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Arşidük Otto Macar 1 

kralı olacak 
Italyan 

ile 
Kralının kızı prenses Maria 
evleneceği de söyleniyor 

Avusturya- Macaristan Krallığının tek
rar kurulması için hazırlanan bir plan 

Prens O tto ve antıe8i 

Roma, 10 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabirinden: 

İtalya Kralının kızı Prenses Ma. 
ria ae AYusturya tahtına \·eraset id. 
diasında bulunan Arşidük Ottonun 
nişanlanacaklarının yakında ilan edL 
leceğine dair bir şayia denan etmek 
teilir. 

Bu birleşme meselesinin ıİıiltare 
ke günü Viyanada aktedilecek Tuna 
havzası hükumetleri konferansında 

müzakere edileceği söylenmektedir. 
Bazı şayialara göre, bu izdivacı 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) 

Atatürk'ün güzel fikirlerinden biri 
•• 

Doğu Universitesi 

ISTANBUL 

ÇARŞAMBA 

11 
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Parasız muayene 
kuponu 

Bi.ı kupondan yedisini birik
tiren okuyucumu.s KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 

··············································-

Türk kadını Türk 
erkeğile silih arkadaşı 

Doğu illerimizdeki birçok Türk 
çocuklarının kolaylıkla yüksek 
tahsil görmelerine yardım edecek Irandaki heyetimiz Yuca Ulkü lisesinde kız talebe erkek 

Tahran, 10 {A.A.) - Türk heyeti k d ) •ı b b k t•k d o ·ı- ti . htaç oldugv u dün parlamentoyu ziyaret ederek mec- ar a aş arı e era er as er 1 ers-
vı aye erın mu lisin bir toplantısında. ha.zır bulun- lerı·ne hı·r }ınftndnn bcr· J• 

il• d la tn yet•şt• ecek m~lur. IIeycL. lılla.lıcu-e Şeııır ırump- .- "" .. YQll.l C::: lJ 01:ı ım ,.a am r 1 t ır hane81nl gezmiştir. 

~ 1lti yüz lınk bin nüfuslu Beyoğlu f • l . k "' l "b . . •• ••ı •• 
~esinde sekiz yüz doksan doktor Nasgonalıst erın atı ga ı ıyetı goru unce 

~!i'.!·!~·i~~1~~~·~~ı::n ~t-adrlt'de resmi bina 1 ~bulunan Üçuncu Umum Mu - IW& • 

~ ~~~:~g:;. ·vt:·ı~~a::ı:~~: ıar berbeva edlleca•· ' •nonu kazası hududu ıçerısınde .. 
t\i 8ekiz eczane olduğu halde Üçün
~k lırnum Müfettişlik dairesinde an
~ ~ltı eczane bulunmaktadır! Yal
~ ats vilayetindeki hayvanların 

ispanya bankasındaki son 
altınlar da nakledildi ~)Vdan bütün Batı vilayetlerindeki 

~li ilnlann mevcuduna nishetle on 
~b ~azladır. Böyle olduğu halde Teneriffe, 10 (A.A.) - General Mia- bildirildiğine göre, hükOmcttcn eonra 
ltıt\ \>ilayetlerinde kırk üç baytar bu- ji yeni takviye kuvvetleri gelinceye ka- müdafaa komitesinde şehri terketmiş 
~)~asına mukabil Karsta bir tek dar nasyonalistlerin tazyikine nevmi - ve Ceunca'ya yerleşmiştir. Madrit bcle-

b t .. vardır! dane bir mukavemet göstermelerini diye reisi Riconun da kaçtığı söylen -
~\> agu illerinde kurulacak bir O · Madrit milislerine emretmiştir. Diğer mektedir. 
fikr~rs_itc memleketin bu taraflarını taraftan bildirildiğine göre ispanya ban HükOmet kuvvetlerine mensup esir
tetek ~çtimai seviye itibarile yüksel · kasının mahzenlerinde bulunan son al - terin söylediklerine göre anarşistler, 
~~le. tir. Doğu üniversitesinde yeti - tın stoku da Cartagena'ya naklolunmuş- Madritin nasyonalistler tarafından kat'i 
tt\et cdRcnçler kendi muhitlerine hiz- tur. işgali esnasında şehrin başlıca kuvvet-

Cceklerdir. RESMi BiNALAR BERHAVA EDI _ terinin son günlerde iki binden fazla ölü 
<~ ASIM US LECEK verdikleri söylenmektedir. 

tnakaıeınızın tamamı 2 ncl sayıfada) Salamanka, 10 (A.A.) - Madrltten Sonu. Sa. 2 Sil 4) 

~knıeklerdeki gıda kuvvetini 

Yuoa t!lTcü lisesinin kız ve erkek talebesi bir arada. .. 

~ 

;~ 'Yeniden tesbit etmek lazım 
Belediye tarafından 930 senesinde 

tatbik mevkiine konulan ekmek tali -
matnamesine göre, birinci nevi ekmek
lik unlarda glüten nisbeti yüzde ondan 
atağı olnuyacaktır. Altı seneye yakın 
bir zaman da Anadolu buğdaylannda 

glüten mikdarı bu nisbeti temin ediyor
du. 

Anadoluda bu sene havaların fazla 
kurak gitmesi yüzünden yerli buğday -
lanmrzda glüten mikdan yüzde ondan 
aşağıya düşmüştür. 

Değirmenciler, ağustostanberi kcn -
dilerine gelen buğdayları üğütünce glü
ten mikdarınrn yüzde onu temin edile -
mediğini, biJakis yüzde dokuza kadar 
düştüğünü görmüşlerdir. 

(Sonu Sa. 6 Sü. !) 

... Tüfenk kullanıyorlar ve nıuutazam adımlarla yüriiyorlar. 

Kadınların da erkekler gibi aske. -------------
re alınmaları etrafında yaprlan v .. Dr. Schacht Aqın 14 ünde 
bütün memleket kadınlığını heyecan. Ankaraqa geliyor 
la aH'ıkalandıran bazı hazırlıklar üze. Berlin, ıo (A.A.) _ Milli banka 
rine ilk defa olarak Yuca ülkü lise. genel direktörü ve milli ekonomi ba
sindeki genç kız talebelerin bu hare. kan vekili Dr. Schacht 14 ikinciteş
kete iştirak ettiklerini haber vermi~. rinde tayyare ile Ankaraya. gidecek ve 
tik. Lisede bir haftadanberi dersler Cumhuriyet Merkez bankası direktö
bu şekilde yapılmakta ,.e genç kız. rünün Berline yaptığı ziyareti inde e
lar erkek arkadaşlarile beraber tali. decektir. Dr. Scacht Ankarada iki giln 
me iştirak etmektedirler. Dün dP- kalacak ve bu esnada alakadar ma
mektebin a.c;keriik öğretmeni hinhası kamlarla iki memleket arasındaki ti
Sırrı hastalığına hinaen gelmedi~i carct münasebetlerinin bugünkü hali 
için dersi hir ~avuşun nezareti altın. ve mütekabil inkişafı hakkında konug 
da yapmışlardır. malarda. bulunacaktır, 





Yeni Ziraat Bankası kanunu 

ç·ftçiye birçok çalışma 
· mkinları hazırlanıyor 

Ba suretle mahsullerin satış sürümü de 
en iyi 2 şekilde temin edilmiş olacak 

Ulus gazetesi (Ziraat Bankası ka. 
llunu) ve (~•) imzasile bir başma. 
kale yazmıştır. Arkadaşımız bu ma. 
lcalede diyor ki: 

"lIUk\imetçe hazırlanan yeni ka. 
ltıasına faydalı ve tesirli ktlacak im. 
kanlarla teçhiz ederken bir yandan 
da zirai krediyi ilmi ,.e rasyonel bir 
~l'tda sistemleştiriyor. Ziraat Ban. 
:'4'8•nın vereceği kredi ancak ve anca:{ 
~tihsa1 içindir. İstihsali kollamak, 
l 0rurnak, geliştirmek ve pekleştirmek 
çl1Jdir. Ziraat Bankasının kaynakla. 
~ hoı, çiftçinin ihtiyacı da az olma. 
•tı için kredileri çok ölçülü, çok 
~betli kullanmak lfi.zım geliyor. Zi. 
&~t kredi sistemimizin en büyük husu. 
;Yeti küçük çiftçiye ,·erdiği ehemmi. 
~t~ir. Bu büyüktür. Lüzum ve isa. 
f tı de açıktır. Memleketin çiftçi nü. 
tollsunda büyUk kütleyi, az geniş bir 
la tırak üzerinde eksik ve cılız ,·asıta. 
!tatla ailesi ile birlikte çalrşarak kıt 
d! 11.aat geçinen küçük çiftçi teşkil e. 
~~or. Bu kUtleyi hususi bir itinay:ı 
ile tutmak kadar faydalı ve zaruri 

olnbflir?. 

bunların ekonomik vaziyeti, küçük 
çiftçilerinkinden başkadır.. Teknik 
ve ekonomik şartları müsaadesiz olup 
açık ile i:. liyen ve bu suretle milli 
serveti kemiren teşebbüslerin fayda. 
srndan ziyade zararı olur. Onun için 
orta ve büyük işletmelerin kredi Lcotek 
lerini büyük bir dikkatle ve ihtiyatla 
karşılamak ,.e incelemek lazım gelir 

Bundan başka yeni kanunda zirai 
kredinin manası, tekabül ettiği ihti. 
ya~lar itibarile nevileri, tatbik şeki!. 
leri, kredi kaynaklarının çiftçi gruo. 
ları ''e istihsali, ihtiyaç ne,ileri iti. 
barile dağıtılmış, prensipleri düşü. 
nülmüş ve bu suretle etraflı bir eı-er 
vücuda getirilmiştir. 

Daha sonra kanun projesi banka. 
ya zirat krediyi ten.sik etmek, çiftçi. 
yi kredi ve satış işlerinde kooperatif 
yolu ile reşkilatlandırmak, mahsul. 
)erin satış ve sürümünü kollamak ve 
kolaylaştırmak cihetinden vazife ver -
rnfş, ziraa ti ve istihsali verimlile~

tirmek, memlekette yeni işletmeler 
yaratmak, toprak ıslahı yapmak, zi. 
rai endüstri te~ebbüslerini kurma'-: 
ve kolllamnk hususlarında geniş ~a. 
lrşma imkanları hazırlamıştır.,, 

d~ lranunda orta ve büyük çiftçilere 
~mmiyet verilmiştir. Fakat 

~ireçburnunda s·s ··zünden 
bir kaza oldu 

1 

-

Istanbulun fotoğraflı f 
pi tını 

Şimdiye kadar 
2500 fotoğraf 

alındı 
Plan 80 metre genişli

ğinde olacak 
lstanbulun imarında. istüade etmek 

üzere hazırlanmakta olan ııehrin fo
toğraflı planı, büyUk bir faaliyetle ya 
pılmaktadır. Türkiyede ilk defa ve 
Türk ellerile yapılan bu muazzam ve 
~ok teknik işin en mühim kısımları 

başarılmıştır. 

Şimdiye kadar tayyare ile 2500 fo
toğrS:~ alınmıstır. Bu fotoğraflar, imar 
sahası olan 14 bin hektarlık araziyi 
tamam.ile tecessüm ettirmektedir. 

Mühim bir kısmı hazırlanmış bu
lunan paftaların yekunu 150 yi bula
cağı tahmin ediliyor. Her paftanın eni 
60, boyu 90 santim olduğuna göre, 
şehrin foto planı, 80 metre murabbaı 
gcni3liğinde olacaktır. Plan, lstanbu
lun bugünkU vaziyetini beş yüz met
reden uçan tayyare ile ve çok güzel, 
net olarak tesbit etmektedir. 

Mütarekenin 18 inci 
gıldönümü için 

Bugün merasim 
yapılacak 

Fransız aakarlerl için ha· 
znlanan :lbide de bugUn 

a~ıh~or 

Bugün mlitarekenin 18 inci yıldö-
~Uınn olması dola ıslle FerıkOyılekl 

mezarıtkfa İngilizler, Fransızlar, I
talyanlar ve Japonlar bir merasim 
yapacaklardır. 

Bu merasime konsolosluk erk!m 
da iştirak edecek, nutuklar söylene
cektir. Dolayısile, mütareke esnasın.. 

da 1stan bul da ölen Fransız askerleri 
için· Feriköy mezarlığında ha.zırlan

mış olan bir abide bugtin açılacaktır. 

Bugün mütareke günü olması dola.
yısile İngilizler her seneki adetleri 

veçhile paralan harp maliillerine giyin 
mek üzere kırmızı gelincek satın alıp 
takınacaklardır. 

Krmızı gelincikler kağıttan yapı. 
lıdır. İngiltere bunları eflatun rengin
de olarak ttalyaya ve sarı renkte ola. 
rak Fransaya gönderir. 

FON DER PORTEN GELDi 
ıı.. ~y0 ~ 1 tktısat vekaleti müsteşarı B. Fonder 
;ııraıı g Unda Parmakkapıda 5 nu.) memiştir. Fıçılara bir lmç metre yak. Porten dün Ankaradan şehrimize gele -
lıı ~ ~elyanrn pansiyonunda otu. !aştığı vakit fa~kedince soldaki yola rek Pcrapalas oteline inmiştir. 
~l't ll u gar tebaasından Kömür tile. sapmak üzere direksiyonu kıvırmış, KADINI y ARALAMIŞ _ üskü
~ &'tcetırgaıtı Dimitro lskalof, evvel. bu sırada otomobil yandaki hendeğP darda Bağlarbaşında oturan Leman 
~ lebe.&trkadnşlarından dişçi mektebi yuvarlanmıştır. polise müracaat ederek Mehmet adın
~tıdal·atıden Badoyanof, Kimenef, Otomobilin taksi \'e camları kırıl. da. biri tarafından yaralandığını iddia 
~fide sa:Of ~e _bir de kadın olduğu mış, müşterilerden Dimitro lskalof etmiş, tahkikata başlanmı§tır. 
~ tıc t ikıye kadar eğlenmişler. başından ve ellerinden, Badoyanof --------------
~el>~ bııçuğa doğru hava almak çenesinden yaralanmış, diğerleri u. çuğa kadar denm etmiş, bu yüzden 
~ nu:lttakkabıdan şoför Ne\'zadın fak yaralarla kazayı atlatmışlardır. bir de motör batmıştır. Sis devam 
e Sarıy aralı otomobiline binmişler Kazayı müteakip sıhhi imdat oto. ettiği müddetçe Akay, Şirketi Hay. 

a- ~UKUN 

Universitede yabancı dı L derslerinde 

Talebe miktarı her sınıft 
40 kişiyi geçmiyecek 

Kültür Bakanhğı derslerden 
daha iyi fayda temini için 

bazı kararlar aldı 
Yüksek tedrisat direktörü Bay Cc. 

vat dün de şehrimizde meşgul olmuş, 
öğleden evvel Üniversite, öğleden son 
ra da Güzel San'atlar akademisine gi
derek alakadarlardan malilmat almış· 
tır. 

Bay Cevat tetkikleri etrafında ker.
diisle görüşen bir muharririmize şun-
Jarr söylemiştir: • 

"- 'Vniversitenin tllrlil ihtiyaçları 
etraftrıda aldkad,arlarla giJrfl.ştüm. 
Yaptığımız konU§1n4larda Vnfversite
nin yabancı dil ok"'l.l.lları, t1b fakiııtesi 
klinik i1~~t işleri ve güzel san'atlm 
akademisi mimari §ubelerine ait ~Zer 
iizcrinde tedbirler aldık. 

Yabancı dil okullarına devam ede11 
talebe miktarı bu yıl oldH'kça fazla. 
dır. Her hafta muı:ı.yyon bir talebe bu
lunması §artını kabul ettik. Burulan 
sonra yabancı dil derslerinhı her snn
fmdA 40 kişiden fazl.a talebe olmıya. 
caktır. Bu surct'le talebenin bıt dcrs
lcrde?ı istifadesi daha iyi temin edil
miş oalcaktır. 

Yabancı dil derslerinde bugiln 5-'J 
kad.ar açı1c lektörlük vardır. Bu, Ze1r. 
törliiklere ya1."1nda tayinler yap-ılacak
tır. Vniversitenin tiırlil kliniklerine ıa. 
zını olan ve noksan bulunan te.rlsatın 
yapı1rrıası için de bir rapor hazırlan. 

mı§ttr. Raporda yeni alınacak tesisat 
ve yeni yapılacak inşaat tesbit cdil
nı~u, h.1' tmnıtırıı~ yu.1 ı" lJlı ~11ıu1ıaa 

teminine çalı§'ılaoaktır. 
Giizel Smı'atlar akademi.sinde açık 

bulunan mimari Mlümler §Cfliğine 
poref sör Brourc T.aut tayiıı edil mi§. 
tir. Profesör dlln §ehrimize gelmi§tir. 
Kendisilo mimari bölümler şubesi W!. 
mtnda yapı7aoak i§ler etrafında görüş 
tüm lazım gelen izahatı aldım. Bttnla-
rı Ba1itlnlığa bil.direceğim.,, 

Bay Cevat dün kUltUr direktörIU
ğüne de gelerek lstanbul kültür işlt>
ri etrafında. malUmat almış ve nkşam 
trenile Ankaraya dönmüetilr. 

An1oarada açıl.an tiyatro oktiluna 
şimdiye ka<üır 20 talebe kaydedilmi~
tir. Mütehasm Karlıcbert ·wyük bir 
lfaaliyctl.e çalışmaktadır. 

Sanat mektep ıeri harice 
iş yap mı ya başladı 
Bu yıl san'at okulları her yıldan 

fazla rağbet görmektedir. lstanbulun 
türlil semtlerinde açılan bir san'at o
kullarına her gün yüzlerce talebe ya
zılmaktadır. Ayrıca bu okuUarın mü
tedavil sermayesi, ile de türlü işler 

yapılmasına b~lamm§tır. 

Son bir hafta içinde san'at okulla
rına bir çok talepler vuku bulmuş ve 
siparişler alınmıştır. 

Bu sayede, bir çok kimseler hem 
ucuz hem de temiz iş yaptırmak im
kanını elde etmektedirler. 

Abdurrhman Naci 
meselesinde 

Verılen ka1a1lar temyiz 
edilaı 

.Müteahhit Abdurrahman 1\aci, 
Açık Söz neşriyat müdUrU Etem lz. 
zet Benice ile Vehbi Demirer, Sabri 
Celfıl ve Cumhuriyet neşıiyat mtidü. 
rü Hikmet Milnif, HABER neşriyat 
müdüril Hasan Rasim Us hak1arın. 
da, neşriyat suçundan l.;tanbul üçUn. 
cü ceza mahkemesince ,·erilen kararı 
dün yazmıştık. / 

Bunlardan Cumhuriyet.le HABER'e 
ait kısmı, mahkemede müddeiumu. 
miliği temsil eden Feridun Bagana, 
kararın bildirilmesini müteakip, aynı 
günde temyiz etmiştir. Hikmet Münif 
ile Hasan Rasim Us'un, Abdurrah. 
man Naci me\'ZUU ile alfikalı ve ha. 
karet mnhiyetindeyi bazı sözleri ga. 
zetelerinde neşretmekten birer yıl 
hapislerine ve iki~er yüz lira para ce. 
zası Ödt'melerine karar verilmiş, an. 
cak hafifletici sebepler görülerek, ce. 
zalar dörder ay hapse ve altmış altı. 
şar lira para cezasına indirilmek su. 
retile tecil olunmuştu. 

l\iddoiurnnrnlHk, OClaı:tılcı ... ın, s<>•U 
len hafifletici !'lebeplerle, birer yıl. 
dan, ancak sekizer aya indirilebile. 
ceği kaydile, mahkemenin dörder a. 
ya indirmiq olması noktasından kara. 
rı temyiz etmiş bulunuyor. Para ce. 
zalarr mikdarına da dokunuyor. 

Polis Haberleri 

Şüphe üzerine 
Akay idaresi vapurlarında ahçılık 

yapan Yusuf Bostanba~mda oturan 
Mehmedin evine giderek karısı Hay
riye ile beraber oturduğu için kavga 
etmiş, Mehmet Yusufu bıçakla kaba 
etinin iki yerinden yaralamıştır. Ya
ralı Beyoğlu hastahanesine kaldırıl

mış, suçlu yakalanmıştır. 
ARABA ALTINDA KALDI -

Kumkapıda oturan 6 yaşında Vartan 
tüccar Alinin yük arabası altında ka
larak yaralanmış, Cerrahpaşa ha.star 
hanesine kaldırılmıştır. 

BIÇAKLA Y ARALAD- - Cibalf. 
de Aya.kapıda oturan 17 yaşında Mu· 
hittin Şeref adında. biri tarafından 

bıçakla yaraladığını iddia etmiş, tah
kikata başlanmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI - Harbiye. 
den Fatihe doğru gitmekte olan 683 
numaralı vatman idaresindeki tram
vay Bahçckapıdan geçerken 15 ywıın
da Zekiye çarpmış, tahkikata başlan. 
mıştır. ~~ borıuş~re kadar gitmişlerdir. mobili çağrı]mış, otomobil sis yüzün. riye n Haliç vapurları ilk postaları. 

~. 11~~ eor~ı~ı ~sbasmIB~du. den Beyo~unda Sarıyere elli dn~. ruya~mamıtjar. An~k~at8,~da ----------------------------~ 
'l,.tl " ~Of'" "' li" 
~~~ lteçerk or Nevzat Kireçburnun. kada giderek iki yarahyr alıp Beyo~. yavaş bir şekilde Ye mütemadiyen Altı köşeli mendil! 

1 ~·ft ren kapalı olan yolun önUn. lu hastahanesine getirmiştir. düdük ~alarak ilerlemeğe başlamış. 

ILEKLERt 
~c:ıi~ yüziinden göre. Diğer tarartan si~ saat dokuz bu. Jardır 

lf LKI" -Is 
l\aı-ıı .anbuı radyosunun 
ô ~ eı-ıtniıden diş doktoru Tevfik V ccihi diyor ki: 

öğle 
.. 

neşrı atı 

lı, 9lc 
~ .• l> e,.. 'l>a.ki t l . 
"tı- • ··;1; 3Cl<ttc;'i ?"Q<lyo neşriyatı yapılması çolc iyi ol-

l>q ~t11-. F'a.ı· ınde miiz;k de çalmması herhalde ::ev]..·. 
~1~t_ı;ıe~ ~t bu zcvl•:n vakit vakit rcnk1enm.csi, tc-

·oqiye zmıa,ı._ 

1cacıar öiJ'le vakitleri yapılan pliık M§Tiya-

tında klasik eserlerin pek çok çalındığım işitiyoruz. Es. 
ki eserleri dinlcnıe1~ isteriz. Lakin yeni bc.steleri ihmal 
ctmcmeli<lir. Bıoulan ba§ka bir şeye dilwt ediyon,m. Sa. 
/iye 1·e Milnir Nurettin gibi modern san'atMrları mı -
zm en yeni pl<ikları çalrnmt1ıor. Acalxl cskidmı halmı§ 

bir pliilc stok"1ı mu oordır1 Bunl.arm dc§i§ıncsi bizi çok 
memnun edecektir! 

- Sizde altı 1wşcli yok mıı~ Unı<t nı.anwı, içm m.cndtliuıe düğünı ~ca-. 
ğmı §eylqr buglln o kadar ~k kil 



Zoraki Don Juan 
Bundan bir iki hafta oldu. Akşam) 

yempğinden sonra arkadaşıma rast. 
ladım sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Eve gidiyorum. Yatacağım. 

- Olmaz. Şimdiden gidip tavuk 
gibi tünenmez. Bilmiyor musun: Geç 
yatmalr, geç kalkmalr. 

Yo!. Yanlış söyledin: Erken 
yatmalr erken kalkmalı, diye kaide 
vardır. · 

Uzun etmiyelim, ne dedimse arka. 
daşımı kandıramadım. Beni sürük. 
ledi. tiyatrosuna götürdü. 

Tiyatro diyorsam tiyatro değil ya. 
Küçük bir gazino. Kafeşantanımsı 

bir şey. 
- o akşam yeni bir şantör vardı. 

Arkadaşım: 
- Göreceksin ya, diyordu. Ne ses 

ne ses!. 
Hakikaten, Şantör şanoya çıktığı 

zam:ı.n bütün kahve çınlıyor, biraz 
sonra herkes bir ağızdan onunla be. 
raıber ~rkı söylüyordu. 

Şarkı kesildiği zaman salonu bir 
alkış tufanı kapladı, "Bis !,, sesler! 
işitildi. 

Şantör, nezaketle selam vererek 
bir iki kıta daha söyledi. Tekrar al. 
kış ve "Bravo!,, sesleri. 

Görüyorsun ya, dedi. Ne büyük 
sanatkar!. Kadınlar deli oluyorlar .. 
Her gün onu görmek içi~ gelenlerin 
haddi hesabı yok. 

"Fakat, ne adam, bllsenl. Müşah. 

has namus. Yahut aptal t. Kadınla. 

ra hiç yüz vermiyor. Böyle giderse 
bir ay tutmam, yol veririm. 

- Neye? 
- Oyle ya! Ben onu yeni bir 

Don Juan yapmak istiyorum. Fakat 

Anlatan: Vır Guı 
"O genç, güzel, ve zengin kadına 

öyle kaba harekette bulunduğu için 
iyi etmediğini, münasip bir lisanla, 
kendisine anlattım. Biraz da izzeti 
nefsini incitecek söz söylemiş olaca. 
ğım ki: 

''Çjpkınlık etmesini ben de biL 
mem.,, dedi ve hemen o akşam tecrü. 
beye giriştiı 

O kadın gene gelmi~ti. Kaş göz 
etmiş, oyundan sonra beraber çıkmış. 
Jar. 

"Ertesi sabah pür hiddet yanıma 
geldi: 

":Se var?,, demeye kalmadr, yüzü. 
me doğru bir bağırdı kir Ben teşvi1;: 
etmişim de ona günah işletmişim. Ka. 
rısının yanına çıkacak yüzü yokmuş .. 
Ben gidip karısına me..ı::ıeleyi anlatma. 
lı ve affetmesini dilemeli imişim .•. 

"Önce işi alaya aldım. Fakat, a. 
dam ciddi söylüyordu. En sonunda 
dayattı: 

"- Git karımı gör, diyorum sana. 
Beni aff ettir. Aksi takdirde bir da. 
ha şanoya çıkmam.,, 

"Çar naçar gittim. Biraz sonra 
geldim: 

"- Affetti, dedim. 
"-Sahi mi? 
"- Evet. Yalnız bir şartla: Bu 

meseleden sen kendin ona hiç bahset. 
miyeceksin ..• 

Anlarsın ya; kansına ben de bu 
mese1eden bahsetmiş değildim. Fakat 
böyle küçük meselelerin kansı tara. 
fından affedileceğini düşünerek artı~ 

her kadına güler yüz göstermeğe baş. 
ladı. 

"Yani, senin anlıyacağm, bizim 
şantörü tam bir Don Juan yaptım ..... 

aptal!. Şan, şeref, şöhret gibi şey. ---------------
ıere kulak asmıyor. Varsa yok.saka. Muasır demokra-
l'ISI ... 

- Ay!. Evli mi? side devlet fikri 
- Evli ya. Çocukları bile var! 

Dedim ya sana. Adamın gözü şanda 
§Grefte değil, evinde. 

- Fena mı, aile babası. 
- Oyle ama, Don Juan olsa da 

hem bana, hem kendine para kazan. 
dırsa daha iyi değil mi? 

Hulasa, o akşam "meşhur,, şan. 
t8r hakkında bu kadar mahlmat edin. 
mekle kaldım. Fakat şarkıları haki. 
katen benim de hoşuma gitmişti. Ar. 
kadaşrma, bir daha geleceğimi söyU. 
yere!< aynldım. 

Dört beş giln sonra. f dl. Gene git. 
tim. Arkadaşım beni görünce: 

- Haberin var mı ne yaptı? Dedi. 
- Kim?. 
- Kim olacak, bizim şantör. An. 

la tayım şaşal'Sln: 
"Genç, güzel ve zengin bir kadın, 

dUn gelmiş, bizim şantörü görmelc 
istiyor. Hemen haber gönderdim .. 
"Gelsin,, demiş. Gelsin demiş ama, 
nasıl karşılamış biliyor musun? Öy. 
le adi bir tavırla ki, sorma. 

Daha selamünaleyküm demeden 
kanc;ından ve çocuklarından bahset. 
miş Ye aksilik, o sırada karısile ço. 
cuklarını göstermiş. Genç kadın da 
durur mu!. Hemen çekilmiş, gitmiş. 

"Kadını akşam başka bir yerde gör 
düm. Her gece buraya gelirken dün 
gece gelmiyeceğini söyledi. Sordum. 
Anlattı: 

"Dedi mya, adamın şan şeref dü. 
şüncEiğü yok. Varsa yoksa karısı . 

Ama, böyle giderse yol nririm ... ,, 

Bir hafta sonra gene gittim. Fa. 
kat bizim arkadaş şantöre hala yol 
·vermemişti. 

Sordum 

- Nasıl seninki? 
- l\fükemme1 !. Dedi. Öyle bi : 

yola getirdim ki!. 
- Ya? :Sası1, anlat bakalım .. 
- Öyle bir Don Juan oldu ki şim . 

dit. Görme. DeRme baha yiğite taş 
çıkarıyor. Anlatayım bak, nasıl oL 
'du lıu: 

Küçük sanatlar kongresi 
Yarın Ankarada toplanacak olan 

küçük san'atlar kongresine i~tirak et
mek üzere ayrılan murahhaslardan bir 
kısmı iki gün evvel gitmişlerdi. Bir 
kısmı da dün akşamki trenle hareket 
etmişlerdir. 

Dün akşam ticaret ve sanayi odası 
umumi katibi de Ankaraya gitmiştir. 

Yeni bir icat 
daha 

Amerikanın yeni bir icadı: Oturdu
ğunuz kanape, bir düğmeye basınca, a· 
çılıyor, banyo oluyor. Yıkanıp çıkıyor 
sunuz ve yine bir düğmeye basınca 

banyo kanape oluyor. r 
Hitler'in benzeri 

Viyana hayva. 
nat bahçesi me
murları büyük bir 
şaşkrnlık içerisine 
düşmüşler n bir 

~ an içinde karşıla. 
rında ' beliren bir 
adamın Alman dev 
let reisi olup of. 

. madığmda şüphe. 

ye düşmüşlerdir. 
Bu adam Hit. 

lerin benzeri idt. 
lşte görüyorsu. 
nuz: Saçlan, yü. 

zunun ifadesi ve bıyığı, Hitlere ne 
kadar benziyor. Kendisinin kim ol. 
duğunu hala kimse bilmiyor. 

Londra'da ·bir kaza 
Londrada bir sergi binası yıkılmış 

ve içinde bulunan büyük bir seyircj 
kalabalığından bir çok kişi ölmüştür. 

Kazanın sebebi, binanın inşasın. 

daki bir ku.cmrdur. Bina bütün heye. 
ti umumiyesile çöktüğü için ankaz al. 
tında kalanların imdadına koşmak 

çok zor olmuş ve bi rçoğu ancak sa. 
atlerce sonra kurtarılabilmiştir. 

ve ARKADAŞLARI 
Mevsimin ilk büyük 

KONSERi 
Nefis \'C zengin program, 

yeni kadro 

Hanende Hamiyet meşhut 
suçlar mahkemesinde 

Hakimin bir $Ualine şöyle ceoap oerdi: 

Ben 25 yaşındayım; o benim babal11 
yerinde. Babam yerinde adama da 
ne diye hürmetsizlik göstereyim? 
Dün saat on ikiyi on geçe İstanbul 

adliye dairesinin en üst katında, asli. 
ye birinci hukuk mahkemesi önünde 
bir hadise olmuş, bu hadise, meşhut 

suçlar kanununa göre derhal müddei
umumiliğe, oradan da saat on yedi bu
çukta. Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesine intikal etmiştir. 

Hadisede davacı avukat Halil, da
va edilen de hanende Ha.miyettir. A
vukat Halil, birinci hukukta Hamiye
ti dava eden Şabanın vekili imiş. Bu, 
bir kaç yüz lira talebi esasından açı
lan davanın, dünkü on dakikalık cel
sesi kapanınca, taraflar koridora çık
mışlar ve bu srrada aralarında bir mü 
nakaşa geçmiştir. Avukat Halil, bu 
münakaşa sırasında, Hamiyetin, ken
disinin şeref ve haysiyet ve şöhretine 
taarruz ettiği iddiasile, meşhut suçlar 
kanununa göre takibat yapılmasını is
tem.iş, müddeiumumilik tarafları ve 
davacının gösterdiği iki şahidi dinle
dikten sonra, dosyayı mahkemeye 
göndermiştir. 

Avukat HaJil, sulh ceza.da davasını 
şöyle anlattı: 

- Benim bilveklle takip ettiğim 

davayı kazanmakta olduğumu gören 
müddeialeyh, deruhte ettiğim vazifeyi 
hüsnü suretle ifa etmemden naşi , ba
na karşı iğbirar hasıl etti ve salondan 
koridora çıkınca, gerek kavlen, gerek 
de yaptığı el hareketile filen beni tah
kir etti. O esnada koridor çok kalaba
lıktı. O kadar kişi karşısında şeref ve 
haysiyet ve şöhretime karşı yapılan 
bu taanıızdan dolayı, kendisinden da
vacıyım. Tecziyesini talep ederim. 

llikim İhsan, Hamiyete ne diyece
ğini sordu. Hamiyet, ~öyle söyledi: 

n, 2:J yaşmaaymı; o, nenım 
haham yol'indo t Baba~ yorinda bir a

dama, ne diye hürmetsizlik göst:ere
yim? Tabiatile fena bir şey söylemiş 
ve yapmrş değilim. Zaten herhangi bir 
kimseye karşı da saygısızlık etmem, 
ya; tabiati1c yakışık almıyacak hare-

SEZAR--r::::::: arın tercüme külliyabndaııdır 1 
ı --·· ·- . Fiyatı 40 kuruştur 

kette bulunmam ve bulunmadım. rttf 
biyem buna müsait değildir, ta.bia~ 
le! 

Avukatın göst:erdiği Mukbil 
Nusret adlarında iki ki§i, şahit o~ 
dinlenildi BunJar, davacmm iddi~ 
teyit ettiler. 

Dava edilen, bunların, kendileri it 
kar etseler bile - avukatla ala.kalı ~ 
lunabileceklerine işaretle, şahitliklefi 
ni reddetti ve kendi de iki şahit g6J 
terdi: Selimi yede 33 üncü tümen ıf' 
bar memuru olduğunu söyliyen su}>Ş 
Enverle Mualla. J 

Enver, o sırada orada bulund~ 
halde, böyle bir hadise görüp işit.Jl111 
diğini, Mualla da münakaşanın ba!J 
ret mahiyetini alır şekilde olmaJdğ°Vi 
anlatış yollu üade verdiler. 

Mualla, Hamiyetle uzaktan 
balığı olduğunu söylüyordu. Kend9 
ne soruldu: 

- Hamiyet, sizin neniWJr? 
- Uuı.ktan akrabam! l 
- Peki, fakat neniz?. Amca ~ı 

teyze kızı, dayı kIZI, yenge kızı ~e. 
başka bir şey mi? Ne? 

18 yaşında olduğunu söyliyen )! 
allA bu uzak akrabalığın adını kO. 
madı, annesinin bildiğini söylelll,, 
iktifa etti vekendi.sine şöyle denidi'. 

- Şu halde, eve gidince, ann 
sorup da öğreniniz! 

- Olur, efendim! 
Hakim İhsan, suçu davasının şaıı.; 

lerile sabit ve müdafaa şahitıerW 
ifadelerini de suçun vukuunu te)'İt 
der mahiyette gördU; ceza. kanun~ 
muaddel 482 inci maddesinin b~ 
fıkrasına uygun bularak, Hami)'f' 
Uç gün hapsine, bir lira para ceı.s!'ı 
iki yilz kurua da. nmlrnlr..-no ...,, ... ~,). 
ödemesine temyizi kabil olmli"k: w· 
karar verdiğini bildirdi. 

- Kararı bir hafta za.rf mda 
yiz edebilirsiniz! 

Hamiyetten şu cevabı aldı: 
- Tabiatile, efendim! 

16 ikinciteşrinden 
itibaren 
?... . iştirakile 
PIPIÇA 

Büyük operet 
Yeni kadro • yeni 

Bale 
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- Uf mı bu iki gözümün elifi? .. , Erkekler takkelerle, gecelik entari -
Zahmet mahmet ne demek, tek sen em- lerle, kadınlar baılannda bat örtüler, 
ret!,_ omuzlannda atkılarla sokaia fırlıyor -

- Dilediğin yere, istersen cebenne - lar. Bu hurya arasında, üç delikanlı da 
nıe, dörtnala gidelim ıekeriml.. tabanları kaldınyor. 

Kendisinden 2,5 misli büyüklü
fündeki bir adamı bir cüce 

Ane: Taılığın bir tarafında hacı, bir tara -
- Artık herhanginiz zahmet edecek- fında karısı.. Ayte, iki çenesi ıumakı 

se Y enikapıya veya Langaya kadar kenetlenmiş, guya baygın. 

. ............ -... ··---~ nasıl öldürdü? --tıc .................................... a 

İnip .• Derken, çilingir kelimesi daha ağ- Gelen erkekler evvela hacıyı bir yak
zından çıkmadan, eteğinin altından ıark luyorlar. Nef-es aldığını görünce haydi Vaziyet öyle gösteriyor ki cücelerin aşkından 
diye yere bir şey düıüyor. baysın kadının batı ucuna: J 

Oh yarabbi şükür, anahtar... - Soluğu var, daha hayatta; çdcmıa- P/ ') 
Kapı açılırken, gençler: yine burun dık candan ümit kesilmez. Meraklan • V .. "'" 

buruna: ma, ayıl kızım! 

ll~ ağa, dü.kkamnda hali harap .. 

- Aıızorot aldıracak!. 

- Yatadrk be! •• 
- Fazla kaçırmafa gelmez, zırvili-

l'rı hat.. 
Ayfe kapıyı açtıktan ıonra arkaya 

döhÜyor. Basamılktaki külçeyi göıteri
)o.,.: 

- Yine ne kadar zahmet olacaksa 
0tınu içeri sokuverir misiniz? 

Şiındi de başka telaıta: 
.. - Aman ayaklannızı çıkarın, tqlı • 
~ bu sabak yıkadım... Bana gÜcenme -
~n ıalan, temizlik hususunda çok titi
~; adeta merak getinniılerdenim. 
ı...._ l>ellkanlılar, yine kollanna, bacak -
~ yapıııp Hacı berberi içeri soku -
~1-r. En apikolan olan Yahya usul -
~ kapıyı kapıyacağı esnada Çalar 

>'te Hemen fırlayıp kapıyı tutuyor: 
~ - Ne yapıyorsun yavnım, bütün ko
.: koıntu penc:ere-deler, ne demezler 
~? •• 

- Su yok mu su? Şu kadumı yüzü
ne, gözüne serpelim!-

- Bir limon bulun, koklatalanl 
Ayıeye içten dit bileyenlerin yine 

dili durmarnllda: 
- Kaltak ayılıp yine çıngır çıngır 

feryada baılarsa adamı ölmiyecelı:se öl-
dürür ... 

- Dehleyin buradan bu cenabeti .. 
- Hatunlar, şu kanyı birinizden bi-

riniz alıp evinize götürsenize.., 

Mahut Hafizanm:ı, evin her gÜnkü 
gediklisi... Edayı bir kOID§usuna bıra -
kıp ertesi sabah damlanuı. Hüsmen a
ğanın bitik halini görünce eli çenesinde 
kalıyor: 

Düelloda öı.diirüle11. adam 

Bütün dünya cücelerinin PeştedP. 
:- Ayol bu d.üpedüz Az~J aleyyia-

1 
büyük bir kongre yaptıklarını bir iki 

selamla hesap kıtapta... Bır an evve be · t'k B k · · 
ah • ka ku 1 ••. ~'- ay evvel ha r vermış ı . u ongre ıçın 

r metine vuıup rtu ıa pınıpaa - A 'k l b' ·· lik. Avrupaya gelen merı a ı ır cuce 
" başından geçen maceraları anlatıyor: 
Doğnısu da öyle. Zavallıcığın bu ae- Bir gün bir telgraf aldım. Bunda: 

lerici ıelimünkavleni pir selmiş. Dil mil "Peşteye gidin, cücelerin kongre. 
tamamen gibnit. Vücudu sanki çuvala sine iştirak edin ve Palisek şehrini 
doldunılmıut etle kemik yığını. Alttan 

-:.ı duru gezin . ., Deniliyordu. 
üstten .... ip yor. Bu telgrafı aldığım gün Normandi 

Hafizanım 0 &'Ün ve 0 gece AyfeCİ • vapuru bir saat evvel hareket etmişti. 
iiıUn yamnda; ona yardnnda. Kara gün Ben de Amerikadan A vrupaya bir 
dostu iıte buna derler. haftada gelen transatlantiklerden bi. 

Ertesi sabah olmadan, tahammülü 
ine binmeie mffbur oldum. ffirieiilyor; ta.zeyj kar111ına çekiyor: 
İçimde büyük bir sevinç vardı. 

- illallah vereıulü, bu ne hu? .. He· Çünkü Pestede on bin cücenin toplan. 
rifin halindeki gidipta clili.atli t.ktım. # 

dığını görecektim. Evvelden de ha. 
Nah ıu duvara yazıyorum. Buaün yamı ber almıştım: Bütün dünyanın cü. 
değil, bu sene de ölmez, gelecek sene 

celeri Peştede toplanıp kendilerinin de ölmez, yıllarca yıqar... Altmdan çe-
korunması için bir çok tedbirler ala. kerken, bacaklannı kuvvetli kuvvetli 

öyle bir geriyor ki. Gövdesini de yata. caklardı. 
ğa öyle bir yaılandmyor ki ... Ben bu Mesel~ onlara göre, cücelerden 
gibilerin nicelerini gönnütüm. Dokuz vapurlarda, trenlerde nısıf ücret a. 
yorgan paralarlar da yine can veremez- lrnmalı, onlar için hususi evler ya. 
ıer ... Nah, duvara tekrar yazıyorum. Bu pıJmalr, nesiJJerinin kaybolmaması 
da aenderce bu yatağm içinde kütük • için yalnız aralarında evlenmeleri la. 
ler gibi yatmazsa, ömrü kutah ettİnnıe2- zımdır. 

ae adam değilim ... Ah Ayıeciğim ah, Cücelerin kongrelerini Budapeşte. 
kimseye değil, sana acıyorum sana. En de yapmalarına gelince; bunun sebe. 
içler acm olan ıensin!.. bi l\facaristanda cüceler pek çoktur: 

(Nereden araya girdim? Ne diye ae- Nüfusun otuz binde biri dicedir. 

ni onunla b8§ gÖz ettim?) deme hiç yok. CÜCE YETiŞTiREN MEMLEKET 
Saki çöpçatanlığı eden bafkası ... 

Amerikadan ayrıldıktan on gün 

sakınmak lazım 
Kongrenin ne zaman açılacağı da bel. 
li değildi. 

Kongrenin açılmasını bekJiyen cü. 
celer orada eğlenceli bir hayat kur. 
dular. Bu arada büyük bir sirk vü. 
cuda getirildL 

Sirkteki cambazların hemen hepst 
cüce idi. Yalnız, içlerinde bir Fran. 
sız kızı ile uzun boylu bir adam var. 
dr. 

Bu uzun boylu adam cücelerin a. 
rasına cambazlık yapmak için gelmiş. 
ti ama, sirkin bütün tadını kaçıran 
da o oldu. 

Sirkte kf Fransız kızı ile bir cücı? 
çok iyi arkadaş olmuşlardı. Arala. 
nnda çok güzel numaralar yapıyor. 
lardı. 

Fakat, 1,82 boyundaki uzun boyln 
adam gelip de 70 santim boyundaki 
bu adama rakip olunca işler değişti. 

İşlerin değişmesi, evve!a Eva'nın 
değişmesi ile başladı. Genç kız artık 
bu uzun boylu adamla "numara., yap. 
mak ~evda~ına düşmüştü. Halbuki, 
cüce Mişel, Eva'ye aşıktı. Bilhas..c;:t 
başkasile arkadaş olmasına taham. 
mül edemiyordu. Bu yüzden arala. 
rrnda kavga çıktı. 

KA.t!ÇI DÜELLOSU 
8ir gün hiç akhmıza geJmiyen bir 

şey oldu. 
Akşam yapacağımız numaraları 

hazırlıyorduk. Birden içeri pofüdl?r 
girdi. Arkalarında da bir sedye için. 
de birisi geliyordu. 

Tanımakta gecikmedik: Bu uzun 
boyJu cambaz Kastello idi; ölmüştü .. 

Bir taraftan polisler, bir taraf . 
tan biz tahkikata başladık. Lakin, 
Kastellonun içimizden birisi tarafın. 
dan öldürüldüğünü hiç zannetmiyor. 
duk. 

Fakat, zavallı adamın vücudun. 
da kam!;ı yaraları vardı. 

Polisler diyorlardr ki: 

- Kam~ıyı her halde cambazlar. 
dah biri attr. Çünkü, çayırda buldu. 
ğumuz kamçı cambaz kamçısı idi. 

Hakikaten ellerinde, bizim, ~irkte 

Kırbaçla düello eden Oüoo 
vahşi hayhanlara karşı kullandığım 
kamçılardan biri ı.-ardı. 

Fakat, birdenbire aklımıza b 
şey geldi: 

Sakın Kastello kendi kendini ka 
çı He döverek öldürmesin? 

Lakin buna sebep yoktu. O ha 
de onu içimizden biri öldürmüştü. 

~111 •• 

Şüphesiz ki Mişel.. 
Mişel inkir etmedi: 

- Evet, dedi. Ben öldürdüm. 0 4 

nu düelloya davet ettim. Bu sabali 
erkenden kamçılarıtnm aldık, çayıra 

gittik. O bana veretti kamçıyı, bea 
ona verettim kamçıyr. En nihayet 
öldü. 

- Hepimiz şaşmıştrk: 
- Nasıl olur? Sen bu kadarcıJı? 

boyunla? O seni bir sıçrayışta alt 
eder!. 

Fakat hakikat buydu. 
Polisler l\fişeli tevkif edeceklerdft 

O bir ricada bulundu n sirk sahibi. 
ni kefil görterdi: Bir gece daha sirk,. 
te oynamak istiyordu. Müsaade et«. 
ler • 

l<"'akat. o gece, bir numara yapar. 
ken düştü ve öldü. ~ilanlann hallerinden, fikirlerinin 

) k olduğunu çoktan sezm.İf. Böyle 
~t'ırn Papuçlularla kendini dile düıü • 

Kazma gibi uzamıı, akik ren&indeki 
bet altı diıli ağzını, tazenin kulağına sonra Peşteye gelmiştim. Orada öğ. ------------------------------

cetc aptallardan mı o? 

i işte numaraya timdi batlıyor. Sob
a donu, avaz avaz çığlığı basıyor: 

ıi);- Allaaah! .. Allaabnn! .. Soluğu ke
't'Uhunu teslim etti!.. Aman aman 

1<' Yandon, mahvoldum! .. 
ftlc Olnfular pencerelere üıüıüyor. 1 -
) 0.,.talona.dan, yavaıça camlan kaldm -
1-., •r, lcafeslCTin arkasından dinliyor • 

... Zanları ıu: 
~anParat b' 'b' · · d' b" · '°'1ld • ar ın ırıne gır ı; ın vu -

1-... u, bu sırada kahpeyi de bıçakladı -

"•7g ......_ }f l\rarun alt tarafı, 
~~CJcığnn gitti, pannak kadar 
~ ~nu yetim bıraktı! •• teklini a
' esleri havalıyorlar; baılannı 

lı çrkarıyol')ar qa . 
)'~ berber ölmüı ha! .. 

...._ S dedikodular: , 
~i~ ?'cakta zampara.lan görünce yü
'- ti1~§lir deyyusun!. 

'li~ ~n •olcaktası?. Odanın içinde 
......, l:than~tur ... 

"-'eli dudun biri bir ywm"Uk vu -
"- "ar ~? "• o tene~ir horozunun ne ca· 

~ 1'f ......_ Su . • bir çoğu da insaflı: 
•Ci:f) 'un Yahu, ölün.ün arkasından 

........ Öl~~! .. 
~ı ditn araya girince insan kanlı bı

' u:anına hile ağız açmaz! •• 
ru ~vtaküm! .• 

yapıttınyor: 

- Ne olur ne olmaz, vakit geçimıe -
den yokla bakalnn ıunun üstünü batı • 
m, ötesini berisini, torbasını, çekmece -
sini ... Şayet ölüp gidivereceği tutarsa, 
yetim metim kanttırarak kapı baca da 
araya bunın sokarsa. artık çdı:ivel' kuy
nığunu ... Küflüleri geç, zırndc ele geçi
reme'Zlin. 

Haf'ızanım önayak olarak hacınm üs
tünü başını, göğsünün, kuıağnun içini 
duvara asılı torbaJannı bir bir yoklu • 
yorlar. (Arkası var) 

Yavuz Selim'le veziri 
Şair pad:i.§ak Yavuz Sultan Selim, bir 

gün akşam içk-isini içerken kadehin 
deki kırm1zı şarabın güzel rengine 
baktıktan sonra ilk defa ü.."'iinıden içki 
yapmağı icat etmiş oliluğu söylenilen 
Iran hiikümdarını hatırlamış: 

Blntill'fnebln blkrlnl Cem etu izale 

Mısraını söyZemi.şti. Hihıkdrın kar 
ş-ıaında duran şair veziri Yavuzun ka 
dekini kaldırıp içtiğini, boş kakhi 
yerine bıraktığını görünce ayni vezin 
ve ayni kafiyedeki şu m1srıala oc1xzp 
verdi: 

Iııkatı cenin oldu tehi kaldı piyale? 

rendim ki kongrenin günü henüz tes. 
bit edilmemiş. O zaman, telgrafta 
bana edilen tavsiyeyi dinledim ve 
kalktım Yalisek kasabasma gittim. 

Denebilir ki bura.c;;ı Macaristan cü. 
ce]erini yetiştiren memlekettir. Ha. 
kikaten bu kaı~ahada o kadar çok ev. 
ce var ki?. Hemen hemen halkın 

hepsi cüce. 

Bunun da sebebi var: 
Evvela, 1\fa('aristanın bu da~lık 

memleketinde boğazı urlu adamlar 
pek çok. Boğazı urlu olanların c;o. 
cuk,ları da ekseriya cüce kalır. 

Diğer taraftan bu memleketin a. 
· lisi içkiye pek düşkündür. içkiye 

.:ı;;c:l<iinlüğün de bir neticesi, doğacak 
çocukların cüce olmasıdır. 

Üçüncü bir sebep: Bu memleket 
hemen hemen bütün Macari.stanla a . 

işaretler: 
......__..., ,_, - ~ -

• Kendi eserıne 

lngillz efkarı umumiyesinin Be -

yaz güvercin diye tanıdığı Lloyd 

George güzel söyliyen bir hatiptir. 

Ve bol bol yazr yazmaktadır. 

Lloyd George askerliğin aleyhin

içinde çalkanıp durduğu bir insandır. 

Gençlik günlerindenberi, bu ihtiras 

dalgası onu mütemadiyen tezatlar -

dan tezatlara sürüklemiş, düşüncele

rile, hayatı arasında sonsuz uçurum

lar açmıştır. Lloyd George sosyalist 

temayüllerle ortaya atılmış, fakat 

lakası kesilmiş bir haldedir. Ne yol sosyalizm onda emperyalizmi yürüt-
vardır, ne tren. Onun için hep bir me halini almıştır. Cenubi Afrika 
arada yas.~mağa mecbur olan bu a. harbinde sulhçu idi; Büyük Harpte 
damlar, hısım akraba, hatta kardeş. milyonların ölümünü şevkle idare et
ler arasnda evlenmeğe müsaade eder. t" 

ı. 
ler. 

Bu gayri tabii izdivacların da ne. 
ticesi cücelerin doğmasıdır. 

SiRKTE BiR ıllACERA 

Pali.o;ektc toplanan cüceler kongre. 
nin açı]masmı bekJiyorJardı. Fakat 
hükumet henüz müsaade vermemişti. 

Lloyd George arkerliğin aleyhin

de idi. Fakat mecburi askerlik ka -
nunlarmı hararetle tatbik eden ken

disi oldu. 

Lloyd George şimdi de Alman -

yaya ateş püskürüyor. 

kızan adam 
Sadri Ertem 

Lloyd George'un Almanyayıt 

doğru çevirdiği ağzı bir sürü davala• 

rı arka arkaya sürümektedir. insan 

eğer bu ihtiyar diplomatın psikolo • 

jisini tanımasa, samimiyetine inana• 

cağı geliyor. 

Bence bu son sözlerini onun var

dığı son tezat merhalesi ve bu teza

dın ıztırabı diye kaydetmek gerek • 
tir . 

Lloyd George, 

Vilson'un saflığı ve Klemanso'nun 

kini ile yoğurduğu ve halkettiği 

"Versailles" muahedesini kendisi için 

bir intihap oyunu yapmıştı. Ver• 

sailles muahedesini fırkasına mevkü 

iktidar için merdiven kurmuştu. 
O merdivenin bugünkü şekli• 

görmek istemediği, anlama vaziyeti• 

ne düştüğü zaman hiddetlendiği tct
kilat ve şahıslardır. 

Lloyd George pek kızdığı Alman 

faşizminin babalarından biridir. Hiç 

olmazsa bunu idrak etse ... 
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Ekmeklerdeki gıda kuvvetini 
yeniden tesbit etmek lazım ro.-A.GD-Y.701 

~PROGRAMl~ 
Şark Ekspresindeki 

CiNAYET 
Arşidük Otto 1 

(Usttaraft 1 nc:de) 
müteakip Arşidük, Avusturya kralı 
değil, fakat Macar kralı olarak tah. 
ta oturtulacaktır. 
VON PAPEN HITLERLE GôRüŞTV 

Viyana, 10 (A.A.) - Dün buraya 
gelen Almanyanın Viyana büyük el. 
~isi B. von Papen, söylediğine görtı. 

cumartesi günü Berlinde B. von 
Neurath ile, pazar günü de Berch 
tesgadende B. Bitler ile uzun müla. 
katlarda bulunmuştur. 

Sanıldığına göre, bu mülakatlar 
da, Viyana konferansı işi mevzuu 
bahsedilmiştir. 

iZDiVAÇ MESELESi TEKZiP 
OLUNUYOR 

Roma, 10 (..A..A.) - Res mi mahJ.. 
fil, A vusturyada krallığın iades i Vl;! 

Arşidük Ottonun Prenses l\faria ile 
evleneceği hakkındaki haberlere dair 
tefslratta bulunmaktan katiyen içti. 
nap ediyorlar. 

Hatıı1arda olduğu üzere, şimdiy<.> 
kadar resmi mahafil, krallığın iade. 
sinin "günün meselesi,, olmadrğmı 
bJr kaç kere beyan etmiş. izdivaç mı?. 
selesine gelinci! bunu tekzip eylemişti. 

AL"VIANYA tLE tTALYAYI AYI
RAN MESELE 

İtalyan hariciye nazırı Kon Ciano. 
nun Viyanada Avusturya ve Macar 
devlet adamlarile yaptığı konuşma 

lar henüz müsbet bir netice verme. 
miştir. Şimdiye kadar verilen haber. 
lerden Ilabsburgların Avusturya tah . 
tına geçirilmesindeki zorluğu gösteri. 
yor. Hitler, Hahsburglarm Avus. 
turya tahtına gelmesine kati surette! 
muhaliftir. Başka sebepluerden do. 
layı Yugoslavya da o derecede mu 
halif bulunmaktadır. 

Onun için Avusturya, Macaristaı:ı 
şimdilik tehirine karar vermişlerdir. 
ve İtalya devlet adamları bu fikrin 
tatbik zamanı geldiği halde de genP. 
n\.-1!- '! 

tır. 

ikinci bir ihtimal şudur: Pren.:;; 
Ottonun Avusturya tahtına getiril. 
mesi yerine Macar tahtına çıkarılma . 
sr, ondan sonra İtalya Krahnın krzı 
Pranses 1\-laria ile evlenmesidir. U. 
çüncü olarak Avusturyaya da kra! 
olmasıdır. Bu suretle eski Avustur. 
ya - Macaristanm canlandrrdmasr. 
na doğru giden bir plan hazırlanıvor 
demektir. • -

Plan bu olduğuna göre, Italya ile 
Almanyanın bugün değilse bile yamı 
gene Orta Avrupa işlerinde karşıla. 
şacakları meydandadır. 

ViYANA DA TEKZiP EDiYOR 
Viyana, 10 (A.A.) - Otto de Habs. 

burgun Italyan Prenseslerinden Ma. 
ria ile nişanlanacağı hakkındaki şa. 
yialar, Arşidükün Avusturya mümes 
siJi olan Baron Viesner tarafından 
kati bir surette yalanlanmaktadır. 
KONT CIANONUN GöRUŞ/J1ELERI 

Roma, 10 (Radyo) - Kon Ciano. 
nun Viyanadaki temaslarına dair bu. 
gün Viyanada neşredilen bir tebliğd(' 
şöyle denilmektedir: 

Kont Ciano dün ve bugün Başvekil 
ile ve hariciye nazırı ile görüşmelerde 
bulunmuştur. Bu temaslarda Italya 
Avusturya arasındaki siyasi ve ikti. 
sadi münasebetler, Roma protokcl. 
Jarı devletleri arasında yakında yapı. 
lacak olan Viyana konferansı görü . 
şülmüştür. 

Konferans yarın (bugün) başlıya 
caktır. 

MACAR HARiCiYE NAZIRI 
Roma, 10 (Radyo) - Macar bari. 

ciye nazırı B. De Kanya bugün Viya. 
naya gelmiştinr. 

Peşte, 10 - Hükfimetin organi o. 
lan Pesti Hirlap gazetes i Viyana mü. 
zakeresinden bahsederek: 

"Küçük Antanta karşı alınacak va. 
ziyet hakkında göriişiildü~ü şüpht:" 
sizdiı·.,, diyor. 

Roma, 10 (A.ı\ . ) - Üç taraflr Vı. 
yana miizaker"lcrinin ehemmiyeti., · 
azaltmak is tiyen Temps ~azete.;;inr 

karcıı ~·npfı~Y ltfr tPrkitt,. f!hrnah 
d1tatfa ~azetesf e7.cümle di~·or ki: 

Kont Cfanonun Viyana seyahat• 

(Vsttarafı 1 ncide) 
Değirmencilerin Uğüttükleri unu fı

rıncılara satabilmeleri ancak glüten mik 
darının , belediyenin istediği nisbette ol
masile kaimdir. Bu nisbet temin edile
meyince fırıncılar un almamaktadırlar. 

Değirmenciler ellerinde bulunan es
ki stok buğdaylar bitince yeni buğday
ları üğütmek mecburiyetinde kalacak -
larmı, fırıncıların da bu unları almayın· 
ca itin sarpa saracağını evvelden kes -
tirmişler, mü§tereken belediyeye müra
caat etmişlerdir. 

Fırıncılar ekmeklik unlarda aranan 
yüzde 15 glüten mikdarmın yüzde se
kize indirilmesini istemişlerd ir. 

Dün görüştüğümüz bir değirmenci 
bu hususta şunları söylemiştir: 

- Belediye t alimatnamesine göre ek
meklik unlardaki glüten yüzde ondan 
yukarı olacaktır. Bundan aşağı olursa 
belediye bir liradan elli liraya kadar ce· 
za kesmektedir. Bu sene Anadoludan) 
gelen yeni mahsulü üğütünce glütenin 
yüzde onu tutmadığım gördük. Bu da 
şöyle meydana çıktı. Her değirmene ge· 
len buğday satış esnasında zahire bor -
sasınm kimyahanesinde tahlil edilir ve 
~undan sonra fırmcılara satılır. Ağus • 
tostanberi piyasaya yeni sevkedilen ye
ni mahsullerin anallzi yapılınca yeni 
mahsulde glütenin azami yüzde dokuz 
olduğunu gördük. 

Fırıncılar ise yüzde ondan aşağı glti
tenli undan ekmek yapamıyacakları için 
yüzde dokuzlu ve hatta daha aşağı mik
darlt unları almadılar. Bu tabiatile hem 
bizim ve hem de yeni mahsulün aleyhi· 
ne idi. Hariçten buğday gelmediğine 

göre glüteni ne olursa olsun yerli mah
sulü övütmek vaziyetinde idik. Bunun 

.. ~ ... - · · .• .. · :_ -: t , ..... ~. .; 

öGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Pla.kla tUrk musikisi. 12,50 ha 
vadis. 13,05 plA.kla hafif mUzik. 13,25 - 141 
muhtelif pla.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Pla.kla dans musiklsl. 19,30 
Diyalog: Bedia, Vasfi Rıza ta.rafından. 20, 
Sine Kemani: Nuri ve arkadaıııarı tarafından 
20 30 Cemal Ka.mn ve arkadaşları tarafın 

da.'n Türk musikisi ve halk şarkıları. 21,00 

Orkestra. 
1 - Keler - Bela: (Macar konseri) uver 

tUr. 2 - Rich. Strauss: (Pembe süvari) vals 
3 - Franz Von Blon: fAy ışığında). 4 -
Sarasate: (İspanyol dansı) . 5 - Pararevskl 
(Yolcu tUrküsU). 6 - Ocld-Albi: (Acem 
ninnisi). 7 - Ock.i- Albi (Musahabatı musi 
kiye). 8 - Mlcbeli: (Puseıer serenadı). 9 -
Macar halk şarkısı. 

Saat 22,00 Pltıkla sololar. 22,30 Ajans ve 
borsa haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
öGLE NEŞR1YAT1: 
Sa.at 12,30 plA.kla tUrk muslklst. 12,50 ha 

vadis. 13,05 pl!kla hıı.fif mUzlk. 13,25--U,OO 
muhtelif pla.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞU1YATI: 

Saat 18,30 plA.kla dans muelk.ist. 19,30 Mo 
nolog: Hazım· tarafından 20,00 Fitat ve ar 
kada,ıarı tarafından turk muslklsl ve halk 
şarkıları. 20,30 Safiye ve arkadaşları ta.ra 
tından tUrk mus1kisl ve halk şarlulart. 21,00 

orkestra. 
• 1 - Rosslni: (Sevil berberi) operasının 

uverturu. 
2 - Strauss: (Llmon çiçekleri memleektl) 

vals. 
a - R!.mskl - Korsakotf: (GUneşe hitap). 
4 - Jarnefelt: (PrelUt). 
5 - Glasunoff: (Mevsimler balesinden kar) 
6 - Lehar: (GönlUmUze a.şlu i111am eden 

kimdi?) 
• 7 _ Kalman: (ardaş FrUstin operetinden) 
parçalar. 

R - Rode: (Nişan resmi geçlti) entermeza 
saat 22,00 pla.kla sololar. 22,30 Ajans ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 
üzerine değirmenciler toplandık. Bele - ,_ ____________ , ___ , 

diyeye başvurduk. Glüten haddinin yüz
de sekize indirilmesini istedik. Pulat -
lıdan gelen mahsul müstesna iç Anado
ludan, Eskişehirden ta Diyarbekire ka· 
dar olan hat boyundan gelen buğday -
tarda bu sene glüten azdır. 

Memleket mahsulünü himaye etmek 
için İstanbul belediyesinin koyduğu 
tahdidatın kaJdmlması Jazımdrr. Hem hi 
maye dtişlincesinde başka piyasada baş-
ka mahsul de bulunanuyacağmdan bu 
mecburiyet kendiliğinden tatbik edile -
cektir. Biz yeni mahsulden alınacak mü 
teaddit nUmunelerin belediye kimyaha
nesi tarafından da analizini istedik. Be
lediye kimyahanesi analizi yaptı. Neti
cede bizim iddiamızı tevsik eder ma -
hiyette bir netice aldı. 

Zahire borsası kimyahanesi de yeni 
mahsulde glüteni az bulmuştu zaten ... 
Şimdi belediyenin kararını bekliyoruz.,, 

Diğer taraftan zahire borsası kimya
hanesinden keyfiyeti sorduk. Borsa kim 
yageri analiz hakkında bir şey söyliye-

BORSA 
10 · 10 . 93!> 

eızaıaruıcıa yıldnı tpretll olao1ar' Ga 
rtnde muamele côreoJercıır. 8a.kamlaı 
ııaaı ı.ı de kapa!Uf aatıo ıt,yat.11Ar1ı ur. 

~ARALAR 
• SterllD tıF • ŞlllnAvwı 

"'~-&JQlQ;ı LZ!: lJ Lurya 
•Frank L17- • M:ark 26.-
•Liret ıı:sv.- • zıotı ~b 

•Belçika Fr :>Ö,- • Pengo 118-
•Drahmi ! I:!, - •uy li-
•İsviçre Fr b1b,- •Dinar bl, -
•Leva :.ıı.- Yen 112 -
•Florin 66,- •Kron lsveç :Sı! -
•Kron Çek. 7~ - • Altın 9Si-

Pezeta UI - •Banknot \.>~2 -

ÇEKLER 

• LOndnl 616 - • vtyana 
• Nevyorlı 0.7118b • .Madrld 
•Parla 17 tı67:ı • BerUD 1 lltiti t 

• wıa.no ıtı.oı:ı:ı · ı • Varşova t2;j 
•Brüksel 4. 67::tı • Budapeote 4:.11 2ı ı 

•Atına 81l 1:!2b • B1lkreo 1lJ8 ~ ı2'> 
• Belgrac'.I 84 6t 90 
• Yokoha.m.a 2 77?0 

miyeceğini, neticeyi rapor halinde iki • Cenevn 1 O~o 
güne kadar belediye iktısat müdürlü - • Sotya ıH .9 ı:ı 

• .Moskova 2! S71 
• Stokholm li 14&?1 

• Amsterdam 1 i W6 
ğüne vereceğini beyan etmiştir. • Prag 22 S62l> 

Muharririmiz belediyede de tahki - 1-----------------·ı 
kat yapmıştır. Aldığı habere göre, de
ğirmencilerin müracaatı vuku bulmuş, 
belediye kimyahanesinde yapılan ana -
lizle borsa kimyahanesinde alınan ipti
dai maliimat üzerine değirmencilerin is
tekleri hem sıhhat ve hem ziraat veka
letlerine bildirilmiştir. 

Ziraat vekaleti yeni mahsulü ve bun
lardaki glüten mikdarı etarfmda noktai 
nazannı, sıhhat vekaleti de ekmeklerde 
glüten mikdarı indirilirse gıdai evsafın
dan kaybedip etmiyeceğini bildirecek -
tir. Belediye her iki vekaletten kısa bir 
zamanda cevap verilmesi ricasında bu
lunmuştur. 

ESHAM 
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YAZAN: 

., 

Agatha Christie 

- Şimdi siz bana diyeceksiniz ki, bu) 
mendil nasıl oldu öldürülen adamın o
dasında bulundu, değil mi? Vallahi ben 

de bilmiyorum 1 
- Sahih mi? 
- Evet. 
- Affedersiniz ama, Bayan, sözleri-

nize pek inanamıyoruz ... 
- Neye inanmıyorsunuz? Helen An

drenyi Misters Armstrong'un kız kar • 
deşidir demediğim için mi? 

- Biraz ondan. 
- Evet. Bunda bir sebep vardı. Çün-

kü annesi dostumdu. Onun hatırasına 
hürmet etmek lazımdı. 

_Fakat asıl vazifeniz adalete hizmet 

etmek değil miydi? 
- Bununla beraber adalete hizmet 

ettiğimi zannediyorum. 
Puaro, Prensese doğru eğilerek: 

_ Fakat, Bayan, dedi, beni müşkül 
vaziyete soktunuz, biliyor musunuz? 
Ben bu mendile dayanarak başkası üze
rinde şüphe hasıl etmiştim. Yo~s~, ar: 
kadaşınızm kızını kurtarmak ıçın m• 
böyle söylüyorsunuz? 

Prenses: 
_ Anlıyorum, dedi. Fakat, sözleri · 

me emin olabilirsiniz. HattS. isterseniz 
size Pariste bu mendili işlettiğim mağa
zanın adresini verebilirim, Tahkik eder
seniz görürsünüz: Bu mendili ben bun
dan bir sene evvel yaptırmıştım. 

Prenses mendili alarak, ayağa kalk 

tı ve: 
- Bana soracağınız başka bir şe} 

var mı? dedi. 
Puaro sordu: 

- Bu mendili bu sabah \izin hizmet· 
çiye de gösterdim. Size söyledi mi? Ta· 

nuruş mı? 
- Bana bir şey söylemedi ama, her· 

halde tanımıştır. Bana çok sadıktır, o
nun için size bu mendil hakkında biı 
§•Y söylememi§tir ... -~~-~~~~~ 

Puaro: 
- Yalnız biraz tereddüt göstermiş -

ti. Demek ondanmış, şimdi anlıyorum. 
Prenses çıktıktan sonra, Buk: 

- Ne dehşet kadın 1 dedi. 
Puaro doktora döndü: 

- Acaba Raçet'i bu kadın mı öldür· 
dil? Ne dersiniz? 

Doktor dudağını büktü: 
- Hiç zannetmem, dedi. öyle derir. 

açılmış yaralar var ki böyle zayıf bir 
kadının elinden çrkacağını hiç zannet· 

mi yorum. 
- Derin açılmış yaralar var ama ha· 

fif yaralar da var . 
- Evet, onlar bir kadının elinden 

çıkmış olabilir. 
- Bu sabah ona: "Sizin kuvvetiniz 

kollarınızdan ziyade iradenizde,, dedi · 
ğim zaman baktım: Sağ koluna mı ba
kacak, sol koluna mı diye. ikisine bir
den baktı ve: "Zayıfım" dedi "bilmem 
bundan sevineyim mi?., onun bu söz · 
leri bendeki şüpheyi biraz daha kuvvet· 
lendirdi. 

- Fakat, sol kolla vurulmuş bıçak -
Jar hakkında yine bir malfunat edin · 
miş bulunmuyorsunuz? 

- Hayrr. Fakat, başka bir şey var : 
Kontun mendilini hangi cebine koydu
ğunu gördünüz mü? 

Buk: 
- Hayır, dedi. Yine mi yalan ata · 

caksın 1 Sabahtanberi attığın palavra -

lngilizceden çeviren: 

V. G. 

ların haddi hesabı yok. Çok büyük ha
yallere kapılıyorsun dostum r 

- Biraz daha sabret. Asıl şimdi izin 
üzerinde, bulunuyoruz. 

- Fakat senin şüphe etmediğin kim
se kalmadı ki 1 Şimdi sıra kimin? 

- Miralay Arbutnot'un. 

VI 

I ekrar sorguya çekili11or 
Miralay Arbutnot içeri girdiği za

man, tekrar çağırıldığı için canı sıkıl • 
dığı yüzünden belli idi. Tuhaf bir va '" 
ziyette: 

- Ne var? diye sordu. 
Puaro: 

' - Sizi tekrar rahatsız ettik, auecıer• 
siniz. Fakat, bazı noktalar var ki siz .. 
den izahat almak istiyoruz. 

.- Eski ıöylediklerimden fazla bit 
şey aöyliyeceğimi zannetmiyorum. 

- Evvel! şl:iyle pipo telinden başlı· 
yalım. 

- Peki . 
- Bu tel sizin mi? 
- Bilmiyorum. Pipo tellerimin üze" tl\ 

rine ismimi yazmam. 
- Rica ederim, ciddi konuşalım, nıi• t 

ralay Arbutnot. İstanbul - Calais tre• 
ninde sizden başka pipo içen yok, bıl' 

nu unutmayın. 
1 - O halde diyebilirsiniz ki bu te 

benim. Bundan ne çıkacak 1 
- Fakat bu telin nerede bulunduğıl' 

nu biliyor musunuz? 
- Hayırl 

- Ben söyliyeyim size: 
adamın yanında bulundu. 

Miralay kaşlarını kaldırdı. Puar0 

devam etti: 
- Bu tel nasıl oluyor da orada bil' 

lunuyor? Bunu bize izah edebilir ıni5İ' 
niz? ~ 

- Bu teli orada buldunuz diye bt 
onu orada dilşilrdiim zannediyors~n~ 
şimdiden söyliyeyim ki, yanılıyorsıJ 

nuz. . . 1$ 
- Gece hiç o kompartımana gıttıt1 

mi? 
- O adamla hiç görüşmedim. 1' 
- Onunla hiç görüşmediniz ve ofl 

öldürmediniz demek? r 
Miralay kaşlarını daha fazla kalÔ1 

dı. ' 
- Onu öldürmüş olsaydım tabii.~ 

ne öldürdüm demezdim. Fakat, ha1'1 

ti söylüyorum: Ben onu öldürmediıtl•ıı 
- Siz ne söylerseniz söyleyin, orııl 

ehemmiyeti yok. 
- Efendim? ~ 
- Sizin söylediklerinizin ehemrniYe 

yok, diyorum. 
-Ya? .~ 

Miralay şaşkın bir halde Puaro'r 

bakıyordu. 

Puaro sözlerine devam etti: U1" 
-- Çünkü pipo teli benim düşürıd 1~ 

lerimin arka planında kalır. Bu ıei ı 
cesedin yanında niçin bulunduğurıılde' 
zah edecek daha dokuz ihtimal ser 
debilirim. Asrl mesele o değil. j' 

Arb!.ltnot gözlerin hayretle açıfll 
tı. Puaro devam ediyordu: ~'' 

- Sizi buraya başka bir şey içİl'l 6f 
b ık. ·ze 8 

ğırdtm. Mis Debenham e ı sı ~11' 

lemiıştir: Ben sizin Konya garında 
nustuklarınızt işitmi~tim. 

- Hayır söylemedi. ıııl' 

Bunun üzerine Puaro istasyon°
1
3 !~ 

Bu cevaplar değirmencilerin iddiası ~------,..---"""'l"----"!i ... ---------------~ 
lehinde olursa yeni mahsulden iıümune Çarşu.nıbıı. Perşembe Zahire satışı 

· "ti1' e ralaym Meri ile konuşurken ışı ,JLI' 
anlattı ve bu sözlerin manasını 50 

11 ıı~ 
Miralay d~ ayni cevabı vererek bıl5ı;f 
hususi bir i!'jle alakadar olduğunıJ 

almıp belediyenin nezareti altında bir Takvim ı ı 11. Te~. 12 JI. Teş. 
fırında tecrübeler yapılacak, elde edi - ======ı 2."i Şaban 26 Şaban 
lecek neticeye göre ekmeklerden isteni- "' 4' Ufla <ıogıışıı 6 43 • • ~ 
le: ek glüten mikdarı yeni baştan tes - ~ıı.n hatı~ı ı fi:;:; ı fı !'i4 
bit edilecektir. Bu mikdann sekiz veya ~aban namaz 6 ıJO 6 O! 
dokuz olması ancak bundan sonra belli Oğle namazı 1 1 58 1 1 58 
olacaktır. Tecrübeleirn bir ay zarfında 
yapılıp sür'atle karar verilebileceği talı 

min edilmektedir. 

[kindi OIWlıu:> [ 4, 8 1 4.M 
A.kşıını namazı 16.55 l fı 54 
Yatsı namazı 18 29 18 ~8 
tmsa.1< 5 Ol :'\ Ol 

Y ıtm ~eçen gUOlen • l 6 3 1 l 1 
son Berlin seyahati gibi diplomatik Yltm katan gitnıerı 49 48 

1 
yol ile ve inceden inceye hazırlan ı 

mı~tıı. Kont Ciano, gerek Tuna hav 

1 
zası, gerek Avrupanm umumi mak. • .... f f 
satları bakımından çok mühim oları - ı lmı else e -
bir takrm ~:sikalarla Viyanadan dö. · ı Dün ve Yarın Kitaplanndandır 1 
nec~ktir. l ç devlet. Roma proto. 

l'4tanbul Uı·arN Yf' whlr~ h.,r,....ıunllll ıtWı 

mwuıwlr ıtört:o t kllo 1 uııH1fll'l,.r • 

Nev'i: 

Buğday (yumuşak) 

,, (sert) 
Kızılca 

Arpa Anadol 
Burçak 
Çavdar Anadol 
Mısır (beyaz) 

" (şan) 
Nohut natürel 
Susam 
Keçi kılı t:ıbak 
Zeytinyağı yemek. 

5,5 
5,10 
4,12,5 
3,39 
4,17,5 

3,35 
3,20 
3,25 
5,30 

14,30 
31 
.ıt5 

5,15 
6,3 

4,12,5 

4,5 

... 
52 kollar; tarafından çizilen yoldan kat.I Fiyatı 40 kuruştur 

1 ------ ----~--~---~-----------iyen aynlmıyacaklardır. 

ledi. 

vıı t'~ 
1<tıl< 

Miralay Arbutnot dışarı çı 

sonra Buk gtilerek arkadaşına: ıısıııı1 
- Hala ondan ~üphe ediyor JJl 

de eli. 
- Tab:i değil mi yat f>.!~f 
- O halde bu trende her1'e5 

0rl·' 
troııg meselesile alakadar buıunı.ı!o~'' 

- İşte üzerinde durulacak bir. ıfl1' 
. . . ııenı11 ,~ 

Şımdı onu bırakalım da yıne etıı' of 
yana gelelim. Kendisini mü~.af_aa bjliY 
için bize neyi ileri sürecegını 

1 ? .,,t 
mus un . . Je! 

- Yine senin aklında bır teY 

- iyi bildin 1 



lstan'bul ikinci icra Menııtrlıığım. 
dan: 

/starı.bul Dördüncü Noterine: 
Beyoğlunda. Taksimde kışla. arka.. 

smda Mete caddesinde 37 sayılı atöl
yemde mevcut ve kendime ait motör 
alat ve edevat ve td:errUa.tı ile atöl
yeye müteallik elektrik tesisatını bu 
günkü tarihle dairenizden tasdik et
tirdiğim senetle Beyoğlunda Şchpen
der sokağında 5 sayıda mukim Gula 
Ma.rkuş'a kat'iyyen sattığım cihetle 
keyfiyetten üçüncü şahısların haber
dar olunmasmı teminen gazete ile il~-
nmı dilerim. • 

10 Teşrinisani 1936 
J ozef Li'Lema: 

Mezklir 37 sayıda. mukim 
Bu ilan varakası ilan edilmek üze

re Kurun gazetesine gönderildi. 
10 T.sani 1936 

lstanbu1 Dörilüncü Noterliği 

(V. No. 19107) 

Birinci derecede ipotekli olup arı' 
arttırma ruretile paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına üç yeminli 
erbabı vukuf ta.rafından (112.115) li
ra kıymet takdir olunan Galatada Ke
:ınankeş .Karamuste.f a paşa mahalle-
8inde atik Topçular ve Hamam cedit 
Voyvoda caddesinde kain atik 13 ili 
19 cedit 19 ila 25 numaralarla murak
kanı ve sağ tarafı Kasapyan ve saire 
beğirmen hanı ve bazan Goncegülyan 
~ hanım ve Mehmet Bey ve saire 
hanı ve bazan aralık ve hazan müfrez 
49 na 53 atik numaralı emlftk sol ta
l'af ı sahibi senetlerin 11 ila 17 numa
ralı ikinci kısım Karaköypalas arkası 
lrarikliya ve Anna binti Bcdros Ayna
lı lokantası ve baza.n Sahak ve Usep 
l{ÖÇekyan dükkanı cephesi Voyvoda 
caddesile mahdut olup altında Korner- ---------------

SİJ'ala ltalyana bankasının bulunduğu KURUN Doktoru 
llıabam mUştemil bulunan birinci kı-
8lln Karaköypalas hanı na.mile maruf Necaeddin Atasaf!Un 
kaı-1 gir ve cesim hanın (318,240) hisse 
lib,arile (308,080) hissesi 1424 numa- Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
raı Lalelide Tayyare apartımanlarm-

ı icra ve ülas ve 2280 numaralı ka- da daire 2 numara 3 de hastaları-
11Unlar hükmUne tevfikan açık arttır-
tllaya çıkarılmıştır. nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 

den 20 ye kadar muayene parasn
b 1) - Bina bir bodrum, bir zemin 
'lir ~ma katile ayrıca beş kat daha :..dır_. _____ , _______ .. 
~ b~r de taraçayı muhtevidir. !şbu ---------------1 
~ J'ri menkulün methali ve merdiven. Beyoğlu, Vçfüıcii Sulh Hukuk Ha-
l ri ve hanın çift asansörleri ve bun- kimliğinden: 
hlttıt_ arkasındaki aydınlık mahalli Mehmet Emin vekili avukat Hü.se
'trı:.er ıki kısım Karaköypa.las beyninde yin Karni tarafından Tophanede Ka
t \lşt:erek olup bu suretle intifa edile- saplar içinde Yamalı fırında fırıncı 
el.ınektedir. Sofuklu Çakalı aleyhine açılan yüz 

\> 2) - Binada ayrıca da kalorifer seksen bir lira alacak davasından do
t~ ele~t:ı'i~ ve terkos tcs~satı mevcut- layı dava edilene gönderilen davctiyc
l:ııt.:}~rı. nc_ı kısmın .kalorifer tesisatı de Sofuklunun fırını terkettiği ve ha-

_,Lak ld kal :ı k len nerede olduğu bilinmemesi hase-l'iıı. • ı ır, or •. er oca lan ise bi-
"' cı ve ikinci kısım arasında bulunan bile tebligat icra edilemediği anlaşıl
"l.etııaı makla davacının isteğile fümen tebli
•·ı .. ve aydınlık mahallerini muh
~ gat icrasına karar verilmiş ve muha-

7 - KJJP-~N 11 il. TEŞRiN 1936 -

o 

BIRE, 
1000 
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,. 

~btt tn~terek kısımda mUcsscs olup kemesi 30.11.936 saat ona bırakılmış 
be .<>cakla.r birinci ve ikinci kısmı ---------------------------------------------
~ ~e müştereken istimal edilegel- olduğundan işbu gün mahkemeye gel- 1 
gh.. lttecıtr. Elektrik tesisatı her iki kı- mediği ve bir vekil göndermediği tak- - K U R U N ~ 
~da dirde gıyabında muhakemeye devam 

1 iktisat Vekiletinden: ltı ı....~ ayrı ayrı mUessestir, şu kadar olunacsıcn davetiye makamına kaim 
:-"~ ··-t- -c• 0.-tem.lse gönderllen yazılar, gueı&- "İ ,, , . ,, 
~ panyanm umwu.ı kontrol saati olmak üzere illn olunur. 18 girmek için 1ae, zartmm klJfealn• (g... Ş KANUNU nun dokuzuncu 'Teıkilat faslındaki hükümlere 
I& \' da zikri geçen müşterek mahal-,_______________ r.ete> kelimesi yazılmalıdır. göre kurulan "İŞ DAİRESİ" nin TeşriniM.ni 1936 başından itibaren faali-
llıtı .... ~ilmiş ve her iki kısnn için lstanbul 5 inci icra Memurluğun. yete hatladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. (1661) (2802) 
l';~eken istimal edilegelmektedir. dan: Karşılık 18tlyen okurlar, mektupıanna 1 
lt,..:q;os bo ıo ~uk puı koymaııdirıar. 
~~ su ruları ve tesisatı her iki Mahcuz olup ı:ıarasa. cevr.ilme · 
lıa.tı da mUstakillen mevcut olup kuin karar veriln1iş olan bir adet 48 numa- .Ba.sılmiyan yazılan gen göndermekten, 
ı-..~ ~a.nnı kontr 1 saati k d "k kıymetafz yollanmq mektuptarm içine -~;, o yu arı a zı • ralı kupona ilişik 1886 senesi (Kirc-

<ıe_n • konulan parala~ kaybolmasından, lllln 
"eh ıntişterck mahalle vazedilmiş di Fonsiye) Mısır tahvilatı, 8 adet 32 olarak çıkan yazılardan dolayı, dlrektOr • 

~ er iki kısım için mliştereken isti- numaralı kupona ilişik 1903 senesi ıuıc. 1lııtUne ıonı eorgu aımas. 
a ~egclmektedir. (K'ıredi Fonsiye) tahvilAtı, 4 adet 24 Giinü geçmi§ •ayılm 5 kum~tm 

~:nı dcğl§t1ren aboneler 2!) kuruş 

Od erler. 

Gazetemhde pkall yazılarla reelmlerln 
ber b.ııkkı aalt ke.ndlsl lçlndlr. 

trc\) - Bodrum katı üç salon ve ay- numaralı kupona havi 1911 senesi (Ki
~ ~~daıre1erı ve bekçi gezinti mahalle- redi Fonsiye) Mısır tahvilatı 2 adet 
~~lr de deposu ve Y.Cmin katında Panama tahvilatı 29 adet 7 numaralı 
~ k antire ve bankanın ayrıca kupona ilişık Bomonti Nektar bira 
~ \' l ve bir oda ve tuvalet mahal- fabrikası hisse senedatı 25 adet 23 
"t ~ ~a krsmmda hususi asansör numaralı kupona ilişik Balye Kara 
~ ltt~er ve elektrik tesisatile ban- Aydın hisse scnedatı 17.11.936 tarihi- ,,lliiiil;;;;;;;;;_.;;;;;;;o;.___. .... -......,..._;;;;;;;;; .... ..:a 
~ ~azına elverişli kişeleri mUşte- ne tesadüf eden salı günü saat 10 dan D •• y 
~il, aı ve asma. katında iki oda, itibaren Borsada paraya çevrilcceğin- un ve arın 
~ telefon odası, depo, heli, came- den talip olanların mahallinde 36/ 1409 
~ ~:o:ı:ı ve ayrıca daireleri ve ikin- numaralı dosya ile hazır bulunacak Tercüme külliyatı 
~~beş oda, iki hela ve salonları memuruna müracaatları ilan olunur. No. 60 

"'l~~ olup banka Komerçiyala t.. (V. No. 19114) Yen"'ı Kadın 
'UJ:ı. ta?"afmdan işgal edilmekte ve ::;i;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;_;;;;.;;m;;;•,~ 
~ haricinde kalan üçüncü, dör. 
~~·~inci ve altıncı katlarında on 

""<la bira ve ikişer helli. ve taraça ka- Hitabetile bUtün eski Roma ta-
4) Odası mevcuttur. 

Çiçeron 
~I - ':r rihini parlatan Çiçeron'un bu ter-
h 1 <>ldı.ı ... a.k~iri kıymet raporunda ya. cümei hali o zamnnlarm en yüksek 
~ ~gu Uzere bankanın işgal etti- tarihçisi Pliltark tarafından yazıl
~ tı. '~ nıevcut olup takdiri kıymet- ınıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
' lıı.l' "e olunan hususi asansör, ka- Iimize çevrilen bu eseri karilerimize 
)t~t 11~t l'<ı:z;ıJı sair teferruata ait te-
~~ - ışta tavsiye ed~riz. 
~it el'siy n hariç olduğu gibi banka Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
~~ ka~a l~yana.~n 28.2.945 ta- V AKIT kütüphanesi. 

eıegi taat- I>eşınen ödenen kira mu- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Q~6) _ n·P~ca tescil edilmiştir. 
'aa talihtnllincı açık arttırması 14.12. 
~l it l.4 dene :rastlıyan pazartesi günü 
~ dai 16 Ya kadar İstanbul ikin

~ 6) _ t'esfnde yapılacaktır. 

ı..~:ı ltı~~ırına neticesinde verilen 
~ ~e gaetı. nıuhammeneyi bulduğu 
~ ~8tUııdeY:ri ınenkul en çok arttıra
~~l 9.tt~a.k~lacaktır, aksi halde 
~~ \'e artt ıcın satış geri brrakr. 
tı~~~cakttr Iranlar taahhütlerinden 
l'ıılılı erin g · .Arttınnaya girmek is-
~o:-~~en a~~ menkulün kıymeti 

~ıı-. litıde ;:•nın ~zde yedi buçuğu 
?) y akçesı vermeleri lii.zım-

~. S)....., Satı 
,'tl.!:ı,lltı. ...... li.

2 
§ Pe~in para iledir. 

~tı. 1~un 1: 9 nuınaralı icra ve iflas 
~ l'lat-ı teıtıı aı uncu ınaddesinc tcvfi-

iddialarını evrakı müsbitelerile tarihi 
ilandan itibaren yirmi giln içinde bil
dirmeleri lazımdır. aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. 

9) - Mezkur gayri menkulün nef
sinden doğan mUterakim vergi ve va. 
kıf icaresi ve tanzifat ve tenviriye 
borçları borçlulara ait olmak ürere 
satış bedelinden ödenecektir. Yirmi 
senelik vakıf icarcsi taviz bedeli müş-
teriye aittir. 

10) - Şartnamesi herkes tarafın
dan görülebilmek üzere 23.11.936 ta
rihine rasllıyan pazartesi günü daire
de mahalli mahsusuna asılacaktır. 

11) - Daha fazla malfımat almak 
istiyenlerin daireye müracaatla 
934/ 1302 sayılı dosya.da mevcut ev
rak ve mahallen yapılan vaziyet ,.e 

CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Ve.kıt 
kütüphanesi İstanbul 

Bu kitapla Dün ve Yarın tercUme 
külliyatının altıncı serisi tamam
lanmı§tır. 

Dr. Hafız Cemal 
LOK.l\IA'S llEllbl 

Dahiliye Mütehanr•• 

Pa.7.ardan bı:ı.şka giinlerde (2 den 6) 

ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye· 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 

saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

Kabine ve ev telef onu: 22398 Kı§lık 

telefon: 21044 
~~~------~~~-~-

Yakacıkta 
arsalar 

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

Arzu edenler Şeref otel mfü .. te· 
cirine müracaat. 

hq ll "e i ~caklılarla diğer al:ika
' \o~~ lllrtıfak hakkı sahiplerinin 

e huııus~:kuı. Uzerindeki hakla
faız ve masrafa dair 

takdiri kıymet raporunu görüp anlr-1•----------··--• 
yabilecekleri Han olunur. 

Istanbul komutanlığından: 
1. - As. Ş. Baıkanlıklannda çalışbnlmak üzere tekaüt binbaşı ve 

yüzbaşıların en genç yaşta olanların dan münasip mikdarda tekaüt subay 
mütekaiden çalıştınlmak suretiyle (ücretle değil) almacaktır. 

2. - Arzu edenlerin aşağıdaki tartları tamamlıyarak f ubeleri vasıta· 
sile İstanbul Komutanlığına müracaa t etmeleri. 

3. - Şartlar şunlardır: 

A. - İstida dilek, 

B. - Sıhhi rapor, 

C. - En az iki sene hizmet edeceğine ve tayin edilecekleri yere har
cirahstz gideceklerine dair noter sene di. 

D. - Tekaüt olduklan günden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi 
vazifeler gördüklerine dair vesika. 

H. - Polisin musaddak hüsnü hal vesikası (2851). 

Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Ayşe Hadiye tarafından Emniyet Sandığı namına birinci derecede 

ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf ta rafından tam.amma ( 690) lira kıy • 
met takdir edilen büyük çarşıda kese ciler sokağında eski ve yeni 3 numa
ı alı sağı Sadettin, solu Leon ve saire dükkanlan arkası çarşı duvan önü 

Keseciler caddesile mahdut zeminden yüksek ve tahta döşeme ve kepenk
li tavanı tonoz kemerli döşemeleri ha rap olan diğer bir kısmı havi olan 
11,5 metre murabbamdaki dükkanın 1 / 3 hissesi açık arttırmaya vazedil • 
miş olduğundan 4-1-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırma. ı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde hıra • 
lalacaktır. Aksi takdirde en son arttı ranm taahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 19-1-937 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/cı 75 ni bulmadığı 
takdirde satış 2280 No. lu kanun ah 1.."funma tevfikan geri bırakılır. Satıf 

peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin 
o/o 7,5 nispetinde pey akçası veya mim bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları laznndır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hnkkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialnnnı evrakı müspiteleri ile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildim1eleri lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylafmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzaye -
deden tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de mü~~eriye aittir. 
Daha fazla malfunat almak istiyenler 25--11-936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbrma şartnamesi 
ile 934/ 6162 No. lu dosyaya müracaatla mezkCır dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (2848) 



'ABONE SARTLARl YAZI VE YONETIM YERi: 
Ylllılr O aylık ı aylık Ayblıc 

Memleket1m!zde 'lGO UO 236 110 
Iat&ııbul. A.nkara C&ddeal. (VA.Jil'l )'W'UU) 

Yabaııcı yerlere 1850 72'1 '00 lGO 

Poııta blrlfğ1ne l UIO llGO IJOO 180 
Kfrmlyeıı yerlerei 

'ldlıft: ..,. 
lYuı lfleı1: S>.'11 

1'elgrat ac1rea1: KURUN lataııbuJ 

Telefon 

Tnr1dyen!n her posta merkez!ııde KUBUN'a abOne yazıltr. 

936 Veni nıevsinı 
ıevazınıatının en son 

kışlık şapka 
gelen ve

P E i Si S de 
görnıeden almayınız 

18 Profesörün 
gllzelllk harikası niliklerini 

Amerika. milyarderlerinden Mat
m.v.el HUCH BRADFORD tarafın. 
dan insaniyete hizmet maksadile 
yanın milyon İngiliz lirası tebeITil 
ederek 18 milletin güzellik enstitü 
profesörlerini bir yere toplıyarak 
V og namile bir milessese vücuda 
getirilmiş bu müessesede genç gü
zel hayvanatın cevheri a.slilerini 
toplıyarak profesörlerin mütemadi 
sayilerile beşeriyete güzellik yaratan 

Beyoğlu Tünel meydanı 
Cildinizin sağ tarafı VOG kremin,.n 

eseri sol tarafı diğer kremlerin 
tahribatı 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KAR Ş 1 

bir V og kremile Vog pudrası yapmışlar bu krem, pudra derununa. V og 
cevheri aslisi koyarak cilt üzerinde harikUlade güzellikler belirmiş ve 
bunu duyan 138 milyon Avrupalı ve Amerikalı kadınlar yalnız Vog kre
mini kullanrn'ağa başlamışlar. 

o 
Tabletlerı 18 profesör diyor ki: Dört hafta bu krem ve pudrayı tecrübe ediniz 

cildin buruşukluklarmı derhal imha eder mesamata kan vermekle cildi Adal.ar Sulh icrasından: 
gerer cildi besler ve güzelleştirir, beyazlık penbelik verir. Vog kremi iki Ana.stasya, Teodosya ve Mustafa. 
nevidir. Birisi gece kremi yağlı ve penbedir cildi mütemadi besler me- nm şa.yian ve müştereken mutasarrıf 
samata nüfuz eder. 1kincisi gündüz beyaz yağsız kremdir ki bu da cildi bulundukları Büyükada Yalı mahall~ 
incelik ve nernıin kılar cildin muhtacı gıdasıdır. si Kumsal caddesinde yeni 52 numa. 

Doktorlar diyor ki: Size tavsiyemiz: ralı ev izalei şuyu suretiyle 2710 lira. 
Çehrenizin ve ellerinizin güzelliğini ister misiniz? o halde çehrenizin ya talibine satılmış ise de müşteri bc-

sağ tarafına Vog gece ve gilndüz kremini sürünüz. Diğer sol tarafına bil- deli ihaleyi vermediğinden terkedilrni5 
diğiniz kremi sürünüz. Bir hafta :z.a.rfında Vog kreminin yaptığr harika ve yeniden 15 gün müddetle açık art-
ile sol tarafına sürdüğünüz kremin tahribatını aynen göreceksiniz. tırmaya konulmuştur. 

Vog pudrası Vog krem köpüğünün kurutulmasından yapılmış cildin 52 numaralı evin umin katında: 
hakiki gıdasıdır.Türkiycde meşhur eczahanelerde ve tuhafiye mağazala- Zem.ini taş hane ile irtibatr bulurunı-
rmda. bulunur. yan ve kapıları bahçeye açılan 4 oda 

Depolan: İstanbul M.arpuççularda Yaruham biraderler ayrıca keza 7.emi.ni taş ve fakat hane 
Bahçekapı: Kastro biraderler ile irtibatı bulunan diğer bir oda, ze. 
Eminönü: Necip Bey rtrıyat deposu mini toprak ve metrük bir mutfak, 
İzmir: Ucuzluk pazarı Bay Remzi dar bir taşlık, kapısı bahçeye açılan 

•·~··•••••••••••••••••••••••••mtll• bir hell, tarasa, altı iki kısımdan iba--~---------------_:. __ ....:...:..::::..:::=::=:==:....=====:=:=.._ ret depo, ve bir sanucı, birinci katın. 

Istanbul sıhhi müesseseler 
ve eksiltme komisyonundan 

arttırma 

Şiıli Çocuk hastanesi Tıp F akü] tesi çocuk hastalıklan ve ba1mn seri

riyab için lüzumu olan 68 kalem alah bbbiye açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

1. - Eksilbne Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü
iü binasında kurul~ komisyonda 25-11-1936 çarf8D1ba günü saat 15 
te yapdacakt.ır. 

2. - Muhammen fiyat: 767 lira 70 kuruıtur. 
3. - Muvakkat garanti 58 liradır. 

4. - istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5. - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayıb 

kanunda yazıh belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2743) 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

U~lYlz ve ta~sntoe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

Jstanbulda Galatada rıhtım üzerinde yapı
lacak yolcu salonu projesine alt 

açılan müsabaka 

Istanbul liman işletme idaresinden: 
Galata Rıhbmmda Merkez ve Çinili Rıhtun hanları arasındaki ida-

remize ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarının mebni bu
lunduğu arsa üzerine yeniden inşa ettirilecek yolcu Salonu projesi için 
Türk ve Ecnebi mimar ve inpat mühendisleri arasında bir müsabaka a • 
çdnufbr. 

Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacakbr. 

Projeler bir jüri heyeti tarafından incelenerek birinciye (2500), 
ikinciye ( 1000) ve beğenilen diğer iki projeye ( 500) zer lira mükafat 

verilecektir. Taliplerin proje müsabakasına ait izahnameyi Galatada Fer -

mencilerde Haydar Hanında Fen sen isi şefliğimize müracaatla almalan 
IGmmu ilan olunur. (2754) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. 8evengil 

aa evm cepnesme musaaır ve ~ mer
divenle çıkılrr zemin1 mermer taşlı 
geniş bir tarasa, zemini mermerli bir 
methal, zemini mermerli geniş bir so
fa., altı oda ve bir helayi, ikinci kata 
çıkılırken merdiven ortasında ve bah
çe cihetinde bir tara.sayı, ikinci kat: 
Merdiven ve balkon cihetleri cam~ 

kanla tefrik edilmiş bir sofa, zemini 
mermer ve etrafı camek8.nlı bir bal
kon altı oda bir hela, ayrıca bir rnik. 
tar bahçe ile bahçede bir kuyuyu bah
çenin garp ve cenup hudutlarında işbu 
haneye ait hudut duvarlarını, müşte
mil bulunduğu hanenin harict ve da. 
hili duvarlannm kargir olduğu, ikinci 
kat duvarlarının dahilen kağıtla kapı
lar yağlı ve tavanlarında kalemkar 
boyalr olduğu birinci kat duvarları 

dahilen badanalı, tavan ve kapılarm 
yağır boyalı bulunduğu, hane heyeti 
umumiye itibariyle kullanışlı ve kul
lanılabilir bir halde olmakla beraber 
esas itibarile bakımsız kaldığı, pence
re çerçevelerinin tamire muhtaç bu
lunduğu, bahçenin bakımsız ve metrük 
bir vaziyette olduğu ve hanede elek
trik tesisatı mevcut olduğu, 

Şalcı Celal sokağında 20 numaralı 
ahırda: Zemin katında iki bölükten 
ibaret bir ahır ve ahırın üstünde bir 
bölükten ibaret bir samanlık ve ay
rıca bir miktar avluyu ve avlunun il~ 
cihetinde işbu gayri menkule ait hu
dut duvarlarını müştcmil bulundu&ru 
ve hanenin kıymeti muhammenesi 
6526 buçuk ve ahırlığın kıymeti mu
hammenesi de 662 liradır. Tellfıliyc ve 
ihale pulu ve vak t: icaresi müşteriye 
ait olmak üzere muhammen kıymeti
nin %7,5 ğu nisbetinde pey akçasiyle 
beraber talip olanların 30.11.936 pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
936/ 27 numara ile müracaat eyleme
leri ve en çok artırana ihalei kat'iyesi 
icra kılınacağı ilan olunur. 

!LAN 
Emniyet Sand1ğı lıfiUliirWğiinden: 

Kadıköy Cevizlik Ha.sırcıbaşı so
kak No. 84 de Ali kızı Bayan Emine 
6.12.935 tarihinde Sandığımza bıraktı. 
ğr para için verilen 4003 numaralı bo
noyu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskisinin hükmü olmı
yacağı ilan olunur. 

iN 
Her eczanede arayımz 

• •ene ga;p !JC '"" 
Mullammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksilhne aaa 

apğıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 24-12-936 perıembe f 
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sabn almacakbr. 

Bu ite girmek iatiyenlerin aıağıda yazılı muvakkat teminat ile lı' 
nunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 
b nüshasında intipr etmiş olan talimatname dairesinde alınımı vesika 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 ve 14,45 e kadar komityon Reisliğine 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada malzeme dairesinden, Ha 
papda Tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. (2790). 

Muhammen Muvakkat 
ismi bedeli teminat 

1 - LOko bandajı~ ~22233 lira 1667,47 lira 
2 - Vagon ,, 43146 ,, 3235,95 ,, 

Temizlik işlerine ait 134 sayı • 
lı kamyon tamiri. 

itfaiyeye ait 22 sayılı kılavu • 

Muhammen 
bedeli 

99 

fik tefOİ 
natı 

7,43 

zun tamiri. 63,50 4, 1~ ,f 
Yukarıda tahmin bedelleri yazılı kamyon ve kılavuzun tamirleı1 .. 

n ayn pazarlığa konulmuılardır. Ketif evrakı encümen kal~minde ~ 
lebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya nie~ 
beraber 13-11-936 cuma günü saat 14 de daimi encümende bulısP"" 
lıdırlar. (B.) (2867). 

Adet 
' . o 

Beherinin muhammen (.-

4 Koltuk 35 
12 Sandal ya 7 

1 Tek koltuk 20 
5 Kumaş perde 40 

46 Daireler için perde 230 maktuan 
5 Koltuk ve kanape tamiri 60 ,, 

20 Elbise askısı 1 JJ.~ 
Fen işleri müdürlüğü için lüzumu olan yukarıda cins ve ınilc J' 

muhammen bedelleri yazılı mefruşat ve tamirat açık eksitlmeye ~o~~ 
muştur. Ke~if evrakı ve şartn:ımesi levazım müdürlüğünde görul~ tf 
istekliler 2490 No. lı kanunda yazıb vesika ve 56 lira 55 kuruşluk .. ',,f 
minat makbuz veya mektubile beraber 12-11-936 perıembe güıJ" 
14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) (2589) ~ 

İcra VekiJleri Hayetinin 8-10-936 tarihli 2 / 5414 sayılı (fJ 
Kalitarya köyünün belediye sının içine alınmıt olduğu ilin ~ 

inhisarlar lstanbul Başmüdiit" 
lüğünden: ~· 

Hükmü lkinciteşrin 936 sonunda bitecek olan içki sabcılığ•. ~ ğ1, 
relerinin yenileme muamelesi Beyoğlu mmtakalarındaki sabcılat 1~ 
lkinciteşrin on beşinden yirmi ikisine, İstanbul ve diğer nun~. 
sabcılar için de aynı ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar ~a~ıla ueıtJ'{ 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar tezkerelennı yen u'~ 
rek içki satanlar hakkında kanuni ica?lar tatbik edileceğinden ~ fi/ 
günlerde sabcılann konturatlan, eski tezkereleri ve birer fotoğt' 
müracaat ederek yeni tezkerelerini almalan ilin olunur. (2562).; 


