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Akdeniz müzakereleri1 

Londrada başlıyor 
Şarki Akdenizin siyasi ve askeri 

vaziyeti hakkında bir ita/yan qörüşü 

Akdeniz ve Türkiye 
''Boğaz mukavelenamesi Türkiye için 

Siyasi, askeri ve iktısadi sahada 

Büyük 
. 

bir muvaffakıyettir,, 
"Türk ordusu hiç de ihmal 
edilebilecek bir kvvet değildir,, 

M.kkını lw.::;andı. Montreurde im:zxı.Uı. 
nan bu muJccwelenameye ltalya işti. 
rak etmemiş ve çok büyük ihti?".a:: gös 
termiştir. (Sonu: Sa. 1 Sü. 1) 

Köprü ve köprü 

lngiliz - Yugoslav 
temasları 

Yugoslav Kral naibi Lon· 
drada Akdeniz meselesini 

görüşecek 

lngiliz - ltalyan 
müzakereleri 

ltalyanın Londra elçlai 
Romaya geliyor 

Belgrat, 12 (Husust) - Yugo&la.v 
kral naibi prens Pavlo ile prenses 01-
ga dün Londraya varmışla.r ve misa
firleri bulundu.klan Kent dükü tara
fından karşılanmışlardır. Londra si
yasi mahafilinden alınan haberlere gö. 
re prens İngiliz hükfunetile Akdeniz 
meselesi hakkında görüşecektir. 

(Scmu: Sa. ! sa. 1) 

parası meselesi 
•• 

ISTANBUL 

CUMA 

ıs 

.................................. ,..._. __ 
Parasız muayene 

kuponu 

2.cl TEŞRiN 
1938 

Bu kupondan yedisini birik
! tiren okuyucumuz KURUN 
! doktoruna kendini paraııa 

~ muayene ettirebilir. ............................... -.............. __ 

Dün akşam Y eşilköyde 
bir tiren kazası oldu 

Saatta 60 kilometre sür'atla gelen 
bir tiren diğerine çarptı 

İKİ KİŞi Y~RALI 
Hadise meşhut cürüm olabilir ·? 

mı •• 
Dün akşam Yeşilköyde feci bir 

tren kazası olmuş, Sirkeciden 5,55 de 
kalkan 333 numaralı trenle 340 nu. 
maralı tren çarpışmışlar, bir vagon 
tamamile ve diğer bütün ,·agonlarrn 
camlan parçalanmıştır. 

Çarpışan lokomotiflerin ve vago 
ların tamponları da yamyassı olm 
lokomotifler birbirine girmiştir. 

Kaza, Yeşilköy istasyonunun 2AI 
metre yakınında olmuştur. 333 nu. 

(Sonu Sa. 6 Sü. !) Muhittin Ustündağ 
Hüseyin Cahit Yalçın' a Küçük sanatler kongresi 

cevap veriyor ll<tısat Vel<ilinıizin n.utl.{u ile açıldı 

"Politikamız qapıcı ve 
qapf ırıcıdır,, 

Küçük san' ati erimiz ve elişlerimiz himaye 
edilecek, sanatkarlarımıza kredi temin olunacak 

Ankara, 12 (Telefonla) - Küçük 
san'atlar ve elişleri kongresi bugün 
iktisat vekili Celii.l Bayar tarafından 
açılmıştır. 

Kongrede evvelki gün her taraftan 
180 ·kadar murahhas hazır bulunuyor
du. Saat tam 10 da murahhasların al
kışları arasında salona giren Celal Ba 
yar bir nutkile kongreyi açtı. 

iKTiSAT VEKiLiMiZiN NUTKU 
İktisat vekilimiz nutkunda şöyle 

demiştir: 

Küçük san'atlarm memleketimizde 
muntazam bir istatistiği yapılmıştır. 
Milll iş hacmindeki payını hakiki o
larak bilmiyoruz. Bilinen bir şey, ke
miyet itibarile elişleri ve küçUk san
atlarla iştigal eden vatandaşlarımızın 
adedinin çokluğudur. Bu vatandaşları
mız yüksek bir revkle, meslek aşkile 

(Scmu: Sa. 6 Sil. 1) B. aezaz Bayar 

.(Yazısı 2 inci sa.Y.Ifa.d&})} 



Viyanada verilen karar 1 F~'~tıabi;brk;;; 

Subay ve askeri memur
ların tekaüt maaşları 

}eni layiha bugün mecliste 
müzakere ediliyor ~facaristan silahlanacak, Avusturya ile Macaristan 

Habeşistanın işletilmesine iştirak edecek 
daha oldu 

Ankara, 12 (A.A.) - Subay ve as., 449 uncu maddelerde de ağır hapsin 
H1rpınb d•lresinde çahtan kert memurların tekaUtlilkleri lÇin yukarı haddi 20 seneyi geçmektedir. 

ltalya Japonya 
kerelere 

Viyana, 12 (A.A.) - İtalyan - A.f 
TW!turya - l\lticar konferansı mliıta. 
sebetile neşredilen resmi tebliğ, Avus 
turya ve Macaristamn silahlanma 
hakkını teyit etmektedir. l'ebliğ, l\fıi. 

earistan ve Avusturyanın, ltalyanm 
Habeş JmparatorJuğunu tanımaya ka. 
rar verdiklerini ve Habeşistanın eko. 
nomik sahada işletilmesine iştirak 
hususundaki Macar vo Avü8'urya hü. 
kilmetfori tarafından izhar edilen ar. 
zunun İtalya tarafından na:z.nı'ı itiba. 
re alınacaI:.-ınr ilave etmektedir. 

ile de müza
başladı 

JAPONYA iLE lTALYA 
Moskova, 12 (A.A.) - Gazetelerin 

Paristen alarak neşrettikleri tıaber. 
Jere göre, ltalya dış işleri bakanı 

Kont Cianonun teşebbüsleri üt.erine, 
İtalya ile Japonya arasında mUzake. 
relere başlanmıştır. 

u müzakereler, İtalyanın Mançu. 
koyu, Japonyanın da Habeşistanın 

ilhakınr tanımasını ve Japonyanın 
llabeşt<;tanda, İtalyanın da Manc:;u. 
koda konsolosluklar ihdas eylemeleri. 
ni istfhdaf eylemektedir. 

rUtbe ve sınıflarına gare tayin edil Bu rabıtasıit.lığın Uldmlması için lB 
bir işçi ka~ıtlara miş olan yaşlarım bildiren kanunun üncü maddedeki yukarı haddin 30, a. 

taktlarak par~alandı deği~tirilmesine dair bir kanun layL ~fı haddin de 1 seneye ~ıkarılmasr 
İzmit, (Hususi) Bugün sabahleyin hası hazırlandığını ve meclisin cuma teklif edilmiştir. 

İzmit Kağıt ve Karton fabrikasında günkü topkntısmda müzakere oluna. Gene kanunun 313 üncü maddesi. 
müthiş bir facia olmuş Kadir çaYUş cağını dün bildirmiştim. nln 1 inci fıkrastntlakl cilrUm ikaı için 
ismindeki işçi, kağıt makinelerinin Llyihaya göre, bütün subay ve as. cemiyet teşkil ettikleri tahakkuk e. 
dişlerinde parça parça olmuştur. keri memurlardan aşağıda gösterilen denler hakkında 3 s«!neye kadar hapi~ 

Gerek fabrikada ve gerekse ı,ehir- yaşları bitirenler, hizmet.e muktedir cezası kaydedildiği halde ikınci fık. 
de hüzünle karşılanan facia hakkında olsalar dahi tekaüt edileceklerdir. · rasında cemiyete dahil olanlar 18 se. 
verilen malfımat şudur: Bu suretle tekaüt edilenler 1075 neye kadar hapge mahkum edileceği 

Kırpıtnı makineleri kısmında çalı- numaralı ihüyat ~ubay ve askeri me. ta~rih olunmaktadır. Yeni proje ile 
şan Kadir çavuş ismindeki işçi, bir murların tekaütlük kanununa tabi o. bu yanlışlığın da tashihi teklif olun. 
aralık bakmış ki, makineye fazla kır. lacaklardır. Bu kanuna tevfikar. ma!<ta ve 18 sene yerine 18 ay kabul 
pıntı madde takılmaktadır. Bu malı- hizmete alındıkları zaman kendi rUt. edilhtektedir. 
zuru önlemek için eğilerek biriken ka-

be ve sınıflarındaki muvaııaf subay • 
ğrt1an almak ısuyen işçinin saç1an M·rsın v• 1arsusta haq ve askeri memurların almakta olduk. ~ ~ • 
büyük bir süratle dönen kayışlara ta.. 
kılıyor. Bir an neye uğradığını şaşı- ları muhassasatı alacaklardır. van borsaları açılacak 

Berberlerin hafta tatili 
ran Kadir çavuş istimdada vakit bu- İhtiyat subay, a.c;ıteğmen ve teğ. Ankara, 12 (Telefonla) - Mersi:t 
lamadan kayışla beraber döruniye baş- menler için hizmet edecekleri azamj ve Tarsus mıntakalarının ihracatı a
lıyor. Ve döndükçe zavallının başı ma yaş ıll, yüzbal'ı ve Önyüzbaşılar için rnsııtda biUhlm bir mevlfü olan canlı 
kiMye çarpa, çarpa, e~liyor. Bir yı- 46• binbaşılar için !°i2, yarbaylar için hayvanlar için müstakar bir pi ·asil 
ğm et haline geliyor. Söylendiğine gö- 55, Albaylnr için !'iS, tümgeneral ve temini lüzumlu görülmüş ve bu fiti 
re, işçinin bu müthiş akıbetle baş ba. tUmamiraJJer için 60, korgeneral, or. mınta~ada birer borsa kurulması Ye· 
şa. kalmasmm sebebi keneli dikkaUılz. general, koramiral ve oramiralle... killer Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Dahiliye encümeninde kabul edilen 
kanun tayilzasi bugün Mecliste 

müzakere ediliyor 
liği olmuştur. Hatırlarda olsa. gerek- için 65, mareşal ve büyük amiraller ......__....__ ___ __.... _______ _ 
tir ki, bir kaç ay evvel bu eekflde, bn~ için 68 dir. Askeri memurların his. 
ka bir facia daha. olmuştu. met edecekleri aıamt ya~ 60 dır. Yal. 

Berberler Pa~ar günü tatil yapabilecek 
Hük~.met doktoru cesedi muayene nız 6 ıncı ve 8 inci sınıflnt ile me. 

etmiş, defnine izin vermiştir. MUddei- mur muavinlerinin azami hizmet ya. 
umumi Hamdi Doğu tahkikatı derin- şı 55 dir. 

Ankara, 12 (Telefonla) - Berber. 
lerin. hafta tatilinden istifade etıne. 
im için Çoruh mebusu Asım Us, Gi. 
resun. mebtlsu Hakkı Tank Us, ve h. 
tanbol mebusu Hakkı Şinasi tarafın. 
da.il geçen sene verilmiş olan kanua 
teklifi Meclisin yarınki (bugünkü) 
ruznamesine alınmıştır. 

Dahiliye encümen~ berberlerle 
hafta tatilinden istisna edilmelerinin 
bu meslek erbabı arasında ahenksiz 
bir vaziyet meydana getirmiş olması. 
na ve bunun i:ıalesi Jüzumuqa dair 
olan esbabı mucibeyi esas itibarile 
kabule şayan·gÖrmü~ ve cüzi bir iadil 
He kabul etmiştir. 

Dahiliye encüm~nini tadille kabul 
ettfği kısrm şudur: 

lngiliz - Yugoslav 
temasları 

(Vutyanı 1 inlide) 

tNGILIZ .1TALYAN TEMAJJLARI 

Hafta tatili kanununun 5 inci mad. leştirmektedir. Projenin kanuniyet ke~betmesin. 
desfnl tadil eden 936 numaralı kanu. 06'1XUJt YaToup B(l'ljlcnZ den ~onra 12 ha!.;İran 19~2 tarihlt \re 
nun dördüncli maddesi aşıığıdaki Şt!- 1770 numaralı kanun mülga addohı. 

kilde değiştirilmiştir: D 1 t ı h• nacaktır. 
Fırıncılar. Kasaplar, yalnız sebu ev e a ey 1 ne l b l fi I stan u manı aturacı arı ve tütün ve yaş meyve satanlar, nal. 

bantlar, alM ve edevatı ziralye ta. Faaliyet suçundan ve ter~ilerinin bir talebi 
mirclleri, müe~eselerlni 4 UncU mad. Mo:skovada ecnebi müte- Ankara, 12 (Telefonla) - Istan. 
dedeki müesse.seler gibi açık bulun. • • • bul manifaturacılar ve terziler cemi. 
durabileceklerdir. hassıs/ar tevkif edıldı yeti belediyeye müracaatla kendi mes 

Hafta tatili kanununun 5 inci mad. Moskoh, 12 (AA.) - Tass ajan. leklerine mensup olanların da h .. 1 .. di. 

q~inden berberler kelim~si çıkarıl. sı bildiriyor: Moskovada. Alman te. ye kanunu mucibince, tescil edilme.si 
mı~tır. baasrndan bir kaç ecnebi mUtehassı.s talebjnde bulunmuştur. 

Dahiliye encümeninin kabul ettiği devlet aleyhine faaliyet suçundan İstanbul vilayeti bu t.alebin tefsir 
şekle göre, berberler cumartesi günü tevkif edilmiştir. Adliye, bu mesele. yolile halledilmesini istemiş, buna 
öğleden sonra. değil, yalnız pazar nin tahkikatına devam etmektedir. dair olan lAytha meclise gelmiştir .. 
günü haft.a tatili yapabileceklerdir. IAyihaya göre belediyeler kanununun 

[ Kıaa Harld Haberler J bu baptaki hUkUmleri yalnız halkln 

C. H. P. 
il kongreleri başlıyor 

_ - temaa eden sanat erbabını tescile tabi 
:t- ç1NDE yirnıi bin amelenin ilan et- tutmaktadır. Bu cihetten, terzi ve 

tiği grev üzerine Uç bin ve dokuz Ja- manifaturacıların bu talebinin lsaft. 
pon pamuk ipliği 1.maHi.thanesi faali- na lmkAn görillmediğl, maamafih 
yetlerini tatil etmek mecburiyetinde bu huausta verilecek olan kararın ge 
k~lardır. ne Meclisin tef81rlne tabi tutulacağı 

~ lTALYAN kralı rahatsıroır. Bu kııydoJunmaktadır. 

lngiltcre ile ltalya a.rasttida bir Dün Ankarada ŞiikrU Kaya. sebepten yıldönUmü münasebetile ya- C k d , b 
pılmış olan askeri geçit resminde ha- eza a nun un a Q%l 

enlaşma. müzakeresine başlanıldığını, 
aon, Londradan bildirilen bir haberle 
yazmı:ştık. Son gelen telgraflarda bu 
mtlzakerelere esas olarak A kdenlzde
kl deniz kuvvetlerinin bugUnkU vazi. 
yetinin idame ettirilmesi alındığı bll. 
dlrlmektedir. 

Diğer taraL'tan, İtalyanın Londra 
elçisi B. Grandi'nln ya.kında Romaya 
gideceği ve Akdenizdcki İngiliz - ltal
yan rnilnnsebetlcrinin tanzimi hakkın. 
da b::ı.zı mUznke:relerde buluna.cağı ha
ber verlllyor. 

Meşhut Cürümler kanunu 
teşmil edili1Jor 

I 
Ahkarn, 12 (Telefonla) - Meşhut 

suçların muhakemesine dair olan kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesi 

için hazırlanan kanun layihası meclise 
verilmiştir. 

Lliyihaya göre halen yalnız belediye 
hudutlan dahilinde tatbik edilmekte o · 
lan meşhut cürümler kanununun, pro
je kanuniyet kesbcttikten sonra, pana· 
yır yerlerinde ve belediye hudutları ha
ricinde de tatbik edilecektir. 

Ankara 1 ıp Fakültesi 
hazırlanıgor 

Anknra, 12 ('l'elcfonla) - Sıhhiye 

de Ankarada kurulacak olan Tıp Fa. 
Vekaleti, önümlizdcki maliye yılı için 
kültesi için şimdiden hazırlıklara 

başlamıştır. 

l'akUlte, bugün Anknrn lisesinin 
buhmmakta oldu~u geniş arsa üze. 
rinde kurulacaktır. 

nın başkanh§ında bir 

taplantl yapd dı 

Ankara, 12 (A.A.) - Cumuriyet 
Halk Partisinin iki senede bir yapıl · 
makta olan il kongrelerine memleketin 
her tarafında başlanmak üzeredir. 

zn- bulunamamıştır. deği1ıklikler 
• P.AR1STE, dUn kralcı ''Action Ankara, 12 (Telefonla) - Ceza 

França.l.se,, gazetesinin 150 bin beyan- kanununda son yapılan deil§lklikler 
namesini taşımakta olan bir kamyonu 

arasında bazı yanlıtlrklar yapıldriı 
müsadere etmiştir. 

* KUDtlS'te tahkik komihyonu, me· görUlmUt ve bu yanlrtlıkların dUzel. 
saisine başlamıştır. Ali Arap komitesi, tlJmesl için yeniden bazı defişikllkler 
komisyon mesaiıine i§tirak etmemesi yapılması zaruri bulunmuştur. 

Partinin, memleketin siyasi ve içti - Bu maksatla yapılan ve ıı.ıecl' 
Sebeple,.ı'nı· mu"beyyin bir muhtıra v-- lT ıst> mai hayatında. PiitH;;r;; ,.;;frank • '-• 

0 - """6"" J,,__ miştir. verilen bir kanun projesine göre ha. 
maksadın tahakkukunu kolayla~tmnak, • NOBEL fizik mükafatı ikiye ha _ la meri olan kanunun umumi hUkUm. 
inkict.afmı arttırmak ve hızlandrrmak ve l d · 1 13 ti ü dd f d 

:s lünerek tnnıblirk üniveniteıi profeıör- ere nır o an • ne ma ecı n e 
Parti faaliyetile hükumet idaresi ara- ~ · h ı " h dd' ]erinden B. Hese ve Kaliforniya tekne- attır ap s ceza~ınrn en aşa~ı a ı 1 
smda daha sıkı bir yakınlık ve daha a- k h dd loji enstitüsü profesörlerinden Andcs- sene, en yu arı a i ise 20 sen .. 
meli bir beraberlik temin edilmek isin ld v h ld 4 d d sona edebiyat mükafatı da meşhur A - o ugu a e 29 uncu mad esin e 
Parti genbaşkuruka alınan kararın ta· v h · b merikan romancı ve tiyatro muharriri agır apşın aşlangıcı altr ay, 448 ve 
hakkuku derecesini yakından tetkik ve 

Eugene O'Neil'e verilmiştir. 
müşahede etmekle beraber bu kongre • --------------- y • • d 
lerde Partili vatandaşlann millet ve Una 0 3 fa Z i S l n e-
memleket iılerinde ileri ıürcce~leri fi . iplik buh1 anı tamamen 
kir ve mutaıea1ara yakından tema• et - kalkıyor ki demirvoHarımız 
mek ve kongrelerin dilek işleri üzerinde Ankara, 12 (Telefonla) _ Hariçten 
serbest münaka?BI ve keza tüzük hü - getirilen iplik fiyatlarından alınan güm 
kümleri içinde yapılacak seçimlerin ser rük resminin azaltılması hakkında ve • 
bestçe ceeryanı maksadiyle bu yıl il killer heyeti tarafından bir kararname 
kongrelerine Büyük Millet Necliııi üye· hazırlanmak üzeredir. Bu kararname ile 
!erinden müşahit aıfatilc birer meb'us 
iştirak ettirilmesi Partice karar altına 

iplik buhranını izale edecek esaslı bir 
tedbir ittihaz edilmiş bulunacaktır. 

alınmıştır. iktısat muhitinde bu mesele ile ala-
Bugün saat 15 de Parti merkezinde 

dahiliye vekili ve Cumuriyet halk par
tisi genel sekreteri Şükril Kaya'nın baş· 
kanlığında toplanan genyönkurulda bu 
maksatla il kongrelerine müşahit ola -
rak iştirak edecek olan rneb'uslar da 
hazır bulunmuşlar ve bu vazifeleri hak· 
kında kendilerile görüşmeler yapılmış
tır. Bu münasebetle ŞükrU Kaya tara
fından Parti ve memleket işleri üzerin
de umumi bir hasbühal de yapılnuştır. 

kadar olan zevatın söylediğine naza -
ran şimdiye kadar memlekete 2,5 mil -
yon kilo yabancı ve 7 milyon kilo yer
li iplik istihiak olunmakta idi. Güm -
rüklerin indirilmesi üzerine hariçten 
iplik talebi artmış ve bundan istifade 
eden bazı memleketler iplik fiyatlarını 
yükseltmişlerdi. 

Yerli ve ecnebi iplik fiyatlannın in -
dirilmesinden sonra buhranın tamamen 
ortadan kalkacağı kanaati tamdır. 

Müza,.,eıelere dün 
başlandı 

Şark Şimendifer kumpanyasının 

Yunan arazisindeki 33 kilometrelik 
Pityon hattı hakkında Lozan muaht. 
desinin 107 inci madde.si mucibine.! 
yeniden yapılmasına lüzum görUJen 
müzakereler dün şehrimizde başlamı$ 
Yunan delegesinin de iştirakile ilk 
toplantı yapılmıştır. 

Müzakerelere Şark Şimendiferleri 
başmüfettişi Snlfıhattinin başkanlı. 

ğrnda nafia komiserlerinden Sünuhi, 
Haydarpaşa hareket müf etti.şi Fer. 
ruhdan mürekkep komisyon devam 
etmektedir. Müzakerelerin bir kaç 
giin sürmesi muhtemeldir. 

Geçen sene suikasta 
uğrıqan 

Çin Başvekili 
şehrimizde 

Geçen sene Çinin Başvekili ve hat+ 
ciye nazırı iken ıuikaste uframıg olaJI 
B. V ang Çing Vey dün şehrim ite gel
miş ve akşam üzeri Ankataya gitmit 
tir. 

Kendisine B. Tscn ve B. Çen isirııV 
iki sekreteri refakat etmektedir. e
Tsen, Çinde eimendi!er nazır muavi#' 
Hği PhnJ9th• 

B. Vang, geçen sene bu ay içindi 
Nankinde Kuonintang partisi kongrt'° 
sinin açılma. celsesinden çıkatken 1'1 

reşa1 Şan Kay Şek ile kongre metll• 
linde fotoğraf çektirirken uÇ tabtıtl~ 
kurşunile yanağından, kolundan 

1 karnından yaralanınıs ve akablll 
hastahaneye kaldırılarak kendisine 1 

meJiyat yapıhruşb. 
0 Bu suikaste te~ebbUs edenler f 

klşl ldi. Bir tanesi Başvekilin Jrt~, 
fızla.n tarafından yaralanmış, d~ 
ikisi de zabıta.ya mukavemet edct 
yakalanmıştılar. ·~ 

Yaralanan suikastçi, Nankin iS~ 
barat bilrosu muhbirlerinden ~ t 
Ming Sun isimli bir genç Çinli Jdı. 11 ğer iki suikastçı kongre binası dıı.lı 1' 
ne· girmişler ve sıralan kendilerine ,r 
rikat edinerek zabıtaya silah ııtJl\dr:' 
lardı. Oradaki iki saat kadar :rnilS~ 
meden ve kurşunları tükendiktell 
ra polise teslim olmuşlardı. 1'~ 

İşte bu vak'a Uzerinedir ki Nııf' 1-1 

şehrinde idarei örfiye ilan edilrllİ~· 1~ 
kongre ilerde bildirilecek bir t•f 
kadar geri bırakılmıştı.. fr 

Dün ~ehrimi.ze gelip .AnlrnrsY' JJf 
miu olan B. Vang Cing Vey tlllr',Jtf 
tip, muharrir, ve inkıHipçı şefleee' 
biridir. Evvela Japonyada gaıet ~ 
ğo baelamış sonra Sun Yat Sen'iPıı t' 
de açtığı ihtil!l hareketine iştfrll ıc ı 
miş 1910 da Pekinde imparatorltl tıı'I 
ilesi aleyhine bir komplo tertip ~,ır 
olmak tttihamile mUebbct hapse si~ 
ktlm edilmişti. Fakat 1911 sene 1'1ıd 
ihtillllin başlama.sile serbest brt9 pi 
Sun Yat Sen1in ölümUnden son~ pir 
tinin ba§ma geçti. 1934 sene~ırı eti ! 
tisinin icra komitesi relsUğind~~ 
kilmişsc de Mareşal San KaY ;tıt' 
uıran Uzerine istifasını geri at.rıı~~ ~ 

Vang Çing Vey, memleketı~ııl '/ 
ma.men hususi mahiyette geldi~,., 
lemektedir. Bundan evvel .Alrll ;~~ 
Çekoslovakyaya da gitmiştir. ~fi' 
dan yarın dönecek ve gene .A\ 
seyahatine devam edecekti~· 11ı/ 

B. Van~. 935 teşrinisan~nlPıııct" 
günü uğradığı suikast netıee~tlr~ 
dığı yaralar yüzünde e1'an ıcı 1"'; 
mektedir. Gayet enerjik ve ıe t. ,ıt'.~ 
1ı bir devlet adamı olan bU ~ tı~ 
leketimize gelmiş olmnktsıı 
memnuniyet göstermektedir• 
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Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 

Yeniden beş çöp kam
yonu alınmasına 

karar verildi 
Ford kumpanyasile Belediye arasında 

çıkan ihtilaf nedir? 

Köprünün tamiri için 12000 lira ayrıldı, 
Eyüp'te şube teşkiline karar verildi 
Şehir l\leclisi dün sa.at on dört bu. 

çukta. ikinci reis Bay Tevfik Türenin 
başkanlığında. toplandı. Geçen celse. 
nin zaptı okunduktan sonra bazı aza. 
lara mezuniyet verlldL 

Azadan Bayan Makbule Esattan 
gelen mektup okundu. Bir müddet 
evvel zevci vefat eden Bayan aza, 
Meclisin taziyette bulunması dolayı. 
sile gösterilen alakaya teşekkür edL 
Yordu. 

Bundan sonra ruznameye geçildl 
Balık tuzlamalan hakkında hazırla. 
nan talimatnamenin bir maddesi da. 
iıni encümen tarafından değiştirilmiş 
tir. Buna göre, balık tuzlama yerleri 
kAgir binalarda olacaktır. Daimi 
encümenin bu tadili sıhhiye encüme. 
nine gönderildi. 

Tahrir masrafı olarak Maliye Ve. 
k!Ietinden alınacak sekiz bin liramn 
bütçesinde ait olduğu fasla irat ve 
nıasraf kIBmrna tahsisat kaydı hak. 
kındaki teklifin uygun görüldüğüne 
dair bütçe encümeni mazbatası kabul 
edildi 

lnkillp müzesi memurunun unvanı 
llıiidürlüğe tahvil edilmişti. Bütçe ve 
ltı\ilkiy.e encümenleri müşterek maz. 
bataıannda bu unvan değişmesi hak. 
lunda bir diyecekleri olmadığını bil. 
clil'diklerinden memura bu unvan ve. 
'lluı""'ı ~•lp o•~.ı:. 

Fatihte Çarşambada Sultanselimc 
tİhnek üzere Kazaskerler mezarlığı 
İÇinde açılmış olan yo~ Kazaskerler 
CClddesi ismi verilmesi teklif ediliyor. 
dii. Mülkiye encümeni yaptığı tetki. 
!tat n<?tfcesinde bu yola evvelce Yavuz 
Seıırn :ıdı verilmiş olduğunu öğrendi. 
C1tıden yeniden başka bir isim nril. 
:'esine JUzum olmadığını bildiriyor. 
d tt. Encfimenin bu teklifi kabul edil. 

i. 

3ehlr tiyatrosunun 933 - 93' he. 
:;1 katilerine ait büt,çe encümeni 

ıbataıan okundu. 
lıa 934 senesinde umum varidatın mu. 
li llıtnenesl olan 146600 liradan 29060 l!ta. tıoksanile 117539 lira t.1.hakkuk 
~tş, tamamen alınmıştır. Oyun 
1lı. lıbtı 104200 lira tahmin olun mu~. 
~ llası1at 30000 lira noksan tabak. 
bll etınıştir. Fiatlar indirildiği için 
tııı. ttdan sonraki seneler oyun hnsıla. 
tecı~rı daha artacağı ümidi beslenmek. 

r. 

~~~hir tiyatrosunun iki senelik kati 
~br 1 ile Düşkünler evinin katı he. 
l?2 ltt~dil· edildikten sonra bütçenin 
b~ b·ct ~asımın birinci maddesinden 
~~lıu. .lıranın 188 inci faslına mü. 
lel\ ](~ne dair hesap işlerinden ge. 
lıa\'al lnt okundu. Bütçe encümenine 

e ednd· :n.. ı. 

~İta ~a~adaki Yürük Ali pl!jmın 
teıel\ k~ehnc dair hesap işlerinden 
~l "e i ağıt okundu. Plajın istiml!L 
~lleş~tı için belediye Adalan gü. 

1 
tOttaıtrne ~eıniyetinden 18000 lira 

. ıl'e ~,: etrnışti. Bu para. plj dühu. 
611 "~•eti · etıecek . ıle bir kaç sene zarfında 
:~itin· ti. Belediye bu paranın ilk 
},ta,L 1 \·ermeğe teşebbüs ettiği bi.:: 
'il 'q\ Ceın· 
ll >e teisı _1;et başkanlığından bele. 
"~tldu igıne bir mektup gelmiştir. 
tq~ııasi~n se~iz bin liranın belediye 
l't .l>lıtj: ~hır: teberru edildiği, an. 
~e licreu . c cırnrındaki çamlığa gi. 
tıı editec~n cemiyete bırakılması. ('}. 
hiı~~e~ı. b hasılat İl<! pllljın genişle. 
4t~1 "İltni ~tada bir otel yapılacağı 
tı. .. ~lt ed?ıtır. Cemiyetin bu teklifi 

'ı.ıı-.. ltte>k .. 
'''t'fli UZe>re mesele kavanin 

~ ')l~lcd~e gönderildi. 
~etıe e~e lllemurlnrı kooperatifi 

el belediyeden 20 bin lira 

istikraz etmiş, yedi bin lirrusını öde. 
mişti. Geri kalan paranın iki sene 
zarfında ödenm~si için iktisat müdür. 
lüğünden gelen kağıt okundu. Azası 
1400 ü geçen bu müessese için istenen 
ödenme müddeti temdidi kabul edil. 
di. 

Çubuklu gaz dpolarında saklana. 
cak boş ve l\,üçük tenekelerden kırk 
para alınıyordu. Bunun on paraya 
indirilmesi etrafında mülkiye encü. 

Suadiye iskelesi yanında kapatıl. 
meninin mazbatası muvafık görüldü. 
mMı istenen sokak hakkında şehirci. 
lik mütehassısınm mütalaa.sının alın. 
ması lfmm geldiği mülkiye encümen! 
tarafından bildiriliyordu. Bu nokta. 
dan evrak makama iade edildi. 

Mezat idaresine bağlı Şefkat San. 
dığtna terhin edilen tebhire tabi eş. 
yadan tephir ücreti alınmaması ka. 
bul olundu. 

Ford kumpanyası ile belediye ara. 
smda çıkan bir ihtilafa dair bütçe en. 
cümeninden gelen mazbata okundu .. 
Bunda şöyle deniyordu: 

"lstanbuldaki fabrikasında monte 
edilip lsüınbul şehri haricindeki a. 
centalanna günderditi otomobillerf n 
duhuliye resimlerinin tahakkuk ve 
tenzilinde ne gibi kuyut n vesaikin 
esas ittihaz edileceğine dair Ford 
auv~ı l""'m}'OllJ'w:fl Jle beıecıtye ara. 
sınd:i bir ihtilat çıkmıştır. Belediye 
mülga dühuliye resmi talimatname. 
sinin sekizinci maddesine istinaden 
gümrük, posta ve şimendifer idare. 
}erinden verilecek mutad vesaik ile 
otomobillerin· şehir haricine sevk o. 
lunduğunun sübutü halinde müb. 
hakkak resmin tenzil edilebileceğini 
ve Ford kumpanyası da sekizinci mad 
denin hadiseye tatbikine imkan olma. 
dığını ve dokuzuncu maddeye istinat 
ile merkezden yapılacak sevkiyatta 
rnpur acentalanndan alınacak konşi 
mento1ann tenzili hesap için kafi bir 
vesika mahiyetinde telakki edilmesi 
icap eyliyeceğini iddia elyemektedir. 

Ford motör kumpanyası ile hükQ. 
met arasında mün'akit ve bilahare 
kanun ıq_ahiyetini alan mukavelena. 
meye göre, Ford müessesesinin Top. 
hanede kain montaj fabrikası memle. 
ket harici vaziyetinde bulunmasına 

nazaran bu fabrika dahilinde monte 
edilen otomobillerin şehir hududu 
dahilinde imal edildiği kabul oluna. 
mıyacağı gibi bu mütalcaya binaen 
şehir hududu dahilinde imal ve bari. 
cc sevk olunan mamulat için mevzu 
dühuliye resmi talimatnamesinin ~c. 
kizinci maddesinin de hadiseye tatbi. 
ki tasavvur edilemez.,, 

Bütce encümeninin bu miitaıaa..,. 
okunduktan sonra hadisenin bir de. 
fa da kavnnin encümenince tetkiki 
doğru görülerek evrak kavanin endi. 
menine gönderildi. 

Telefon masrafı için 3000, kırtasf. 
ye için 500, Köprünün tamiri için 
12000 liranın münakalesi yapıldı. 

Halim mahsus çeşmelerden sak..'\. 
lann su almaması etrafında daimi 
encümen tarafından verilen kararın 
mülkiye encümenine, belediye zabı. 
tasr vazifesi gören memurların gün . 
liik ça hşmalarını gösterecek bir<:r 
defterle dükkan ve mağazalarda be. 
lediye amir ve memurlarının yaptık. 
ları teftişler neticesinde gördüklerini 
kayda mahsus olmaK üzere bulundu. 
rulması istenen deftere dair daimi 
enciimen kararı mülkiye encümenine 
göndcrilclikt('n sonra ccLcyc beş dn. 
kika fasıla verildi. 

İkinci celse açılınca Fatih azala. 

3 - KURUN 

Köprü ve köprü parası meseLesı Tekaüdün 
başlangıcı 
1 ekkaüde istihkak 
müddetinin başlangıcı 
tadil ediliyor 

Muhittin Üstündağ 
Hüseyin Cahit Yalçın' a 

• Tekaüde istihkak müddetinin bat
langıcmı gösteren ikinci madde Bü • 
yük Millet Meclisinde bugün müza -

cevap verıyor 
kere. edilecek bir layihaya göre fU "K .. kü n den ve topu 
§ekli almaktadır: O birden 

"Tekaüde istihkak müddeti aıağıda- OOn lstanlntl 002' oo bekıdiye re(:H 
ki fıkralarda gösterilen tarihten baş - B. Muhittin VatUndağ'ckın bir mek-
lar: tup aldık. Aynen ne§'rediyoru.ı: 

1 - Kara ve deniz harbiye mektep • Cumhuriyet, Tan ve Akşam ga.ze. 
terinden çıkanlar için bu mekteplere du- telerlnin 8.11.936 tarihli nUsha.larmda 
bul tarihinden, . . . "Köprll tnp. bedeli,, olarak tramvay 

Harp senelennde Harbıye mektebıne ücretlerine zammedllen on paradan 
bilfiil dahil olmıyarak açılan talimgfilı- bir milyon aeki.z yUz bin lira biriktiği, 
lardan yetişen subaylar talimgfilılara köprUnUn ihale bedeli bir milyon altı 
duhul tarihlerinden, yüz bin lira olduğu fakat diğer mas-

Harita ahzU tersim mektebinden ye- afları ka.reılamak için iki milyon u. .. 
tişenler yarsubaylığa na.sıplan tarihin- ~aya varıncaya kadar on paranın 00. 

den, lediyece almmaııımda devam edileceği 
2 - Askeri tıbbiye mektebi tahsilini ya.zılmışbl'. Bu haberler kökünden ve 

bitiren tabiplerin subay nasbından dört topu birden yanlıetır. 
sene evvelki tarihten, Gazi köprUsUnUn yapı parası kar-

3 - Askeri eczacılar, kimyager, diş 
şılığı olarak nakil vasrta.larmın her bi

tabipleri ve baytarların subay nasbm - letine hususi bir kanunla milsta.killen 
dan üç sene evvelki tarihten, zamınedilen on para 1 huiran 928 ta-

4 - Kıtadan yahut mülga sanayi mek rihinden 1 haziran 930 tarihine kadar 
tebinden yetişmit olan subayların (1455 yalnız iki sene tahsil edilmiştir. On
numaralı kanunla askeri memur ünvam 

dan sonra başka bir kanunla köprü 
almıJ olan mensubin ve memurini as - mUruriyesi ilga ve belediyenin bu kay 
keriye dahildir) duhul tarihinden, naktan geliri, nakil vasrt.alarmm be-

5 - Evvelce mevcut ikinci sıruf ihti-
her biletine müruriye muadili olarak 

yat subaylarile sonradan yetittirilen ih- zam.medilen kırk para ile temin edillr
tiyat subaylannm (askerlik haricinde 

ken köprU .irı§uma mah~ olan ver-
gcrirdikleri zaman nazarı itibaTe alın - d 

~ gl, bu son kırk para içerisin e mev-
mamak üzere) askerlik hizmetine ilk cut ve ınUndemlç ad ve fan.edilmiştir. 
girdikleri tarihten, d yi bu k nl 

6 - Evvelce Harbiye mektebi mu - Evvelki on para a ne anu a 
adili olarak deniz talebesi Unvanile çık- kaldmlmıştır. 
nuş bulunanlar için deniz talebeliğine KöprUnün yapılmasına elverecek 
terfi eyledikleri tarihten, paranın belediye bütçeemden aynla.-

7 _ Evvelce Çarkçı ameliyM mek - rak her eene bankaya ''Bloke,, edile
tcbindcn çıknu~. olanları bu mektebin cek muayyen bir meblağla temini de 
birinci şakirdan sınıfına geçtikleri ta - kanunun htikümlerinc girmlştir. Biri
rihten, ken para bu suretle elde edilmiştir. 

8 - Mülki ve askeri memurlann ma- Ve belediye 930 aenes.indenberi gazete
aşa geçtikleri tarihten, 

Subaylann gerek kendi hesabına •e 
gerek hükumet nanuna olarak cçnebi 
meleelctlerde staj veya tahsilde geçir -
dikleri müddet bilfiil hizmetten sayılır. 

MUlkl memurlann yalnız ıtaj müd -
deti fili hizmet hesabına katılır. 

Kıtadan veyahut mülga sanayi mek
tebinden yetişmiş olan zabitlerle mülki 
ve askeri memurların 20 ya,ına vüsul -
den evvel geçen hizmetleri tekaüt müd
detine mahsup edilmez. 

9 - Mülga menıei küttabı bahriden 
çıkanlar için (Birik katibi - Mülbimi -
sani) ~steğmen nasbedildikleri tarih -
ten.,, 

Bu maddenin kabulü halinde 1956 
271 O numaralı kanunlar kaldırılmış ola
caktır, 

Gülhane müsamereleri 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

Gülhane Askeri tatbikat mektebinde 
tıbbi müsamerelere ba§lanmaktadır. tık 
toplant:I bugün saat 17 ,30 da yapılacalC 

rmın bir teklifi okundu. Nüfusunun 
kes.af eti dolayısile ka7.a haline ~tiri. 
len Eyübiin beldi noktadan inkişafını 
temin için burada bir belediye şube. 
si ihdası hususunda kanuni merasime 
müsaade edilmesi isteniyordu. Ka. 
bul edildi • 

Maarif müdürlilğünde toplanan 
tedrlcmtı iptidaiye meclisine ~hir 

meclisi namına üç azanın iştiraki IA. 
zım geliyordu; Bay Refik Ahmet Se. 
vengil, Bay Baha, Bay Etem Akif 
seçildiler. 

Yeniden 8 çöp kamyonu alınması 
etrafında büt~e encümeninin tekliri 
okundu. Çöplerin n:ıkli hususundu 
gece yarılarına kadar ~a hştldığı hal. 
de vesait azlığı yüzünden müşkülata 
uğranıldığı, yeniden beş kamyon ile 
üç arabanın alınması için bütçenin 
166 mcı faslından 139 uncu faslına 43 
bin liranın münakalesi isteniyordu. 

Azadan Bay Hamdi Rasim söz al. 
dı: 

lere mevzu teşkil eden on para. zammı 
almamaktadır. 

Hal bu kadar açık ve her türlü 1:6-
reddüde ve iltibasa mUaait değilken 
bu yalan haberleri ele alan ve Akşam 
gazetesinin ''Akşamcı,, sütununa si
nen Bay Hüseyin Cahit &çıkça. mey
dana vurmadığı içindeki kin ve gayzı
m teskin için .. Abalı sandığı - beledi· 
yeye ve onun dürüst ve ha.yatlarını 

işlerine bağlamış olan hadimlerine 
zehrini akrtmak için bulunmaz bir fır
sat sayıyor. Ve sanki büyük bir ma
rifet yapıyormuş gibi istihza ve istih
faf dolu bir eda ile sütununa dö~ni-
yor. 

İşte bu yazıdan bir parça: 
"Muaızıam. bir köprü bir milyon al

tı yüz bin liraya ya.ptırılıyor. Ona ait 
ufak tefek masraflar is6 köprünün 
dörtte biri loodar bir yekuna yiikseli. 
yor. Anl~l.an kl5prü itı§a masrafı a
rasına istimlak oo saire gibi masraf
ları da sokacaklıır. Buna hak ııar m1 
yok mu 1 diye cW.JihırrwıJi çok nazari 

- Beş kamyon ile üç araba çöp. 
lrin yenl vaziyeti dolayısile mi icaı,> 

etmektedir, yoksa bu vaziyet eskiden 
derpiş edilmiş midir? Dedi. 

Bay Abdülkadir Zlya, encümen 
namına şöyle dedi: 

- Çöplerin imhası için hangi usul 
ve sistem tatbik edllirse edilsin. riya. 
set makamının teklifi asri vasaitin 
teksiri mahiyetinde görüldil. Yeni 
sistem vesaikin azlığında bizce de ka. 
naat hasıl olduğundan 43000 liranın 

verilmesini muvafık gördük. 

Bundan sonra Vali ve Belediye 
Rei.si Bay Muhiddin Üstündağ söz a 
larak şunları söyledi: 

- Her kısımda olduğu gibi bu kc. 
sımda da ötede-nberi paraya ihtiyacı. 
mız vardır. Daha fazla para bulsak 
daha fatla istiyeceğiz. 

Neticede 43000 liranın münakalesi 
kabul edilerek pazartesi günü topla. 
nılmak üzere ikinci celseye nihayet 
verildi. 

ve manasız bulumm. Çil.nJdl h.a.k 
n6 olur, olmasa ne o!ıır1 

Yalnı.ı bir §eyden korkarım: I§ 
yedikçe gelir. Dcdik!crhıc göre) şu 
milyon lira ckilduktan sonra ' 
'MprU itı§Qat masrafı diye OMr 

fa:ı:Za almakta devam ed.cc,ck"ler oo 
nu tamamen b<ujka §cyle'rde ku 
oaklar. 

Bttrada gene nazariyata 
değilim. Tramvay ilcretlerine OMr 

ra cammederken belediye bmw 
inşaat karşılıijı dedi. Demese ne Met 
gelecektir 

Belediyenin o oomanki NNMA~llll 
kat'i bir senet itt~ ederek §im.8' 
'Y"tn bo;:,t:uılığa kalh,"711(1}.tan ne f 
hasıl oUıcak1.,) 

Bay yazıcı alışkanlığın verdiği 
kolaylıkla "Buna hak var mı yok mu 
diye dilşünıneyi çok na.zari ve m 
sız bulurum. Çünkü hak olsa ne ol 
olmasa ne olur,, buyuruyorlar. TUrki 
ye cumhuriyeti idaresine bu dil~ün 
ile hareket etmiye cür'et edecekle 
hakkında "olacak olan şeyin çok 
yük olduğunu,, kendisinin hala gö 
mek ve anlamak istcmiyen in,.,.Lırnı• 

çarpmak isterim. Herkes ve herkesl 
beraber Akşam gazetesi de bilir ki v 
gi devletin hükümranlık haklanndan 
dır. Bilhassa bizde her tUrlUsU ancak 
kanunun vereceği salahiyete binaen 
tahsil edilir ve fuhsi! olundu~ ye~ 
başka.sına sarf edilmez, edenler aftı'. 
suç ceza.sına ça.rptmlİr. 

Şu halde Bay Hüseyin Cahlt !stan. 
bul belediyesini efkArı umumiyeye 
(hakka) kanuna ehemmiyet 
mez, dilediğini dilediği gibi yapan ba.
§ıbo3 bir milcsseso ve bu hükmiin ta.
bil neticesi olarak Türkiye cumhuri. 
yeti ida.resinl kendi bilnycsinde böyle 
anarşik bir kurumu muhafaza eden 
bir devlet,, diye arzetmekte nereden 
cesaret alıyor ve bundan beklediği 

maksat nedir? 
Bu boqu.ncu Bizana zihniyetine 

karşı asla revaç ve hayat imkanı ve
rilmiyeceğini açık ve kat'i olarak ef. 
karı umumiyeye bildirmeyi ihmali ca. 
iz olmıyan bir vazife sayarım. 

İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Vstünikığ 

Aksarag'da Nadi1e'nin 
evine giren fasp 

suçluları 
Aksarayda Nadire isminde bir kadı

nın evine, kendilerine saati muayene e
decek elektrik memurları ıüsiinü ve -
rerek, girmek ve kadını elektrik tellc
rile bağlıyarak evdeki paralan. mü -
cevherleri soymak suçlularının duruı -
malarma, İstanbul ağır ceza hakyerin
de, dün akşam geç vakit devam olun -
muştur. 

Bu işten dolayı, bir kısmı fer'an il -
gili olarak, şunların duruşması yapılı -
yor: Mehmet, İsmail, Necati, Müzey -
yen. 

Dün akşamki duruşma celsesinde 
bazı şahitler dinlenilmiştir. Duruşma -
nın devamı, başka bir güne kalmıştır. 

Kaza kon~releri 
Cumuriyet halk partisi kaza kongre

leri yarından itibaren başlıyor. Ayın ni
hayetine kadar biitün kongreler bitmİJ 
olacaktır. 

Yeni taqyareler 
İstanbul halkının kıymetli yardım -

Jan ile alınan dokuz tayyareye önümliz· 
deki pazar gUnU ad konma töreni yapı
lacaktır. Törene saat 14 de Yetilköy 
Tayyare meydanında batlanac:aktır• 
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Peace e 
Büyük bir ca. 

mrn siperlediği 

balkon kapısına 

rapışan yüzü, sa. 
atlerce camdan ay 
rılmadr. Geçen da. 
kikalar. bu yüzün 
yalnız rf'ngini de. 
ğiştiriyordu. Yor. 
gun gözleri, içil•. 
rine dolan endiŞ<> 

ile birer uçurum 
gibi derieleşmi~t!. , 
lfasaya kadar ay. 
rılıyor, bir sigan 
yakıyor ,.e son~a 
gene yan~:ı alnım 
cama dayı)ordu. 

öteki odada so. 
ba yandığı halde, 
sokağa bakan pen. 
<;eresi olmadığT 

için gidemiyor, so. 
ğukta ve nyakfa 
bekliyordu. 

Saatini kapağı a. 
çık olarak masa Us 
tündeki bir saksJ. 
ya dayamıştr. Ak. 
reple yelkovan sinirleri gererek yii. 
rüyordu. Hep bir yana bakmaktan 
son son boynu ağrıdı. 

Merak, alnını bir sapan gibi sürü 
yor, çi7.giler derinleşiyordu. 

Bir aralık: 
- Nerede kaldı? 
Diye mırıldandı. Sonra, anSIZin 

ağır düşüncesinin altında kaşlarının 

kemerleri çöküp alnı buruştu. Kapa. 
nan gözlerinin içinden korkunç şey. 
ler geçmişti. 

Saat üç oldu, dördü vurdu, beşe 

yaklaştr. Karşı duvarlarda son ışık 
)ar kızarıyor, ~m bir nocl ağacı gi. 
bi yaldızlanıyOTdu. Ama bn giize1llk 
çok sürmedi. Can sıkıcı bir esmerlik 
çô1oııeye başladı. Odaya görünmeı; 

bir duman dolar gibi oldu. Saatin 
kadranı silindi. Pencere mahkumu 

hfi.lfL yerinde idi ve kim bilir kaç bi. 
illiııci defa: 

- Nerede kaldı? Nerede kaldı 

canım? .•. 
Cümlesini tekrarlıyordu. Fakat bu 

sonuncuda sesi kınlmrş, sözler, bir. 
birine iniltilerden halkalarla eklen. 
miş gibt,-di. 

Sallanarak öteki odaya geçti. Ka. 
pağr açık sobadaki küllenmiş ateşin 

donuk kızıllığına baktr. 
Tam kar§Ida, paslanmış bulutlar 

üstünde bir tek yıldıza gözü ilişti. Bu. 
beklediğinin yıldızı idi. Acı acı gü. 
lümsE:di ve yavaş bir sesle: 

- Tabiat daha sadık! 
Dedi Sonra verdiği hükümden 

utanmış gibi sustu. Bu sözü yersiz: 
ve haksız kullandım sa.myordu. 

A:,<ak göğsünde bir anne yüreği vu. 
rnrak düşündü. Gelmeyişin, gele. 
meyişin bir felaket başlangıcı, umul. 
m adı k bir kaza neticesi olması, akla. 
hele ncdana daha yakındı. 

Deli gibi fırladı. Ayaklannın aL 
tında merdivenler bir çağlıyan hızile 
aktr. Kapı gümledi, Karanlıktan da. 
ha k2ra talihsiz bir gölge sokağy hız. 
Jn geçti. 

• • • 
lki gün ~ıonra Köprü üstünde kar. 

şılaşhlar. Kadın sapa.c;;ağlamdı. Bu. 
nun yakalığını bollaştıran rende sa. 
atler, onun hiç bir tarafına kıyama. 
mışlardr. Pembe ağızda gene o güzel 
gülüş, dişlerde gene o tatlı çakış. 

Pençere mahkumu köprü ile çar. 
pışmış gibi olmuştu. içinde bir sor. 
gu fırtınası kabarıyor; fakat bütün 
sözler hep birden ağzına Jıücum et. 
tikleri için hiç biri çıkamıyor. susıJ. 

yordu. Bir fener ışığından gc~erke'l 
genç kadın: 

- A, dedi. Sen .zayıflamışsın. 
- ! .... 
- Neyin var, neye böyle durgun. 

sun? 
- ! .... 
- Söylesene ne oldun? 

Pençere mahk:Umu o vakit dişleri. 
nin arasından: 

- Uzun sürer diye susuyorum. 
Dedi. 
Şoföre yuvalarının semtini söyle. 

diler. Aralarındaki buzdan duvar e. 
rimeğe başladı. Ka.~ırgalardan önce 
düşen iri, seyrek damlaları andıran 
bir kaç söz konuştular. Daha ilerdP. 
araba durdu. Girdiler. Camlarla bir. 
likte çam dalları aydınlandı. Şimdi 

karşı kar:.ıya bir meşin kanapeye 
yerleşmişlerdi. Genç kadın, o zaman 
ıztırabın oyduğu bu yüzü, daha iyi 
gördü. Oğuldıyan kulaklarında vic. 
danının sesini duydu: 

- Ne yapayım, dedi; ho..~ gör, ge. 
lemedim. 

- Niçin?. 
Göz bebeklerinde bir saniyelik bir 

\ . • .. •. .. • • ..... ,. . .,,.. .. . • • • 4',. •• ' '.. ...... • - ' .. . • • 

SAKARYA (EsktEthamra) sinemasında 
~CVCK GiAL~ OlbA~AIK 

Tamamen renkli bir süperfilm: 

( DANS KORSANLARI ) 
Oynıyanlar: 

" KARiOKA ., filminin yıldızı STEFFi DUNA ve 
Nev - Vorkun en gözde dansörü CHARLES COLLINS 

Parlak vaısıar •.• AşK hulyaları ••• Güzel bir mevzu 

KISA HABERLER 

MilU taaarru! ve ikbsat cemiyeti ta.sar 
rut hattast için hazırlıklara ba.şlo.mıştır. 1 
Hatta kA.nunuevvelin 12 sinde başlıyacak 

tır. 

• Son günlerde bilhassa Karadenlzde mü 
him mikdarda torik tutulmaktadır. Uç ttaı 
yan gilepi yeniden torik yükliyerek ltalynya 
hareket etmiştir . 

• Liman idaresi ihracAt mevsiml dolayı 

sile mevcut tesisatın kA!i gelmediğini göre 
rek 20 mavna yaptırmaya karar verınl§tir. 

• Türkiye milli ve Föniks şirketlerinde tas 
flye muamelesi devam etmektedir. Diğer ta 
rattan vadesi gelınl§ yahut ölUm ve yangın 
gibi hallerde mutazarrır olmuş sigortalılara 
da tazminat verilmektedir. 

• tzmJr nafla şirketler konı!Beri SUruri ls 
tanbul nafta şirketler komlserli~ine tayin 
edilmiştir. 

''(" · ·-....... "t ... ı ... ..> ). ~~ ,' ..... . . ,. ,;, •• t ~ •• : • ... t :, , ...... -· • ,> -~ ........ : .. ~. , .•. 

M ELEK Sinemasında 
Nefis ve mükemmel bir film 

Çapkın Mülazinı 
!ncelik - Neş'e - Zevk ve musiki, harikulade eğlenceli bir mevzu. 

Baş rollerde 

Oüstav Fröhllch - Llda Barova 
Georges Aleksaodır 

Filme ilave: Paramount Dil.nya Haberleri: İspanya güzeli, Avrupa güze
li seçiliyor. 1936 dans müsabakası - Tekniğin şaheseri bir nümune Mek
teb açıldı. ARSENAL • RAS1NG futbol maçı, ve saire ... Yugoslavya Ha
riciye Bakanı Bay Stoyadinoviç ile General Eydemanın Ankara seyahat
leri ve yapılan istikbal merasimi. Yerlerinizi erkenden aldırın. 

Telefon: 4.0868 

• Meşhut suçlar muhakeme usulüne dair 
kanunun birinci maddesi §U §ekllde değişti --------------------------------------------------

rllmiştlr: Adliye teşkJla.tt olan yerlerdeki be lflr::ll:i:l!Bl2l'Zl'a~:!llBl••mml2lS••••••••••a••••ıa 
JedJye hudutıarİ içinde ve panayırlarda ve 
faili o sıra.da veya pek az sonra yakalanan 
kabahat suçlan hakkında da tatbik olunur. 

• Yeni maliye te§kllAtı kanunu ile tabak 

kuk, tahsil, teblllt memurlan, piyade ve sU 
vari tahsildarları ile şube t:ahslldarlan ücre 
te tabi tutulacaklardır. 

• lnhisarlar idaresi içki satanların ruhsat 
tezkerelerini bu ay nlhayetlnde değtşUrmeğe 
karar vermiştir. 

• SUmer Banka bağlı olan fabrikalardan 
Beykoz kundura fabrikası da Fcshıme ve 
Hereke fabrikaları gibi bir şirketin idaresine 
tevdi edilınl§tlr. 

• TahUelye umum mUdUrlllğU Çanakkale 
de Galata burnuna ve Edremitto Bababur 

SARAV Sinenıası 
Gayet kuvvetli bir mevzuu olan ve 1912 senesinde Rusyada bir Rus Pren
sesinin asi bir Kazak tarafından kaçırılması üzerine cereyan eden •baki· 
ki bir dramı musavver 

VOLGA ATEŞLER iÇiNDE 
Güzel .F'ransız filmi başlıyor: Baş rollerde: 

DAN1ELLE DARRlEUX - ALBERT PREJEAN 
1NK!J1NOF - NATHAI.J KOV ANKO 

Büyük bir aşk, macera ve lüks şaheseridir. ., 
llti.veten: Eu son IWKS JURNAL DÜNYA Havadislı>ri 

nuna yeni .fenerler koyacaktır. ~-allEllllilli!mCl••••iilmı•a:mm••••••••••=··~ 
• lbrahlm ağa çayırına dökülen Kadıköy 

ve Haydarpaşa çöpleri bundan sonra Merdi 

venköyle Erenköy arasındaki taş oca.ğma dö Ziraat Bankasında 
kUleceltUr. 

titreyiş, dilinde hafif bir tutkunluk ----------------------
çalışan mütekaitler 

JST ANBUL BELEDIYF.SI 

Şehir Tiqatrosa 
oldu. Merhameti, bir şey uydurmayı 
emretmi<~ti; fakat acı gerçek birden. 
bire ağzından fırladı: 

- Kurtulamadım, sonra çaya da 
tuttular!. 

Dedi. 
Adamcağızın bakışlan pencere ke. 

narındaki halıya saplandı. Orada sa. 
atlerce dura dura ayakları yer etmiş. 
kilime beklemenin acı damgasını vur. 
muştu. 

Demek o, bu balkon kapısında alm 
camlara dayalı görünmez destereler. 
le biçilirken ..... 

Düşüncesinin alt tarafı ansızın ka. 
rardı. içinde bir şeyin keskin bir ağ. 
rı ile kırıldığını duydu. Bu kırılan 
şey galiba bir kalpti ve gene galiba 
içinde adına sevgi denilen nazlı bir 
fidan vardı. 

H. SUha Ciezgin 
~--------------------------=='--

Polls Haberleri 

Başına saksı düştü 
Beyoğlunda Balıkhane sokağında 

11 numaralı evin altından geçen ma. 
nav Mehmedin başına çiçek. saksısı 
düşmüş, başından yaralaıun Mehmet 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

KAHVEDE OTURURKEN - Fa. 
tihte İtfaiye cadde.,.inde oturan 53 
yn;;ında Bekir, Tophanede Şevkinin 

kahvesinde otururken hastalanmış. 

Ueyoğlu hastahanesine kaldırılmış.s:ı 
da biraz sonra ölmüştür. Bekirin 
nezfi dimağiden öldüğü te.sbit edil. 
miştir. 

ÖLDÜRMEK lSTEMlŞ - Beyoğ. 
lunda Kapris sokağında oturan Ha. 
midin kızı Hayriye, eniştesinin ken. 
disiııe öldürmek kastile tabanca çek. 
tiğini iddia etmiştir. 

l\OLUNU KAPTIRDI - Kazhçeş 

mcde mensucat fabrika.sında çalışan 
dokumacı Demir. dün sol kolunu ma. 
kineye kaptırmış, ağır surette yara. 
!anarak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Eğlenceli Köşe 

Zekanıza 

güveniyor musunuz? 
MESELE No. 1 

Gürsoy ailesinde her kızın ne ka
dar kızkardeşi varsa o kadar erkek 
kardeşi var. Her erkek çocuğun da ne 
kadar erkek kardeşi varsa, onun iki 
misli kızkardeşi var. 

SUAL: Gürsoy ailesinde ne kadar 
kız, ne kadar erkek çocuk var? 

CEVAP: (Yarın bu sütunlarda bu
lacaksınız) . 

Hariciyede 
Yeni tayin ve nakiller 

Milano konsolosluğu kançılan Şadan 
Erman, Berlin büyük elçiliği katiple -
rinden Kemal Koç, Moskova büyük el
çiliği konsolosluk şubesi muavin kon -
solosu Fuat Erten merkeze, Tahran bü
yük elçiliği katiplerinden İdris Sabih 
Gezmen Moskova büyük elçiliği katip
liğine, Moskova büyük elçiliği katiple· 
rinden Kenan Gökart Tahran büyük el
çiliği katipliğine, Moskova büyük el -
çiliği Konsolosluk şubesi müdürü Nuri 
Sabit Akçe Prag elçiliği Başkatipliğine, 
Prag elçiliği katiplerinden irfan Sabit 
Berlin büyük elçiliği katipliğine, Ham
burg konsolosluğu kançıları İzzet Tah· 
sin Bükreş elçiliği katipliğine, Bükreş 

elçiliği katiplerinden Ömer Lfıtfi Ham
burg konsolosluğu kançrlarlığına, Mer • 
kezden Cemal Gönen Moskova büyük 
elçiliği konsolosluk şubesi müdürlüğü
ne ve Mehmet Nuri Moskova büyük el· 
çiliği konsolosluk şubesi kançılarhğına 
ve Galip Mübarek Eldem Londra bü -
yük elçiliği katipliğine ve 9 uncu dere· 
cede meslek memuru Fatin Zorlu ihti
sasma binaen yedinci derece ile hukuki 
müşavir muavinliğine nakil ve ?Yin 
kılınmışlardır. 

Ziraat Bankasında ücretli hizmetler· 
de bulunan mütekaitlerden bazılan Bü
yük Millet Meclisine başvurmuşlar, 

kendilerinin tekaüt maaştan bu ücreti 
almakta olmalarından dolayı kesilmiş • 
ken, yetim maaşı alanların bu maaştan 
yan olarak ödendiğini öne sürerek te -

Tebebaşı Dram kısm· 
Bu akşam saat 

20,30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kıımı 

111111111111111 
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11111111~ 
Bu akşam saat 20,30 da MASKAflA 

kaüt aylıklannın da onlar gibi yarı ola· --------------------------
rak ödenmesini istemişlerdir. 

Arzuhal encümeni yetim maaşlan 

yarısının ödenmesi hakkında hususi bir 
kanun olup, umumiyetle tekaüt maaş· 
tarının yarısının verilmesi hakknda bir 
kanun olmadığından bu dileğin mevcut 
kanunlar dairesinde yapılmasına imkan 
görmemiştir. 

Emin Dırama (Yozgat) meselenin 
bir de umumi heyette konuşulmasını is

TAKSİMDE. MAKStM 
TlYATRC"' ..... . 

HALK OPERETi 

16 ikinciteşrinden 
itibaren 

? .... iştirakile 

PIPIÇA 

Büyük operet 

,,..... .......... r:T7:'f: 

tediğinden bugünkü mecliste konuşula· --------------------
caktır. 

Acıklı bir ölüm 
tzmirin tanınmış zahire tüccarların

dan olup şehrimizde de ayni ticaretle 
ve bir un fabrikası işletmekle meşgul -
ken bir kaç yıl önce ölen Şerif zade B. 
Süreyyanm ailesi Maçkada Nayanlı a • 
partımanma yakın Gözüm apartimanın
da oturmakta idi. Rahmetlinin 20-22 
yaşlanndaki kızı Bayan Nüveyre iki 
gün evvel ortadan kaybolmuş ve aile -

işsizlere yardıt11 
.;ııJ' 

Fransız hükumeti bu ayın l.6 ·pııl 
dan itibaren, postalarda yeni bır !' 
çıkarıyor. Bu pullar işsizler 111el1 fi' 
atinedir. Dört çeşit olan bu pııIID(I~· 
üzerinde Fransız büyük adnJ1l1:,e~ ' 
dan Callot'un, Berliöz'nün, r~<ıı'' 
r'ün ve V. Hugo'nan resimJerl 
dır. ci~ 

Bu pullardan ikisinin nüınuııt· 
resimde görüyorsunuz. 

nin bütün araştırmaları boşa çıkmıştı. --------------------
Bayan Nüveyre dün apartıman bahçe -
sinin sık ağaçlıkları arasında ölü olarak 
bulunmuştur. 

Cesette hiç bir yara bere izi yok -
tur; ölümün sebebi henüz kat'i olarak 
bilinmemekle beraber bir zamandanberi 
arasıra nefes darlıkları geçiren Bayan 
Nüveyrenin bahçeye çıkmış bulundu -
ğu bir sırada bir kalp durması yüzün -
den ölmüş olduğu zannediliyor. Bu hu
susta tahkikat yapılmaktadır. Bayan 
Nüveyre iyi yetişmiş. iyi ahlaklı, pek 
sevimli ve güzel bir kızdı. Hıidise her· 
kesi acındrrnuştır. Ailesine taziyetler 
ederiz. 

Bereketli bir doğıı111 d' 

ııı'' Seydişehir, (Hususi) - ıı~;ııtcıı1 
uzun yıllardanberi kaydedı 
bir doğum olmuştur. dl' -1 ~ 

Arabacılık eden Rece~~ a ıctİ ~ ~ 
yurttaşın eşi, biri erkek, dıge!' ~o'f 
olmak üzere bir batında u;bf ~ 
doğıırmuştur. ilçe ebesi, tı dtı' ı 
müdahaleye lüzum hasıl etıne 
cuk!arı almıştır. 1İ del,_ 

Seydişehirliler, bu bereke~ ,~ 
ma çok alaka göstermişlerdıf· 
da >:avrolar da s:ıhhattedir" 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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Eda o~ akfMlll zor ediyor. Er - .~~rt 
teai ırün modistra dudu arasın da bul -
ınm. Ne l'elen var, ne görünen. 

Hafizeyi bile albnış albya bağla • 
IDlf: 

- İ!imiz çok 11la, büyiik bir pqanm .... 
kızının çeyizlerini dikiyoruz! diyerek 
erkenden sokağa fırlamış... öbür gün, 
daha öbürgün ayni hal ... 

Gezmediği semt, dolaımadığı ıeyir 
yeri yok ... Sera$ker kapısı demir par -
ınakltklannrn arkasında borazan meıki 
eden ~ciklerin yanı. 

- Efendi ağabeyler, ne olur, çalsa -
nıza bir Cezair marıı... (Ey Gazileri) 
de bilmiyorsanız yuf sizin ervahmıza! .. 

Onlarda da mukabebe: 
- Olen savul orada.Dt ıimcik onbaıı 

cörecek, yarenlik mi ediyonunuz diye 
topumuza ıamarlan yapııtıracak! .• 

Beyazıt tan basar basmaz Vela mey
danmda tulumba talimi yapan omuz -
daılann omuz başı : 

- Yuuu, bonıcuya bak borucuya. 
Surata kitakse 1 .. 

- Ağznu topla hırlama. Şimdi çul -
leııırıam tepene, panayır itine çeviri -
tiıın seni !.. 

Oradan da Unkape.m köprüsünün 
'-tı; Nizamiye karakolunun yanındaki ı 
h..z.nar kahvesinin karfw: 

- Haao ağa. ı!demo ağa!_ Ayol size 
IÖylüyorum amealar. Kayna.tamm kay

~ kuynığu titretti. Edirnelı:apıama 
~ sırt.laya biliT misiniz?. An. pe
fila IÖy)eyim, üç bin okka gÜnab.ı var! 

- Y rhrl oradan, beli.ya aohma bel -
._.esüzl-

Daha aonnı Siı4aıJcide (Dolmuıa bir 
~!- dolmupı bir adam! .. ) diye bar 
.., beimm byıkçılann emesi: 

- Dayı Knkulesine götürür mülün '"? Eşek herifin cJem.dı enitte beği
~ lniafir gideceğim! .. 

HYi kayıkçılardan da: 
- Get itine; küreii pfw yemeden 
'.L~ - f --L-"lll"ZUDllD gm - ~. 

Eda bütün seyir yerlerini de boyla-

~ H~e çayın; Ba,.........papda 
lııarn bağı; Çrrp1C1; VdeEendi ••. 
llu sıralarda annesi g:idişab bir kat 

~. urtmıf. Eve plmemezliği hafta • 
t lııir, iki geceye .,.jnhaguken üç dört 
~ Üstüste görünmemeğe IJaılamıt-• 
. .4Jcı1 hocuı ve yan ftfadan Hafize
~bile onun yüzünü gördüğü yok. O 
ır....- net-ede olduğun~ ervahilere mi 
~biınd:an, ne naneler yediğinden bi-

li .. 
'•cı. berber~ soWdu ce
~ ~da bet mecidiyeye Lqma der -
~ ~ her sün tepeden bftlaia Y1 • 
~ farilanmııkla ömiir törpüle -
~ ~ olan S-kanm bynaauı 
'..,._ ..._, çelı:mede_ Hacı ne mman 

~ ~ vezecek de bDdi de kur -
~ ?_ Müaliımenm bq ucuna Az -
~ be vakit buyurac.ağmı dört gôrzle 
~e__ 

~ ~ Ay§enin o gÜn]erclSi derece
~ ~ vardakosta.lığını, ilvanmı 
,. ~~~ Bir huri olup çıkım,_. 
~ii" ~ Yll§mak en löbarlarm ör • 
~ f ru en pahalı papaziden. Sırtmda-

Ayşcnin memleketinden geldiği 
seneki lcı:ya.feti 

kallı, 55, 60 mden sonra deli divane o
lup çdamf·-

Hazret Kwnkaprda mı, Samatyada 
mı, hüla.a dedikodu yakaıı açılmrya -
cak ermeni mahaJJelerin.in birinde, hiz
metçi dudusuna bir ev tuttunnuş. O -
rada bulufurlanmt• Gecelerle kalırlar, 
felekten gün çalarlannrş. Ve Çakır, ıa
kaJlryr yolup dunınnuı. 

Bu gi>i kadmlann üç ~İt aşinası 
olclığu ımlilmdur: Paralısı, belalısı, 

sevdalm-
Anenin de paralnı bu &.ili pa~ 

bey; belalısı İse Oirikilerin en ilcridele
rinden Karakulağm Lutfi .•• 

Sevdalısma gelin~ jşte onu bilen 
yok, bir m-- Herhalde alnı perçemli, 
şakağı zülüflü, bıyıklan sümbül bir de
likanlı ama kim? •• Orası ancak Allaha 
ve kendine ayan •• 

Bu mevcutlarla beraber, Çakmn baş
kalanna da fingirdediği, icabına göre 
bir çok büyiik rütbeli zatlar, pa? zade
ler, mirasyedi beylerle işini pişinnek -
ten geri kaldığı da mütevaser .. 

Bunca tarakta bezi olan bir hatun 
elbette evini de unutur, evladım da. 

Hafize, Eda ile bir türlü beş edemi
yor; ona meram anlatnnuyor ... Bu gibi 
meselelerde mezhebi çok geniş, müsa -
adesi pek bol olduğu halde bacak11zın 
çimJeden bu derece yukanya çıkışı, bu 
derece IÖz dinlemeyifi... Artık bu ka -
dan fazla. 

- Amısm gör laztn al, kenann gör 
bezin al-. lllallah ve resul... Ne hali 
vana onu görsün veledi zina! .. diyor. 

Ve yakasını büsbütün boş bırala -
yor. 

Eda bir akıam, her vakitkinden da -
ha erken, ikindi ile akşam ezanı arası 
geliyor. Hafize de o gün evde, çamaşır 
yıkamada. 

Eda: 
~ ~ kadife dallı, kavuk gibi saten 
·~~ lakarpin]eri Ka:raköydeki 
-~ısmarlama ve ayna gibi - Cicianne, ıana mıijdem var! diye-
~'\"~ rek kapıdan içeri giriyor ve müjdesinin 
i~~ ... _ tepesinde, aol yanında, neye dair olduğunu bildiriyor: 
~!-:"•. llogül, ınenekte, papatya elmu (Arkası tıar) 
ı:t-iillii Y'nunda iki sıra beıibirarada. ---------------------.,.tlii l'lı orta. da, , __ .. _1_ •• 

~ ..,_ }'llicu m pıruuu.au:, .zum • 
~~ -1 tlu tavuıkuşu boroş; sol ta-
~ İf' bn saat kö.tek. K.ollannda 

~ ~.':.;; ayar albn bilezikler ... 
~11 baık, bu hangi vezirin kü -

' 1til\ ~ ~, gelini diye ıata kal. 
~ ıç yüzünü <!e çrtlab vere-

b ~· 
~de ~en, saçı sakalı ağartb -
~ t~ a .. Uslanamamıı, horoz öl -
~ ~ ~l~Prü"._tüde lcaJmıt makule -
~ ~ I\~ ~la ricali, Şurayı Dev -S!li llli.i l ?a.iresi azası, mabeyinde
~·~-.._ ~~1Plerden birinin adanu, 
~ "'- ""<llt tlcy . . de "-!- • 

Bursa mekt u11çuluğu 
Süleyman Nazif Bursa viUiyeti 

mektupçu.su idi; lrlc§rutiyettmı sonra 
bu. vazifeden almdı, yerine Hüseyin 
Siret tayhı edildi; Dahiliye 11.azırı Hal• 
1...-ı Bey, lmna ait kağıdı imzalarken 
Bursa mektupçuluğuna bir şairin y e
rine ba§ka bir şairin tayin edilme kte 
olduğumm farJ..ıruı t•arınoa bir y andan 
imzayı bastı, bir yand.an d.a şu eski 
beıflti m11ı.ldamlı: 

Çin ildhlacı arasında 
T-~-Z'·I•. : J· 

üç taraflı bir ~ 
misak 

yapıldıf.. 
Cinlilere göre ölü
ler her gece gelip 
tarlalardan pirinç 

toplarlarmış! 
Çin bugün dünyanın en esrarlı 

memleketi olarak devam etmektedir. 
Tarihi cf:sanelerden ibaret olan bu. 
günkü Çinin bütün hayatı esraren. 
gizdir. 

Çinin bu esrarengiz hayatını teş. 
kil eden şey din mistikliği içinde bo. 
ğulnıu:j olmasıdır. Bugün Çinde bir 
çok din vardır ve millet, dinlerine 
göre parçalara ayrılır. 

Çinde seyahat etmiş olan bir Av. 
rupah şöyle anlatıyor: 

YENi ÇIN DiNi 
Karşımdaki bir gençti: 
- Budizm babalanmızın dini idi, 

diyor. --------------------------------------------------------------------

Sordum: Astrakan' dan Hazer denizine kanal 
- Demek siz Konf uçyus ·dinin. 

densiniz? 
- Hayır. 

- O halde? 
- Buda. dini de, Konfuçyus di. 

ni de asrın ihtiyaçlarına cevap ver.-• 
miyor. Ben ''Raodaist,, im. Kaodst 
dini, bugünkü Çin gençliğinin dini. 
dir. 

Yeni dinin mabedinde üç Allah 
birleştirilmiştir: Konfuçyos, Buda 
ve lsa. Bu suretle ~yasette "üç ta. 
raflı misak,, adı verilen anlaşmalar3 
ben7..er bir şey yapılmış oluyor. 

"GAGALI SEPET., 
Kaoda dininde Buda ve Konfuç. 

yu..:; dininden ahnmış bir çok şeyler 
vardır. l\fe.cıela, Kaoda mabedinde .Je 
Buda mabetlerinde olduğu gibi bir 
"Gagalı sepet,, vardır. Bu sepet Çin. 
lilerce çok mukaddestir. Bunun h'" 
efı:-anesi vardır: 

Buda, '1nsan öldükten sonrR 
dünyaya gelir ve ektiklerini biçer ... 
demiştir. Çinliler bu söze inanarak 
ölülerinin gelip tarlalardan mahsu~ 

topladıklannr düşünürler. Onun için 
her mabette bir gagalı sepet bulunur. 
Bu sepet yanından kulplu adi bir 
sepettir. Çinliler, Ölülerin her gec~ 
gelip mabetten bu sepeti alarak, tar. 
laya pirinç t-Oplamağa gittiklerine 
inanırlar. Onlara göre ölüler, tar. 
ladan pirinç topladıktan sonra onla. 
rı alıp öteki dünyaya götürürler, se. 
peti de mabetlere bırakırlar ... 

Ölülerin tarlalardan pirinç ton 
lamalarına gelince: bunun sebebi. 
Çinde en fazla ekilen, bi~ilen ve ye. 
nen ~eyin pirinç olmasıdır. 

•• sevimli uç 

Bu bir Japon kızıdır, fakat Al·. 
rupa 1ı kıyafetinde giyinmiştir. Ya. 
nında da iki küçük arslan yavrusu 
Yar. 

A.strakandan Hazer denizine ka. ga deltasında balıkçılığa büyük engel 
dar en doğru ve en emin yolu teşkil olmaktan hali kalmamakta idi. Be.. 
eden Belinsk kanalının kazılma ame. Iinsk kanalı, ringa balıklarına eski 
liyesi bitirilmiştir. yollarını açmaktadır. 

102 kilometre uzunluğunda olan Ringa balığı sürüleri için yeniden 
bu kanalin, Şimalt Hazer denizi ba. en iyi şerait altında yumurtalannT bt. 
lıkçılığı üzerinde büyük bir ehemmi. rakabilecekleri eski mıntakaya döne. 
yeti vardır. Şimali Hazer denizi ba. bilmek imkanı yeniden husule gel. 
hkçdannın yüzde yetmişi, Volga del. miştir. 

tasında bu kanalden istifade etmeğe Bundan baŞka, bilhassa şarkt mm. 
başlamışlardır. Bu kanalın vücuda takalardan gelen balık nakliyatı Be. 
getirilmesi yüzünden yolun kısalması ral nehri üzerinde kain Guriev şeb .. 
dolayısile nakliyattan yapılan tasar. li118k kanalı yoluyla. ynpılacaktu •• U 
ruf ve aynı zamanda Şimali Hazer rinden Astrakana kadar olan yol, 
denizi ile Ural - Hazer mıntakası ba. Belinsk kanalile bugün 4SO kilomet. 
hkçıhğında vukua gelen inkişaf, se. reye kadar inmiştir. Halbuki evvel. 
nevi dört buçuk milyon ruble kıyme. ce gemiler, esas su yolunu takip e. 
tinde olarak hesap edilmektedir. derek aym iki nokta arasında 680 

Hazer denizindeki Belinsk Stğhğı, kilometre katetmek mecburiyetinde 
yumurtalarını bırakmak üzere oray'l bulunmakta idiler. 
gelen ringa balıklarının bolluğu ile ---------------------
meşhurdu. Bu mıntakanın kumh ._Karıncaların Hayatı 
tlolmağa başlaması üzerine, rlng ı. 11 0 .. . l 
balıklan yollarını değiştirmeğe mec. un ve .Yann Kitaplarmdandır 
bur olmuşlardı, ki bu binnetice Vol. Fıyatt 75 kuruştur 

işaretler: 
-.. ... '-' -- ,_,, -

Bebek ve çiçek 
El san• atları sergisi binasında do

la~ıyorduk. 
Vitrinlerde el emeğinin bütün gü

zelliğini taşıyan ve artistik zahmetin 
insan ruhunda bıraktığı izlerden bi
rer nümune olan eserleri seyredi -
yorduk. Bir arkadaşnn hayretle sor
du: 

··- Pek ala burası el san'atları 
sergisi; fakat bu çiçekl~re ne lüzum 
var. Bahçıvanlık da el san'atlarm
dan biri miL 

Bu konuşma iizerine hep dur . 
duk. Ve gözlerimiz vitrinlere yaslan
dı. Önümüzdeki çiçekleri dikkatli, dik 
katli süzüyorduk.Camların ardında e
bedi bir tazelik, ve bahar hislerile gü
lümser gibi bakan demetler vardı. 
Güller, menekşeler sanki yamn saat 
önce bir daldan koparılmış gibi idi ... 
Espiri yapmaktan hoşlanmıyan ar -
kadaşı şaşırtan güzellik de zaten bu 
canlılığın ifadesi değil miydi?. 

Sadri Ertem 
hissini vermiyor. Fakat insanı göz. 
]erinden vitrinlere mıhlayor. Vitri • 
nin ardında yüzde yüz yerli olan tip
ler, yerli olan vasıtalarla size gülüm-

,..süyor. Bebeklerle karşı karşıyasınız. 
Arkasında kepenekli bir Türk çoba• 
nı; Ankara yerlileri hem konuşuyor• 
lar, hem de bir kadın armut veriyor~ 
Küçük çamur parçalarının bu kadar 
manalı olduğunu pek az görmüşüz .. 
dür. Küfelik sarhoş insanın bir ar • 
tist ruhile karşılaştığını derhal his • 
sediyor. 

İstanbul bebek sergisinde birinci· 
liği kazanan Bayan Zehra Müfidin 
böcek, kapluır.hağa, kaplan bebek • 
leri de ayrıca insanı alakadar edi • 
yor. 

ÜÜ§Ünüyorum mekteplerde bil • 
hassa Kız Enstitülerinde bebek işle
rini tamim etmek herhalde zararlı 

olmasa gerektir. Çünkü bugün sade
ce vitrinlerde yaşıyan bu güzel eser· 
ler memlekette cocuk mevcut bu • 
lundukca gayet geniş bir iş sahası 
teşkil edecektir. 

lt__. ~ Çab-rq ıamın vır eski zen-
'"-' Öt)~· , ••• 

;_, ınc ki adamca"' .. l .... 
"e ka gızın gon unu 

Pıvenniş 

teliı:ı, torun .:hlbi olan sa • 

Gitti Mecnun Jıanci dehri bana 1snwr-
1adı; 

Bir harap evdir Juılır diva;ıedeıı dioo .. 
ncye!I 

Bu sevimli Japon kız1, arslan yav. 
rulanna kendi elile ne güzel yemek. 
ler yediriyor, onları besliyor, ve bü. 
y\idiikleri zaman d:ı onların yanına 

aynı dostlukla yana._."3.bileceğini zan. 
nediyor. 

Bu güzel çiçekler bir tarladan de
ğil, artistik bir ruhun eseri idi. Ba -
yan Münire bu çiçikleri hissin hah -
çesinde emekle toplryar~ yetiştir -
mişti ... 

• •• 
Bir ba§ka vitrin insana aldanmak 

Sun 'i ile tabiinin güzelliğini ve • 
ren iki Türk artistini şükranla anı • 
Y,orum. 
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üçük sanatlar ongresi 

dün açıldı 
. Şark Ekspresindeki 

öGLE :NEŞRn.ATl: CiNAYET 
(tlstyanı 1 incide) Bundan sonra encllmenler çalı§Jllı· 

Saat 12,30 plAkla tUrk muıılkat. 12"50 ha 
vadls. 13,05 plA.kl& hafif mllzik. 13,23 -H 
muhtellt plf'ı.k nc~yntı. 

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: _3 9-n::::::::::::::::::::=::.-:~:::::::c:::::::. ................................................. ············-·--·······---·················· ................................................. ····--···· ................................ -.... . 
Q&lışmakta, ayakta durmak için çır- ya ba.§lamışlardır. Yarın da çalışma
mmaktadırlar. Mesailerinin mllkMa- larma. devam edeceklerdir. Cumartesi 

arzu ettiğimiz gckildc göremiyor. gUnU saat 9,5 da. ikincl bir toplantı 
lar. Emelimiz emeklerini, iç piyasada yapılacaktır. 
~e mtlmkiln olanlarını da dıa piyasada Kongrenin ehemmiyetle Ur.erinde 
bymetlendirmektir. duracağı kanun projesinin birinci mad 

DEVLETÇiLiK PRENBIBIM!Z desinde kUçUk san'at veya meslek er-
Memlekctimlzde bUyUk endilstri babı §U eektlde tarif olunmaktadır: 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 pllkla daııa muslldsl. 19,30 
Spor musahabclcrt: Eşref Şefik tarafından 
20,00 Türk musiki heyeti. 20,30 Vedia.. Rıza 
ve arkalanaln ta.ratmdan tUrk mwdklıılat ve 
halk oarkılan. 21,00 orkestra. 
ı - SpcndJarott: (Kazak mar§ı). 2 -

Strausıı: (Mavi Tunn) vals. 3 - Arleslenne 
No. 20. 4 - Poggi :(Melodi romantik). 5 -
Dvorak: (Slav da.nsı). 6 - 1ppolit-tvaııo!t 

o(Ka!kas eavtU). 

YAZAN: 
Agatha Christle - -Puaro: 
- Siz de aklınızı kaybedip, Miralay J 

ATmıtrong'un bıhçeıinde bahçıvanlık 

ettiğintıi unuttunuz mu acaba? 
- Onların bahçeleri yoktu. 
- O halde aıçılan idiniz... 1 
- Atçılık klm, bei'ı kimi Hayır, ben 

Armatrong'lann evinde hiç çahımadım. 
Fakat, anlıyorum ki ben bu trende bir 

lngilizceden çeviren: 
V. G. 

Misters Hubbard'm sesi kesilince 
Puaro ayağa kalktı. 

Kondüktör kapının yanında dur -
muştu. Puaroya sordu: 

- Müsaade eder misiniz kalayım? 
- Kal ya, Mişel. 
Sonra öksUrdü, sesini açtı, söze bat

Jadı: 

( A rka.~ı var) 

Polltıkıun bugünün bUyUk milll davası "MiJ.Btakfllen kendi nam ve heBa
jıalinde takip edilirken elişleri ve kU· bina ,,e kendi mu'uUyetı tahtında e. 
cUk sa.n'atlan ihmal etmek çok hatalı vfnde "611" bi§kıa bir yerde teft'iki 8G

blr hareket olurdu. HUk<trnet asla bu nayi kanununun fllmu'ZU. dahiline gir. 
ataya dilşmemi§tlr. Bu noktayı nazar miyccck §ekil® 4ileai efradı OO'JIG oi.. 

jlanmzda chemmJyctle tebarUz ettir- le8'i efradı olmıyan çsro.k oo ka\falann 
mek isterim. bu kıanunda ya:ılı meslek ,,o meslek-

Saat 22,00 PlAkla sololar, 22,30 Ajans ve 
borsa lınberlcrl. 23,00 Son. iıtlına teıkil ediyorum. . Neler oluyor,--------------

Biz; kendi öz prcrudplerimiz bakı- Zerden birini, errwği t1e ihtl!Mını Jcul. 
mmdan dcvletı:lylz, fakat mUlklyeti, ?anarak icra eden vo ima.l ettiği eşya.. 
ferdi mesaiyi, emek dcterinl temel dt. yı M.ıtılığ<:ı çı.karmağı me8lek edinen 
)'8 alan devletçiyiz. Bizim pollttkamı· kitMc 'kllçilk ltan'at veya meslek crba
.mı karakteristiği yapıcı ve yaptırıcı bındandır.,, 
olınasJdır. Kanunda, k&lfalık1 çıraklık ve us-

BUytlk sanayi Jılerfnde bunlardan talık sıfat ve eartlan ayrı ayrı ta.srih 
blri:nclal, kUçUk aanaylde iktnclıt, dev· edilnıekte ve kUçUk u.n1atıar muhtelif 
Jetin bUttlıı t<!şkllltı ve lmklnla.n ge- gubelere ayn1maktadır. Projede aan
ıek b1r1nclııinde gerek tkinclsfnde, da. atkArlara kredi açılması iQln mUesse
tma. millt menf aaUn gösterdiği i8Uka- se teekili ve ltU~Uk u.n'atlann hlmaye
mette fertler.iıı dalma emrfttde ve hfz,, ei eeaslı surette gözden geçirllmekte-
metlndedir. dir. 
IW<}t)K 8AN'A'l'LA1U KORUMAK .................. -..... ......... --........................... _._ _ _... 

ICIN Y ·ık•• d b• t 
Küçfik sanayiiınizin bugünkü vazı. eşı oy e ır ren 

Jeti karşısında mazinin ve tarınin bü- k }d 
ytlk mes'uliyetleri vardrr. KapitüJa...,_ azası o u 
yonla.rtla.n, eski devrin Uıinal ve şuur- (Vstyam. 1 itıôide) 
8UZluğundan doğan zaafların mes'uli- maralı ve makinist Şakir Arifin ida. 
'8ti değil, btııilan en az zamanda ta. re ettigi lokomotif, 340 numarah ve 
mh- ve ıslah etmek ~ve vazifesi, makinist Osman llyasm idaresindeki 
aınhttrlyet nesline dU.sUyor. Btita.da lokomotife, manevra yaparken bin. 
ba şerefli istikamette pl8.nlı biı' savaş dirmiştir. 

1:ertibt için toplaıımış btıltiıiuyonız. Çarpışma, çok şiddetli ve ani oL 
Bugnn mvKler değiŞmfştir. Teknik de- muş, vagon aımlarının kırılması 
fliitı.işt:fr. büyük bir gürlütü husule getirmiş, 

Pratik oıata.K iŞi ele 8.ldiğmuz m - bundan sonra yolculann bağırışmn 
man ilk ağızda bu kollarda çalışan ye trenden atlamaları başlamıştır. 
vatlL:tıdnslarm sermaye noksanını gö- 333 numaralı trenin altmış kilo. 
rUyoruz. Bu vatiı.n6aşlara sermaye va- metre süratlc geldiği, i>nündeki loko. 
detmek doğru bir hareket olamaz. ıra- motife yaklaşırken süratlni kesmek 
kat hic olıruınm :m.utıta..ıı oldu.klN"l ne. istemişse ae :ıncalC ofuz kilornetreyl' 
diyi kalay, ucw; ve böl olarak'. temin kadar at.lşürebilmiş olduğu söylen. 
=ni izhara: mecburuz ve ihmr e- mektedir. 

Y APILA.OAK TEŞKILA.T Çarpışma esnasrnda yolcolardaıı 
San'atkfi.rla.rmm.a muhtaç olacak- Galip adında biri diz kapağından, :ı. 

lan :rehberliği, yardımı da yapmak ı. teşçi Lütfi de sağ kalçasından yara. 
ç.i.ıı vekfılet bünyesinde bir teşkilat vü- lanm1şlardır. Lütfinin yarası çok ha. 
cuda getireceğiz. Ressamlardan ve fittir. Galibin muayenesi yapılmış 
telmisye.nlerden mürekkep olacak 0 _ ve röntkenle baktınlmasına lüzum 
lan bti tcŞkfiftt, san.tat, ticaret, piyasa görülmüştür. 
orijinfilite, milli :teıik estetilf ve haki. Kazayı müteakip şirket memurla. 
ki kl)tınet ba.kmıındtliı en iyi madelleri rrndan Kamil, hadise mahalline gele 
tesbit edecek ve en C1ionomik iiiifil tek rek tahkikat yapmış, Yeşilköy polisi 
niği ile alıi.kadarla.ra. yapacaktır. de alflkadarların ifadelerini almıştır. 

lktisa.t vekaletinin her kongrede !{azadan sonra bir müddet tren işle. 
an'ane halinde tekrarladığı bir sözü memiş, yolcular muhtelit katarla Is. 
vardır. Sözlerim.izi bitirmezden evvel tanbula götürülmUşlerdir. 
bu sözü burada da tekrar etmek vazi
femlz;dir. KAZA NASIL OLDU? .. 

YARIN 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 plAkla tilrk muafktsl. 12,50 ha 
vadle. 13,05 plll.kla hafit mUzlk. 13,25-14,00 
muhtelif plD.k ne§rlyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,80 PllUd& dans muslkl.d. 19,80 
konferans: Çocuk Esirgeme kurumu namma 
20,00 Saz heycU. 20,!0 Müzeyyen ve arka. 
daşlan taratmdan tUrk muslkl.sl ve ııaık pr 
kılan. 21, :O orkestra. 

1 - ROasüılı (Vilhelm Teli). 
2 - Borodin: (Pren.a tgor) operasmm ko 

rosu 
3 - Dorôdüı: (Slav aerertadı). 
4 - Verdi: (Ayda) operaemdan parçalar. 
6 - Cbopin: (Şan.son Triıl) 

6 - Granadoa: (.İBpanyol danm). 
7 - Grosmıann: {Le Spectre du Guerrler) 
• - ScbubCrt: (Aekei1 ~). 
Saat 22,00 p!Akla ııo1olar. 22,30 ajans ve 

borsa haberleri. 23.C>O Soiı. 

BORSA 
12-10. 936 

lllzalannda Jlldnı lfa,reUJ olanlar, .... 
rinde mUAıtıele sörenlel'fü. Ballllmlaı 
... , ı.ı de kapaıut eabf 11,yaUanı m. 

PARALAR 
• 8terlln 1116. • ŞillnAvws 
•DoJar 1B8- tUrya ı!t .-

•Frank 117- •Mark 26.-
•Ibet ıso.- •Zloti 2000 
• Belçika Fr. 66,- •Pengo 28-
•Drihmı ııa.- •Ley Ji,-
• tmı:re P'r'. fı7fı,- • Dliiar rıo.-
•Le•& 'j)l;- Ten Hi ... 
•Florin 66,- • Krontsv99 ırJ -
•KronÇek. 78- •AJtm 990-

Pezeta 16- • Baıiltfiot 242 -

ÇEKLER 
• Uıibt!N 618 - • Vlj'aiüi U81. 
• Nff'JOl'Jr 0.79fı • lladiid 7'8 
•Paıv ı 7 ı rı •BerUD l ,Y796 
•HllAno 1M2l • V&rf(ml • 2:-i 
• BfQkaeJ 4.70 s • Budapefte t,82 i 
• Atlna 88 987 tı •Bfllı:nıl 10076 
•oment il 46!~ • eetg?ad ıu 8t87 
•Sof18 lll>.2:>26 • Yolıobamlı 2 79 
• Amsterdam 147ıl2 • Moelıcma 2j7') 
• Prajl 2261 •Btokholm U6ı 

ESHAM 

• le Bankası ıo oo rramn1 "·oo 
• Anadolu llt.60 • Ç!meıttb ıe.oo 
RejJ BO ı Onyott Del: 000 
Şlr. Bayrty -.00 Şarlı: Del 0,00 

lı!erlı:es Bank S9.{J(I Balya tXJ 
U, Slgörtli .00 Ş&tk DL ~ J (X) 

MUzakerelerifılz ve kararlarınız ke
mali dikkatle takip edilecek, na.zarı i
tibara alınacaktır. Bunlardan kanun 
şekline komnnsı icap edenler, proje ha 
lindc milli hA.kimiycti temsil eden Bü
Yük Millet Meclisine arzolunarak ka
nunt şekil e.Imalarına dclii.let edHeceJı'.. 
tir. (Alkış1ar) 

Büyük ve feci kazanın insanca za. PoııamCll>b ·-Ot> T81etcm .00 

KONGRENiN DVNKtJ MESAiSi 
Celal Bayar'ın nutku §iddetli lı.lkış

larla karşılanmıştır. Bundan sonra mu 
rahhaslardnn birisinin Atatürk'e ve 
BaŞvekUe k ongrenin ta.Zimlerinin bil
dirilmesi t eklifi murahhasların ittlfa. 
kile Ve tılkrfjlatı arasında kabul olun
muş, Celft.1 Baynr'a da alenen t e.,c;ekkUr 
edilnıi§tir. 

Bundan sonra intihap yapılmış ve 
kongre katiplikler ine Edirneden Şa
kir Rahmi, 1zmirc1en Kazım, 1s tanbul
dan Kazım, İÇelden Ali Gtı.lip, Eskişe
hirden Oğuz seçilmiı;ılcrdir. 

yia t Termemlş olması şayanı şUkran ıt--,-.-tl_k_r_a_z-la-r--''--"-·T-a-h--=-v...:.ll_le-r-'--ll 
olmakla beraber, üzerinde has.coıasi. 

• 193! T.Hor. I ~ 82:'1 a:Ielrtrtk W,U, 
yetlc durmak icabetmektedlr. Henfü: r. • • • • o 21 ıı!ı rramn1 ıu.10 
kazanın sebebi anlaşılamamıştır. Çar. • • • m ~2!: Ribtım •.Ot> 
pan t~nin makinist Ye diğer memur. ı.tDt.Daıim 9 ı,UO • Aiü.do.lo t 4~00 
Jarr, trenin geçebileceği işaretini n. Ergeni hUk. i*R.Ou • Anadolu n 42 tıJ 

ten Silmaforun açık bulunduğunu 1'l2S A M - GO Anadolu m hlU 
s. Erzurum 10 '2b MUmeaall A 4() 2,:, söy1emel<teiUrler. I Samafor kap:ıh ._ __ , __________ -' 

iken trenin geçmemesi lazım geldiği. ~ıııiııiııiıiııliiiiıııiıiıii..._..,......,..,ıiıiiiıııifiiiıımiı-..., ... 
11e göre, 833 numaralı trenin makinis. 
ti, ya samaf ora dikkat etmemiştir 
ve yahut samafor hakikaten açık bu. 
lunuyordu. 

OUMA Ownarteeı 

Takvim ıs ıı. Teı. ı4 n. Te1. 
======121 Şaban 28 Şaban 

GUii ootujii 6 45 6 46 
340 numaralı tren, aynı hat üze. GUıi tiibji 16,53 16,Si! 

rinae manevra yaparken satnaforun S&b&b rıamiii 6,00 6 Ol 
fennen nçrk bulunmasına imkan ol. ~edt ~~ 11 SS 11 59 

14,:.6 14;S6 
mnmnsr tn:ııfn gelmektedir. işte ka. Altjam namazı l 6,5J 16 52 
zanıri iç yUrunil ayaınlat.'ıcak meseU. Tatai fiiiiiüi ı 8 27 l 8 26 

Bu liu.ıı:ıtısta J'Rptığrmtz tahl<ikat ı.müİi 5 ö.~ 5 04 
Y ıım ıec;en gunıeii B l 8 S t 9 

göre, safnnfor, hazan nliikadar me. Yilıii kiilaıı gunıeri 41 46 
murun haberi olmadan kalkabilir. Ru ~-ııiıiiiiiiliiiiiiiıiiııiiiiiiliiıl.iiılıiiiliiiiiiiiiii••liııiiiiiiw,.! 

Allah atlana? Anlatır mraınız bira:ı ba
na? 

- Dedilintı cibl, çok garip feyler 
oluyor. Sanki deliler arasında kaldık'. 
Sl.ıln Ra~et hakkında bir fikriniz vat 
mıdır? 

- Hayır, hiç bir fikrltn yok. Size blr 
ıey MSyUyeyim mi? Vatlahl ben bu o
lup bltertlerden bir ıey anlamıyorum ... 

TabU, trendeki yolcuların hepsinden 
1Uphe etmek olmaz. Fakat katıl klm1 
Bunu tayiıt etmenin lnıklru yok gibi 
geliyor bina ... Bu itin içinden natı1 ~ık· 
tınız, bunu merak ediyorum ben ... 

- DUtUnUp buldum. 
- Anlıyorum. 81.ı zeki blr adam11 • 

nı.1. 

- Rica ederim, mahcup edlyonunuz 
dof tuıu. Sizin lc:attıruzda benlm le -
k!mdan bahso1unabilir mi? Esasen, bu 
mesele tamamile halledilmit değildir. 
Katilin kim olduğunu henüz bilrniyo • 
ruz. 

- Beni biT kenara brrakm, benden 
başka bu trende daha iki kişi var ki kim 
ve ne olduklarını hala anlanu1 değilsi
niz. 

- Kim bunlar? 
- ihtiyar Amerikalı kadınla hizmet-

çi kadın. Galiba onlardan hiç tüphe et
miyoraunuz? 

- Evet, onları da Armstrong ailesi -
nin çamaprcı "Ye aşçısı olarak ele ala
biliriz. 

- Daha neler işiteceğim! dedim ya, 
deliler arasında kaldım ben burada. 

Buk da Puaroya: 
- Hakikaten iti çok ileri vardınyor

sun t dedi. 
Puaro ona döndU: 

- Sen ne anlaTsm t söyle bakayım: 
Raçd'i kim öldürdü? biliyor musun 
sanki sen! 

- Ya sen biliyor musun 1 
- Biliyorum ya 1 Çoktan biliyorum ... 
Onu anlamıyacak ne var! Ama söy

lesem inanmazsın. Size ne dersiniz, 
Mister Hardman? 

- Vallahi bilmem, katil şudur veya 
budur diyemem ... 

Bir iki saniye geçti, Puaro Hard • 
rnan'a dönerek: 

- Gidip bütün yolcuları buraya ça
ğınr mısırın:, Miiter Hardman? Aklım
da iKi çarei hal var. Bunları herkesin 
önUnde ottaya koymak istiyorum. 

iV 

Yolcular lJirer tiirer geldiler ve ye
mek salonundaki maaalara islien'ilcleri 
çekip otufdular, Hepsinin yüzleri en • 
di§e ve kınku içltide idi. tneçli ltadrn 
c'iunruıdan ağlıyor, Misters Hubbard da 
onu teselliye çalı§ıyordü ! 

- Biru cesaretini topla ... Meralt et
me, her §ey Hallolunacali... Ariimıraa 

bir katil var, bunu hepimiz biliyoruz. 
Aama katil sen değilsin .. Böyle lHr ciı • 
naycti senden ummal< delilii olur ..• 

btanbuJ tlr.arf't "" &ahlrr bor1'Uındıl dU. 
mııan~le (Ören (kllo) mnddl"IPrı 

Nev'i: 

Buğday (ywmıtak) 5,8 
,, (.ert.) 5,20 

İntihaptan sonra İktisat vekaleti 
tarafıtıdan evvelce hnzırlanmıa olan 
rapor okunmuştur. Bu raporda küçük 
san'atlnnn tarihçesi, bugünkü vaziye
ti anlatılmakta, kongrenin kararları
fıtn kür.ilk san'n.tlar kanun p rojesine 
~ ns it tihaz edilecavi zikrolunınakLı
dır. 

but telin çekilmesi ile miimkün olur. 
Du tehlikenin 'faki olma~mdan dolayı 
eks~rH•:t çift, yani btri ihtiyat olmak 
iizere • Jr1cccf gnhnda olduihr gibi ikf 
s amafor tes is edilmek lflZlrn gelmek 
tedir. 

sonrn aydınlanmış bulunaciiktrr. Arpa Ttiılfya 4 

5,27,5 
5,33 

Raporun okunmasından sonra ~n
cümenler intihabı yapılnm.ıtır. Bu sı
rada Konya rneb'usu Cemal, lokanta
cılığın do. kür.tik san'atlar arasında yer 
almasını teklif ve t emenni etmiş ve 
btı teklif kabul olunmuştur. 

Aksi takdirde, her hangi bir şah ıı 

kastan veya bilmiyerck snmnforu kal. 
dırarnk makinis ti şaşırtabilir ve bin. 
netice feci hir ka1.a ya sebebiyet ver. 
miş olur. l>iin akşamki ka1 .. ının :.e. 
hepleri, hu noktaların tetkikindenj 

llADISE MEŞllUT OiJRtJM ,, Anadol 4,S 4,ıo 
OLAlllLIR iJJI? But-tak 4,20 

Kazada bir ölüm aki olmadığına Çavdar Anadol 4 4,2 
göre çarpışmada mesut görülenlerin Muııt (ıan) 3;37,S 
rne)1ut cürüm kanununa tevfikan k.utremi 12,3 
muhakeme edilmeleri mümkün olma. keten tôhumu 8,?0 8,26 
sı muhtemeldir. Yalnız Galibin ya. K-eçi kılı 57,20 
rasınrn dereces i bunda müessir ola. Tiftik Kastamonu l!ö 
bilecektir. Bu da bugün yaralının " (rml) 110 118 

m unyene in den s onra Yerilecek rapor 
1 
...... z .. e..,y ... t .. in,.ya-ğı ... yilılieiıİİilıC!l".-Jc•''._·k ... '1•5.,.....,,.s .. o....,.-..ı 

ile anlaşllnuş olacakbr, 

K liltllr ı ,ıerl 

ilk okulıa1da öğretilecek 
yazı dersleri rçin 

Bakanlık bir kıla
vuz hazırladı 

KültUr bakanlığı yeni ilk okul prog· 
rarrtındaki yazı tedrlsatinı daha a~ık ve 
nUttıutıeler1e gasteren bir yatı ktlavu • 
zu yazdırmağa karar vetın1§ ve bunu 
Gazi Terbiye Enıt!tUsU resim işi öğ • 
retmeı\lerinden İsmail Hakkı, Hayttıl • 
lah Oazt Tetblye Enstltüsil ispekter • 
terinden Feyziderı milrckkep d~rt kiti• 
lik bir komisyona havale etml§tl. 

Komisyon çalıımasrnı bitirnılş ve ki· 
tabı hazrrlamııtır. Kitapta bir çok yası 
nümuneleri, yazı tekniği ve yazı me • 
todlatt vardır. 

Yakında De.-ltt Basım Evi tarafıtı• 
dan basılarak bütün okullara gönderi -
lecckttir , 

Yaltsek ö/retmen 
okuiu binası 

Gelecek fstanbut yOk~ek öğretntlfl 
okul bi.ri.A te§kU!tındi bazı yenflikftf 
yapıJacaktır. :Bugün mevcut olan yü1' • 
sek öğtetmen oku1u binasına V eta6' 
Evkafa ait bulunan ve 70-80 bltı Ut' 
kıymetindeki bina Htıtt alıttarak bu o' 
la ek1enecekHr. 

Bina eklendikten aonra b{nada ve D' 

kul tetki11tı modem l»r §ekilde dUıel' 
tffecektir. 

Hukuk Fakültesinde 
Univer11ite hukuk fakülteıinin , 

yıla sıkması dolayısile fakültede h,;' 
lıklara devaııı edilmetkedir, 

Ortada dönen ıayialara göre falı~ 
dön yıla iıktıktan eonra birinci 11ıP'~, 
bir imtihan yapılması ku'/'fetle tr1ul'; 
temeldir. Bunun ne tekilde yapil•" , 
yakında baıtanlık tarafından bildirtıe 
celıitirı ;t4' 

HuJfUJf falfUltUlhin ikinci sıtu.fı ~ 
bügUnitli .--uıy~t ae üsul istattsti:O. 
aevletler umutnt hultuku aetai akU 
tftiilttadıf. /,;#' 

IJıi dttsietln bu sınıfta oıtutu1~ 
sr yefil f alttifte mÜfteciat progra 16' 
yapılah değfŞftleletc fiazafan öaşk•ıJıı • 
sınıfta oktulması ihtimali vardıi'~ 6' 
nun kat'i şekli bir hafta içinde b 
lacaktır. tıi • 

Diğer taraftan söyiendiğine glir~~ 
rinci sınıfta imtihan yapıldığı gibi~ 
ci aınrlta da imtihan yapılması tıu 
le muhtemeldir. ı 

Ot ta tJkul 1Jğ1l!tmltıll'' 
arasında ,1 

xaatköy liirınci orta oku1~ ır~f ll 
ca öğretmeni Şahap, PertevnıY\ I' 
jimnastik öğretmeni Kazım Fatı rıı'" 
okuluna ilaveten jimnastik ögret ı;ıl 
liğine, Fatih orta okulu dyaz1yt

81 
~ 

men!iğıne İsmail Orhan, Bflkır1' 0~tY 
okulu sekreteri Kerim Fatih oittıs ,er 
sekreterliğine, 'üeykoz orta ?f<.i1 ci i 
reteri M~hmet Ali Usküdar. ılc1;ıerô1' 
okut sekreterliğine tayin ec1ılt11 1 

dfl1 
Rusçadan bir BI~ 

1 
tarihi eseri tercDff' 

edılıyor ~ 
Kültür D&kanhği Beyaı 11~,o' j 

A. A. Vull~nl yazmıt olduğU i el''.ı 
hifelik iki ciltlik (Bizans tarihj,.,tJ 
türk~eye tercüme ettirtneğe ~ 
miştir. Tercümeyi mUze1er Y 
rii Arif Müfit yapacaktır• 
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Akdeniz müzakereleri 
(Ostyanı 1 Vıcide) 

Boğazlar mulctıvel.enamesi Türh."i. 
ye ~n siyasi, askeri 1.'6 il:tisadi 801uı
da ayni zamanda kazmnlmış büyük. 
bir mmxıf fak1,yet iC§7cil etmektedir. 
Faloat bu. hadise ile Tiirkiye siyaseti
ni Rus siyasetine vo bilhassa lngiliz 
siyasetine bağlt:ınıış gibi görünüyor. 
Bilha.<ısa lngiliz siyMetine, çün1cli bu. 
nu lngiliz kralının Şark seyahati ve 
ondan sonraki Tiirk • lngfliz mfüuıse-

betlerinin 1..-uwetlenmesi de gösteriyor. 
Tür'l."iycnin ordusu Qüyük Garp dev 

letlerile müoadele edccclc kuvvette de. 
ğilse de 90k mühim bir 1ıarp vasıtası 
teşkil etmekte<lir. Harp esnasııula Tür 
kiycnin bir milyona yakın asker çı
karabileceği haberi doğru ise §tt wı
ha.kka'l..-tır ki Türkiyenin lnıgünk"iı ha
zer ordusu - !1 piyade, 3 süvari k.olor
dusu • adetçe ve Tiirk askerinin harp. 
çı, kanaatk6r, mııkavim ve c6.S'Ur ol
ması itibarile hiç de ihm.al edilebile
cek bir kuvvet değildir. 

dir - birinci derecede teçhiz edilmiştir 
veya cdil1rlli§ olabilir.,. 

Makalede bundan sonra diğer Ak
deniz devletlerini vaziyetlerinin gö~ 
den geçirilmesine devam olunarak 
Sovyetler Birliğinin Türkiye ve İngil
tere ile oaln dostane münasebetleri 
kaydediliyor. 

Makaleye göre Sovyctler Birliği
nin hazerde bir buçuk milyonluk bir 
ordusu, 5000 tayyaresi vardır. 

Fransa, ikinci derecedeki müttd:ik
leri bulunan Suriyeye bir nevi istik-ı 
lal \'ermiştir. tngilterenin ise Irakt:.. 
büyük bir menfaati vardrr. Onun için 
Akdenizde daha fazla nUfuz sahibi ol
mağa çalışmaktadır. Bunda, İtalyan 
aleyhtarlığı gütmesi tenkit olunmak
tadır. 

Makalenin sonunda İtalyanın va
ziyetine temas olunuyor ve bilhassa 
İtalyayı yeni imparatorluğuna. bağlı. 
yan Silveyş kanalı meselesinde duru. 
larak bunun İtalya için arzetmekte ol
duğu ehemmiyeti tebarüz ettiriliyor. 

.~umt da ilave edelim ki Türkiyenin -------------
hava kuvveti. 300-400 ta:yya~c - Av
rupalı teknisyenlerin yardımilo 'bayük 
bir inki.Jaf gösteriyor. Bu Avrupalı 
teknisyenler gerek Marmara, gerel-: 
Anadolu sahillerindeki yol ue müda
faa hazırlıklarını ve bunların yeniden 
1nodern §ekle konulmasını idare et
'm.ekt6dirler. Hava ue deniz üsleri 
• ba;şlıcaıctn lzmit, lstanbul ve /:;mir-

Tashih 
Dünkü nüshamızda 2556 numa

rada çıkan latanbul Nafia Müdürlü
ğü ilanının muvakkat teminat mik -
dan "439" lira olacak yerde sehven 
"493" yazılmııtır. Tuhihen ilAn o . 
lunur. 

-~- Q~t1ı~t:,.. P~'!'!~io·u~:, ~ i!~ ~f mt!nJaı:ı .. ~şıetme 
. . . 1

1 
.•. Um~m.: -~dares.ı·~ılanlqrı ~· f.:~. . · i·.~- .ı: 

Muhammen bedeli 1288 lira 75 kuruş olan 185 metre lacivert elbi • 
lelik kuma,Ia 170 metre kaputluk ku mat 16. 1 l. 36 pazartesi günü saat 
10 da HaydarpaJa 1 inci itletme komisyonu tarafından pazarlıkla satın a • 
loıacaktır. 

İsteklilerin 96 lira 65 kunıtluk muvakkat teminat ile kanunun ta • 
~ ettiği vesikalan ve kanunun 4 ün CÜ maddesi mucibince işe girmeye 
~i kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri l&zmıdır. Bu işe 
lit §artname Haydarpaıada 1 inci iti etme Komiıyonu tarafından paruız 
01-rak verilmektedir. (2918) 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve ebiltme eaatleri 
'!airda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 2~12-936 perşembe gü
llil lcapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında aafuı alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin qağıda yazdt muvakkat teminat ile ka -
:llııUn tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No. 

öGahasmda intişar ebnİ§ olan talimatname dairesinde almm.ıt vesika ve 
~erini ayni gün aaat 14,30 ve 14,45 e kadar komisyon Reisliğine ver
~ri lazımdır. 

' Şartnameler parasız olarak Art karada malzeme dairesinden, Haydar 
da Tesellüm ve sevk şef1iğinden dağttılmaktadır. (2790) • 1 

Lmi 
1 - Loko bandajı 
1 ~v .... on '-- ~ ,, 

~uhanıınen Muvakkat 
bedeli teminat 

22233 lira 1667,47 lira 
43148 ,, 3235,95 ,, 

i I 

Saati 
15,30 
15,45 

iktisat Vekaletinden: 
ır~ "lş KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" fulmdaki hükümlere 
)~ lcuruıan "İŞ DAIRF.Sl" nin Teşrinisani 1936 baımdan itibaren faali. 
~laclığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

. ---
' · f .. lstanbul · Beled.iy·esi ~ ııinl~arı . •' 

1 - K•J!!UN 13 il. TEŞRiN 1936 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

No. 

2 
48 

113 
126 
151 
189 
449 
521 
54fl 
629 
642 
712 
777 
808 
835 

1035 
48 
53 
56 
71 

130 
185 
210 
217 
448 
457 
532 
585 
590 
600 

1703 
821 

2015 
75 
93 

263 
318 
503 
566 
682 
708 
772 
867 

2888 
894 
921 

3010 
236 
250 
263 
299 
336 
387 
490 
~ 

3599 
618 
640 
669 
705 
745 
825 
902 
915 

4020 
34 
91 

117 
4168 
243 
292 
537 
784 
858 
869 
880 
901 
927 
929 
984 
992 

5018 
215 
225 
285 
287 
3~8 
424 
508 

Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi dsteınizin göste,-diği 
mükafatları derhal verecektir. 

Lira 

30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
100 

50 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
50 

500 
30 

500 
30 
50 
50 
30 

10000 
500 
ao 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
3ô 
ao 
50 
30 
50 

150 
100 
50 

100 
50 
30 

No. 

618 
744 
748 
749 
901 
957 

6013 
20 
97 

106 
164 
203 
244 
245 
336 
392 
396 
435 
469 

6570 
633 
697 
900 

7090 
234 
386 
394 
462 
465 
477 
499 
586 
611. 

7725 
794 
795 

8035 
150 
187 
218 
.2.13 
242 
257 
274 
338 
401 

8437 
507 
S11 
634 
716 
739 
749 
784 
814 
892 
005 
907 

8924 
9017 

44 
118 
217 
231 
275 
326 
335 
420 
493 
505 
608 

9621 
689 
753 
805 
875 
869 

10066 
182 
256 
337 
455 

10474 
563 
008 
635 
730 
786 
915 

Lira 

30 
50 
50 
50 
50 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 

1000 
500 

30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 

500 
100 

30 
30 
30 
30 
50 
50 
ao 
50 
$(). 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
öO 
50 
50 
30 

500 
150 

30 
30 
50 
30 
30 

iM)(} 

100 
30 
30 

500 
30 
30 

100 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 

500 
100 

60 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
ao 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 

No. 

11080 
117 
137 
150 
198 
229 

11322 
347 
:361 
377 
485 
518 
582 
585 
631 
637 
641 
6ts6 
687 
754 
782 

11834 
877 
884 

12033 
453 
,72 
504 
558 
617 
630 
833 
855 
876 
903 
922 

12943 
953 

13013 
22."l 
228 
256 
321 
457 
489 
525 
623 
630 

13674 
856 

14244 
263 
288 
391 
414-
460 
595 
003 
709 
890 

14973 
15077 

79 
131 
207 
228 
382 
412 
526 
567 
648 

15713 
774 
SOR 
811 
829 
997 

16007 
17 
74 
76 
13~ 
268 

1627:l 
292 
304 
404 
40!'> 
408 

Lira 

30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

150 
100 

30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
50 
30 

500 
M 

500 
50 
30 

500 
r;o 
50 

100 
30 
50 
tSO 

fSOC) 
30 

100 
1rso 
M 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
M 

500 
ao 
M 
50 
M 
M 
50 
50 
50 
30 
50 
öO 
rJO 
50 
ao 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
50 

100 
30 
30 

500 
100 

30 
30 
~o 
50 
50 

No. 

452 
491 
500 

16522 
543 
572 
580 
679 
693 
733 
923 

17002 
31 

147 
330 
364 
439 
596 
605 
632 

17703 
790 
816 
980 

18081) 
119 
127 
261 
312 

18462 
485 

\ ~11 
547 
670 
878 
7(2 
833 
924 
9M 
973 

10079 
104 
100 
370 
419 
696 
735 
816 
828 

20006 
18 

222 
345 
349 
486 
ft87 
745 
802 
834 

20893 
967 

21137 
278 
292 
316 
:167 
MG 

21521 
560 
595 
616 
674-
680 
699 
713 
727 
835 

21839 
956 

22019 
22 

111 
140 
155 
167 

22282 
464 
6W 
5a2 

Lira 

150 
30 
50 

100 
100 

30 
60 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 
30 
30 
50 

10000 
100 

50 
500 
30 

000 
l500 

50 
30 
M 
no 

500 
30 
50 
30 
so 
fj() 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
tJO 

1000 no 
30 
50 
30 
30 
no 
00 
30 
&o 
30 

500 
50 
50 

500 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
50 

15ö 
150 

30 
30 
30 

600 
100 
100 
500 

30 
30 
30 
30 
no 
80 
no 
30 
Hh 
50 

No. Lira No. Lira No. 

613 30 20 50 587 
663 30 40 100 33596 
734- 50 232 50 770 
752 50 3GO 30 799 
754 100 377 30 852 

22768 30 ' 416 500 925 
922 30 28468 50 34042 
967 50 525 50 64 

23089 50 599 80 112 
214 500 720 30 198 
238 150 733 30 214 
25S 50 747 50 34560 
280 30 761 30 861 
296 50 7W 80 880 

23300 50 28784 50 896 
306 30 29007 30 997 

100 35001 
M 20 

328 30 80 
330 30 150 
352 30 173 30 25 
623 50 18] 30 46 

50 35116 
30 389 
30 451 
::lO 519 
30 643 
30 780 
50 814 
M 991S 
30 36012 150 45 ao 124: 80 121 500 209 50 271 500 319 50 328 30 348 50 
50 36372 
50 465 

ao 657 
30 692 
30 776 
30 781 

500 831 
MO 839 

fSO 897 
100 3'i005 

50 62 

642 30 29317 
818 30 35(1 
900 30 487 

23928 50 528 
935 50 636 
972 30 708 

24082 30,000 7H4 
17?. 30 848 
195 30 29882 
269 30 921 
414 ao 947 

24445 50 30080 
507 50 149 
576 50 164 
729 50 338 
835 30 31413 
860 !500 444 
BM 80 588 
BM 30 5M 
925 50 682 

25027 50 702 
132 30 721 
lÖO ;ıo 75:5 
166 50 871 
200 500 884 
300 M 945 
339 50 31994 
339 30 3202~ 
348 100 60 
434 30 821 50 253 

25447 30 350 60 273 
450 30 862 30 280 

30 290 
500 473 

484 30 437 
487 100 473 

30 626 
50 S40 
30 38015 
30 90 

M 100 
30 175 

]50 196 
50 339 
30 392 

100 432 

5o 514 
30 591 
~o 656 
50 673 

]!')O asM4 

621 ao 30445 
1161 lJO :i~ 
701 30 572 
743 so 580 

20013 50 801 
955 150 940 

261110 . 30 943 
441 50 981 
488 30 31002 
614 100 36 
A2~ M 91 
702 30 142 
732 ::lO 287 

26R?.R 50 313 
8:{7 100 :118 

30 693 
100 84~ 

872 ~o 356 
M~ :10 3a:3 
974- 30 32fi'.l~ 500 911 

27111 100 567 30 39017 
13Q !'\(} 7fl2 500 88 

50 127 
30 171 

27?'l(\ 50 952 
~71 ~n DN, 
3!)7 !lOO 3301~ ::ıo 20S 
43fı 500 151\ ::ıo 3!l22ı-

fi() 2~ 
f''l 281 

50~ ::m lfttl 
!'51~ 100 l7R 

~() 343 
80 :18fl 
no ~Pl 

f\?7 M 33?.tfl 
!'5fi7 rlOo ?!)(' 

27A?.t 500 2!11 
fWl ::.o ~'.l7 '.!O 576 

30 ~&.> 
Ft\ 752 
80 80? 
30 8fi1 
30 865 

727 30 442 
007 lM 445 
~AO ~o 46'l 
OO:l lfiO 47P 

2801~ 30 493 

500 
30 
50 

100 
30 
30 
00 
50 
30 

100 
30 
30 
00 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

500 
500 
50 
!50 
~ 
30 
tJO 
ao 
tJO 
DO 
30 
30 
60 
60 
50 
rso 
30 
&o 

500 
&o 
50 
30 
30 
fi() 

lfiO 
30 
50 

150 
50 

150 
500 
30 
80 
50 
50 
30 

500 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
100 
30 

500 
30 

100 
00 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
:iO 

500 
fi() 

50 
50 
30 

150 
100 
500 
ao • 

~Wnıak üzere Mez t işleri Müdürlüğü E§ya Şubeıine Ali Kemal ta- '8...~n••••••••••••··~•ı•••••••••••••••••ı••llll 
~~ 3489 numaraya kaytlettirili p satiliiuyan bit levha ile sahibi belli _ ...... _____ --------=---------------....;...---------...=.;;..;"'---'"-......;._-..........,==--
~ bir komodin ilan tarihinden itibaren on be! gün içinde sahipleri 

"'" .. - götürmedikleri takdirde sablacaktır. (8. ı (2913) As ile r M ad r it 
~Şehir tiyatrosunun sahne perde sine konulacak ilan ve reklam i!İ açık 
~•ta konulıriut ite de belli iha 1e gününde giren bulunmadığından 
'-o) a 17-11-936 Salı gününe uratılmıtbr. ilan yeri 30 metre murab
'· ş 'llp beher metre murabbama 8 1 ita 50 kütut fiyat tahinin olunmuş -
~~anıesi levazun müdürlüğünde görülebilir. istekliler 19 lira 25 ku't 14 tenıinat makbuz veya mel< tubile beraber yt kanda yazılı günde 

önünde 

~ de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2907) 

darı Cinsi Bir kilosunun muham. ilk temi-
l1oo men bedeli nati 
Gaos Kapr peyniri 60 Kuruş 63 
~ Beyaz peynir 40 ,, ıg9,15 

~~ecliye haatahanerile müeasesatma lüzumu olan yukanda cins ve 
~ ~ d n bedeli yazılı olan peyniri er ayn ayn aık eksiltmeye konul • 
ı.,.: '-1. : h~lli ihale gtinünde giren bulunmadığthdan eksiltme 17-11-=
~· lıtflUn~e uzablmıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü • 
't ' ~~der 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösteri • 

1~ ~ dı~at makbuz veya mektubile beraber yukattda yazılı günde sa • 
aıtni Encümende bulunmalıdırlar. (B.)_ (2910) 

(Vstyam 1 incide) 

Muharebe bilhassa Man~ıiare.s 

nehri kıyılarında ve CaSi del Campo 
ormanında olatica şiddetlle cereyan 
etmektedir. Taarruz ve mukabil ta. 
arruzlar muvaffakiyet.Sizlikle birbiri. 
n( tnkip e&mekte ve vukubtılan çarpış. 
malarrn çok kanlı ye Çetin oldugu tah 
rnin olunmaktadır. 

I..ondra, 12 (A.A.) - Reuter ajan. 
sının me\·~uk bir membadan haber al. 
dığına göre Madrldl müdafaa eden 
milis kuv\·etleri gece vıtkti şehir kn. 
pılitl'ıttdnn şiddetli bir mukabil taar. 
ruza geÇmlşlertllr. 

Asilerin Crusa de Ötmpo ormanının 
ötesine kadar geri ~ekildikleri söy. 
lenmektedir. 

M.adrld, 12 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra nuyonal~tler Madride girmek 
ümidile, şimal istasyonu cltarında 

La Carogne yolu tlfeffndeki !köptü 
üzerine hücbm etn1i1lerse de hüku 
metçilerin mödaf auı kar§Jsında geri 
~ekilmeğe mecbur kalmışlarclır. 

BO,JIBARDIMAN DEVA.~I EDECEK 
Lizhon, 12 (A.A.) - Radyo klübUn 

bir muhabirine beyanatta buiunan 
General F' ranko, Madrid bomhardı. 
manının şehrin teslimine kadar de. 
vam edeceğini söylemiştir. 

FRANKONUN KARDE.~I ROMAYA 
NiÇiN GIIJIJ'OR? 

Napoli, 12 (A.A,) - Reuter muhe. 
birinden: General Frankonun kar. 
deşi binbaşı Ramon Franko. bugün 
buraya gelmiştir. Binhaşı, gizli Lir 
memuriyetle Romaya gidecektir. 

gerilediler 
Bin b:ışı rutmoft Ftanlfo, gazete~ .. 

lere beyanatında ezcümle demiştir 
ki: 

" ...... bııaııyada ktal1ığın avdeti mu. 
hakkall surette liizım bir şer detfl .. 
dir. Çünkü krallık daima geçitnsli. 
likler doğurmuştur. 

Mim hUkOmet, hidayette askttl 
mahiyette olacak ve sonradan Jtal. 
yada olduğu gibi kdopetatif sistem 
üzerinde kati surette t.esis olunacak. 
tır.,. 

AT/NA El~ÇJL/(i/NDE NASYONA. 
LIST llAYRACI 

Atina, 12 (Hususi) - Buradaki ls. 
panya elçiliği dün. iistünde kral ar. 
ması huluran milli İspanya bayrağ· .. 
nı ~ekmiştir. 
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'ABONE SARTLARl ı YAZI VE YONETIM YERi: 
YıDılı e ~ 1 &1IJlt ~ 

- Memlekettmızde 1DO acı 23& 110 
Yabo.ııeı yerlere 18CO 7Jı1 600 lDO 

' Posta birliğine l 18Q 8CIO llOO 180 
t gtnnlyen yerlenf 
ı TOrJdyenlıı ber posta merkezinde KURUN'!! tlborıe yazı!tr. 

\ ldare: 24.870 
Telefon lYazı ı,ıert: n.a 

reıgrat adreat: KURUN LltaDbuJ 

Poeta kutulu No. ~ 

' ·-------------:--:::--.:-:-· n 1111111 1 1111111 11 1 111ıııı1111111ııııı111111ııııııı1111ıııı111 1 11111ıııııı111 1 1ıııtıuı111ııı ı 1111111111ıı• nıuııııııııııııııı ııınuııımıı1111111ııııınKrllnııt1mtıfll11tmrrııııııı111 nııııııınıııını•nımııııı Nııımıtımı11111 ııııııı 11111ıtıııııı1111ıııııı111111ıı11nıı1111ıtıııı111111ıııııı111111ıınn1uııııtıııı111111ıııııı1uınıtıııı111111ıııııı1111111ııııı111111nıı ... ,.,..., .... ,._.. .. ,mıı111111ıımııı1111ııı1 ııııııı ııı ı , ~ 

f 
Beyoğlu V çüncü suıh H uk-uk 116. Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 

1r.:imıiği71den: Çünkü her mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 
~ Yusuf Hasan tarafından Beyoğlun- maddeyi haiz yalnız: 
ıJa Fevruzn.ğada Defterdar Ebu Fadıl 

1mış olmakla 20 gün fa.sıla ile i.lAnen 

§~~~E~ ~ ~'~~~~~ 
devam olunacağı tebliğ makamına ka- Diş macunudur. Fiyatı her yerde S kuruştur. 
im-~olm~ak~üze-· _r_e _il_an_o_lun_ur_. __ ~_.i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~ 
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RADYO 
ve CEP' 
1.AH8AlARl/1A 

NAHSUS 

DETA. . . nıra~ 
=PiLLERi 

Rad:yo ve Cep IA.mbelarma 
mahsus 

DETA Ptt..LER! 
Huswd surette yapıl.mI§tir. Par 
lak ziyalı ve yanma müddeti faz 
la.dır. Uzun zaman saklanmakla 
bozulmaz ve kuvvetinden zayi etmez. 
BDQ.mum mevcut Pillerden Ustlln ve 
garantilidir. Çok yn.kmda Piyasaya 

çtkaaktir. 

PEKYAKllfDA Piic1SAYA ÇIKACAKTIR 

ı.ll.!lllUllllUJluııı.=ıııu1:'u 1111~1~ 
Hava 

Bü ük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükaftat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 Birinci kanun 936 günü akşamına kadar biletini değiıtir

miı bulunmalrda. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

. mını 1nnı111111 I' rrıı 1 ı~I:. mlirn!ll~lllllillliiJlüillLJl u 1 ~ııı.ııuıı••ııu:ıı lOOllilıl4!1t.ııfümlırilııı11ıı1ııııımınuıııı:ruı~uı!ı! 

Istanbul komutanlığından: 
1. - As. Ş. Başkanhklarmda çalı,tmlmak üzere tekaüt binbap ve 

yüzbaşıların en genç yaşta olanlarından münasip mikdarda tekaüt subay 
mütekaiden çalıştmlıriak suretiyle (ücretle değil) almacaktır. 

2. - Arzu edenlerin aşağıdaki şartları tamamlıyarak şubeleri vasrta-
sile İstanbul Komutanlığına müracaat etmeleri. 

3. - Şartlar şunlardır: 

A. - İstida dilek, 
B. - Sıhhi rapor, 
C. - En az iki sene hizmet edeceğine ve tayin edilecekleri yere har

cirahsa gideceklerine dair noter senedi. 
D. --= Tekaüt olduklan günden bu ana kadar nerelerde ve ne gibi 

.,,-azifeler gördük erine dair vesika. 
H. - Polisin musaddak hüsnü hnl vesikası (2851) .• 

ay a • 

936 Yeni mevsim kışhk şapka levazımatının 
en son gelen yeniliklerini P E i Si S de 

görmeden almayınız 

Beyoğlu Tünel Meydanı 
Vçüncü icra Memurluğundan: 
Tam.amma 2000 lira kıymeti mu

hammeneli Topkapıda Takkeci ma.. 
hallesinde Topkapı sokağında eski 1 
yeni 311 numaralı bir tarafı Sadık har 
m bir tarafı Kale duvarı ve bir tarafı 
Pişmiş oğlu tarlasile mahdut kayiden 
değirmen ve ma bahçe ve dükkanın 

tarihi ilAndan itı'ba.ren otuz~ müd
detle açık artırmaya konmuş olup bi.. 
rinci artırması 24.11.936 tarihine te
sadüf eden salı günü saat 14 den 16 

E 
REKLAMLARI 

llJJCtUJZ Ye taksD'ltOe .. 
ERSES 

Galata: Sesli Han 
ya kadar dairemizde yapılacak ve kıy- - -----------------------
meti muhammenesinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde 15 gün uza
tılarak ikinci, açık artırması 11.12.936 
tarihine tesadüf eden cuma günü ay
ni saatte yapılacaktır. Krymeti mu
hammenesinin yüzde yedi buçuk nis.. 
betinde isteklilerin pey akçesi ve ya
hut bir banka mektubu ibraz etmeleri 
lazımdır hakları tapu sicilince sabit ol
mıyan ve ipotekli alacaklılarile diğer 
alikadaranm. ve irtifak hakkı sahip. 
!erinin bu haklarmı ve hususile ve sair 
masrafa dair olan iddia.la.rmI iıa.n tar 
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bildir
meleri 18.zımdır. Aksi takdirde hakla
n tapuca sabit olmıyanla.rm satış be
delinin paylaşmasından hariç kalacak
l:ı.n ve daha fazla malumat almak is. 
tiyenlere bu işe ait daireye asılacak 

açık artırma şartnamesini okuyabile
cekleri ilan olunur. 

(V. No. 19152) 

ZAYİ 
Davutpaşa ortamektebinden aldı

ğını 27.5.933 tarihli tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ali oğl1t Mehmet irfan 
(V. No. 19165) 

ZAY! BONO 
121 numaralı 25.8.936 tarihli ve 

91 gün vadeli cnı.rime muharrer 497 
buçuk liralık bir kıta bonoyu kaza.en 

fTe1Wieat c~i No.1 
.... \eri dahq . 
60"~ 'h· 

<ı,; 1<>11~/ratıcı v-0•$ Giizlerin muhafazası için , daim~ 
Osram im]. a_mpulul kullanmalı, 
Aydınlık temin eden bundan dah(J, 

istifadeli : menba yoktur. HerkeS 

bizzat ne kadar, elektrik cereyanı 

sarf ettiğini kolaylıkla kontrol ede· 
bilir. Her ampulün· ambalajı üze• 

rinde aydınlık derecesi (DLm) ile 

işaret edilmiştir. Ve idareli elektrik 

sarfiyatını da Vat gösterrnektedir. 

nmpullerr 15, 25, 40, 65, 100, 125 
ı·e 150 Dekalumenliktir. 

~~~&~unh~&~h~~----------------------AO' 

lağ ~rç~u tarafmd~ ta.ma.:rıen tedi- Jandarma genel komutanhgv 1 ~ 
ye ed~ olmakla ışbu zayı olan bo-

nonun b ir hükmü ve kıymeti kalma- k t l k • d • 
dığı n.1n olunur. ara Sa ına ma omısyonun an. ı;fİ 

A AsıadurıJan B' . il' k k b" ·ı .k. b" .k. .. tuz 1 •it · . 19159) ır tanesıne e ı uru, ıymet ıçı eıı ı ı ın ı ı yuz o . e ı 
_______ <V_._N_o____ kayı'ı 14 - 11 - 1936 cumartesi günü aaat onda açık eksılı:., ııl' 

ZAYİ satın alınacaktır. Şartnamesi komisyondan parasız verilecek o v~~ 
Beşiktaşta Cihannüma mahaJlcsir.- k .1 . ki · 8363 k ı k 'lk · akb ver-

7 19 21 l e sı tmeye gırece erın . uru' u ı temınat m uz 
de Yalı köşkünde 1 numara ı al ı 
mahalde kain 22.5.932 tarih ve 2077 ka mektuplarile belli gün ve saatte Komisyona ba,vurm ar {261 ı) 
numaralı mual:iyet ruhsatnamesini za- (1532) _A 
yi eyledik. Yenisini alacağımdan es- . $8~ 
kisinin hükmü olmadığını ilan eyleriz. Sahibi: ASIM US - VA.KIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refık A.. 

(V. No. 19153) 


