşılamamıştır. Izzet Benice bir aene, iki ay hapse ve 
'lc=ero tabi tutınağa yardım KALP DURMASINDAN öLMUŞ - 34g lira para cezasına mahkfun edil-
~ Kadıköyünde izzettin 10kaiında otu· mlştir; bu cezalar, hakaretten ve mat-

ltkaı arlar tekrar geri e.Imağa ça.. ran Emin Toprak fırın ö11ünde düşe· buat kanununa muhalif harekettendir. 
'ilıt ~da, büyük Transilvanya arazi- rek ölmüştür. Abdurrahman Naci aleyhinde ihbarat
~ manya.ya bağlı tutmağa çalışa. Yapılan muayenede ölünün kalp ta bulunmaktan Vehpi Demirerle Sac-ınız, 

l'>i'" durmasından öldüğü anlaşıhıut. ıö· ri Celll, birer sene hapac, iki yUzer li-
t~ger taraftan Almanya gayesini mülmeslne müsaade verilmiıttir • ra para cezasına mahkCı.m edilınl§ler, 
d~e ~ olursanız, Almanyayı jdare e- y ARALANDI - Takiim Bostan - ......... --................... ..,_.....,.. ....... __.......,...~.....---
~ıı~ı: girişmek taahhüdünde bulun- apartımanı kapıcısı İbrahim toför Sil· Yllksek 1 edrisat Direk-
~lllı_s bütün maceralar& siz de atıl- Jeymanın idare.sindeki 1810 numaralı h 
lt.q,ıl':::- Çekoslovakya, Belçika ve otomobllin ~arpması ile yaralanmış- törü şe 1 imizde 

Abdurrahman Naci de Vehpt Demire-
1" karşı hareketten bir sene hapse, 
iki yliz lira para cezaııma mah
kfim edilerek, bunla.rıu ceza.lan 
mütekabil hakaret dolayısile, or
ta.dan kaldınlmıştır. "Cumhuriyet,, 
guetesi ne§riyat mUdürü Hikmet Mü~ 
nif'le "Haber,, gazetesi ~iyat mü~ 
dürü Hasan Rasim'in bu meşele ile 
alAkalı ve hakaret mahiyetindeki ba.. 
zı şözleri gaıctelerinde ne§retmekten 
birer yıl hapse, ikişer yüz lira para 
cezasına mahkum edilmişler, ancak 
hafifletici sebepler görülerek, cezalar 
dörder ay hapse \'e altmı!' altı§ar lira 
para cezasına. indirilmiştir; Hikmet 
Mllnlt'le Hasan Rasim hakkındaki ce
za tecil olunmuştur. 

Kaldı ki, müessese yedi gUıı yerine 
on günde bir para alan aınel~inin ilk 
zamanlarda bütçelerini tanzim edebil. 
meei için, hiç bir mecburiyet yo~ken, 
ameleye açıktan avans suretile yar
dımda bulunmağı da ihmAl etmemlt 
ve el'an istlhkaldan niıbetinde av&Jl8 
vermekten geri kalmamı3tır. 

Hakiki ıebebinf, bir tediye §ekil ve 
tvzmdan ziyade bqka menbalarda a
ramak 18.znn ~ldiğlnl zannettiğimiz 
bu meseleye elyevm zabıtamız va.z'ıyet 
ctmlş bulunuyor. Bu itibarla bu meee. 
le hakkmda bizim için söylenecek faz
la bir şey kalmamış oluyor. 

Ahırkapı ıma.llthanemızl mıunuı 

tUtünlerimizin sevk hazırlıklarının lir.. 
mal için blr kaç gUn kapalı bulundu. 
racağız. Bu istihzarat ikmal edilince 
müessesemizin dahili usullerini eskisi 
ribi benimsiyerek calııacak amelemi
ze~ lmalAthanemiz, kap1larını yeniden 
açık bulunduracaktır. 

Bilvesile şurasını da tebarüz ettir
mek isteriz ki müesesemizde herhangi 
bir amelenin bet para alaca#J kalmıı 
değildir.,, 

Müessese aahiblnin izahatını der. 
cettik; esasen bize müracaat etrni§ o
lan amele de meselenin tediyata taat. 
luk eden kumıını ayni ıuretle anlnt. 
mı-'lardJr. 

l§çl ile dePo idaresi arumda bir an 
evvel bir hal tekli bulunmuıı ve ltcl· 
nin dft.ha fada açıkta kallarma mahal 
verilmemesi §ayanı am.ıdur. 

~; "\. k __ i Almanları bugUnkü bağla- t Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce-
\t~~ BökU ır. 
~~et· ·~ alma.fa yardım etmek BiR SUÇLU ARANIYOR_ Şişli vat dün .Ankarada.n ıehrimiı.e a-elmif. 

Ne arıyormuş? 

"- .A.~7e gırersiniz. Eşref ~okağında oturan Zaber polise tir. Bay Cevat şehrimizde Uç gün ka-
"1= ~e zamanda Fransaya Akdeniz. müracaat ederek iki ya,ındaki kızını dar kalacaktır. Bu müddet :ıarfmda 
ll.ıt Ydan okumağa hazırlanmahsı. bir çocuğun bisikletle yaraladıjhnı ld- Üniversitede lise }localarına açılacak 

ltte h dia etmiştir. Suçlu aranmaktadır. olan fels~fe kursile meşgyl olacak ve 
ı.. lıa'"r akb~katte vaziyet budur. oTOMOBlLE ÇARPMIŞ _ Kurtu- hukuk fakültesinin ders programları-
q ... ı-.. .J• ız h d tl h i hakkında Ünivenılte rektörlüğünden 
1~ -., etzni u u arımız ar cinde tuştan ge~mekte olan 3006 numaralı izahat atacaktır. 

liralc Yecetız. Avrupa harplerine kamyon aynı yerden ge~en 1938 numa-
~tkı_ıtz, ~~!Y:ğiz. Biz kendi yuvala- rah Ileklrln idaresindfki otomobile 1 alebeqi hahveden 
i~ ke a da ve deniz aşın yer- rarparak ön çamurluğunu kırmıştır. menetmek için 
e 'tttıe:! . halkımızı himaye etme- Tahkikat yapılmaktadır . 
~ lfa1k ıgız. Lise ve ortaokul talebelerinin kalı-
t 

1
)e ıı~~.hu_Y1;1 değişti. EfkArı umu- YENi BiR KLOP velere devam iginl önlemek üzere önü. 

~lıı~or. "':iı hızım gUttüğilmUz gayeyi mtizdeki hafta içinde liae ve ortaokul 
bı'llıaıc ga anı . Avrupa işlerine karış- Dün Beyoğlunda bir Türk - Elen direktörleri kUitUr direktörlüğünde 
~ tıt~enı· ~esını... İspanyol dahut har klübü açılmııor. Klilbün maksadı Türk bir toplantı yapacaklardır. 
lı1t\ıtt11r. l~zın kuvvetine bir delil ol. 1cr ve Yunanlılar araıındakl mevcut Bu toplantıda lise talebesini bu gi. 

lııtlkını Panya harbine karışılması- doıtlufu takviye, daha çok yakıntaıma bi yerlerden korumak için bazı karar-

" Ali:Mvlti veDi'L'E·K'LI? R t 
~~_'r,1t,1 Bu sokağın ismi 
~~ ~de F 

illan nay ).{ eridlye caddesinde oturan okuyucula-
;'ıı. 

1 
,. ae>tc<fen ur~t yazıyor: 

tt 11 C>ı.a bir ha beri bu sokakta ottıruyorum: fakat i.~. 
~k tıra,,ı ~'- Bu ıyilzden hiç kirMeye ad

'mecburıyetindc kalıyorum. Şehir m.ecli.!i 
'-

değiştirilemez mi? 
l:nıgtın1"1'd.e bir çok 30'ka'k ve cadıtle \almleı-ini deNtiri
yor. Aoap bu i.!mi d-0 d.e~ttrtırek, fimdi namuslu ail<". 
lcrin oturduğu bir mahall.o ol.an bu y<:rc münasip bir isim 
vorımuız mi' Ayni za1114nda m4na.!ı.: bir isim de orta
d4n 1otılkm14 olacaktır. 

- Dün 1rocanı gördüm. Bizim mahall-Odc'f.."i lJlitün 
Çt1;tı. 

- Ya1 Ne arıyorm'U§ oralarda mu M$c'Petşi.v1, 
- Seni. 

1ocıdınların evine 
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Hastanede sey- Şehir Meclisinde 
yar kütüphane r·· k 1 -k .. :'' ~op amyonu ama ıçıll 

1888 le 1999 para isteniliyor 

Geçen ay baca.-
nağnnla. bir olduk, 
ortaklamıya bir o. 
tomobil aldık. Ka,. 
rımla kız kardeşi 

biribirlerine "sen
sin,, dememiş iki 
kardeştir. İki baca 
nak, biz de kardeş 
gibi geçiniriz. 

Otomobili aldık. 
tan sonra artık 
her gün beraber 
gezmelere gidiyor
duk. 

Cumartesi akşa-
mı, yani dün ak. L · 
şam, gene otomo- f 
bilimire bindik, Şe f 
hir tiyatrosuna git -~ 
tik. Tiyatronun önü taksi otomobille
rile dolu idi. Biz otomobilimizi karşı. 
öa.ki yan sokaklardan birine soktuk, 
tiyatroya girdik. 

Tiyatrcxlan çıktıktan sonra baca
nağım sordu: 

- otomobili hangi sokağa koy-
muştuk? 

- Şu karşıki sokağa. 
- Yok, onun yanındakine galiba. 
- Hayır, işte hurda. 
Otomobilimize ( ! ) bindik. "otomo

bilimize,, diyorum ama, bizim otomo
bil değilmiş. Bacanağım tam makine
yi işlet.eceği sırada otomobile doğru 
birisinin koştuğunu gördük. 

- Hey dur! nereyer 
Durduk. Adam yanımıza geldL 
- Benim otomobilim. o! nereye gö.. 

tnrüyorsunuz? İnin aşağı! 
öyle şaşkın bir halde kalmıştık ki 

ne yapacağrm.ıZI kestiremiyorduk. 
Hakikaten yanlış bir otomobile mi 

binmiştik? 
:A.r.tlnı.ılau lll< atııyau 0011 oıawu. 

Hemen otomobile baktım: Bizim oto
mobil. Ayni renkte, ayni biçimde, ay
ni büyüklükte. 

Ben inmiştim. ama, bacanağmıla 
karısı ve karım hala otomobilde idi. 
ler ve benim işi halletmemi bekliyor
lardı. 

Yabancı adam, onların yerlerin
den kıpırdamadığını görünce: 

- tnsenize! ... dedi. Ne b.ekliyorsu
nuz? şimdi sizi pölise veririm ... 

Bacanağım bana seslendi: 
- Baksana otomobilin numarası

na kaç. 
Şaşkınlıktan evvela otomobilin ar

xasmdaki numaraya bakm.ağa gittim. 
Sokağın ilerisi karanlık olduğu için 
görünm.Uyordu. Ben koşup öndeki nu
maraya bakıncaya kadar yabancı a
dam eğilmiş, baktmıştı: 

- 1999, dedi. Benim otomobilin 
numarası. 

Adam bu son sözleri söylerken ba
canağmı da ayni sözleri söylemişti: 

- Tamamı bizim otomobilin nu. 
ma.rasr. 

- 1999 diyorum size. Benim oto
mobilin numarası bu. 

- Bizim otomobilin numarası asıl 
1999. 

Kavga uzayıp gidecekti, araya ben 
girdim: 

- Evet, dedim, bizim otomobilin 
numarası 1999 dur. Bu muhakkak bi
zim otomobil. Siz gidin kendinizinkini 
başka yerde arayın. 

Bu sefer şaşkınlık sırası adama 
gelmişti. "Başka yerde,, sözünü lıjitin. 
ce adam, gayri ihtiyari etrafına ba
kındı. 

Anlatan: Vır Guı 

mobilin ayni idi. Direksiyonda oturan 
adam, bizim. durup arka penceresin
den baktığımızı görünce elini salladı. 
Biraz sonra yanımızdaydı: 

- Yanlış, birader, yanlış! diyordu. 
Sizin otomobil, bul ben iyice hatırlı .. 
yorum. Benim otomobilim. numarası 
1999 dur. Bunun numarası 1888. 

Otomobilden gene ilk inen ben ol
dum. Baktım: numarası 1888. Bunun, 
bizim otomobilin numarası olduğunu 
hatırladım. 

Bacanağıma: 

- Evet, dedim.Ya.D..ıışbinmişiz. Bi
zim otomobil, bu. 

O ısrar ediyordu: 

- Hayır. Bizim otomobilin numa
rası 1999 du. 

- 1999 benim.ki! 
Kavga şiddetlendi. O sırada oradan 

bir polis geçiyordu. Meseleyi sordu. 
Anlattık. 

- Kolayı var, dedi. Çıkarın ehli-
;y c l11ıs.uı~lc ~ lillLJ.. 

Hakikaten, o kadar kafa patlatı
yorduk da ebliyetnamelerimize bak. 
m.ak aklDDJza gelmiyordu. 

Bacanağım koynundan vesikasını 

çıkardı: Otomobil numarası: 1888. 

Öteki adam da çıkardı: 
1999 numaralı otomobili o a

dama. verdik, 1888 numaralısmı 

biz alftık. Fakat, bacanağım, hala şüp
he içinde idi: 

lngilterede hastahanelerin modern 
vasıtlarını gittikçe daha pratikleştiri
yorlar. Yukarda gördüğünüz bir Lon
dra hastahanesinin içidir. Hayır sahi· 
bi kimeselerin hediye ettiği bir seyyar 
kütüphaneyi kızlar hastaların karyo
laları etrafında dolaştmlıp onlara is
tediği kitabı seçebilmek imkanını za!ı 
metsizce veriyorlar. 

lktısat vekll.letl fabrika ve havuzlarında 
yapılmakta olan Van gölüne ait vapurların 
yedek parçaları ve tekneleri hazırlanmaya 

başlamıştır. Bu vapurların pervaneleri de 
dahil olmak üzere bütUn aksamı burada 
yapılacaktrr. 

• Apartmıanlarda cenazelerin yıkanm8.8l 

için müsait yerler olmadığı için. belediye u 
mumt gasilhaneler yaptırmaya karar ver 
mlştir. Yerler yakında tesbit edilecektir. 

• Çocukları küçük yaşta temizliğe alıştrr 
mak için mektep idareleri talebelerin üst ve 

ya başlarını sık sık kontrol edecektir. 
• Yeni maliye teşkllAtınm tatbikine baş 

!andıktan sonra eski teşkilAt zamanından 

kalmış 'bazı muameleler bu arada veraset 
vergilerine ait sahipleri tarafından verilmiş 
beyannameler neticelendlrilm.Jştır. 

• Vergi cüzdanları ihdası ve herkesin vere 
ceA'! vergiyi bilmesi hakkındaki kanun ka 
mutayda tetkJk olunmaktadrr. 

• lstanbulda yüz yaşından yukarı 114 kişi 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bunların kırkı er 
kP.k. vetml• dXrt'lll kAdındır. 

• Tiftik piya.'!ası: hararetıenmiftlr; birınci 

sınıf oğlak mallar 120 kuruşa kadar çıkmı!) 
tır. 

• Rıhtrmlarm tamir ve tevsii işlerine 

devam ediliyor. Galata cihetinde yapılan ta 
mlratm mühim bir kısmı yakında bitecektir. 

• Bulgartstandan §ehrtmlze yeniden 110 
muhacir gelmitşir. Gelenler yerlerine gönde 
rillnceye kadar Kızılay ta.rafından ia.,e edile 
cekUr. 

• Şimdi yedek subay okulu tarafından lş 
gal edilmiş olan eski Harbiye mektebinin 
esaslı tamirine başlanmıştır. 

- Sakın vesikalardaki numaralan-:-================:-
yanlış görmüş olınıyalım, diye ikide Geçmiş Kurunlar 
bir de cebinden ehliyetnamesini çıka-
rıp bakıyordu. 10 Teşrinisani 921 

Bundan sonra bir otomobil alaca. YENİ BİR BALKAN lTrlHADI 
ğmıız zaman kimsede olmıyan bir mo- Bulgar başvekili B'ük:re§ten avdeti-
delden olmasına ve bu numarasını da ni müteakip Belgrada giderek Yugos-

yola Çıkm d 1 be 1 
v k lavya kii.kılmetile de ayni suretle bir 

a an evve ez r emege a-
rar verdik. itilaf tesisi için sarfı mesai edecektir. 

Arap harf /erini 
kullananlar 

Bu mesai muvaffak-iyetle neticelendi. 
ği taktlirde Romanya • Yugoslavya -
BUlgaristan arasında yeni bir Balkan 
ittihadı teessüs etmiş olacaktır. 

[ Yeni Kitaplar J 
Para ve inkılap 

Asri sinema binasını Şehir tiyatro• 
vermemeli mi? suna vermeli mi, 

Şehir Meclisi dün birinci Teis vekili J 
Necip Serdengeçti'nin başkanlığında 1 
toplanmıştır. Geçen celse zaptı okunup 
kabul edildikten sonra belediye daire • 
1erinden gelen işlere ait kağıtlar okun
muş, karara bağlanmadan önce tetkik 
edilmek üzere· ait oldukları encümen -
lere havale edilmiştir. 

Bu arada temyiz edilmesinden vaz
geçilecek davaların nasıl tayin edile -
ceğine dair hukuk işlerinden gelen tez
kere kavanin encümenine, bütçede ya
pılması istenilen bir münakaleye dair 
hesap işlerinden geeln kağıt bütçe en -
cümenine gönderilmiştir; bu münakale 
suretile temin edilecek para ile yeniden 
çöp kamyonları alınacaktır. 

Bina ve arazi vergnerinin hususi i· 
dareye devrinden sonra Maliye Veka -
!etinden gönderilen memur kadrosunda 
yeniden değişiklik yapılnuş; buna ait 
gelen tezkere bütçe encümenine gön · 
derilmiştir. 

Büyük damacanalarla nakledilen 
memba sulan da küçük kaplara konu -
lan suların tabi olduğu sıhhi şartlara 
tabi tutulması hakkındaki teklif sıhhiye 
encümenine havale olunmuştur. 

Şehrin hava hücumile karşılaşması 

ihtimali karşısında sığınaklar yapılması 
için geçen devrede bir talimatname ha
zırlanmıştı; belediye reisliği bunun bir 
maddesinde değişiklik yapılmasını iste
mişti. Mülkiye ve kavanin encümenleri 
bir arada toplanarak bu isteği tetkik et
mişler, beeldiye reisliğinin bu mesele 
hakkında hazırlanıp teklifini ona göre 
yapması daha muvafık olacağına karar 
vermişler. Belediye fen işleri müdürü 
de bu fikre iştirak etmiş. Şehir meclisi 
de bu isteği uygun bulmuş, evrakı bele
diye reisliğine geri vermiştir. 

Tcpcbaşındaki Asri sinema binası be· 

lediyenin malıdır, kiradadır, mukavelesi 
bitmiştir; belediye reisliği bunun yeni
den kiraya verilmemesini ve Şehir ti -
yatrosu müdürlüğü emrine verilmesini 
istiyor; kavanin encümeni de teklifi uy
gun bulmuş. 

Azadan Avni Yağız, teklifin kısa ve 
izahatsız olduğunu söyledi, "izah etsin
ler, niçin?,, dedi; kavanin encümeni re
isi Faruki Dereli izahat verdi; Şehir ti
yatrosunun operet ve dram kısımlan -
run ayn ayn binalarda çalışmaları ka -
rarlaştmldığınr, bunun için iki ayn bi
naya ihtiyaç olduğunu ve belediyenin 
elinde böyle bir bina varken başka bina 
tutmak doğru olmadığım söyledi. 

Azadan Abdülkadir Ziya Karamür
sel, Şehir tiyatrosunun bu sene için 
dram kısmının kendi binası olan Tepe
başında, operet kısmının da kira ile tut
muş olduğu Fransız tiyatrosunda çalış
makta olduğunu söyliyerek Asri sine -
ma binasının kiraya verilmesinde mah
zur olmadığım ve belediyeye böylece 
varidat temin edilebileceğini ileri sür -
dü. 

R-::fik Ahmet Sevengil, söz alarak 
şunları söyledi: 

- Bu kabil binaları kiralamak vaz:i 
yetinde olanlar binayı bir mevsim içİ 
tutmazlar; uzunca bir zaman için mtl 

kavele yapmak isterler; Asri sinema bT 
nasını bu sene operet kısmı Fransız t 

yatrosuna yerleşti diye bir mevsim isi 
kiraya veremeyiz; uzunca bir zaına 

kiraya versek gelecek yıl Şehir tiyatte' 
su geçen sene olduğu gibi ikinci bir ıı! 
na bulmakta yine güçlük çekebilir. Şr' 
bir tiyatrosunun dram ve operet kısıı1l 
lannın iki ayn binada çalışması bedl 
müessese, hem de şehir için iyi olmtı 
tur. Bunun için de belediyeye ait ola 
bu binayı Şehir tiyatrosu müdürlüğ 
emrine vermekte zaruret görürüm; 1' 
vanin ve Mülkiye encümenlerinin mii• 
terek tetkiklerile isabetli buldukları ıı: 
isteğin kabulünde fayda mülahaza e 
denl::rdenim. 

Bunun üzerine teklif reye konulatV 
kabul edildi. 

Hafta tatili kanununa göre alınrxı8r 
ta olan yüzde on ruhsatiye harcının bl' 
na tahriri kanunu münasebetile yüı0 
üçe indirilmesi lüzumuna dair hesap ~ 
leri müdürlüğünden bir tezkere gelrn1 

ti. Bütçe encümenine gönderildi. Çil 
buklu gaz depoları ardiye resmi tarif 
sine bir madde ilavesine dair yine ııe 
sap işleri müdürlüğünden gelmiş ol~ 
kağıt mülkiye encümenine havale e~ 
di. Klüplerden alınacak resim tarifesıl 
yapılacak ilaveye dair hesap işleri ırıU 
dürlüğünlin teklifi de ayni encürntf. 
havale olunduktan sonra konuşulac' 
başka şey kalmadığından toplantıya~ 
hayet verildi; meclis perşembe günü 
at on dörtte toplanacaktır. 

Ekalliyet mekteF 
)erinde kaç 
talebe var? 

Layik Hıristiyanlar kurunıtJJl 
evvelki gün yaptığı yıllık topıaııtl 
akalliyet okullarını kapatarak çoCıı 
larmı resmi ilkokullara vermek s~ 

su ;~s:::~e::~=~~::bu}ds ~ 
lunan akalliyet okullarının mik~ 
gösteren bir istatistik tesbit edJl:ıır 

tir. ~ 
İstatistiğe göre İstanbul vilS(ıf. 

dahilinde 34 ermeni, 9 musevi, 45 ,. 
ilkokulu vardır. Bu okullarda ılır 
talebe okumaktadır. 

ALMAN IKTISA T NAZiRi tl.J 
KINDAKl ŞA YtA 

Alman iktısat nazın doktor ş~tı~ 
dün şehrimize geldiği hakkında b~! } 
'1\yet çıkmışsa da alakadar mahaf ıl~ 
man nazırının ayın on beşinde şeb H 

Jtll(.I" 
ze gelip burada kalmıyarak dog ~ı' 
doğruya Ankaraya gideceğini ıe 
etmektedir. 

Arap harflerini kullananlar hak
kında yeni tedbirler ittihazı mevzuu 
bahistir. Bu gibiler hakkında kanunun 
526 mcı maddesi tatbik olunacaktır 
ki bu madde üç ay hapis cezasını icap 
etmektedir. Ayni zamanda bu gibiler 
hakkında meşhut suçlar kanununun da 
tatbik edileceği haber verilmektedir. 

Ahmet Hamdi Başar, (İktısadl Devletçi 
Ilk) kitabının üçUnçU cildini "Para ve lnkı 
lA.p" adı: altında neşretti. Para meselelerinin -------------------------------

bUtUn dünyada son zamanlarda kazandığı G ,· y d ,· r ,. , e n fakir 
LiMAN UMUM MÜDÜR MUA

ViNi BUGÜN GELiYOR 
İzmirde bulunan Liman umum mü

dür muavini Hamit Saraçoğlu bugün 
şehrimize gelecektir. Hamit Saraçoğlu 
İzmir ve İstanbul limanları arasındaki 
ahenkli çalışma esaslarını hazırlamış -
tır. 

ehemmiyet dUşUnUIUrse bu mevzuun ne ka 
dar gUnUn meselesi olduğu anlaşılır. A. Ham 
dl Başar açrk lisanla yazdığı bu eserde aıtm 
ese.ama dayanmış para telA.kkilerinin mana 
sızlığmı ve bu e.sasm Liberal devrelerin mah 
sulU olduğunu gayet güzel surette izah ve 
1.sbat etmekte, ve yeni para telA.kklslne göre 
TUrkiyenln çok zengin olduğunu anlatmak 
tadır. BütUn münevverlerin UZerlnde dUşUne 
rek durmaya mecbur oldukları bu mevzu da 
bize orijinal fikirler ortaya atan "Para ve 

Sokağın daha ilerisinde bir oto-
mobil görmüş olacak ki: ---------------

lnkılA.p., t okuyucularımıza ehemmiyetle tav 
siye ederiz. Çok güzel bir baskı içinde fiyatı 
70 kuruştur. 

-Hah! dedi. Şurada bir otomobil 
var. Durun bir de ona bakayım. 

"Durun., dedi ama biz durur mu
yuz! adam gider gitmez ben de oto
mobile atladım ve bacanağım, kızgın 
kızgın söylenerek otomobili işletti, sü
ratle sokaktan çıktık, yola koyulduk. 

Biraz sonra arkamızdan bir korna 
sesiduyduk. O kadar acıklı ve durma
dan çalıyordu ki, biz durup bakmağa 
mecbur olduk. 

Arkamızdan gelen bizim ( ! ) oto-

lST ANBUL BELEDIYF.SI 

Şehir Tiqatrosu 

Tepeba~ı Dram 
Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

111111111111111 

111...111 

111111111 

TAKSlMDE • M.AKSİM 
TİYATROSUNDA 

HALK 
OPERETi 

16 ikinciteşrinden 
itibaren 
? .... iştirakik 
PIPIÇA 

Büyük operet 
Yeni kadro - yeni 

Bale 

Çocuk Esirgeme kuru.mu Eminönü f 
nahiye kolu tarafından son günlerde] 
elli beş fakir yavruya bir örnek elbi
se yaptırılıp hediye edilmiştir. Resmi
miz, bu teşekkül tarafından bu suret-

ol' 
le giydirilen ~r bir arsd~I,' 
rak gösteriyor. Çocuk Esirgerrı~ıl ) 
mu Eminönü nahiye kolunun 
daki çalışması takdire layıktır· 
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Anasını Gör 
Kızını Al 
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- Ama bun ayağı öyle değil. Kodot 

loımına yardan gerektir. Gün ola, bar
ınan ola.. 

- İpipullah, sivri külihlardan üç de
lilcanıı, kollarına, bacaklarma yapıfIP 
evine kadar getiriyorlar. Usuletle bpı
Yt vunıyorlar, camı bngırdatıyorlar •. 
Pencerelerin hepsi karanlık, içeride kim
le*' yok.. 

Niçin mi usuletle kapı vunıyorlar, 
~ bngırdabyorlar?Çünkü maksatları 

rcr var. Çakır Ay§e (Ayşenin bıçkınlar ma
beyinindeki lakabı Çakır) kapıyı açınca 
!nahalleliye duyunnadan Hacıyı içeri 
•akacaklar. Bu bahane ile eve daldılar 
hu ötesi Allah kerim.. Oçü de bğ gibi 
tenç; yosma elbette gönüllerini hoı 
eder. 

Hacı berber, yatsı ezanları okundu
iu hal.de hali kapının önünde aerili; bir 
-det külçe. 

Sübyan Eda nerede derseniz, maşal-
1-ıı artık büyÜdüğü için, üç dört gün -
d\iı. mabut Hafizanmı cici annesinin e
~de miaafir ••• 

l<.wçeyi getirip bırakan üç delikanlı, 
~Ylu kenarlara, duvar diplerine sin • 
rtUtJe.,, dört gözle, kaşıklannda çıkacak 
IQ&ınetlerini bekJeme*teler .• 

Neden sonra, Çakır Ayçe geliyor. 
l'aı basamağı boylu boyunca kaplamrı 
()lan gövdeyi görünce kılı bile kıpırda
~Yor •.. lıin buraya varacağını çoktan 
eatirmlı zaten. 

ni cumbadan görmüş. Merdiven basa • 
mağındaki külçeyi de, oracığa sızını§ 

bir sarhot aanmıı; kendini dııarı dar at-
mıı: 

Çocuklar, aman lambayı söndürün, 
arka odaya kaçalım. Berberin kapıamda 
bir tabur zanpara var t •• 

Ayıenin marifetleri ne zamandır ma
hallede çalkanıyor a. Son günlerde iti 
büsbütün azrtbğı da malUın •• Aklını mı 
bozdu Nazifanun?. Bu yaştan aonra ea
mayı üstüne mi sıçratacak? •• Güllerden 

Garip bir davanın sonu - -
Viyana mahkemelerinde mesleğinin 
işsizlik olduğunu söyliyen bir ada . 

Hitler'in eski bir arkadaşı çıktı 
Ressam Hitler en çok tablolarını 
satamdığı üzülürmüş .• 

Hit'ler'in ar~ 

Viyana mahkemelerinden birinde 
hakimle bir suçlu arasında: 

- Mesleğiniz? 

- İşsisizim. 
- işsizlik meslek değildir. Boşta 

kalmadan evvel ne yapardınız? 
- Sanatkardım. 

- Ne sanatkarı. Ressam falan mı? 
- Evet. Adolf Bitlerle beraber ça-

Hit'ler'in annesi 

Iışırdık. O sulu boya veya kara kalem 
resim yapardı. Ben de satardım. 

Bu sözler üzerine salonda herkes 
kulak kesildi. Hakim 

- Ne söyliyorsunuz? dedi. 
- İnanmazsanız bay Bitlere sorun. 
- Peki, bu bay Hitler,den niçin ay-

rıldınız? 

Hitler'Wı babası 

Sığınağa geldiği zaman elbiselerini 
etüvden geçirmek istemişler ve kaza· 
ra yakmışlardı. Onun için, suratı da; 
bir karıştı, söylenip duruyordu. 

Bu adam Adolf Hitlerdi. 
Yatak komşumu teselli etmeğe ça~ 

lıştım. Az zamanda iki samlmt dost 
olduk. 

t1..,.,~cmen ayaklanarak yanma yaklaıan 
-ııtanlrlara: 

pak olan bunca yıllrk namusunu payi - --------------
- Sonraları tenbelleşti, siyasetten 

başka şeyle uğraşmaz oldu. 
Bana ressam olduğunu söyledi. O 

zaman "Neye çalışmıyorsun ı,, dediıtı4 
"Viyanada birçok ev yapılıyor. Du· 
varları boyarsın,,. - Bu adam can üstünde mi, yoksa 

tıdıunu teslim mi etti? Bile demeden 
~Çen.i~ üstünden ayağını ahp ikinci 
~çıkıyor. Anahtarı çıkaracak 
'""ili ıni? •• hayır. 

l<aranlrkta elyordamile, yaımağınm 
~ini, boyun tarafını, Eeracıesinin göğ 
~illi, kanatlarını düzeltiyor. Belinin al· 
~fkın dursun diye iç etekliğine bağ
~ , ~ yanı teritJı yastdı:cıgry a 

fllyor. 

tij - Öf, nedil' bu başıma gelen? •• Bü • 
l il •inirlerim ayaklandı! diyerek çan • 
l',!-ırn açıyor. 280 lİkt yani en iyi mal tü
~en sanlmıı sigaralarından birini 
~adan alıyor, dudaklarının arasına 

Yor. 
)'akacak kibrit? •• 

,~elikanlılardan biri, etraftan görül
~rı diye avuç içinde sakladığı siga • 

1 Uzabyor ve yavqça fıalıyor: 
....... A.tepı.. yan! .. 

~Yt49 bu lalı duyınanm:z:lığa geliyor 
~ •igarasmı yakıyor. Bir iiö nel~ 

~"l<t.en sonra soruyor: 
~ ......_ kuzıun allueniz diri mi, ölü mü 

-datn? 

~-~İli ıni, ölümü olduğunu bilen lôm? 
~d ... -· de)!J ___ , ,__ b" • • 
)°": ~ •nııuııann ırı cevap ven-

'.' Anam ~ sen hiç meraklan • 
~~ bak. Acı patlıcanı kırağı 

f>iıe Ayfede yalanakt.an numara yapma 
...., ~Dobra dobra, veriıtinnede: 

~. ~lah lcahretsin, tez günde tez aa'Y ı:rndan alsın bu herifi... Bana 
lik-~ :L-- _....:. liv• 0 

•• l 
""""" 'Ulr8!D ÇLU, genç gınu, guze -
~ hıı bildirmedi; canıma tak dedirtti 

l\eık ••• 

ile ~Pının anahtannı çantasırmı için
~«>t ~Ol'. Eteğinin albna el daldı. 
)~ ~e bağladığı, iki yanı .~1~ 
~~Çı'" ~ ....... 

'-~~.tın Yaıunda aynca ufak hir ke-
~~· Orıu da yalcluyor. Kör oluı a • 
• t:' Ot-ada da yak. 

~
et-.. _ _ •• 

--eau111ı ·-•--- dan .. v •• •• ~ ~ d" , __ m gogsunun 
.""lrııra tz: ~1armm üstünden çorap
)cı.., ~aanu, hasılı her tarahnı an -
~ t~ or ••• Yer yanhnıı, anahtar ye-

S t ..• 

~tt~. 0l'tasında gecelenmez a.. Bu 
~İti . ~hngir -=1!_ • de bul 
ıc.;tılc k uw.uıgır unmaz ... 

4, c:rnıulal'dan birine gine. Ar • 
...._. evın hah . tah tii '>'~ . ÇC&ıne ta perde var. 

lh.. d~ . .Reçıp, içeriden kapının sür
-~ ~? rıııı çekerek iki kamwlını aça • 

~dalci le 'lt\ ....._ ~~· Otnfunun c:amJnı vunıyor: 
._ ~. •fannn teyzeciğim, açar mı _ 

t., Yt? •• Yabancı değil, benim Ay-

~ s.ı, &ada 
-.., ~ çıkzruyar .. Nazifanım tey -

'Ya sinnıiı olan külhanbeyleri-

mal edip mahalleye dümbedüdük mü 
olacak? .• 

Çakır Ayıe, anlmdan soldaki kom
şunun kapısma geliyor: 

-Trk, tık, tık! .. ŞekUnıırum! •• ŞekUre 
ablacığun hu! ... 

Burada da çıt yak Olacağa bak, Şe- ' 
kiiranım da karırdaki gölgeleri, basa • 
maktaki kalıp gibi yatan insanı gönnüı. 

O da tJpkı Nazifannn ~ (mahalleyi 
çajjıkiiilar, imtiojı!ıi:i'tiiiitif) eli~ da

ha korkak ve ev-hamlı olduğu için, ta 
bodnnndaki kömürDüğe kaçıp saklan
mıı. 

Sokak zifiri karanlık ama tek tük 
geçenler var. Delikanlılar, ihtiyata ri -
aycten, yine eıki yerlerine çömelip bü· 
zülmütJer. Sabırsızlıkla, kapınm açıl • 
masmı bekliyOl"lar. 

Ayıe bunll'nn kimler olduğunu ta • 
nnnıı. Oçü de, çapkınlığa yeni kanat a
lııt:ıran, Aksaray gençlerinden. Her so
kağa çıkışında Petine düşerler fakat a
cemi çaylakldclanndan dolayı ilen va
ramazlar. Soldan veya sağdan geri e • 
derler .•• Balta olacak, rezalet çckarac.ak, 
cam çerçeve indirecek taknn değil .•• 

Çakır, yavaıçacık sesleniyor: 
-Yahya! 

Y ıahya denilen kaşık suratlı, avurl
lan çökük, irin benizli uçan, iki arka -
daşmın bumuna ginniı; kala kafaya fı
aılbdalar: 

- Şu geçmifi kınalı kapı bir açıl -
saf •• 

- Boynuzluyu bir içeri abak!. • 
- Sol'IJ"ll da gel keyfim gel!. 
Ayşe bir daha sesleniyol': 

- Tahsin efendi! .• 
Yine duyan kim? •• Kafadarlar ayni 

haldeler ... 
Kadın, üçüncü defa olarak sesleni • 

yor: 
- Ali Rızalendi! •• 

Ve artık sabn tükenip sesini yük • 

aeltiyor: 
- Kim var oradllt baksanıza bana! 
Gençlerin üçü de yerlerinden fırlı • 

yorlar; seğirtiyorlar: 
Ayşenin maksadı bunlardan birini 

Y enikapıya veyahut Langaya salmak. 
Herhalde oradaki meyhanelerin birin • 
de, çilingir veya sobacı kısmından rum
lar, ermeniler bulunur. 

Uç gencin içinde, kılığı kıyafeti en 
düzgünce, sima ve tekilce de en rabı -
taJıca olanı Ali Rıza isimlisi. Ona hitap 
ediyor: 

- Kuzum Ali Rızafendiciğim, sana 
zahmet olacak, yorulacaksın ama rica 
ederim. .. 

Ali Rıza dediği, böyle kuzumlu, ci
ğimli, ricalı, niyazlı hitaba rüyasında 
ermeğe can fttanlardan. Sevincinden 
nutku tutuluyor. Ötekiler ablıyorlar: 

(Arkası var) 

Latife yaparken 
ölen bir avukat 

Latife yapttğı csnıula öl.en lngiliz amı. 
katınm şimdi dul kalan karısi1'J 

birlikte bir resmi 

Mahkemede bu sözleri söyliyen Re
inhold Hanisch isminde bir adamdr. 
Almanyanın bugünkü devlet reisi ile 
böyle yakından yaşamış bir adamın 
elbette anlatacak birçok şeyleri ola~ 
caktr. 

işte?, bunu merak eden bir gazeteci, 
mahkemeden sonra gidiyor Hanisch'i 
buluyor. Onunla konuşuyor. 

IIİTLERLE BERABER 
Hitlerin eski arkadaşı şunları anla

tıyor: 

"1909 da köyden çıktım, iş aramağa 
Viyanaya gittim. Cebimde beş par:ı 

yoktu. Viyanaya da yürüye yürüye 
gelmiştim. Viyanada bir Yahudi sığt
nağı varmış; oraya gittim. 

Sığınakta geçirdiğim ikinci gece 
idi. Bakhm, yanımdaki yatakta zayıf, 
benzi sarı, aç biilaç biti~i yr.tıyor. 

tngnterenın en büyük avukatların- Gezi n ti 1 er: - - - - -

"Ben nakkaş değilim dedi. Akad~ 
mik resim yaparım, ben,,. 

Sonra birçok resim yaptığını, fakat 
satamadığını söyledi. O zaman: 

- Beraber çalışalım, dedim. Sen 
yap, ben satarım. 

Bu suretle, beraber çalışmafa ka· 
rar vermiştik. Falfat, ne fırça alacali 
paramız vardr, ne boya alacak para· 
mız.. 

Nihayet bir gün baba.r;;ı öldü. Kız 

kardeşi evliymiş. Ondan 30 kuron gel• 
di. Her ay da 90 kuron göndereceğini 
yazıyordu. 

Bunun üzerine Hitler sığmaktan 

çıktı. Küçük bir oda tuttu. Ben yine 

(Luti en sayı/ayı ,•ecirini:ı.~ ) 

dan Sir Henry Curtrs Bennet bir ziya- ... -
fet esnasında latife yaparken diişüp 
ölmüştür. Kendisi 58 yaşındaydı. 
Şişman bir adam olan meşhur avu

kat yemekte, şişman bir adama ait 

PERVANE VE ARI 
• bir fıkra anlatıyordu. lri yarı ve lapa-

cı bir lskoçyalr, bir yataklı vagonda 
seyahat ediyormuş .• Kendisi trk nefes 
olma.sına rağmen arkadaşlarına bir 
çiçeron belagatile de uzun hitabelerde 
bulunmak istermiş .. 

Avukat Bennetin bu fıkrasının daha 
başlangıcında gülmeğe başlamışlardı. 
Çünkii hikayenin mevzuundan ziyade 
şişman avukatın anlatışı herkesin ho
şuna gitmekteydi. 

Fa!rnt birdenbire avukatın geriye 
doğru kaykrhp ellerini yüzüne kapat
tığını gördüler .Bir saniye sonra ar
kası üstü düşmüştü. 

Misafirler arasında bir doktor ye
rinden sıçrayarak avukatın yanına 

koştu. Avukatın eski bir mektep arka
daşı olan bir diğer doktor da hemen 
diğerine iltihak etti. 

Süratle muayene ettiler, sonra zi
yafeti idare eden Lord Askuite bir 
işaret verildi: 

:'\Ieşhur avukat Sir Henry Bennet 
ölmüştü. Bu haber etrafa yayıldr. Ve 
ziyafete gelmiş olan dört yüz kişi ağır 
ağır dağıldılar . 

Avukat Ilennet bundan sonra bk 
sandalyeye kaldırılmış ve etrafına bir 
parayan kurulmuştur. llir müddet 
sonra da evine götürülmüştür. 

lngilterenin ad1iye sahasında çolt 
tanmmış ve sevilmiş bir şahı:iyet olan 
Sir Hcnry Jlennet için "Hayatında 

~·apt:ğı birçok liitifelerden birile be
raber gitti,, deniyor. 

Karanlıkları gönlümüz ve gözü
müzde taşıdıktan sonra, güneşe ka -
vuşuruz. Analık tadına bile, kes • 
kin bir sancı köprüsünden geçilerek 
ulaşılır. Yaratmanın tohumu ızt:I • 

raptır. Çok yaşamış eserlere bakınız, 
kökünde göz yaşlarının biriktiğini 

görürsünüz. 
Gebe akrep, kamında kıpraşan 

yavrularının kendisini yiyeceklerini 
bile bile doğurur. Eser denilen şey 
de, san'atkarın gönlüyle beslenir ve 
bela}'.'a bakın, ki en güzelinin dişi, en 
keskin olur. 

Bu, çoktan halledilmiş mesele üs
tünde duruşum, eski bir davayı ta -

zelemek için değildir. Bir kaç gün 
önce, yazdığım bir •'Gezinti,, nin 
yanlış anlaşıldığını gördüm. 

Bir okuyucum, benim san'atkar. 
ları "pervane" ve ··arı" diye tasnif 
edişimi beğenmemiş. Çok ince bir 
nezaketle bunun yanlışlığını ileri sü-
rüyor. 

Ben, kimi san'atkar pervaneye 
benzer, kanatlarını yakan ateşe gü • 
cenmeden, duyduğu acıdan sızılda -
madan ölüp gider. Kimi (arı) dır . 
Başmı döndüren güzel kokulu ve ta
ze göğüslü çiçekleri soldurarak bal 
yapar, demiştim. 

Belki acı; fakat ne yazık, ki bu 

S. Gezgin 

değişmez bir gerçektir. Dünya san'at 
tarihindeki bütün çelenkli alınlar, 
aşkı, esere basamak yapmaktan çe

kinmediler. Kıyamıyanlar, yarım 

kaldılar. 

Okuyucum, 

- Ya Fuzuli} .. Ya Hamin 

Diye soruyor. Fuzuli'nin yaşayı§I 
karanlıktır. "KüJliyat" ından anladı
ğımıza göre de büyük bir hastadır. 

"Vuslet içinde bile hicran gecesine 
varlığını mum gibi yakan,, aşka, ele
me, ıztıraba aşık bir hastadır. "Mec
nun,, un ağzından dinlediğimiz "mü. 
nacat" ı, şimdiki hekimliğin elinde 
bu hükmün bir senedi sayılabilir. 

Fakat Hamit, bütün manasile 
(arı) dır ve "Makber", yüksek bir 
mersiyeden pek başka bir şeydir. O 
tutuşmuş yapraklarda bir sevgiliye 
acımaktan çok, ölüme kızgınlığın 

engin köpüriişleri duyulur. Makber
den "yok olmanın,. azabını kaldın • 
nız eserin birdenbire boşaldığını gö
rürsün üz. 

Okuyucum, kibar bir alçalışlcr 
kültürsüzlüğünü ileri sürmüştü. 

Ben, ondan bir ders almış oldum~ 

Bana düşündüklerimi söylemek fır. 
satını verdiği için de teşekkürler ede· 
nm. 



Devlet küçük sanayii de 
himayesine alıyor 

Memleketimizde binler·ce aileyi 
refaha kavuşturacak of an 

Yeni bir iş sahası açıldı 
"fm.. ir kaç gUn evvel Ankarada açı
!!J) lan elişlcri sergisini gewim. 

Sonra bu sergiyi büyiik bir 
muva.ffakiyetle tanzim eden san'atkar 
Salahattin Refik ile konuetum. Gerek 
sergiyi ziyaretten, gerek Salahattin 
Refik dostumuzu dinlemekten vardı

ğını netice şudur ki Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar bu son te§ebbUsile mernle-ı 
ketimize, memleketimizin en ziyade 
himayeye muhtaç olan binlerce ailele
rine yeni bir hayat ve refah kapısı 

açmıştır. O kadar ki memleketimi:: 
için tamamen yeni olan bu ~ sahası
nın ehemmiyetini bugün takdir etmek 
mUmkUn değildir. 

Tilrkiyede ekonomi bakımından dev 
let himayesi mevzuu bah80ldukça sa
dece bUyük sanayi hatıra geliyordu. 
Devlet gümrilk varidatından milyon-

orada kaldım. 
Bunlar olduğu zaman 1909 senesi

nin klnunuevveli idi. Her gün Hitl~rc 
gidiyordum. Yaptığı kart postallart, 
manzara resimlerini alıyor ve kahv .. 
kahn dolaşarak satmağa ~alışıyor
dum. Satıcı tezkerem olmadığı i~in de 
her :ın posta edilmek tehlikesi i(inde 
idim. 

larca fedakarlıklar yapıyordu, başka 
yollardan bir çok himaye vaaıtalarına 1 
müracaat ediyordu. Fakat bütün bu 
fedakarlıkları ve himayekar gayretle
ri yalnız ve yalnız büyük sanayi he
sabına ve menfaatine göze alıyordu. 

BUyUk sanayi sahası haricinde kalan 
küçük san'atlara gelince, bunlar için 
yardım etmek arzu edilse de nasıl bir 
himaye tedbiri almak llzım geleceği 
hakkında ortada muayyen bir fiki. 
olmadığından hiç bir hareket yapmr. .. 
ğn imkan bulunmıyor~u. 

İ§te Ankara elişleri <Jergisinin a~ıl
ması bu vaZiyetin sevkile vuku buldu. 
Celil •Bayar küçük san'atlann ne gibi 
himaye tedbirlerine ihtiyacı bulundu
ğunu kararlaştırmak için hereeyden 
evvel bu san'atlarm cserlerlni bir ara
ya. topladı. Bu suretle kilçUk aan'atla
rı teşkil eden eserler üzerinde yakı.ı
dan umumi ve ilmi bir tetkik yapılab:
lccekti ve ancnk bu tetkikten sonra
dır ki bu san'atların ihtiyaçları anla. 
nılacaktı. Nihayet bu kUçilk san'atlar 
da devletçe himaye edildiği takdirde 
memleket için bir fayda hasıl olup oJ. 
mıyacağı meydana çıkacaktı. 

Hakikaten Celfı.1 Bayar'm bu dil· 
şilncesinde büyük bir isabet vardır. Ve 
bu isabet Ankara elişleri eergısının 
açılmasile ıabit olmuştur. Zira !starı. 
bul, Erzurum, Maraş gibi bir çok yer· 

ÖCLE Ilı"EŞRlYATI: 
Saat 12,80 pla.kla Ttlrk muatldst. 12,50 ha 

vadls. 13,05 pllikla ha!l1 mUztk. lS,25-ı•.oo 
Muhtel!! plılk ne~riyab. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PIAlda dana musiktsl. 19,30 
konferans: Doktor Salim Ahmet tarafından 
20,00 Vedia Rıza ve arkadll§ları tara!mdan 
Türk musikisi ve halk garkılan. 20,30 TUrk 
heyeti. 21,00 Operet temsill: Şehir tiyatrosu 
artistlerinden Bedia Vasfi Rıza ve Hazım 
tarafından (Saz ve cazı operetinin 3 Uncu 
perdesinden bir sahne. 

21,30 Orkestra: 
ı - Suppe (Köylü ve oalr) uvertUr. 
2 - Slbelluı {Vala trlatJ. 
3 - Eugen D, Albert: <Entermezzo). 
.& - Gounod (Fauat) opcra.mıdan parça 

ıar. 

ıı - Haydn (Askeri ııcııfoni). 
6 - Dellbea (Goppclla, Dana ve saatler) 

Vala. 
7 - Cbrlstıne (Madam) operetinden par 

çalar, 
Sa.at 22,00 Solo plll.k. 22,30 Ajana ve bor 

ıa haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
ÖGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 Plll.kla tUrk muılkfsf. 12,ISO ha 
vadlı. 13,05 pllkla hafit rnUzlk. 13,25 - 14 
muhtelif plAk neırtyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,SO PIA.kla dtLnı mualkfsf. 19,80 
Diyalog: Bedia, Vasfi Rıza tarafından. 20, 
Sine Kemani: Nuri ve arkadll§ları tarafından 
20,SO Cemal KA.mll ve arkadaşları tarafın 

de.n Türk muaiklal ve halk ıarkılan. 21,00 
Orkestra. 

ı - Keler - Bela: (Macar konseri) uver 
tur. 2 - Rich. Strauss: (Pembe süvari) vals 
3 - Franz Von Blon: (Ay ışığında). 4 -
Sarasate: (İapanyol danııı). ıı - Pararevakl 
(Yolcu türküsü ) . 6 - Ockl-Albi: (Acem 
ninnisi). 7 - Ockl- Albl (Muflahabatı musl 
kiye). 8 - Mlchell: (Puııeler serenadı). 9 -
M:ac..'lr halk şarkısı. 

Saat 22,00 PlAkla sololar. 22,30 Ajana ve 
borsa haberleri . 23.00 Son. 

Hıtıer o :r.aman1nr daha yahud~ 

aleyhtarı de~ldi. ÇünkU, onun re8im
Jerini alanların hepsi yahudi idi. 

PARLAMENTO MACERASI 
!erden gelen muhtelif elişi nümunc~ ,_ _______________ '"'!. 

leri devletçe himaye gördüğü surette 
memleket için büyük ve yeni bir ser
vet ve kazanç kaynağı olacağım gös

Bir gün Hitler bana bi rresim gös
terdi: Yiyana parlAmento binasının 

resmı. Bunun, şimdiye kadar yaptığı 
en güzel resim olduğunu söyllyor ve 
50 kurona Ratılm8'5rnı istiyordu. Son
r .ı, "'Kaça ister~en sat,, dedi. Ben 12 
.urona sattım. Fakat 6 kuronunu al-

termiştir. 

Buna kanaat getirmek için yalnız 
şu bir kaç misali göz önünde bulun
durmak kliidir: 

1 - Ankara elisleri BP..re-isine Ma-
.ı •••• , o ı. .............. .ı ... cvua A dlöcaıı. um. raştan sırma1ı çantalar gelmiştir. San-

Bir iki gün sonra Hitlerin benim at bakımından bunlar hakikaten kıy
aleyhimde bazı lakırdılar söylediğini metli şeylerdir. Fakat bugünkü iht :. 
birisinden işittim: yaçlara uygun değildir. Zira bu ç:ıı.-

Ben çalmışım da götürüp satmışım. talar kadmlann öğleden sonra kulla-
0 zaman Bitleri buldum. Kavgaya nacakları tarwa yani bUyük şekildi! 
başladık. Polis geldi. Hitler beni hır- yapılmıştır. Büyük olduğu için de pa
sız diye gösterdi. Üç gün hapis yat- halıdır. Eğer bu çantalar suvarelerde 
tım. kullanılacak şekilde, yani küçük olsa 

Bur.dan sonra arkadaşlığımız art•k ucuz olacağı için herkes alabilir. Hem 
kalmamıştı. Hapisten çıktıktan sonra de turistik eşya olmak UT.ere ba~k:
onu bir daha hiç görmedim.,, memleketlere ihracat yanılabilir. Her 

- Bitlere siyasi bir parti kurmak sene bu çantalardan binlerce satılabi
fikri ne zaman geldi? sualine Hani.<:ıch lir. 

fU cevabı veriyor: 2 - Bir de Ankara sergisindeki 
"1910 da idi. Henüz kavga edip ay. gilmüş eşya motifleri ıslaha muhtac 

rılmamı,tık. Bir akşam beraber sint>- görülmektedir. Zira bu eşyada dejenl. .. 
maya gittik. Bu filmde bir hatibin re mot'f.Jer kullanılmaktadır. Eski 
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büyük bir kalabalığı arkasından sü- Tiirk motiflerinin modern 'devirde gP- • Prat 2247b • sıokbolm ırns~ 
rilklediği &'Ö.Ster 1Hyordu. z.el görllnen şekilleri intihap edilmiş 1-----------------1 

O dakikadan itibaren arkadaşımın olsa bunlar da kolaylıkla turistik eşya e S H A M 
bamb:ışka bir adam olduğunu anin- sırasrna geçebilir. 

mıştım. Ondan sonra siyasetle alaka- 3 - Bugün Macaristan, Yugoslav
dar olmağa başladı. işi güiü bıraktı. ya, Romanya ve saire gibi memleket
Toplnntılarda söz söyJiyor. hayatın• lerde umumileşmiş bir moda vardır. 
kahvelerde geçiriyordu. Bu moda kadınlar arasında milli motif. 

Ona göre, bir partinin muvaffakl- lerle işlenmiş esvaplar, bluzlar giymek 
yeti ismine, alametine ve te~kilatına tir. Bizini memleketimizide de güzel mo
bağlıdır. :. ti!Ierle yerli bezden az işlemeli esvap 
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.Al,ı JI Ben onun fikrllerfne pek aldırış et- ve bl~z modası çıkanlabilir. Bu yüz.. 
mlyordum. Fakat görüyordum ki halk den bınlerce fakir ailenin hayatı te-
al"BSında söylediği sözlerin tesiri çok mln edilebilir. Vakıa Ankara sergisin. C11t1k Dııhlll 

• • • m ıı~2:ı 
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rra.aıva1 
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oluyordu. de Kızılayın Türk kadınlarına işletti- Ergen.ı bUk 
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Hitler Avusturyada muvaffak ola- ği bazı güzel esvap, bluz, mendil, atkı •92" " M _, ,, AnaJoıu lD • ' 10 
" 1 • s. Enurum ııll ~ a.rnmeHiJ A ~b 2'> 

mnzdr. Avusturyalı siyasi toplantıla- numu~e erı vardır. Fakat bu nilmune- ---·-------------1 
ra gitmiyen, çalrşkan bir adamdır.,. lerdo ışlemeler çoktur. Bundan ·dolayı ~-----~~---..-----. 

- Hitlerf n o günlerdeki tabiatı hak- herkes tarafından kolayca satın alına. 
kında ne söyliyebilirsiniz? :uecek ucuzluk~ değildir. İşlemeleri 

"Son derece sükiitf idi. Wagner bir. zaltmak suretıle bu c.:;ıyanın fiyatı 
. • _ . . • ucuzlatılır ve memlekete bo"'-'l b' 

mımarı lkı: Başka bır şeye karsı ıhtt- ,, e ır mo-
rası yoktu. Ruhunda bir inkıl'ips rı ha- da yayılırsa dcdi,?imfz gibi memleket-

, ~ te tamamen · b · · l · 11 vardı Daima 1848 'ht'H\1' i d'' ü yem ır ış taynagı vUct·-
• 

1 1 ın uş • da gelmi§ olur 
nürdu nu ihtilali c:ok okumuştu, çok · 
fyf biliyordu. 

Mmıikfde pek kuvv<!tli değildi. Bana --------------
kalırsa Wagneri sevmesi onun da hl:-
ihtiHUci olmasındandı. 184~ ihtilA1fnP Ekmek çeşn;s; defjişecek 
girmi~ hatta mahkum edilmişti ... Son zamanlarda buğdaylarda glu-
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Hanis"hin anlattıkları bundan iha
ret. Gazeteci hun lıırı nn 1a tanın Hitle
re karc;t, ı:;imdi kcndi~ini unuttn••ıı 

im hh- Mn dtrnfo~ntt. onnıı fri,., 
"~psfntıı doğru olmayacağını iHh-e et-

ten hassasının azaldığı ileri silrlilmek.. • ' "" F f 
tedir. Glutcnin yeni miktarını tayini- - l~ml e Se e -

mektedir. 1 

çin Sıhhiye Bakanlığına baş vurul- ı Dün v~ Yarın Kitaplannda:ıdn 1 
muştur. Ynkmdn verilccc1t rckle göre ı:· 

40 1 k k · 1 · . -· · ıyatı rnru§tuı 
e mc vazıyet erı ve çc§nı dcgışccek- ---·--------- ___ _ 
tir, 

Ş~~Ek~f;;;;;;;,-;i;ki···r 
CiNAYET ! 
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YAZAN: lııgilizceden çemren: 

Agatha Christie V. G. 
Doktor: ) ama ~etirilen yemeklerin hemen hepsi• 

- Doğru, dedi. Kontes, mendili kay- ni yedi. 
bettiğinin farkına varınca isminin bat Yemeğe başlamadan evvel Puaro tıaŞ 
harfinin H olduğunu saklamağa çahıı- garsonu çağrrmr§, bir §eyler söylemif 
yor. ti. 

Puaro güldü: Doktor Konstantin, Puaro'nun ver-
- Yine acele ediyorsunuz, doktor, diği emrin yerine getirildiğini anlamak· 

dedi. Ben bu neticeye öyle pek çabuk ta gecikmedi: 
varmıyorum. Garson Macar Kontu ile karııunl 

- Başka izah sureti var mı ya? hep herkesten sonra yemek götilrUyor· 
- Tabii var. Farzedelim ki siz bir ci- du. Bu suretle, yemek salonundan eıı 

nayet işlediniz de ıuçu başkasının üze· son çıkanlar Kontla Kontes oldu. 
rine atmak istiyorsunuz. Bundan bat - Kalkıp kapıya doğru giderlerken PU' 
ka, trende Armstrong ailesinin dostu o- aro da kalktı, arkalarından yürüdü. 
lan bir kadın bulunduğunu da biliyor - Koridora çıktıkları zaman Puaro: 
ıunuz. O zaman, bu kadının mendilini - Affedersiniz, bayan, dedi. Men 

/ 

alıyorsunuz ve öldürülen adamın yanı dilinizi düşürdünüz. 
baıına bırakıyorsunuz. Bu suretle o ka· Kontes döndü baktı. 
dını büyük bir ittiham altına koymut Puaro o H markalı mendili uzatı 
oluyorsunuz, siz de kurtuluyorsunuz. yordu. Kadın, ahp baktıktan sonra: 

- öyle ama, kadın masumsa ismi - - Benim değil, dedi. 
nin baş harfini niçin gizlesin, gizlemez. - Sahih mi? 

- Gizlemez mi zannediyorsunuz? E- - Evet. 
vet, belki mantıkan böyle olması 18.zım - Ama üzerinde H markası var ... 
Fakat biz insanların haleti ruhiyetisini Kont sabırsızlandığını göıteren 
biliriz. Kendisini en ufak bir şüphe al· hareket yaptı. Puaro aldrrıt etmedi. 
tında gören en masum insan hemen şüp Gözlerini Konıtesten ayırmadan ha~ 
heden kurtulmanın çarelerini arar. O - yordu, 
nun için, polis sizin gibi düşünecek o - Kontes de hiç istifini bozmadan el' 

tursa, o adamın bu hareketi bit§.kiı ken vap verdi: 
ki aleyhinde netice verir. - Hayır, dedi. Benim ismimin bit 

"Bence, pasaportun üzerindeki yağ harfleri E ile A. 
11 lekesi de, bavulun üzerine yeni yapı~tr- - Affedersiniz, Bayan. Sizin iırnlı1 

nlan etiket de Kontes Andrenyi'nin Elen değil, Helen. Helen Goldenberl 
suçlu olduğunu göstermez; yalnız, bir Lina Arden'in küçük kızı. Miıteıi 
şüpheden kurtulmak için yaptığı hare- Armstrong'un kardeşi. 
ketleri gösterir. Aralarını bir ölüm sükQtu kapladı-

- Armstrong ailesi ile ne milnasebe- Kontun da, Kontesin de renkleri attı• 
ti va muş bu kadının? Amerikaya hiç Bir dakika kadar geçmedi, Pu•~ 
gitmediğini söylüyor. samimi bir lisanla: 

- Kendisi öyle söyltiyor, bakalım - tnkar etmekte fayda yok, deİ 
doğru mu? İngilizcesi zayıf. Biraz da Hakikat bu. öyle değil mi, Bayan? 
Şarklıvari duruyor. Fakat kimin kızı bu Kont hiddetle köpürdü: 
Kontes, onu öğrenelim: - Hangi hakla... -' 

Misters Armatronı(un annHi devri- "'-_...-ontea etini kocasının ağzına ıör 
nin en meşhur aktrisi olan Linda Ar· rerek ıözUnU kesti. 
den'dl. Ama, Linda Arden onun asıl is- - Rica ederim, Rudolf, bırak tİ 
mi değildi. Bu isin ona Shakespeare'in söyliyeyim. tnklr edipte ne olacak? (J 

bir piyesindeki Arden ve Rosalinda or- turatım, anlatalım hepsini, it olsun tJll' 
manlannda geçen bir sahnedeki rolün- sin. {f 

den kalmrştır. Asıl ismi her halde Gol- Kontesin ıesi birdenbire dejfüti. Orf' 
denberg gibi bir isim olacak, çünkü ec- da artık Şarklı tavrı kalrnamıt. Anıı: 
dadr belki orta Avrupadan gelmişti, ve kalı gibi hal alnıı§tı. 1" 

aktrisin kanında biraz da yahudi kanı Kont bir şey söylemeden duruyord, 
vardr. Amerikada yetmiş iki millet var· Karısının aöıilnU dinledi ve dönclilİ'' 
dır zira! Puaro'nun masaıuna oturdular. 

"Misters Armstrong'un küçük kız Kadın söze ba§ladı: ~ 

kardeşi Ht-lena Gotdcnberg'dir, yani - Evet, Bay, ben hakikaten ff2l', 
Linda Arden'in kilçilk krzr. Armstrong Goldenberg'im. Yani Mistera Arrtt' 
hldisesi esnasında Helena henüz ço - trong'un krzkarde~i. ı 

cuktu. Kont Andrenyi Vaşington elçi- - Bu sabah böyle söylemediniz atfl' 
liğinde iken, onunla evlenmiştir. - Hayır, öyle söylemedim. , 

- Prenses Dragomirof dedi ki bu kız _ O h!ılde gerek sizin, gerek koe'~ 
bir 1ngi1izle evlenmiş... nu:ın söyledikleri uydurma idi? Halbıl, 

- İngilizle evlendi, dedi ama, ismini ben doğru söylüyorsunuz zannett11İI 
hatırlamıyordu. Hatırlamaz olur mu tim ı Haydı şimdi gidebilirsiniz. 
hiç 1 Aktrisi çok seviyormuş, kızların - V 
dan hirinin süt annesi imiş. sonra öteki 
kızın evlendiği adamın ismini unutmuş! Prenses n İsmi 
Akıl alır mı bunu? .~ 

'cBen bahse tutu§urum ki prenses ya- Bu sırada kapı açıldı. içeri p~eıı,r 
lan söyledi ı Helena'nın bu trende ol . Dragomirof girdi. Dofru Puaro ,ıe 
duğunu biliyordu ve onu görmüştü. Ra· kad~~lannın mar.asına ilerledi ve: dl 
çet'in kim olduğunu öğrenir öğrenmez - Affedersiniz, Bay, dedi. Zannı: 
Helena'dan ~üphe edileceğini dillJünü - ıem benim sizde bir mendilim var • 
yor ve biz ona Armstrong hakkında Puaro mendili çıkardı: 
sual sorduğumuz zaman, mahsus, ha - - Bu mu? 
kikate en uzak olan cevapları vetiyor. Prenses baktı: 1"' 

Bu sırada lokanta garsonlarından bi- - Evet, bu, dedi. tşte üzerinde 
ri yemek salonuna girdi ve Buk'a iler- nim ismimin baş harfi. . JJ•'' 
ledi: - Nasıl olur 1 Bu harf H harfi· tf)f 

- Yemek emrediyor musunuz? buki siz adınızın Natalya o!duğunU 
Buk: lemiştiniz? -Jf' 

- Yemek vakti geldi ha? dedi. Pek - Doğru. fsmim Natalya. F;ılcat r 
al!. bize de getir, zili de ç<ıl, herkes ye · çada N harfi H okunur. e~ 

mck salonuna gelsin... Buk, hayretle ağzmr açtı. pretı~tj)) 
iV bu sözleri hakikaten son derece bil 

Kontla konit!' bir tesir yapmıştı. .,1,,r 
Fakat, Puaro soğukkanlılığını 

Puaro i!e doktor ve Buk bir masa
da yemek yedıl:r. 

Yemek salonuna gelen yolcular bü
yük bir sükut içinde bulunuyorlardı . 

Hiç bir zaman çenesi durmıyan Miı:ters 
Hubbard da gevezeliği b:rahmıştı. Yal
nız. masaya otururken. adeta kendi kcn
ne: 

- Hiç iştihar.ı yok, deli. 
Yanına da lsvc~li kadın oturmutıtu . 

Misters Hubbard iştiham yok demişti 

m;ıdı: ~ 
- Bu eabah size sorduğum. 1: 

niçin sizin olduğunu söylemedil111 '"'rd' 
- Sormanızda h.a~ka bir rnan• 

da onun için sakladım . , 
Puaro• Prenses hala ayakta idi. 

- Otursanrza, dedi. 

- Oturayım. wıf' ··-e ~,.. 
Prenses oturdu ve tekrar so 

lacı: .Jlr) 
( A rk.481 ""' 
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Meşhut auçlar 
mahkemesinde 

7 - K•J~~N 10 il. TEŞRiN 1936 -

iktisat Vekaleti 
Müdürlüğünden: 

Maadin Umum 

oğu illerine uzanan tren Kütahya vilayetinin Tavşanlı kaza sına tabi Büyükilct köyünde sahipli ve 

Sokak ortasında bir ka- sahipsiz arazide, 
Şimalen: Akk~ tepesinden b&§lıya rak Büyük Düz tepesine doğru hat, 

Eşyalar kimin? 

Erzurum - Sivas demiryolunu Malatya 
iltisak hattı ile birleştiren Çetinkaga 

hattı büyük tezahüratla açıldı 

dını döven Ebuzer Şarkan: BUyUkdtiz tepesinden BUyUkilet koru tepesine doğru hat, 
mah/tfJ.m oldu Cenuben: BUyilkilet koru tepesinden ve Yığılı Çakıl tepesinden ve gar-

M h t 1 bak m.hakemeler- ben geçerek hudut başlangıcı olan Ak kuş tepesine kırı~ hat ile çevrilmiş 
d ~~~ç ~a .. :cu sulh cez.a 215,343 hektar arazide Serdar oğlu Ethem He kardeşi Sabahattin tarafın-

eahn k . dmed"" u:.., ......... Uzeri Ebu- dan arayıp meydana çıkarılan Liğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler 
m emesın e, un ~.. hd · "h 1 d'l v. d d' · · · <>5 37 · dd l • 

dl b. ad hakeme malı- u esıne ı a e e ı ecegın en maa ın nızamnamcsının .., ve ncı ma c erı 
zer a 1 ır a.ın mu ' ·b· b T 1 1 28 8 9 36 'h' d Tb "k' · · d 
kfun ve tevkif edilmiştir. 1mkut~ı tınVcek.ulnt~ ı ırazı ohanall:ı-rdın \r.'ı." taakrı ın en .ı ı.dar~n1 ı .. ı ay ıçın1 e 

binen 
rahatn11ş! 

ilk defa tirene 
''Ne kadar da 
Yüklerimize 

bir ihtiyar ı 
Allah bü-

Ebwıerin, dUn sa.at on ikide evvel- ısa e a e ıne ve ma m e ı ay et m amma ıstı a ı c muracaat eye-
ce bir evde oturdukları Hayriye isim- melerl ili.n olunur. "1597,, 

zeval vermesin,, diyor 

li bir kadının, Karagtlmrtik civarında 
Can;eda mahallesinde karşısına çıktı
fi ve aralarında geçen bir münakaşa
dan sonra kadını, vücudunda iz bıra
kacak derecede dövdilğU iddia olunu
yordu. 

Açık el< siltme ilanı 

Çanakkale sahil sıhhiye 
başkitipliğinden: 

merkezi 

Hayriye, şöyle diyor: 1 - Eksiltmeye konulan iş: Ça nalckale Sahil Sıhhiye Merkezi ~ 
- Benden etYa istiyor. Ne eşyası? vatıtalanna lizım olan en az 500 en çok 600 teneke Benzindir. 

Birlikte oturduğumuz evde bulunan, Tahmin edilen bedeli iki bin dö rl yüz liradır. 
oradan çıkarken alıp götürdüğüm e§- 2 - Bu ir- ait prtnameler ve evrak şunlardır: 
ya, onun değil, benhndi. Benden, bana 
ait olan ueyi, "benimdir., diye istiyor; A - Ekailmıe prtnamesi. 
olur §eY değil doğrusu! Ben eşyamı isteyenler bu evrakı lstanbulda Galata sahil Sıhhiye Merkezinde '.s-&-
vermeyince, kuıdı ve dövdü beni! BU. nakkalede Çan•kkele Sahil Sıhhiye l\i crkezinde aörebilirler. 
tUn kaldırımlara yatırdı, yerden yere 3 - Eksiltme 28 ikinci tefrin 1 936 pe11e1Dbe günü eaat on bette Ça-
vurdu ! nakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binası nda toplanan aatmalma komiayonun-

Şimdi yolumu kesiyor, tehdit edl- da yapılacaktır. 
yor canımdan korkuyorum, Alimal-
lih ! 4 - Elailtme açık eksiltme ımetile yapılacakbr. 

Ebu.zere gelince ka.dınm söyledik- 5 - Ebilmıeye ıirebilmek için iateklinin yüz seksen lira muvakkat 
terinin olmadığım söylüyor: teminab vermesi bundan bqka 1936 senesi Ticaret odau vesikau göster-

- Eşya benimdir, alıp götürdü ev- meli lizımclır. (2829) 
den, ben onlan geri istiyorum! Llktn -----------------------------
kend18lni dövmedim. Yolda rastlayın. 

t ca., bana eşyamı vermesi için bir çift 
U • t~urum - Sivas yolunun Malatya bir yüzle karşılaııyorum.. 
11ı~kı hattı ile birleşme yeri olan 112 - Nasılsın baba?. lakırdı ederken, kurnazlık etti, bekçl-
"'l;ı ıc· yi çağırdı! 
tt b· ılornetre üzerindeki Çetinkaya hat- - Dünkünden çok iyiyim otul.. _ Peki, rapora ne diyeceksin? K~ 
llt b~lerce halk ve köylünün katı§ması - Tren! nasıl buldun?. dmm diraeklerinde bereler varmıı bun 
~ Uyük ve emsalsiz tezahilratla a - - Oğul.. bu çok, çok gilzel.. diye içi- lar dövmekle hasıl olurmll§. Doktor, 
tiiıı !~ır. Yaylanın bu güzel köıesi bu- ni çekiyor. lSyle diyor! 
l'iııt Yıne en heyecanlı günlerinden bi - - Nen var? içini neye çekiyorsun _Hayır d<Svmedim ki! o, kendisi. 

}'aııyor. baba?. · 

Istanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Zinc:irlikuJu llk Okulunda açılan Pansiyona ikinci talait bap 

olan Birinci lcinunclım itibaren de ta lebe almacakbr. 

2 - Pamiyonun yılbk ücreti 8 O, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük 
tatilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira alınır. 

3 - Y udmak ve fazla malUnı at almak iatiyenlerin Okul Direktör • 
lüğüne hapumıalan lizmıdır. (2813) 

~ ni yerden yere çarptı da ondan! 
dt. babın alaca .. karanlığı perde, per- Gözlerini yollann uzanan uçlanncla Şahit bekçi tu.et, şunlan anlattır ( b ı 7 • • • J d 

İ ~~ lca.rşı ovalarda silinirken ... törene dola§tınyor ve söyleniyor: _Yoldan geçiyordum. Bunlar kar- Stan ll JOCI JCra memur UğUD an: 
tı.~ nlar sıra sıra .. uzanan yollarda is- - Geçen .. beni böyle ihtiyarlatan ze- k dıl Kad keği gös~ 
.... Yo..- • şı a.rşıyay ar. ın, er Hmrm h•--· ele olup Emni t Sandı- b" · • de .---L :--a.-L 
Jt~b .. , doğru iniyorlar... İstasyon ka- birli günlerime acıyorum ah o zalim pa- nrek, "Dikiyetçiyim; dövdü beni ı,, de. u ~ın . ye .gma ınncı ~ ~ 
'ttl~ le •• hattı açacak vagonlar .. loko - dişahlar .... derin bir yarasına dokunmu- di, ben de, ikisini de yakaladım, meş- bulunan ve tamamına 400 lira kıymet takdir edilen Unkapanmda Hızır. 
'bayraklarla donatılnut··· Karp - ıum gibi elindeki iri değneğine daya_: hut suçlar kanununa göre, karakola. bey mahallesinin Hacıkadui ııı.okağmda eski 13 yeni 11, 13 No. lı. sai ta• 
' '-biı g-eıın gibi ıriidHiyorhorr-ATir= nanrlt" ayiilıyor. gMürdtlm! rafı KlmDe 'Ye Hasan vereseal halıeai sol tarafı Leyli hanesi arkau AB 
'ta~··. Kayseri ilbayı Adil Bayman, Çetinkayada büyük bir kalabalık bi- Hakim İhsan, davacı Hayriyenin haneıi ve bahresi ve hazan Hacı Abdullah hanesi önü Hacıkadnı caddesi • 
lı.. ~ t ılbayı Faiz de var .. Toplu halde d kırtılıyor .• Valimi. trenden iner, in· bek -:r 
~tlan çiye ıikAyetinl, bekçinin ikisini le mahdut ve evsafı ·-o.da y---'- iki" dükkinm aablmamıa karar ve.:1-:.tir. ~.. an vagonlanmızda yer alıyo - mcz köylülerin yanına ıldiyor: k k _.. __ d k k • -s-e· ~ a~ 

d 80 a o, """'m a arşı a!'§!Ya gvrme- E f 7 _!_! rak bir I • b" oda odanın h in l' - Naaılıınız arka atlar? sini ve raporda yazılanı göz önUnde va ı: Loa11111U top av u üzerine ır ve cep eam111 • 
'"~nacı uğultular arasında Sivas - Çok iyiyiz .. Yapaın Atatürk var tutarak, Ebur.erl "fili müessir,, den bir da tahta yaprak kepenkli bir dükkan ve arka cephesinde bahçe içinde icl 
~t~rtndan uzaklaşmaya başlıyor... olun sizler. ay hapse mahk6m ve derhal tevkif çam tahta ve üstleri oluklu saçla örtülü bir kömürlük bir heli ve bir mut
~ dan mendiller sallanıyor, uiur- Sesler dalgalanarak yurt üıerinden etti. fak 11 No. lı mahal bir katlı oda olup harice kapısı vardır. Binanın ütt8 
~"~~~·· İçimizde sanki çok uzak bir Ankaraya ulaşmak için ilerliyor. Kan -

:;rı Urpermeleri var.. gal _ Divrik ilçelerinden ve kamunlı- kimilen oluklu saçla kaplıdır. Bahçe de bir kuyu ve bir kaç meyva ajaa 
~en doğu illerinin bağrına doğru u- rından köylerden birer heyet etrafımızı Emden bugün gidigor vardır. Umum meaahau 132 metre murabbaı olup 30 metre murabbaı 
ile 'iiı~aytar üzerinden kıvrak bir eda çeviriyor. Divrikliler adına valimize bir Bir haftadan ziyade bir mmandır bina 36 metre murabbaı abpp bankalar kalanı bahçe olan iki diikktn111 
~~ illUyor .. Köy ıençleri, köy lhti - buket hediye ediliyor. liına.rumızda bulunan Emden knıvazö. tamamı açık artbrmaya vaudilmiıtir. 

' llıısıa ·• ltat boyunca sıra, srra toplan- Valimiz toplanan halkın ortasında rU bugün gehrimizden ayrılacaktır. Artbrma petindir. Arttırmaya iıtirak edecek müıterilerin kıymeti 
bit.~ treni ne içten kal'Jllıyorlar. Hep yer alan kürsüye g~lerek çok heyecanlı Dün gündüz Alman mektepleri ta. muhammenenin o/o 7,5 niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te • 

......_ t;c:ıan bağrnyorlar: bir söylev verdi.. lebe&i Emdeni gezmif, akeam da ''To-
'~ 'tlıın Atatürk .. Yıpıın bUyUk- Bunu müteakip Kangal adına Cumu- tonya,, kHlbUnde Emdenliler gere!lne minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim veqıi, tanzifat, 

· /\. "· riyet halk partisi, sekreteri Nuri Mut - bir veda ziyafeti verilmi§tir. lenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artbnna f&rlnameıi 10--11-
~:~ue_.yurdunun türkülerinden o- lu da içten gelen çok güzel bir hitabede --------------- 936 tarihine müsaclif Sah ıünü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecek-

, ~<11fı.ı b uızı ıelimlıyorlar. San'atlar e- bulunmuotur. Valimiz kurdeleyi "kutlu DOKTOR tir. Birinci arttmnuı 10--12-936 tarihine müsadif perflmbe günü da-
tıılt il •ndosu trende mütemadi bir a - olsun., diyerek kesmi,, bundan ıonra ilk iremizcle saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, 
~-)a e çalıyor. İlerliyoruz... Bostan lokomotif alkışlar arasında geçmiıtir. Hüseyin Usman kıymeti muhammenenin o/cı 75 ini bulduğu takdirde ilıtte bırakılır. Aksi 
~tcs1 ~ l'ece ıırtlanndan a§ıyoruz. Ka- Hazırlanan büfede yemekler yendikten 
~~~ •lciköy, Kavaklı önümüzde sı- ıonra, akıamın kararan yollan üzerin _ Sabık Hueki hastahanesi dahiliye takdirde son arttmnanm taahhüdü baki kahnak üzere arthrma on bet gün 
İt lt~~ .. lter istasyonda etrafı saran de, doğu illerinden Sivasa doiru uza . mütehassısı muayenehanesi: Laleli daha temdit edilerek 25--12-936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 

~lllltr llık bizi candan kar§ılıyor; da- nan rayların yanık yanık tUrkWerini Lfituf apartımanı. Saat 4-7 ye ka- ten 16 ya kadar dairede yapdacak ikinci artbrma neticesinde en çok art -
~t)~rıurnaıar milli köy oyunları oy - dinliyerek dönüyonız. dar. liranın üstünde brrakılacakbr. 2004 numaralı icra ve lflis kanununun 126 
1
l'0t, ~· ltat boyunca kurbanlar kcıi - Neıet Nafi& Dumanı.otla fstanbul 3 üncü icra Memurluğun- mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli ala -

'11l'0ruı rafınıızda toplanıyorlar. Konu - ----,...----------- dan: cakblarla diğer alikadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve 

~)~~etli valimiz Nazmi Toker de Dr. ~ S.-;.mal Üçyeminli ehlivukuf tarafından ta- hususile faiz ve muarife dair olan iddialamu ilin tarihinden itibaren 20 
'ı tı~İ-... batına topluyor.. İhtiyarların mamına 3200 lira kıymet takdir edi- gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laznndır. 
t ~.. Dahiliye Mütelta,., .. 

l'\ıl'irıı Olt nı 0 ktuyor ... Küçüklerin yüz - len Fenerde Abdisubaşı mahallesinin Aksi takdirde hakları tapu ıicillerile sabit olnuyanlar 1&tıf bedelinin pay -
ıı· tor. '1 ~Yarak hal ve hatırlarını so - Pazardan bqka gUnlerde <2 den 6 ) Fener kapııı caddesinde atik 27 / 29 )1\flllumdan hariç kalırlar. Müterakim .vergi, tenviriye ve tanzifiyeden i . 
ı:ı 1 '-8 ... Atl ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye. al b' af o v t; t er .. ..._ :- ık köylerden ak saçlı numar 1 ır tar 1 sman aga arsası baret olan belediye rütumu ve Vakıf icareıi bedeli müzayededen tenzil 
"t,.. "Qtiyarl y l k ni numaralı hususi kabinesinde hasta. V"" bı"r tarafı kunduracı Petro arsası 

~t.:·;~1t içirı ,_ ar.. aya. 0 ara tren lara bakar. '"' olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
" <t "oımu• gelnu,ler Bunları ve bir tarafı Sotirl arsası ve tarafı ra-

tıı.... 01lıpa :ı ır • Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) al" t 1 k · ti 1 rin 34/6700 b 00. da t vrak ·"- aldıı; rtını_anlanmıza alıyoruz. Ya· bit mezkfir sokak ile mahdut Hare.mey- m uma ama ıs yene numara ya mevcp e ve 
'liı t0•tn hır köylüye soruyorum: saatleri hakiki fukaraya mahsustur. ni Muhteremeyni gedikA.tından tüccar mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilin olu• 

~ ......_ li ç tı·enc bindin mi? Herkeain haline göre muamele olunur, ile a.hz ve itası olan nizamlı bir adet nur. (2844) 
t~,~d:;ı~, diyor. ilk defa biniyorum. Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık Çörekçi gediğinden fırının 120 sehim 
ht;e ı~ : rabatmıg, Allah büyükle - telefon: 21044 itibarile tevsii intikali 78 hissesi açık 
•u~.~}'e .. ,.: ver_ın~sin. Biz bunu bekliye " arttırmaya vazedilmiştir. 

~t bugu~lerunızin kökü aiardı çok ç içe ro n Arttırma peşindir. Arttırmaya l!i-
tıı~ı--tıırnı d buna da kavuştum. tirak edecek müşterilerin kıymeti mu-
1-r~ dt\t:. aki ~ornpartımanda köy ço Hitabctile biltiln eski Roma ta- hammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak-
~U~ l>aa~ Ulı türküleri okuyorlar .. On- rihini parlatan Çtçeron'un bu ter- çesi veya millt bir bankanın teminat 

......, bir ~v~~r ikram ediyoruz. Kü - cUmei hali 0 zamanların en yüksek mektubunu hamil olmalan icap eder. 
~ S<s}'le b }'anıma çekiyonım: tarihçisi Plütark tarafından yazıl- Müterakim vergi, tanzJ:at ve tenviri. 

~~tı Cl\ti t<sıı'~ayırn Atatürk kim? mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di- yeye ve ihale tarihine kadar olan va-
~or ... \r erını gözlerimin içinde oy- limize çevrilen bu eseri karilerimi7.e kıf icaresi borcu borçluya alt olup 
~ ~u ~- gUlUrnıeyerek: tav8 fyc edt.'riz. ihaleden evvel diğer yirmi senelik va-
ıı_h..~ ~deı~ bilmez ki, üç yaşındaki Fiyatı 40 kuru§tur. Satıe yeri: kıf taviz bedeli alıcıya aittir. Arttır-
~~, hlı~'~. bile biliyor... O bizim v A KTT kütUnhanesi. ma şartnamesi 16.11.936 tarihine mü-

ltl bthz Uı~anlardan kurtaran o . ._ _____________ .. sadif pazartesi gtinil dairede mahalli 

hır Hkalın çevreledi&j· mahsuauna talik edilecektir. Birinci 

arttırması 11.12.936 tarihine milsadif 1 
cuma günü dairemizde saat 14 den 16 
ya kadar icra edilecek ve birinci art
tırmada bedeli kıymeti muhammene· 
nin % 75 şini bulduğu takdirde Ustte 
bırakılacaktır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalmak Uzerc 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
28.12.936 tarihine mUsadif pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
arttırma. bedeli kıymeti muhammene
nin % 75 şfni bulmadığı takdirde sa
tış 2880 numaralı kanun ahkAmma 
tevfikan geri bırakılacaktır. Hakları 

tapu sicillerile sabia olmıyan ipotek. 
li alacaklılarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan
nı ,.e hususiyle faiz ve masarlfe dair 
olan iddialarını iJfuı tarihinden itiba
ren nihayet yirmi gtin zarfında evra. 
kı müsbitcleriyle birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit o1mıyan
lar satış bedelinin paylaşinasından ha
riç kalırlar. Daha fazla ma16mat al
mak istiyenlerin 930 185 numaralı 

dosyada mevcut evrak ''e mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu g(). 
rüp anlıyacakları ilan olunur. 



ABONE 'ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 
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Yemleketlmlzcıe 'lCIO GO 285 110 
Yabruıcı yerlere W(J '12.11 da l:SO 

Poata blrUği.D.e l ' 
g1rmlyen yerlerttf 180 800 l500 180 

TOrkıyenin bet posta merkezinde liUBU?ll'e r.ııooe yazılır. 

1ld&re: 24.370 
Telefon lYazı l§lert: 21411 

Telgraf adreııl: KURUN btanbW 

Poat8 lrutu.sD No. 'e 
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ZAYİ 

Babam ihtiyat sahayı Cahitten mu
hassas 3732 sayılı maaş cüzdanıma 

ait tatbik mühürü.mü zayi ettim. Ba. 
dema imza kullanacağımdan mührü
mün zuhurunda hükmü yoktur. 

Kızı Rana 
(V. No. 19069) 

ZAYİ 
Iktisat Vekaletinden alınış oldu

ğum 23.2.932 tarih ıve 18/22 numaralı 
1 inci Sinif muafiyet ruhsatnamesini 
ka.ybettim.ı Yenisini çıkara.cağımdan 
eskislırln hükmü kalmadiğnu bildi-
rim. 

Süreyya Pa.ta mensuoat fabrL 
~ !Adalet Süreyya Emiroğlu 

(V. No. 19080) 

iŞi K LI 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Çünkü iter mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını lildilrecek kıymetli 

. maddeyi haiz yalnız: 

,..~r•r· ~••Ff1 I ~ ~/~ 1 ~ V · I 1 ~ ~ 1-
~~~~,~,,,,~~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 1 S kuruştur. 

A D A P A Z A R 1 

REKLAMLARI 
U©lYI~ v® 'l!:alk~ntn~ 

ıcare B· nkası 
Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. NECiP ERSE.S 

Galata: Sesli Han 
..................... ilim_. ............... . 

, 
9 :CI 
2: ++ 
~ :CU 
4: // 

~ s: (1 

En Müsait Şartlarla 
TicarT krediler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

VADELi 

Teminat mektuplan 
itibar mektuplan 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

MEVDUAT 
ve 

Fal zlerl her ayın birinde Udenen 

·izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. l 
Kereste işleri ile demir ve ahşap imalat ve taahhüdatı 

Merkezi: A N K A R A 
lstanbul Şubesi: TAŞ HAN 

Şubeler: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Bolu, 
t:ıozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gemlik, istanİ:>ul, 

izmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ. 

lstanınıı 7 oi icra Memurluğundan: 
Bir oorçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 20 
çift erkek ve kadın iskarpini 12.11.36 
tarihine mü.sadif perşembe günü saat 
13-14 kadar Veznecilerde Letaiet a
partmıaru altındaki kunduracı dükka
rumn önünde birinci aıçık arttırma su. 
retile paraya çevrileceğinden talip o
lanların yevmi mezkurda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

(V. No. 19078) 

KURUN Doktoru . 
Necaeddin Atasaf!un 

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

1 

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

Yakacık ta satılık 
arsalar 

... 


