
Yunan Başvekilinin 
Türkiye hakkında 

Çok dostane 
bir beyanatı 

(Y~l.an ! inci Ba.yıfada) 
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Haçiğin bahk satışı 
Yazan: 

OSMAn CEMAL 
(Bugün Uçiincü sayıfamızda) 
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GENEL İTHALAT ıoenizcilerimizin Maltada gör
REJİMİ (G. İ. R) düğü hüsnükabul emsalsizdir 

Memlekette iş hacminin genişlemesi-ne, 
hayatın ucuzlamasına yardım edecektir 

iki dost memleketin denizcileri arasında 

müsabakalar ve eğlenceler tertıp o/unul}or 

ıthaıa11 tahdit ·•~temini_n k~ıdrr••~~·~ me~ıeketin Futbol maçında 3-2 lngilizler galip geldi kayık 
umumf ekonomık vazıyellnde b11yUk bır sellh ' 

meydana gelmiş olduğunun kuvvetli bir delilidir. yarışlarında da 3-2 biz kazandık 
Büyük cihan buhranı yüzünden rarak memleketin iş hacminin geniş

bir çok memleketlerde tatbik edil· lemesine yardım edecektir. 
tnekte olan Kontenjantman rejimi, Şimdiye kadar ithali memnu o • 
sona eriyor. Yerine daha ziyade ser lan iki yüzden fazla eşya da bun -
beati esasına bağlı yeni bir kontrol dan sonra serbestçe girebileceği için 
Usulü kaim oluyor. fiyatlar düşecek ve bunun hayat pa· 

Yeni G. 1. R. (Genel ithalat Re- halılığı Üzerinde tesirleri olacaktır. 
füni) memleketin ithalatını ve bu - ASIM US 
nun neticesi olarak, ihracatını arttı • (Başmakalemizln tamamı 2 ncl sayıtada) 

Bir Fransız qazetesine cevap 
. 

Davamız ekalliyet 
davası değildir 

l{ezıdini büyük bir kütlenin hürriyet i namına kurban edenlere ekalliyet 
diye hitap etmek ne tarihi ne de hayab tannnamak demektir. 

Yazan: Sadri Ertem 

Valetta, 23 (A.A.) - Ajansın su. 
reti mahsusada gönderdiği muhabi
rinden: 

~111111ıır11ı1111111ııııı1111111ırıı111 11 11ırııııı11111ın111ıw1111"•11ıııııı~ 

IB!!:~~:,~rJ 
l bil}e Başkanlığını 1 
(şeref Len :dirdilerj 
~ Batveklllmiz de Marefa a~ 
~ Fevzi Çakma§ı ~ 
~ ziyaret etti ~ 

J Ankara, 23 (Telefonla) -~ 
~ Bükreşteki Balkan erkanıharp~ 
g konseyinden dönen Büyük Erki·~ 
~ nıharp Başkanımız Mareşal Fe,·-~ 
~ zi Çakmak bugün Ankaraya gel-~ 
~ miş ve istasyonda vekiller, askc-§ 
~ rl erkftn ve mehtL~lRr. fnra.fınt1~n ~ 
i karşılanmı§tır. İ 

~ Mareşal makamına gittiktett ~ 
~ sonra Başvekil ismet lnönU geliıı~ 
g kendisini ziyaret etmiş ve bir§ 
§ müddet sonra Reisicumhurumu.~ 
~ da şereflendirmiştir. Atatürk~ 
~ Büyük Kurmay Başkanlığında~ 
~ iki saat kadar kalmışlardır. g 
l icra veklllerl toplandı \ 

j Ankara 23 (A.A.) - icra ve-{ 
~ killeri heyeti bu akşam Çanka-~ 
g yada Atatürk Evinde toplan-~ 
~ mış, harici işler üzerinde müza-~ 
~ re yapılmış ve içtima geç vakte§ 

Türk Antakyanın güzel bir görünil§ü g kadar devam etmiştir. ~ 
(Yazısı 6 ıncı oo:yıf ada) .#iııııııııu u1ııı11ıı11111ıııııı11111ı1111ıı111111Nıııı111111111111111111 ıııııı1~ 
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Macar Krallhğı meselesinde 

ltalya Almanyanın aleyhtar-
lığından korkuyor .. 

"-'lacar Kral 
azı rı 

Naibi, Başvekil ve Hariciye 
dün Roma'ya gittiler 

~~dapeşte, 23 (A.A.) - Naip ve 
'1-0ll:ıa Hortby bugün saat 15,30 da 
~a hareket etmişlerdir. 

~atiylcar hUkfunetinin yeni başkanı 
altan e Başbakan B. Daranyi ve dııJ 

1 lfanya da hareket etmişlerdir. 

~SLER GôRUŞULECEK' 
ır l>ar· 
tı.ı.lllitı, as, 23 (A.A.) - Figaro garete. 
\. tı. llo onıa muhabiri, amiral Horthy-
0e ltaı tnayı ziyareti sırasında Macar 
~tto·n~an hUkflmetlerinin Arsidiik 
tfi ~esini 11ncar tahtına oturması me. 
i;fir, n derpiş cdeceklerıni bildirmek
y ç bir u Proje, beynelmilel sahada 
lı et "e Y~ni mesele çıkma.sına sebcbi
t~tı.Utı~1Yecektir. Filvaki Macaristan, 

• }'a~&ı.si bakımından bir krallık
~ ~- ı.ı t, başında kralı yoktur. 
~laıida 1.lssolini, Almnnyanın Maca
~ ~~es~altanatın iadesine aleyhtar
lı e:·~ir lnden endişe eder gibi görün. 
~~a A.;,.!nkat Hitler•in vetosu, bil-

' · ~turyayı istihdaf etmekte-
8onu: 8a. f Sü. 5) Macar kral naibi Amiral Horthy 

Yarın Edirne'nin 
kurtuluş bayramı 
S•füteşrin ayının bugünleri Trakya

daki şehirlerimizin biribiri arkasına 

kurtuluşlarını kutluladıkları bayram 
günlerdir. lstanbuldan sonra Tekir
dağı kurtulu~ bayramını kutlulamıştı 

Yarın. 25 sonteşrin de Edirnenin kur· 
tuluş bayramıdır. 

Bn münasebetle, ev,·elce de bildirdı· 
ğimiz gibi. Edirnenin bayramına işti
rak (•tmek istiyen İstanbullulara bir 
kolaylık olmak üzere Şark demiryol
ları tenzilatlı bir tarife tertip etmiş

tir. 

Donanmamız İngiliz sularına gele· 
liydenberi denizcilerimiz, geceli gün
düzlü, ve çok samimi bir suretle ağır
lanmaktadır. 

Kendilerine gemilerde, evlerde, klüp
lerdi! resmi veya hususi ziyafetler ve 
çayhır verilmekte, gezintiler, spor eğ. 
lenceleri tertip olunmaktadır. 

Liman gece yarılarına kadar bir ta
raftan gemiler, diğer taraf tan gemi
lerle sahil arasında davetlileri taşıy:ın 
muş Ye motörlerle doludur . 

Bilhassa İngiliz donanması koman · 
danı amiral Sir Budley Toundun ami
ralınnz Şükrü Okana gösterdiği dost. 
Juk ve samimiyet azamt derecededir. 

(Sonu: Sa. ! 8ü. 5) 

Maltada biiyük bir hüsnü kıabul g&rerl 
donanma kumandanımız amiral 

Şükrü Okan 

/spanyol işlerinde ita/ya ile 
Almanyayı ithama sebep olan 

Yeni birhadise! 
Asilerin elinde denizaltı gemisi olmadığına göre 

Hükumetin gemisini kim torpilledi? 
Yağmur yüzünden 
harekat yavaşladı 

Madrit, 23 (A.A.) - Reuter ajan. 
smdan: 

Bahriye nezareti, bu sabah saat 
9 da asilerin ellerinde hiç bir denizaltı 
bulunmadığından ecnebi donanmaya 

mensup olduğu zannolunan bir takım 
denizaltıların Cartegena limanı met
halinde hükumet donanmasına taar
ruz etmiş olduğunu bildirmektedj.r. 
Cervantes kruvazörüne bir torpil aW. 
mıştır. 

KRUVAZÔR HASARA UÖRADI 
Madrit, 23 (A .. ) - Cervantes kru· 

(Sonu: Sa. f Sil.~) 

Balıkçılar Kongresi 
lktısat Vekilimizin bir nutku ile 

iikkanunda açıiıgor 
Ankara 23 (Telefonla) - ilk ka

nunda toplanacak olan balıkçılar kon
gresi hazırlıklarını bitirmiştir. Kon
greye sahil şehirlerden murahhaslar 

Kazanın olduğıı tamir1uıne ue yarala
nanlardan biri 

çağrılmı:;;tır. 60 murahhas iştirak ed• 
cek, kongre iktisat vekili Celal Ba
yarın saat on buçukta bir nutku ile 
a~ılacaktır . 

-~~ 

·reci bir kaza 
Bir tamirhanede oksijen patladı, 
dükl<a~da' bh'unanlardan bir kişi 

öldü'; üçü a~ır surette yaralı 
"! : 

, (Ya.:ıaı 6 ıncı aayı/ada) 
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. SON .. HABERLER 
. . . . . . 

Alman lktısat Nazırının 1 

Tahran' daki temasları 
Dr. Schacht bir nutkunda diyor ki 

"Ekonomik menfaat/ar iki memleketi 
siyasi dostlukları kadar bağlamıştır,, 

Tahran 23 (A.A.) - B. Sebat, uzun 
müddıt't Uaşvekil ile konuşmuştur. 

Doktor Sebat, müteakiben Hariciye 
nazrrı i1e Maliye nazırr, milli banka 
müdürleri ve meclis reisi tarafından 
kabul edilmiştir. Akşam Hariciye na
zırı hir ziyafet vermiş ve B. Schat bu 
ziyaf~tte irat ettiği nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

Jra..n - Almanya tecim mübadelesi 
son seneler zarfında ve bilhassa 193:> 
tecim mukavelesinin akdindenberi çok 

genışlemlştfr. t~konomlk menfaatler 
iki memleketi aralarında uzun zama.1· 
danberi mevcut olan siyasal dostlu~ 

dercc'.!sinde bağlamaktadır. 
Almanyanın lrana lazım olan mad

deleri L~tihsnl etmesi ye Iran istihs.-ı· 
Jfıtı.1a alika göstermesi, iki memleketi 
eşya mübadelesini ve tediye tarzmı 

knlaylaştrracak çarelerin bulunma;;;ı 

liizumunu idrake $1!\·ketmlştir. Bu hıı · 

sustaki müzakereler bir sene evvel 
neticelenmiştir. 

Cemiyetler Kanunu Projesi 
Dün Dahiliye Encümeninde tetkik edildi 

'.Ankara 23 (Telefonla) - Meclis bu 
&'iln Refet Canıtezln başkanlığında 

toplıınarak 936 müvar.enei umumiye 
kanununa bağlı cetvellerde bazı d~ 
tffiklfkler yapılması hakkındaki JAyi
hayı müzakere ve kabul ederek cum:ı 
stınü toplanmak tizere dağılmrştır. 

ENCUMENLERDE 
Dahiliye enciimeni bugiin cemiyet

ler kanUftu projesini tetkik etmiştir. 
Encümen projede esaslı tadilit 

yapmamrştır. 

Maliye encümeni matbaacılar ve 
matbaaların tevhidi hakkındaki ka
nun Jiiyihasrnrn tetkikine devam et
miştir. 

Kontenjan llatelerlne dair 
yeni kararlar 

Ankara zı ('felefonla) -4629 sayılı 
kontenjan kararnamesinde değişiklik 
ve ilaveler yapılmasına ve 6' A pozi
siyonunun F listesinden kaldırılma
sına dair olan lıükmün, kararnamenin 
•e§r! tarihinden kırk gün sonra mute
ber sayılması Vekiller heyetince ka
rar laştırılmıştrr. 

Eski kararnamenin K listesinde 
mevcut 25 tarife pozisiyonu yıl başm
dan itibaren, merl olacak ve yeni ge
nel ithalat rejimi · kararnamesinde 
kısmen, serbest listeye, kısmen klering 
listesine, krsmen de V listesine iltihak 
surctile ortadan kaldrrılmrştrr. Bu su
retle K listesine dahil maddeler yeni 
kararname meriyete girdikten sonra 
ya serbestçe veyahut haiz olduğu ve
kAletlerln alınmak suretlle çrkabfle · 
cektir. 

Bu da eskiden kontenjana dahil ol
mak veya kontenjana yetişmemiş gibi 
bir takım müşkülatrn ortadan kalk
masınr mucip olacaktır. 

Tayyare seferlerlnln 
s Jatleri de§lttl 

Ankara 2:1 (Telefonla) - Günlerin 
kısalmasr dolayısile tayyare sefelerirı
de tadflAt yaprlmıştu. 
Ayın 26 sından itibaren, tayyarelu 

Ankaradan saat 9,5 da, Istanbulda.1 
da 13,5 da hareket edeceklerdir. 

Pazartesi sabahlan lstanbuldan ha· 
reket eden tayyare e.4'kisi gibi saat Y•· 
dide kalkacaktır. 

Allka uyand1ran bir dava 

• 
Maarifte yeni tayinler 
* Ankara açlk bulunan üçüncü Ma

arif müfettişlijline orta tedrisat şuhe 
dire'ctörlerinden Halil Vedat 45 lira 
asli maaşla tayin edilmiştir. 

Kırklareli kültür direktörü Cemal 
Eminin lstanbul krz lisesi öğretmenli
ğine tayini üzerine açrk kalan direk· 
törlüğe Ehiziz kültür direktörü Ah· 
met Cemal tayin edilmiştir. 

Yunan Başvekilinin 

Türkiye hakkında 
cok dostane bir beyanatı 

Yunanistan Başvekili general Me· 
taksas Istanbul gazetecilerinden B. 
Nauma Türkiye Yunanistan münase
betl~ri hakkında aşağıdaki beyanatın 

bulunmuştur: 

"Türkiye ile olan münasebetlerimizi 
yalmz dostluk kelimeslle telair etmek 
kô.li gelmez. iki memleketin teşriki 
mesalal her noktai nazardan samlnıl 
ve derindir. Yunanislanın Türkiyel/e 
karşı beslediği dostluk Mrhangl bir 
partinin siı}(lseti değildir. Bütün Yu
nanlıların malıdır. Biz, bugünkü Tür
kiye ricalini bilhassa takdir etmekte 
ve Türklyenln her husustaki terekki
yatına hayran bulunmaktayız. 

Bir müddet evvel Türkiye Hariciye 
vekili Tevfik Rilftü Arasın Ceneı•reye 
giderken buradan geçmeai vesi/esile 
kendisi ve arkl'.daşı Şükrü Kaya Ue 
görüımek ıerefine nail oldum bu, gÖ • 

rüşrr~mizde memleketlerimizi alaka
dar eden bütün meseleler hakkında 

çok samimi konuştuk. 

Dost Türklyenin her ııakit muval
faki!Jetlerini işittikçe hususi bir se
vinç du11maldayım.,, 

Almonqa ve Londra 
deniz anlaşması 

Bedin, 23 (A.A.) - Büyük elçi, Fon 
Ribbentrop bugiln, İngiliz dı§ bakan -
lığına bir nota vererek, Alman hükil -
metinin Londra deniz muAhedesinin de-
0nizaltı muharipleri hakkındaki dördün -
cü faslına iltihak ettiğini ve kendisini 
J?ugUndt-n itibaren bu hükumetle bağlı 
addeylediğini bildirmi§tir. 

B. Delbos dün büqük 
elç mrzle ~örüştü 

Eski Bulgar 
Başvekili 

Belgrad ve Berlin'e 
gidiyor 

Sofya, 23 (A.A.) - Eski başvekil 

profesör Çankof pazar iÜnü Sofyadan 
hareket etmiştir. Ecnebi memleketlerde 
bir kaç hafta kadar dolatacak olan B. 
Çankof ilk önce Belgrata giderek B. 
Stoy~inovic; tarafından kabul edilecek, 
onda nsonra Almanyaya gidecektir. 

lspanfol 
işlerinde yeni 

bir hadise 
(Üstyanı 1 incide) 

vazörünün Cartagena. limanı metha· 
linde hUkumet donanmasına. taarruz 
etmiş olan esrarengiz denizaltılar ta
rafından hasara uğratılmıı olduğu 
tasrih edilmektedir . 

DENIZLTI GEMiSi KIMIN1 

Berlin, 23 (A.A.) - Carta.gena 
hadisesi dolayısile Reuter ajansı muha 
birine beyanatta bulunan hükumet er· 
kanından sa18.hiyetta.r bir zat: 

"Halihazırda Akdenizde hiG bir AI .. 
man denizaltısı yoktur., demiitir. 

Roma, 23 ( A.A.) - Cartagena'yı 
bombardıman etmiş olan denizaltıların 
İtalyan oldukları resmen tekzip olun
maktadır. 

iSPANYA iDDiA EDiYOR 

Londra, 23 (A.A.) - İspanyol hU
kftmetinin Londradaki mümessili bu
gün öğleden sonra da B. Eden'i ziya
ret ederek Miguel Cervantes knıvu.ö
rüniln torpillenmesi meselesini görüş. 
mUştUr. · 

Ispanyol hük<lıneti, bu torpillenme 
esnumda. civarda bir Alınan kruvazö
rü ilA iki. fta1v""1\ ıi~ni'7.ıalh p,Anıla;nin 
bwumakta oldugunu iddia eaiyor. 

HAREKAT YAVAŞLADI 

Sevilla, 23 ( A.A.) - Bu gece rad
yo ile aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Fena havalar yüzünden bütün cep. 
helerde askeri harekat batileımiştir. 
Tayyarelerimiz, diln hiç bir uçuş yap
mamışlardır. Yalnız topçu kuvvetleri
miz, Madrit cephesinde faaliyet gör. 
termiştir. Geçenlerde işgal edilmiş O· 
lan Moncloa mıntakasındaki bütün ev
ler baştan başa aranmıştır. Evlerdeki 
kadın ve çocuklar dışarı çıkarılmı~
tır. 

ALMANYA iLE iT ALYA YARDIM 
EDECEK 

Londra., 23 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin Berlin muhabiri B. Vard 
Price, B. Çiano ile bir çok Alman ri· 
calinin kendisine yapmış olduktan be
yanatta aşağıdaki neticeleri istihraç 
etmektedir: 

Almanya ile İtalya.. General Fran
konun krtaatı müşkül bir vaziyete düş 
tüğü takdirde onlara yardım etmek
ten çekinmiyeceklerdir. 

HAVA DÜZELMiŞ ..• 

Toledo, 23 (A.A.) - Asilerin top
çusu, haavnın düzelmesinden istifade 
ederek, Madritin mühim noktalanm 
bombardıman ctmiye başlamıştır. 

"ASiLERE NASiHAT,, 

Madrit, 23 (A.A.) - Havas ajansr 
muhabirinden: 

Paza.r glinil, sükun içinde geçmiş
tir. Halk, parklarda, gezinti yapıyor
du. Caddelerde nekahat halinde bulu
nan bir takım insanların dolaşmakta 
olduklan göriilüyordu. 

Propaganda biirosu, insan sesini 
on beş kilcmetre mesafeye kadar nak. 
leden çok kuvvelli hoparlörleri hamil 
bir zırhlı otomobil vaptırrnıştır. Bu o
tomobil, cephedeki iıatlara yaklaşacak 
ve resmi tebliğlerle hükumet tarafın. 
dan Frankonun askerlerine nasihat 
makamında irat edilecek nutukları 
bildirecekti•. 

Ankara 23 (Telefonla) - Geçen ha
ziranda Ankara ziraat enstitüsü ya
krnlarında enstitü doçentlerinden n. 
Kiıım ile Mustafa oğlu asker arasın

daki darp hadisesinin davasına bugün 
asliye ceza mahkemesinde başlanmı~
tr. Askerin da\'a vekili B. Mahmut 
Esat, doçent B. Kazrmrn da B. Hamit 
Şevket idi. Bu iki tanrnmrş avukatrmı
zrn bıı davayı deruhte etmeleri büyük 
bir alaka uyandırmı ::ıtır. Her iki maz 
nun isticvap edilmiş ''l' birçok ~ahit
ler "inlenmiştir. 

Paris, 23 (Hususi) - Hariciye na -
zm B. Delbos bugün Türkiye büyük el- Dün l[ece dolu yağdı 
çisi B .Suct Davaz'ı kabul etmiştir. 

B. K!zım askeri dövmediğini söylr
•f~ dfğerf de ntcsfnl iddia etmiştir. 
Muluıkemf' diğer şahitlerin celbi ic;!n 
başka bir •llne bırakrlmıştır. 

B. Delbos bugün Habeşistan elçisini 0~ dört gündenberi şehrimizde d~-
de kabul etmiştir. yam ~den şiddetli soğuklar kışın gel

lngiliz - llallJa müza
kereıeri başiıqor 

Londra, 23 (A.A.) - İtalya büyük 
elçisi Grandi bu akşam Londraya dön
mü~tür. İngiliz - İtalyan anlaşması i
çin müzakerelere başlıyacaktır, 

mekte olduğunu haber ,·ermişti. 
Dün gece, saat 23 den sonra haşla

yan yağmuru bir iki saat sonra karl 
andıran şiddetli bir dolu takip etmiş
tir. 

Dolu çol: dernm etmemiş ve yağ· 
rnu.·a çevrilmiştir , 

Baş makale .. - -
(G. İ. R) 

Denizcilerimizin 
rejimi Maltada gördüğii 

1 karar verdi: Memleketin dıt ti· 
caretinde beı yıldanberi devam 
cra Vekilleri Heyeti mühim bir 

eden kontenjantman sisteminin yılba -
gından itibaren kaldırılmasını, bunun 
yerine (G. i. R.~ işareti ile ifade edilen 
Genel ithalat Rejimi'nin tatbik olunma
sını bildirdi. 

Kontenjantman rejimi iki maksatla 
ithalatı tahdit ediyordu. Bir kere mem
lekete lüzumundan fazla yabancı malı 
sokularak döviz çıkarılmasına mani olu
yordu. Paramızın tehlikeye düşen kıy -
meti bu suretle muhafaza ediliyordu. 
Bundan başka memleketimizin ekono · 
mi bakımından kalkınması için sanayi -
!eşmemiz lazım geliyordu. Bu türlü ye· 
ni teesaUs edecek sanayiin himayesi için 
de yine kontenjantman usulüne müra -
caat ediliyordu. Bununla beraber bu 
maksatları iıtihdaf eden kontenjantman 
sistemi ilk defa olarak bizim tarafımız -
dan icat edilmiş değildi. Hükumet Fran
sa, İtalya gibi nisbeten liberal olan Av
rupa memleektlerinde cihan buhranının 
tesirile bu sistemin tatbik edildiğini gör
düğü için aynı silahı milli menfaatleri -
mizi müdafaa yolunda kullanmağa baş-

• 
lamıştr. 

Hiç şüphe yok ki kontenjantman sis-, 
teminin tatbiki memleket i<:İn bir takım 
sıkıntıları mucip oldu. Yalnız muvakkat 
mahiyette bir t::-dbir olarak verdiği bu 
sıkıntıların yanında büyük faydaları da 
görüldü. Memleektin umuml ihtiyaçla
rına göre o faydalan elde etmek için 
bu sıkıntılara tahammül edildi. Hükil -
metçe alınan yeni kararla timdi bu kon
tenjantman usulil kaldırılıyorsa bundan 
memnun olmak lazımdır. Çünkü ithali
tı tahdit sisteminin bu suretle kaldınl
ması memleketin umumi ekonomik va -
ziyetinde büyük bir salah meydana gel
miş olduğunun en kuvvetli bir delilidir. 
Ancak böyle bir salah sayesindedir ki 
ithalatın tahdidi usulü yerine serbest 
bir rejim konabilir. 

Yılbagından itibaren tatbik edilecek 
olan rejimin esasına gelince; bunda ana 
nr,.nain Tlirkiyev~ e:irlll~si liztahımdy,. r.dail~ 
olan her maddenın mikdan ıt e 
meksizin ithal olunabilmesidir. Bu usul 
tatbik edilmeğe ba§larunca memleketin 
ticaı1 hayatında umumt mübadele hac -
mi tabit olarak artacaktır. Hariçten gel
mesi memnu olmak yüzilnden fiyatlan 
yUkıtelen e§ya daha kolaylıkla tedarik 
olunacaktır. 

Bununla beraber bu yeni usul (G. t. 
R.) tam serbest rejimin avdeti demek 
değildir. Zira memlekette kurulmut o -
lan vo kurulmakta bulunan yeni endila
trinin himayesi için yabancı fabrikala • 
rın rekabetini kesecek surette bir ta • 
kım eıyarun ithal memnuiyeti zaruridir. 
Diğer bazı eşyanın hususi hükümlere 
tabi olması da pek tabüdir. 

Evvelce ithali memnu olan eşyayı ta
yin etmek büyük zorluklara sebep olu
yordu. HükUmetçe gimdiye kadar çıka
nlmış bulunan bütün kontenjan karar -
namelerinin baştan aşağı gözden geçi -
rilmesi lazım geliyordu. Bu listelerde 

isimleri bulunmıyan eıya memnu sayılıyor 
du. Halbuki yeni usul mucibince mem
nu eşya hakkında ayrı bir liste (M lis -
tesi) tanzim edilmigtir. Bundan sonra 
yeni liste ile memnu eıyarun nelerden 
ibaret olduğu kolayca tayin olunabile -
cektir. Sonra hükumet herhangi bir ma
lın fiyatında ihtikar yapıldığını tetki -
katla anlarsa bu maddeyi memnu eıya
listesinden çıkararak ithali serbest eşya 
listesine koyabilecektir. Bu suretle ih -
tikara karşı mücadele kapısı daima açık 
bulunacaktır. Şimdi bütün bu mülaha -
zalann neticesini §Öyle bulisa edebili -
riz: 

1 - BüyUk cihan buhranı yüzünden 
bir çok memleketlerde tatbik edilmek
te olan kontenjantman rejimi hükQme -
tin geçen beg yıllık muvaffakiyetli me· 
saisi sayesinde daha ziyade serbesti esa
sına b:ığlı yeni bir kontrol usulü kaim 
oluyor. 

2 - Yeni (G. t. R.) rejimi memle -
ketin ithalatını arttıracak, ithalltın art
maaı da ihracatın çoğalmasını mucip o
lacaktır. Bu itibarla önümüzdeki sene 
memleketin iş hacmi genitliyecektir. 

3 - Niha~t timdiye kadar memle -
kete ithali memnu olan iki yüzden faz
la eıya bundan sonra serbestçe gümrUk
lerimizden geçebileceğine göre bir çok 
maddelerin fiyatları düşecektr. Fiyatlar
daki bu dil§kUnlük de memlekette ha -

hüsnü kabul 
( Vsttarafı 1 ııc:de) 

ln~iliz amiralı bizzat Yavuza gel 
rek amiralımrzı almakta, ve beraber 
otomobilinde davetlere \'e gezintileri 
götürmektedir. 

Resmi ve husust mahafll ~imdiY' 
kadar Maltayr ziyaret eden hiçbir dO' 
nanmaya bu derece parlak ,.e aynı za· 
manda samimi ve dostane bir kabul 
yapılmamış ve bilhaSM İngiliz donaıı 
ma l'.umandanr, hiçbir amirala karıl 
Ok<tr.a olduğu kadar hürmet ,.e yakıo· 
lık giistermemlş olduKu hususund> 
müttefiktir. 

Bütün Malta fotoğraf çılarrnın cı· 

mekanlarr donanmamızın istikbal 
am•re.lımızın ziyaretlerine ait filmler· 
le doludur • 

BUtün Malta gazeteleri de Türk dır 
nanmasrna ve onun amirahna kar1 
yapılmakta olan fevkalade parlak vt 
do.stu,,e kabulü ehemmiyetle kayde&· 
mekt~ ve Atatürk denizcilerinden bti· 
yük i:ıir sitayişle balu!etmektedirler. 

Amiralimiz Şükrü Okan dün Maltl 
vafüinin hususi ö~le ziyafetinde buluO" 
duktan sonra vali ile birlikte sehri do ' 
lagmışlar ve eski Malta şövalyeleriniıl 
saraylarını gezmiştir. 

Bu gezintiden son ~a Malta kara ku1" 
vetleri futbol takımı ile donanmamız ti' 
kuru arasında yapılan maç sahasına gel
miş ve ipgilz amirali de olduğu halde 
hususi bir çayda bulunmuştur. 

AkJ&ID yemeğini yine hususi olaralı 
amira!in evinde yemiş ve amiralle bir ' 
likte Queen Elizabeth zırhlısının ine • 
muma gitmiştir . 

BUtUn bu toplantılarda davetliler ı• 
ilelerile birlikte bulunmuşlardır. 

Bu sabah hususi olarak gehirde d~~ 
Iaıan Amiral Okan öğleden sonra ı 

dost donanma arasında yapılan kaY1~ 
yarışlarını "Queen Elizabeth'' de tngr 
Jiz amiralinin misafiri olarak seyretıııif 
tir. 

K.ıı.. k ~. -- >-•-' ;suu-uil1r~lmıveoandomuzun da 
tirak ettiği hükiimet konağındaki 
cak indirme merasiminde maiyet! ti1' 
ve bUyük Unif orma ile akşam filo fi 
kumandanı lmirallnin ziyafetind~-M 
gece de İngiliz Amiralinin aaray~ 
şerefine tertip ettiği baloda hazır bd' 
lundu. 

Dost memleketin ~uhterem A.mll"' 
ll Sir Budley doetluk tezahtlratmı ~ 
tırmak ve buna daha bUyUk bir .,.....~ 
laklık vermek için mütemadiyen fi' 
aileler ihdu etmektedir. 

FUTBOL VE KAYIK MÜBABA" 
KALARI 

DUn yapılan futbol maçı çok ~ 
ve heyecanlı olmuş, İngilizlerin Y" 
galibiyetile neticelenmiştir. }i 

BugUnkU kayık yanşlan da her i,, 
donanma. mürettebatının teşvik se~ 
ri a.ra:nnda ve büyük bir intizamla r 
pılmıştır. 

Bu yanşla.n, 2--1 tımumun aııcıtl" 
n ara.smda. biz kazandrk. 

Macar krallığı 
(Vstyanı 1 incide) 

. ·ıJll Ha.bsburg hanedanından bırı ·rıl# 
Macar tahtma otrmasının Beri• il' 
kat'l muhalefetine maruz kalması • 
tir.A"li mevcut değilidir. 

ANSCHLUSS' A KARŞI 

Muhabir, Arşidük Otto" nun ;:::;, 
çıktığı zaman hemen prenses il' 
de Savoie !le nişanlanacağını ya~ 
ta ve eu suretle devam etmekted~· ,,,-, 

Macari.~tan tahtında lt.alua ,.,,...,.~•~,
dam.adının bulunması, MaoariStl'~.ıt 
Alnuınyaııa l:arşı i.stiklalini ~· 
surette mu,.,<ıf azaya medar ol ~ 
Bilhas."1 v.;1,ana, Peşte-den o ~ 
wxık dei;il.dir. O aurette ki ~~11-,..
d.aha qeniş mik11asta kdesi l«':'~ k01' 
elinde Anschluss'a karşt k.at'i bır 
dur. 

- -
Berut'la çar oışma/of 

devam ediqor t)' 

~erut 23 (A.A.) - Havas aja~ 
diriyor: Trablua Şaında vaziyet . 6' 
suretle değipnemiıtir. Cumart~,cef 
beri ateş teatisi devam etmektedır· ~ 
kez mahalleler, askeri k taların abl 
altındaır. ,A 
yat pahalılığı üzerinde hayırlı t";ı;' 
yapacaktrr. f 

ASIM &J 



rtalk arasında 1 

Haçiğin balık satışı! 
liey anam babam zenaat hey! Aklınız 

varsa balık satıp da kazanın dostlar! 
Yazan: 

Osman Gema.I 

Rahmetli U$tamız Ahmet Rasimin 
kendine mahsus bir takım sevimli, hoş 
nıeşrep, antika, gnrip, kalender, aca
Yıp, tuhaf tipleri var idise benim de 
arasıra yazılarımda kullandığım böy
le, kendine mahsus çeşit çeşit tiplerim 
vardır. Mesela, benim Gedikpaşalı bir 
balıkçı Haçiğim vardır ki arasıra ken
disine takılmazsam yapamam. Tam 
tnaansile dünyadan habersiz, kendi ha
linde, Allahlık bir adam olan bizim 
iriboy Haçik, baktım evvelisi akşam 
bir elinde kocaman iki torikle gazino
dan içeriye daldı ve o henüz: 

- Vay anam babam toriklerim, 
vay! 

Diye balıklarını methe başlamadan 
ben kendisine sordum: 

- Haçik, balıklann sağ mıdır? 
GUlümsiyerek cevap verdi: 
- Sağ sağ değildirler ama, Alla

hnı irahmetine yeni kavuşmuşlardır; 
lllübarekler deryadan çıkalı iki saat 
Ya olmuş, ya olmamıştır! 

Tekrar sordum: 
- Şu halde (sağ) değiller? 
- Dedik a sağ değiller diye! 
- Sakın (sol) olmasmlart 
- Balığın sağı, solu olur? 
- Niçin olmasın, onlan sağ eline 

alırsan (sağ) sol eline alırsan (sol) 
olurlar. 

Bu sefer gayet clddt bir tavırla 
her iki balığı da iki eliyle tutup ha
vaya doğru knldırarak: 

- Ya, dedi, rahmetlileri tablaya 
0turtup da yeriniz başımın üzerinde .. 
dir! dersem o zaman ne olurlar? 

- O zam.an da (sağ) ile (sol) a
ı-a.ır, yani ikfsf ortası, daha doğrusu 

• 
1~lfu.icıt velkomUnist) olurlar. 

Balıkları masanın Uzerine koya
lik: "'"" 

- Aman, ne olurlarsa olsunlar, 
bir an önce benden irağ olsunlar da .. 

- Zorun ne yahu, hayvancıkların 
~arı yok, dilleri yok, senden yem 
lstenıiyorlar, su istemiyorlar! 

1 
- Onlar istemiyorlar ama, evdeki. 

er istiyorlar! 
- Ne istiyorlar? 
- Yem ile su ... 
- Su, çeşmedE' çok .•• 
- Ya yem? 
- Yemi de Allah verir. 

h - Amenna! Ve~e.sine Allah ba
l a Verir ama onun bize yem vermesi 
Sht bu cenabetlerin satılması tazım? 

Slt - Peki... Ne istiyorsun bakalnn 
tine? 

<lir-. Ne istiyeceğim, balık para ilen-
eınıdi, ne tutarsa gözün, al, ver! 

it - Sahi, Haçik be, timdi balık o 
t~dar bolmuş ki bir takım balıkçılar 
ıtu tukıan balıklan tekrar denize dö-

:Yorıarnuş ... 
la - Döküyorlarsa ziyan mı ediyor

r eank·' 1 • 

- Etmiyorlar mı? 
laj.: ~o edecekler, gene oradan top

'ze satıyorlar!! 
- 'U balık tekrar tutulur mu hiç? 

btl ':'" Ne ölüsü be? Bilmiyorsun sen, 
1&-rn canı sudur! 

~i' İyi ama ölil balık ıruda tekrar 
anır mı? 

~~·Yalnız ölil balık değil, ölü in
laııırı ıle, bazı defa suyu görünce can-

- Hayrola, ne oldu? 
- Ne oiacak, bir kılo irakidan son. 

ra bizim Maksut dayı, şunun şurasın
da. feryadı vermiş, bir kenarda sızıp 
kalmış.. Sanırsın ki herifçi oğlu yat
tığı yerde kütük kesilmiştir; ölüden 
farkı yoktur. Uzatmıyalım kelamı, o
nun üzerine hayır sahiplerinden biri 
tutar, başından ~ağı bri koğa soğuk 
suyu buca edince bizim Bay Maksut, 
tıpkısı Arnavutköyü akıntısından ye
ni tutulmuş bir kefal gibi dipdiri a
yağa fırlar, kahvenin içinde zıp zıp 
zıplamıya başlar. Su bu yahu! Su ilen 
oyun oyna yorsun sen?. 

Müşterilerden biri: 
- Öyle ise, at bakalım şu senin 

kef allcri de kahvenin küpüne dirilecek 
ler mi? 

Haçik bnlıklara yapışıp küpe doğ
ru yürüyerek: 

- Atarım, ne var? 
Ocaktaki Barba yan ciddi, yan ,a

ka: 
- Bırakın canım eu kaçığı, aklına 

esti mi yapar mı yapar! 
Haçik: 
- Benim adım kaçık değil, Haçik . 

Kaçık senin baban! 
- Hay babanın canına! 
- lrahmet olsun bol bol ki ne mü· 

barek adamdı benim babamı 
- O da. senin gibi böyle balıklann 

kulaklarını kırmızıya mı boyayıp sa
tardı? 

- Hayır benim babam senin gibi 
leri alaca.ya boyayıp Çarşamba paza· 
rmda rahvana da gelir, tınsa da halis 
marsuvandır! diye satardı. 

Bir başka müşteri: 
- Haçik be, bu toriklerin şimdi 

tavası nu ıyı uıur, l::ıhaıcı.ı:u uu, l'ıah.lı:ıi 
mi, fınnı r.11? 

Haçik esniyerek cevap venneğe ha-
zırlanırken dükkan sahibi Gabris: 

- Şimdi böreği çok kıyak kaçar! 
Köşede nargile içen şişman adam: 
- Bana kalırsa kompostosu daha 

hoş olur. 
Haçik hiddetle kalkıp balıklara ya

pışır: 

- Biz, şunun şurasına ekmek pa
rasına çıktı~; bu treyağları ise işi a
laya boğuyorlar. 

(Kapıya doğru yürUr) ·bu aralık ka
pıdan içeriye elinde iki torikle Ha.çi
ğin rakibi Dikran girer: 

- Vay anam babam toriklerim 
vay! 

Haçik: 
- Gir, gir, yağlı 

içeridedir; ben aldım 
sen de alırsın! 

Dikran: 

müşteriler hE'p 
ağzımın tadını, 

- Tabii... Senin balıklarında iğne 
kaçıkları var, sökükler var, kim alır, 
onları? Aklın varsa sen onlan bir i~
portaya doldur da yarm sabah Mah
mutpaşaya götür: 

- Kapyon mallar bunlar, pavrika
sı iflas etti de ucuz veriyoruz bunlan ! 

Diye bağır ki satasın! 

Haçiğin §imdi fena halde canı sı. 

kılır; ne yapsın zavallı, içeriye bir 
balıkçı daha girmiştir, vakit geçtir, l 
kerahat zamanı çoktan gelmiş de ge
çiyor; ağzı deh§Ctli kızışmış ve kuru
muştur. lşi tekrar şakaya vurarak tez.-

- Aıtuna yaptın hat g3.ha doğnı döner, ocakta bir yandan 

1 
~a; Aınrna yaptmı var mı? Sen duy. kahve pişirmekte, bir yandan da tne
\·eık:n nu, bizim lekeci Maksudun ev- ze hazırlamakta olan Barbaya soku
letıi, akşamilan buracıkta başına ge- lur; birer manda yavrusuna benziyeu ı 
'-..____ koca torikleri tezgahın bir kenarına 

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

1 KUltUr işleri 
Hukuk Fakülfesinde 

ikinci sınıf kaç 
sene okuyacak? 
Bakanlığın kararı 

bekieniqor 
Hukuk fakültesinin bu yıldan iti

baren dört yıla çıkarıldığını yazmış
tık. Fakülteye yeniden yazılacak tale
be ile birinci sınıfta geçen seneden ka
lan talebe dört sene okuyacaklardır. 

İkinci sınıfa geçen talebenin de 
dört yıl okuması esası kabul edilmi§
tir. Yalnız bu sınıfta kalan talebe a
rasında bir imtihan yapılacaktır. !m. 
tihanda muvaffak olanlar Uç yıl, mu
vaffak olamıyanlar diğer talebeler gi
bi dört yıl Uzerinden okuyacaklardır. 

Diğer taraftan söylendiğine göre 
ikinci sınıf talebesinin imtihana tabi 
tutulmıyarak eski şekle göre üç yıl o
kumaları temin edileceği de ileri sü
rülmektedir. Hangi sınıfların kaçar 
yıl tedrisat yapacağına Bakanlık ka
rar verecektir. 

Diğer taraftan Adliye bakanlığına 
bağlı olan Ankara hukuk fakUltesin
de tedrisat üç yıldır. Fakülteyi üç yıl 
sonunda bitirenler hukuk mezunu ol
maktadırlar. 

İstanbul hukukunun dört yıl ol. 
ması dolayısile Ankara hukukunun da 
dört yıla çıkarılması hususunda tc
şebblislere başlanmıştır. 

Elektrik Şirketinde 

Malzeme kaçak
çılığını 

Kim ihdas etti? 
Elektrik şirketinin Anadolu yaka

sında kullanmak lazım gelirken şeh
rin diğer mahallerine sarf ettiği mal
zeme hakkındaki tahkikat devam et
:moht.odı ... ~on doh sirlı:Qtt~n malze
menin yeni bir listesi istenmiş ve ay. 
rıca gümrükte kayıtların çıkanlması
na da başlanmıştır. Haber aldığımıza 
göre şirket işin ne şekilde yapıldığını 
itiraf etmiş ve müteaddit tenbihlere 
rağmen va1jyetin küçük memurlar ta
rafından ihdas edildiğini ileriye sür
müştür. Bununla beraber teftiş heye
tinin çıkardığı neticede ise hiç de böy
le olmadığı ve emirlerin doğrudan 
doğruya 5irket erkanı tarafından ve
rildiği tebarüz ettirilmektedir. Vazi
yet ihtisas mahkemesinde inkişaf e
decektir. 

Fakir tezgah sahiplerine 
kredi 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ek
serisi az sermayeli veya fakir olan 
tezgilı sahiplerine iplik verdikten baş.
ka bir formUlle kredi açmayı da tet
kik etmektedir. Uyuşturucu maddeln 
Inhisan direktörü Hamza Osman bu 
hususta rapor hazırlamakla me§gul
dür. 

yatırır: 

- Al, şunları Barba, meze de yap, 
sen de ye, çoluk çocuğun, hısmm, ak. 
raban, soyun sopun. slilalen de yesin 
bak, bir haftada bitirebilir misiniz? 
Para istemem, pul istemem, hattA. me
ze de istemem. Sen yalnız şunun şu
rasından bana bir otuz altılık carmak
çur tosla, yeter! 

Barba balıkları kaldırıp Haçiğe o
tuz altılık §lşeyi uzatır. Zavallı Haçik, 
şişenin dibini tokatlıya tokatlıya man 
tannı fırlattıktan sonra onu kafasına 
diker ve bir yudumda şişeyi yarım et
tikten sonra: 

- Hay anam babam zenaat hay, 
aklınız varsa balık satın da para ka
zanın dostlar! 

Diye bağırarak ka,pıdan savuşur. 
Osman Cemal KAYGILI 

J.IALKIW DILEKLERt ....: 

Kızılaydan 
~ 

yerinde bir d i 1 ek 
'I 

~aııtta oturan bir okuyucumuz söyledi: 
et(. ::l{, .. ,Uı 
.,.e· 0 i"i !: 1~ eon senc1er i~nde ço7• giizel bir ].-arar var. 
rıtı~ to.>ıe'nıtn6n4lnde diijeri httikllıl cadclcsindc olrııak ilze-
~tılQrcıama.clen 8UY"'- satan dükkd.n açtı. Fa'J.."at 1m 

eatıkın sulardan ancak b1' civardan geçen,.. 

lcr i3tifade edebiliyor. Halbuki şehrin Eminötıü ııe Be. 
y_oğlundaıı ba.fka diğer bir çok semtlerinde de rıuıdensu-
11ıt frm.ci'ic omı atanlar var. Ktzılay hall:a 7:arşı gi5stcrdi
qi bu iyiliği ba~ka Bcmtlcrc de tat1J;!r efsr.. meselci Jıiç ol. 
maz.'Hı BeıJazıtta da bir nıa<icıı suyu diıl:loom açsa fena 
mı olttr1.,, 

• 
AK DENiZDE 

Seyyahlar • • 
ıçın tehlike ka madı 

Kral Edvard'ın seqahali lngidere'ae 
memteketımiztı karşı duqulan a.ô.kagı 
bır kat da 1a t;Tltırmış buıunugor .. 

Habeş - İtalyan harbının bitme.s:, 
Akdeniz memleketlcrıne se.}yah akını· 
nın ı;oğalmasım mucip olacaktır. 

Geçen me,·sim, memleketimizde da
hil olduğu halde bütün Akdeniz mem 
leketleri Avrupa ve Amerika seyyah 
!arınır. yüzünü pek seyrek görüyord~. 

HUtıa sebep, Akdenizde İngiltere il~ 
ltalya arasında gerginliğin YÜcud:! 
gelmesi ve bunun, hazan hemen harıı 
çıka~akmış gibi korkulu bir mahiy~l 
alm:ısıydr. 

Bilhassa Amerikadan gelmesi mu
tat olan büyük transatlantiklerin Sı.'· 
ferleri derhal kaldırılmıştı. Amerikalı 
seyyah acentalan, "Tehlikeyi göz~ 

alamayız. Seyyahlarımızı başka yer
lere göndeririz.,, diyerek filhakika or. 
binlerce Amerikan seyyahım diğe~· 
mrntakalara göndermişlerdi. 

Bu suretle ''Güneşli Akdeniz .. bütün 
Ame;:ika seyyahlarının gözünde kara 
bir dehşet mıntakru:ıı haline girmişti, 

Şimdi ise memleketimizdeki seyahat 
acentaları ile Amerika seyahat accıı· 
taları arasında muhabereler başlamış
tır. Akdenizde rnziyet en-etkine nis
betle yumuşamış olduğu i~in eski se
r erlerin yeniden başlayacağına muhak 
ak nazarile bakılmaktadır. 
Diğer taraftan lngiltereden de bn 

.sene memleketimize daha çok seyyah 
geleceği umulmaktadır. İngiltere kra
lı Sa Majeste Edvardın bu yıl içinde 
memleketimizi ziyareti, bütün İngH
terede memleketimiu karşı olan ala
kayı daha arttırmıştır. 

Sa Majeste sekizinci Edvardın (s
tanbulda lıulunduğu sıralarda lngiliz 
gazeteleri Türkiyeye dair müteaddit 
yazılar yaımı~lar ve bu arada mem
leketi mlzin inkılap yenilikleri ile bir .. 
lik~ tabii güzellik bakımından da bü
tün hususiyetleri bir kere daha teba
rilz ettirilmiştir. 

Adres di~i,tiren 
öğretmenler 

/çerenkö gündeki cina11et 

Bazı öğretmenlerin sık sık adres 
değiştirdikleri görlilmektedir. Adresi
ni değiştiren resmi ilkokul öğretmen
leri adreslerini kültür işyarlarma, ya
bancı ve azlık okul öğretmenleri de 
okul direktörJUğü vasrtasile kültür di
rektörlUğüne bildireceklerdir. 

inzibat mecllslne seçilecek 
Uyeler 

llk tedri!'l.at kanununa göre her 
dört yılda bir öğretmenler arasından 
ilk tedrisat meclisine murahhaslar se
çilmesi l!zımdır. Bu seçim için kültUr 
direktörlilğü blitün okullara bir emir 
göndermiştir. 

Şehirdeki bütün öğretmenlerin bir 
yerde toplanamaması yüzünden çar
şamba günU her okul kendi öğretmen
ler meclisini toplıyarak iki Aza seçe
cek ve blitün azalar arasında ayrıca 
yapılacak bir seçilmede iki üye int!
hap edilecektir. ScGilenlerin intihap 
mazbataları kliltUr direktörlüğUne gön 
derilecektir. 

İnzibat meclisinde ilk oltul öğret
meni üyenin de üyelik müddeti bit· 
tiği için yerine yakında resmi ilokul 
lardan bir öğretmen tayin edilecektir. 

Bay Hayri şehrimizde 

Orta tedrisat şube direktörü Bay 
Ha}Ti dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Bay Hayri şehrimizde Kültür Ba
kanlığına lazım olan bazı alat ve le
vazımın tcdarikile m~gul olacak, bir 
kaç güne kadar Ankaraya dönecektir. 

Şark Demiryollarında 
Şark Demiryollan imtiyazının hU

kumete geçmesi karan Ur.erine kıymet 
takdiri için on gündenberi hattı dola
şan heyet şehrimize dönmüştür. He
yet bir kaç gün kadar burada çalışa
cak, sonra tekrar yola çıkacaktır. Kıy
met takdiri işinin pek yakında bitece
ği ümit edilmektedir. 

Yeni Bahkhane 
Yemişte yapılması dü.~ünUlen ba

lıkhane için belediye imar bürosu mli
dürünün riyaseti altındaki heyet şe
hircilik mütehassısı Prostun da iştira· 
kile bir toplantı yapmıştır. Heyet bi
nanın kurulacağı yer etraf mda tetkik
lerde bulunmaktadır. Ayrıca iki mUtc· 
hassıs da ecnebi memleketlerde yapı· 
lan balıkhane binalannı gezmektedir. 
Proje yakında hazırlanmış olacaktır. 

G~çmiş Kurun/ar 

V AKIT 24 Teşrinisani 921 
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Lorı<lra - Adli Yeğen Pcı§U ile 
Lorcl GUrzon arasında esas itibarile 
itilaf hasıl olnıuş~'fL d.a bıgiliz k"Uvvayı 
muha/a::::asının Mısırda bulmıması h11-
SU8UntUJ lhtizaf bakidir. Adli Yeğen 
Pa§a ltıgiltcrcnin, imparatorluk mil
nal.:al<itını himaye hal;krnı fokfrr et. 
mcmekle beraber hurııın i";n 1"17 • ~ 
Siiveyş k<ına1ın~ bir kııvtıoi muhafa
mımı J."if ayet Ollcooğini de bildiruıi§
tir. 

Katil kocası imiş 
tç.erenköyUne yakın Bakkal köyUn

de feci bir şekilde öldürülen HUsniye
nin katili üç gün süren bir tahkikat. 
tan sonra bulunmu§tur. Katil, hizmet
çi Fatmanın itirafı ilzerine yakalan
mıştır. 

Fatma, ilk ifadelerinde: "Hanımı 
Muhsin ve Süleyman adlı iki köylii öl. 
dürdü. Ckce geldiler. Para istediler. 
Rantın vermeyince kama ile öldürdü
ler,. demişti. 

Evvelki gün ifadesini değiştirmiş, 
Hüsniye'yi kocası Seyfettinin öldür
düğünii, fakat söylememesi için ken. 
disine tenbih ettiğini ve korkuttuğunu 
ilave etmiştir. Derhal tevkif edilen 
Seyf etun, Kadıköyüne getirilirken kaç 
mağa muvaffak olmuş, fakat dün tek
rar yakalanmıetır. 

Yüksek Tedrisat OirektörU 

gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunan yüksek tedrisat direktörü Bay 
Cevat dün Ankaraya dönmüştilr. 

Bay Cevat şehrimizde kaldığı müd
det zarfında Gilzel San'atlar akademi. 
si işlerile me~gul olmuş, yeni gelen Uç 
profesörle de görüşmüştür. 

Denizyolları memurlarına 
zam 

Denizyollan idaresinin yeni sene 
için hazırladığı bütçe tekemmtil etmek 
üzeredir. Yeni biltçenin en mühim kıs
mını mevcut gemilerin tamiri tahsisa
tı te§kil etmektedir. ldarenin ısmarla. 
dığı yeni gemiler ancak bütçe sene
sinden sonra geleceği için eski gemile
ri tamir zarureti hasıl olmuştur. Bu .. 
nun için de bütçeye 150,000 lira konul
muştur. Ayrıca memur maaşlarına ya
pılacak zam için de 54..000 lira ayrıl. 
mıştır. 

Niyete bağh 

- Şarap sever misiniz' 
- Sordufjumı:: niyete bağlı: Bama 

ikrarn cdooekscmiz severim. Benden 
i.stiyorsanız, hiç ıiçmeın doğrusu! •• 



Halk için ayrılan iyi 
su çeşmelerinden 

Meşhut Suçlar Mahkeme• 
sinde iki dava 

FODDD ihsanı 
SAKALAR 

su alamıyacak 
Ayrıca kapsolsuz kaplarla 
su satmak da yasak edildi 

SARHOŞLUK 
nereden anlaşılır? Bu hikayenin TMvzuu, bir Çin le

jandınckı vardır. Garp muharrirlerin . 
den Viktor Şayter - Baver, bu şark 
mevzuunu alnuş ve serbest olmak iş
l~tir. 

Mı - tsu, cenubi Çin devletinin im
paratoriçesi, sarayının en serin salo
n un ela, parıl parıl sedeflerle çiçeklen
miş dallar şeklini göz önüne getiren 
işlemeli ve şebnemleri andırır pırıltıh 
elmas serpili siyah ipek örtüyle kaph 
bir sedir eyvan üzerinde oturuyordu. 
Gerisinde, suratı hiçbir mana if&d,• 
etm!yen bir uşak, elinde tuttuğu tavus 
tüyünden yapılmış süslü yelpazeyi yo 
rulmak bilmeden sallıyordu. 

imparatoriçe, gözleri açık olarak 
rüya görüyordu. Can sıkıntısı çehre
sini gölgeliyor ve dudakları titriyor
du. 
Şöyle düşündü ve kararını verdi: 
- Mümkün değil .. Böyle bir şeyin 

vaki olması imkansızı Hien - föng, 
yanılmış olsa gerek. Onun gözleri, 
fersizleşti artık. Bu hareketinden do
layı boynunu vurduracağım onun 1 

Dar biçimli, narin hatlı ve uzun tır
naklı eli, gümüş çekice gitti, çekici 
kaptığı gibi, gongun altın sathına iıı
dirdi. 

Bir uşak, kapıdan sürünürcesin" 
salona kaydı ve hükümdarın önündt' 
yerlere kapandı. Mi - tso, ona bak 
maksızın gözleri bom boş ifadeli bi.
halde ileriye dikilmiş olarak, oturu· 
yordu öyle. 

- Prenses Shi - Tah gelsin. 
Böyle emretti ve dimdik oturuş va

ziyet!ni muhafaza ederek, kızının gö
rün:nesini bekledi. 

Bakı~Jan ürkek, el1erl titrek Shi -
Tah, annesini, zarif bir kotau yapışla, 
.selamladı. 

Mi - tsunun gözleri, araşbncı ba
kışlarla çevrilmişti kızının üzerine. 

- Bu sabah neredeydin? 
Shi - Tah, sarsıldı, yüzü kızardı. 

Mütereddit, söyledi: 
- Bahçelerdeydim ... 
- Yalnız mı? 

Prenses, şaşırmış, yalvaran gözler
le baktı annesine. Ellerini, hızlı hızlı 
soluk alıp veren göğsüne bastırdı. 
Susuyordu. 

Mi - tsunun çehresi, taştan oyulmv!: 
gibi sertleşmişti. Karanlık bakışları. 
bomboş dalıyordu uzaklara. 

Hiddetle emretti kızına: 
- Ayağa kalk ı 
Shi - Tah, itaat etti, müteharrik bir 

bebek gibi dimdik doğruldu ve göz ka
paklan inik, omuzları sarkık durd•ı 
annesinin karşısında. 

- Hien - föngün bana haber verdiği 
şey, demek doğru 1 Sen, aşr..ğı tabaka
dan bir delikanlc ile bahçelerde buluş
tun, ondan çiçek aldın ve kendisine, 
tatlı bir bakışla teşekkür ettin, öyle 
mi? 

Shi - Tah, gözlerini açtı, fısıldadc: 
- Tsien - Li, Lao - t.senin talebele . 

rind~ndir .. Bir şair .. 

- Fakat sen imparatorluk haneda
nı sulbünden, hükümdarlık sülalesin
den bir prensessin ve aynı zamanda 
benim kızımı 

Bu kelimeler, sükQta boğuk boğuk 
aksetti. 

Slıi - Tah, yaşlı gözlerle annesinin 
çchr<>sine bakarak, oradaki hatlarda 
bir merhamet izi arıyordu. Derken, 
kendini yere atıp, imparatoriçenin 
ayaklarına sarıldı. 

Bagırdı: 

.............. --................................. . 
Parasız muaqene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna lrendini parasız 

muayene ettirebilir. 

•··············•································· 

- Ben onu seviyorum! Ben onu se
viyorum? 

Kölenin elindeki yelpazenin sahr.
tısı kesildi. İmparatoriçe, sarardı, gü
müş çekiçle gonga vurdu ve, kızınR 

J>akmaya bile tenezzül etmeden, uşa
ğın kotan denilen selamlayışla salonıı 
girmesini bekledi. Ve uşağa, kısaca jU 

emri verdi: 
- Hien - föngü c_:ağır? 

Birkaç dakika sonra, boylu boslu 
l\.fanı:larin, metbuasının huzuruna çık
tı. 

İmparatoriçe, azametle başını ger!
ye doğru alarak, eyvanda yükseldi Y~ 
soğuk bakışlarını Mandarine dikti. 

- Hien - föng, prensesin bundan 
sonra odasından çıkmasını ve hiç kim . 
seylc buluşmamasını tekeffül edecek
siniz; bundan mesulsünüz ! 

Mandarin, kollan göğsünde çapraı, 
sessizce, iğildi. 

İmparatoriçe, mühmel bir işaretli! 
şerefmüsule nihayet verdi ve Shi · 
Tahm huzurdan çekilmesine bomboş 
ifadeli bakışlarım kaydırdı. Ancak 
duyu1abiJir. bir "Ah!., çekti. Yüksek 
kapı :kapanınca da, eyvana sırtüstü 

devrildi. 
Gerisindeki köle yelpazeyi indire

rek, ona serinlik temin etmeğe çalıştt. 
imparatoriçe, gözleri açık, rüya gö

rüyordu gene: Günün birinde kendisi 
gibi bu büyük devlete hükmdecek oları 
kızı Shi - Tahla tacın ezici yükü, onun 
rüyasını teşkil ediyordu. Kendisi yor· 
gundu, kederliydi.. 

Shi - Tah, odasında altından yapıl
mış mihrabın dibinde diz üstüne gel
miş ~aziyetteydi. 

Kudretli llah Fo, yakut ve altından 
nuıanu hoykol ~eklinde, :muhc.lı\rel!ı:: 

yükseliyordu onun üzerinde. Gözleri, 
simsiyah mücevherler gibi parıldıyor
du. Mavi bir elmas, tıahın alnını süs
lüyordu. 

Shi - Tah, mırıldandı: 
- Ben onu seviyorum! Merhamet 

et, kudretli Fo ! 
Shi - Tahrn sütnesi Hai - Koh, mini

cik ayakJarının sendelemeli adımlari
le, kızın yanına gelip, prensesin hıçkır
dık~a kımıldanan omuzunu, şefkatll' 
okşadı. 

- Gel, dedi, gel kucağıma 1 

Şehir meclisi dün birinci reis veki
li Necip Serdengeçtinin başkanlığında 
toplandı. Geçen celsenin zbaıtları o
kunduktan sonra şehircilik mütehas
sısı Prostun Boğaziçinde mevcut pat
layıcı maddeler bulunduran depolar. 
dan daha fazlasının inşasına müsaade 
edilmemesi isteğine dair makamdan 
gelen tezkere okunarak kavanin encü
menine ha vale edilerek ruzname mü
zakeresine geçildi. 

Paşabahçede perşembe günleri pa
zar kurulmasına dair iktisat işleri mü
dürlüğünden gelen kağıtla Beşiktaşta 
Barbaros Hayrettinin türbesinin etra
fı açılarak park haline konmasına ve 
Kalamış iskelesile arasındaki çıkmaz 
sokağın çıkar bir hale getirilmesine 
dair fen işleri müdürlüğünden gelen 
kağıtlar mülkiye encümenine havale 
edildi. 

Bundan sonra inhisarlar idaresinin 
Paşabahçedeki tanklarında muhafaza 
edecek mevattan alınacak ardiye res
mine dair mülkiye encümeninin maz.. 
batası okundu. İnhisarlar idaresinin 
Paşabahçedeki fabrikasında yapılmak 
istenen tanklar münasebctile belediye
nin depoculuk hakkına halel gelme. 

KISA HABERLER 

Bazı nuntakalarda yağmurların fazla 
yağması ytlzUnden bir kısırn mernlehalarda 
ki tuzlar erimiştir. 1nh.iaar idaresi bu mm 
takalara kati derecede tuz sevketmiş bulun 
makta.dır. 

• Tamir için Haliçteki havuza giren Ro 
men torpidosu çıkmış ve Köstenceye hare 
ket etm.i§Ur. 

• Şaraptan ba.,ka içki fiyaUarmm hiç bi 
rislnde tenzilAt imkA.nı bulunamamışbr. 

• Trakyada ağustos aymdnnberi yapılmak 
ta olan sıtma mücadelesi esnasında 58495 
kltıl muavene .. rınmts v .. hı•nl<>P,1,,~ .,, ,..,,,. • 

tedavi altma alınmııtır. T~davi mak&Adlle 
bl rbuçuk ay zarfında 205 kllo kinln mecca 
nen dağıtılmıştır. 

• İtalyan sefiri Galli mezunen memleket! 
ne gitmiştir. 

• Şehrimize Karetonl isimli !taıyayı bir 
arkeolog gelmlııUr. Müzedeki Karnen eserle 
rln kopyalarım alacaktır. 

• Habeııtstanm Ankara elçisi Marktıs tstan 
buldan ayrılmıştır. Elçi Habeşistandakl yeni 
İtalyan ida.reslne dehalet edecektir. 

• !stanbul şirketler ba.şmUlettlşliğine tayin 
edilen İzmlr şirketler başmUlettişl Süruri va 
zıteslne başlamıştır . 

• Aya.sa.foya. müzesinin kubbe ve minare 
lerlnde yapılan tamirat bitirilmiştir. 

Shi - Tah, hıçkıra hıçkıra atıldı ve --------------
yüzünü Hai - Kohun kucağında giz. 
ledi. 

Kapının önünde, dikilen nöbetçinin 
sert .sıert adım atarak ileri geri gelip 
gittiii işitiliyordu. 

Shi - Tah, gücile ayağa kalkıp, için 
de fsien - Linin elini dokunan çiçek
lerin karma karışık hulyaya daldıkla
rı en asil porselenden vazonun durdu
ğu ~def kakmalı küçük masaya yak
laştı. 

- :Ben, onu ebediyen seveceğim; 

ebedii olarak, yalnız onu 1 
Shi - Tah, böyle fısıldanışla, narirı 

elini vazodaki çiçeklerin üzerinde gez
dirdi. Lakin, onların kuvveti tüken · 
mişti ve solgun yapraklar, daJlarrn 
dan kopup etrafa dağılıyordu. 

Shi • Tah, nevmit bakışlarını mihr:ı 
ha kaldırdı. 

- Ben, fakir ve bikesim ! Acı ban;a 

Eğlenceli köşe 

Havada UCjan güvercinler 

Havada uçan iki saf güvercin var: 
~ağıdaki safta olan güvercinler yu.. 
karıdakilere: "Siz kaç güvercinsiniz?,, 
diye sormuşlar. Sayımız sizin iki ka
tınız olur ve eğer bizden si?.C bir gü
vercin giderse sayıda birbirimize mü. 
savi oluruz.,. diye cevap vermişler. A
caab yukarıdaki güvercinler kaç ta
ne, aşağıdaki güvercinler kaç tane i. 
m.iş? 

Cevabı yarın gene bu sütunda bu
lacaksınız! .. 

Diinkü şeklin halli 

• 
Yan taEaft.~ki re 

• 

.,imde gormuş ol-

... 

'uğunuz şekilde 
arçalar birlcştiri. 

• 

ir~e istenen şekli 
derhal bulmuş o-
lursunuz. 

en l!lvi Fo ! Bak, saadetim den hiçbir ---------------
şey kalmadı. Tsien - Linin eli dokunan 
bu solgun yapraklardan başka; bun
lar, hE"nim ,·arım, yoi{umun en değt>r
Jisidirl Bunları sana kurban etml'k 
isterim, ey ulvi Fo ! 

Prenı:ıes Shi - Tah, bu sözler ağznı
dan dökülerek, elleri titriye titriyP. 
yaprakları içi muattar suyla dolu kur
ban kase.sine 5erpti. 

Fonun gözleri ışıldadr. 
I::;;ık. şimdi daha keskin saçılıyor 

do e~rafa ve her şeyi. bu ışıkla hare
kete geliyor, diriliyordu. 

ilahın ağzından çıkan bir nef <'$, ç:
çeklenen bahçeleri dolaştı ve prense
sin odasına da serinlik, tazelik bahş-

ederek yayıldc. Kurban ateşinin alev
leri, ll:ihı nefese itaatle iğilip, ve al
tın kaseyi yaladılar. K:ise içindeki s•ı. 
fıkır fıkır kaynadı, solmuş, kurumuş 

yaprakları emdi. Girenbaha bir rayi
ha, bu kaptan intişar etti. 

Shi - Tah, saadete l<avuşmuş olarak, 
mucizevi aromayı tekrar tekrar kok
ladı. 

llahın yakuttan dudakları, sarsıntı 
geçirir gibi, harekete geldi: 

- Içl 
Shi - Tah da, sarsıntı geçirerek, bu 

iradeye itaat etti; ktı..qeyi dudakları
na götürdii ve ll:ihrn baha biçilmct 
değerde ihsanını yudum yudum tattı: 
Saadet bahşeden çayı. 

Bonbon kutularının altındaıı 
ki tali sandığında neler var? 

·--------
mesi için i:eşebbüsata geçilmiş ve uzun 
temaslardan sonra yüzde 25 tenzilat 
yapılması kabul edilmişti. Dün mecli
se bu husustaki mazbata ile beraber 
vali ve belediye reisi Muhittin Üstün
dağla İnhisarlar umum müdürü Mitha! 
arasındaki mukavele de gelmişti.~ 
dan Abdülkadir. tuhaf bir tesadüf o
larak bugüne rastlıyan Prostun iste
ğile Boğazda yapılmak istenen depo
nun tezat teşkil ettiğini, kavarun en
cümeninin mektup hakkında verece<, 
karardan sonra bu meselenin müzake
resinin yapılması daha doğru olduğu
nu söyledi. Fuat Fazlı, mazbatayı mü
dafaa ederek, Paşabahçede esasen İn
hisarlar idaresinin deposu mevcut bu
lunduğunu, bunu Çubukluya naklet
mek istediğini söyledi. Vali ve beledi
ye reisi Muhittin Üstündağ, İnhisar
lar idaresinin zaten fabrikası bulundu
ğunu, gaz bulundurmıya müsaade et
menin bir zarureti fenniye olduğunu, 
bütün külfetin inhisarlara ait bulun
duğunu, meselenin yüz.de 25 e tenzi
latlı tarifeye tabi tutmak olduğunu 
söyledi. Bu izahattan sonra keyfiyet 
ekseriyetle kabul edildi. 
SAKALAR HANGi ÇEŞMELERDEN 

SU ALAMIY AOAK 
Bundan sonra umuma mahsus iyi 

su çeşmelerinden sakaların su alma
malarına. ve buna dair zabıtai beledi
ye talimatnamesinin 447 inci madde
sine yapılacak eke dair mülkiye encü
meni mazbatası okundu ve kabul edil
di. Buna göre sakaların umuma mah
sus çe~melerden su almaları ve kap
solsuz kaplarla su satmaları menedil
mektedir. Zabıtai belediye talimatna· 
mesinin 44 7 inci maddesiae ek olarak 
yazılmasına karar verilen fıkra şudur: 

"Üçret mukabilinde su taşıyıp sat
mağı san'at ittihaz etmiş olan sakala
rın ve araba ile su nakledenlerin ve 
annnln"'"- ı...,..1 • .:ı:~··- ı...-ı.ı..__ 4.-.ı....,ı.., vı.u-

nan menba suları çeşmelerinden su 
almaları ve kapsolsuz kaplardan men
ba suyu taşımaları yasaktır.,, 
KAMYONLARIN GEÇEMlYECEGI 

BiR SOKAK 

Halıcıoğlunda Topçu mektebi önün
den geçen caddenin. buradan daima 
kamyon ve otomobil geçerek mektepte 
tedrisat icrasını gayri kabil kıldığın
dan değiştirilmesi hakkındaki mülki
ye encümeni mazbatası da kabul edil
di. 

UN MESELESi GENE 
HALLEDiLEMEDi 

Bundan sonra geçen celsede bazı 
noksanları bulunduğundan müzakere
si bu celseye bırakılmış olan fırınlar
daki unların muayeneye tabi tutulma
sı hakkındaki mülkiye ve sıhhiye en
cümenlerinjn müşterek mazbatalarınm 
müzakeresine geçildi. 

Encümen reisi Galip Bahtiyar ek
mek vapılan unların muayenesine ni
çin lüzum görüldüğünü anlattı. Fena 
ekmek yapanların mahkemeye sevke
dikleri halde berabet ettiklerini, tem
yiz kararından fırınların teftişi sıra
sında ekmek nümunesi alınırken un 
nümunesi de alınarak her ikisi üzerin
de muamele yapılması icap eder gibi 
anlaşıldığını, bunun için un muayene
sine de lüzum görüldüğünü söyledi. 

İşin bir de kavanin encümeninde 
mü7.akeresi yerinde görülerek hava e
dildi. 

YtJZDE ON RUHSATiYE 

Hafta tatili kanununa nazaran a
lınmakta olan yüzde on ruhsatiye har
cının bina taJıriri münasebetile yü7.de 
üçe indirilmesinin uygun görüldüğüne 
dair mülkiye ve bütçe encümenlerinin 
müşterek mazbatası kabul edildi. 

BALIKÇI DtJKKANLARI iÇiN 
BiR TALiMATNAME 

Üçüncü sayıfamızda. okuyacağınız 
balık tuzlama yerleri hakkındaki ta. 
limatname de aynen kabul edildikten 
sonra belediyeye ait davaların temyiz 
den sarfınazar edilip edilmemesi hu
susundaki kavanin encümeni mazbata
sı okundu. Buna dair bir talimatname 
hazırlanması dileğile buna ait evrak 
ma.kama iade edildi. 

Bundan sonra Düşkünler evinin 
934 yılı kat'i hesabına dair tetkiki he. 
sap encümeni mabzatası okunarak ka
bul edildi. 

ŞEHiR MECLiSi BUGtJN DE 
TOPLANIYOR 

Bütçe fasıllarındaki münakaleler 
hakkında okunarak kabul edilen maz
batalardan sonra müzakereye bugün 
saat 14 de tekrar toplanmak üzereni
hayet verildi. 

Meşhut suçlar davalarına bakafl 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza haky&
ri hakimi İhsan, otobüste geçen bit 
hakaret hadisesine ait davanın dUI"U§' 
masını bitirmiştir. 

İki yahudi delikanlı aleyhinde~! 
bu davanın duruşması, cumartesi ~· 
nü sabahı başlamıştı. Fakat, yahudı· 
lerden !sakın yanında nüfnus tezke& 
si bulunmadığ anlaşılmış, nüfus teı· 
keresini askerlik şubesinde alıkoyduk· 
larını ve ancak on gün sonra muaye
neyi müteakip alabileceğini söyliyetl 
!sakın yaşı, kayıtlı bulunduğu Fene1' 
nüfus memurluğundan sorulmak iize' 
re, duruşmanın devamı, dün öğlendetl 
sonraya bırakılmıştı. . 

Davacı, Unkapanında Şeyh n~ı 
sokağında oturan Büyükderede kibrıt 
fabrikasında amele Fehmi, soyadile: 
Fehmi Kabataş. Suçlular: Balatta O
dun iskelesinde oturan Baron oğlu ba~ 
kal Marko, soyadile Marko Bennu~· 
Balatta Karabaşta oturan Morda og• 
lu boyacı !sak, soyadile İsak Samran.01 

Hüviyetleri zapta geçirilirken, nil· 
fus tezkereleri de gözden geçiriletl 
Markonun isminin orada "MerkadO·• 
diye yazılı olduğu görülmüş, bakili' 
İhsan, bu ciheti araştırınca, suçl~ 
"Marko, Merkado, yahudicede hepsı 
bir!,, demiştir. !sak da, hangi "millet· 
ten,, olduğunu anlatış sırasında, "}~· 
hudiyim,, demiş, hakim İhsan, bu ce
vaba temasla ikinci defa soruncll 
''Türküm, .. Türk tebaasıyım,, yoiund' 
cevap vermiştir! 

Davacı Fehmi, davasını şöyle aJl' 
!atmıştır: 

- Eyüpsultana gitmek Uzere ~~ 
restecilerden otobüse bindim. Otobil9 

kalkmak üzereydi. Marka, zilzurtl' 
sarhoş bir halde yalpa vuruyor ve k~ 
muk saçıyordu. Otobüsten çıkarın~, 
icap etti. İşte o sırada bana sövdv· 
İsak da Markoya uydu! ,c; 

M9rlcn """'crı"'" ·-•-~.1!.L.~~, ~:! 
demiştır: ·t 

- !sakla beraber, Galatada E.11• 

meyhanede içmiştik. Kendimde de~1;. 
dim. Ne yaptığımı bilmiyordum, so~ 
düğümü sanmam. Fakat, iyi biliyorıı111 

ki bu davacı olan adam, "çık dışar111 

diye kafama demirle vurmak istiyol'• 
du! 

!sak da, sorguya çekildikte ~unW 
n söylemiştir: e-

- Ben, Marko kadar sarhoş d 
ğildim. Ne o sövdü, ne de ben! t 

Sonra doktor raporu okunmuşt1\ 
Rapor, ikisinin de o sırada "iradele~ 
ne malik olmıyacak derecede sarll 
olduklarına,, dairdi. 

- Bu rapora ne diyeceksiniz?. 't· 
Marko, omuz kaldırıp indirmıştı 

!sak itirazda bulunmuştur: ·ziO' 
- Hekim nereden anlamış b~. ·IB 

ne derece sarhoş olduğumuzu? Fr' tı 
suratımıza baktı, yazdı raporu, b35 
• 1 
ımzayı. dı•· 

- Sarhoşluihuı ne dererede rıl ııı1 
ifunu başka nasıl anlıvacak? BıtJ\ı, 
da mikrobu yok, ya! Hal ve tnvrıf11u dan, yalpa vurmanızdan anlamıe, ' 
te !. d' 

Ayvamıarayda Atik Must.a.fapa~~
Ahmet Rufai sokağında sekiz nu bil~ 
ralı evde oturduıhınu söyliyen ot~se>.f 
yolcularından ~ahit Cemal, had1 

teyit yollu şahitlik etmiştir. . bılıı 
Yukarıda iBaret ettiğimiz gibı.;rtıf1' 

dan sonra, Fener nüfus memurlur.dil' 
dan !sakın kaydı getirilmek üzere gjlı' 
ne kalan duruşmanın dünkü ceıscdo!' 
de, hakim İhsan, gelen cevabı v~·roil· 
yayı tetkik ederek. ~ucu sabit ~o ıcıı· 
®nü, Markovu üç J?Ün hapse. yuı 0w 
ruş para ce7~ı.sma. !sakı da yaşı ,/ıttıŞ 
yısile bir gün hanse ve sek~~ ·~di!' 
para cezasına mahkum ettigını b1 

miştir. 

Bonbon kutularrnıll 
alhndaki •andık r0 

Kumkapıda bir meyhanede tot~ıı· 
oynatırken meşhut suç halind;·DpiSıe 
!andığı kaydile Mircan oğlu .! }<&f' 
bu oyunu oynarken yakaJand1S111eı:ıit1' dile Kirkor oğlu Minas ve meYh\1111d6 

de bu oyunun oynanmasına mu diifl 
ettiği kaydile meyhaneci za.rcudde
~üdde~umumiliğe verilmişler, 1?çiill~a 
ıumumılikçe de Sultanahm~t . ulerdi~' 
sulh ceza hakyerine gönderııınıŞ Jlle.ll" 

Lotaryo denilen ve kumar n .,,g.• 
sın'"· 

yetinde olan o~~ oy_nanın~ye.ı ~ 
rıyan kara zemın uzerıne cıı b1 

nekli ufak bir torba ile b~ş1<a01ıır# 
de teneke kutu, mlihürlenm~Ş ~~· 
hakyerine getirilmişti. 1d~ıarı:rsts11'' 
lotaryocu, koltuğuna üzerı b011b011: 
alameti farikalı ve "Yaldızlı . J<tlt~ 
lar,, yazılı üstuvane şeklinde:ı~o~ 
yu alarak, giıya bonbon sa . dol' 
gibi meyhane ve kahveha.neıerı 
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"Sırıtarak:'' Yanlıt anlayıp gÜna -l 
hıma girme, vallahi maksadım o değil; 
bir ayak evvel iıin düzelsin diye aöylü
Yorum. Kızın hüınü am, mitvar ve ref
tan dolayıaiyle dedikoduyu, medikodu -
YU kale bile alma demek isterim. •• Çiğ 
Yemiyecekiıin ki karnın a.lnyacak. Vız 
reisin, bac:ağmı kaıı ... "Takkeyi yıkıp 
kır bıyığa el atarak ve salyalanm yu -
tarak:,, Lakin mezkUre de mal mı mal •. 
Şehir çocuğuyuz; bu yqa kadar nele -
lini gördük, öyle ya... Bihaıkki hüda 
böylesine müddeti hayatunda raıtlama
clnn. .. 

- A Zibammağım, ahret kardetçiğim 
ııe diye bot yere nefes tüketiyorsun? 
Gözün tutmadise tutmadı. Nikihla oğ -
luna alacak değilsin, biladerine de hiç. 
Şeytanm ayağını kır, §U iliği peyle. .. 
Korkma, beratını, mührünü de t.ea1:im 
et... Neme lizım, yamı ahrette iki elim 
)fUuma gelecek; eminliğinden yana pek 
eınin kızcağız. ( Onlann dokuz donu o -
hır. Birini kendileri ~yer, aekizini bat
Jcaıanna giydirir) derler ama bu o ta
laımndan hiç değil. Gösteriıi eıükunu 
llaımıskara benziyor... On paranın bile 
hesabını vmyor. (Bir man&mntzm bile 
hana geçmeıini istemem. Geçene dizime 
dur.un?) diyor •• Emanet aldığı evrak • 
1-n, mühürleri, senetleri sepetleri göğ
liine bile ıokma yok. Düter müıer diye 
ile korku, ne korku ... Mektep çoc:ukla • 
l'ının cüz geaeleri kadar bir çantaıı var; 
onun içine istif etmede ..• 

Kemankeş Eşref bey 
Dört beş ay kadar geçiyor ... 
E.da, genç, gürbüz, sıhhatli. •• Civan

lığı iktızası, ötedenberi aürüp giden hu
l'\l icabı da, boğa:zma fazla dütkün. 

Vakıa eskisi gibi, aklına eser eamez, 
'okakta moknkta abUr cubura yanaş • 
traalttan mideıini Kasımpqa çöplüğüne 
döndüı=inektcn hemen hemen tamamile 
~gcçmi§ gibi. 

Kazancı yerinde ve cebi para gÖrü. 
>'or a, eve her dönüıte, Beyazıt mey -
tla.rınıdan, Koska caddesinden, Aksaray 
~ısmdan almadığı yok. 

, Manavlardan ya, ve kunı yemitle -
lin çeıidi. Turfandalardan başlıyarak 
~dullah haline gelmiı yaş meyvalann 
~rlüsü; kuru meyvalann hepsi: Ceviz, 
l ı. bademi, kuyu hndığı, iğde, abdül • 
~ lcuJ"U incir, kuru üzüm, dut ku -

au, ı>estil ••• 

~!P<>rtııcılardan: Fmdık, ftabk, A -
~ti . kan hsbğr, sakız leblebisi, kabak 

tırdeği ••• 

Hulasa bakkaliye eşyumm en lü -
zumlulan ••• 

Beğendiniz ya, hpinoz, Piç, ilik diye 
türlü türlü adlar takılmıt olan dünkü 
paaaklı, kirli kukla, deliımen, arıız kı • 
zın becerildiğini; değıne eteği belinde -
leri mat edecdc evcimentliğini •• 

Bunlan iıitin ve inanın. Hepsinin 
aynı hakikat olduğunu da bilip tatın! •• 

Hafueye son günlüğü nasip ve mü
yessermiı.. Piıirip kotarma onda; ke • 
yif ve rahatı da yolunda.. Aynca, her 
gün altmışlık tütünile Yap ıİgara ki -
ğıdı da önüne gelmede; kahve kutuıu, 
daha yanlanmadan doldurulmada; aaf. 
ra bastıracak kakulesi bile unutulmama
da. 

Artık Allabtan belaımı nw iater bu?. 

Boğaza bu ıekilde balat, vücudu 
böyle bedeyİf neticesi olarak, Eda bir 
kat daha gelİ§İyor, tombullaııyor, boy 
abyor, parladıkça parlıyor ... 

Y anağmm alı yerde; bir kalçaıı inip 
bir kalçası binmede; yürüdüğü yerleri 
esnebnede ••• 

Demin de aöyled.ik. Genç, gürbüz, 
civan. Beıeriyet muktezasını inkar ede
cek değiliz. Ne kadar kendini tutmağa 
çalışsa faydaaız. 

Kam kaynamağa başlıyor, puslayı 

ıaıırmak, çileden çıkmak iıten değil ... 
Arbk kendini zor zaptediyor; daha doğ
rusu edemiyor. 

Y aio,ıklı bir erkek, tığ gibi bir de
likanlı ile karşılaştı mı, yüreği hop et
meğe, balaılan değiımeğe, ayaklan 
sürçmeğe bqlıyor. 

Artık kendini idareye o kadar muk
tedir değil ki ... Benzi birdenbire attık -
tan ıonra hemen ardmdan al çuha; göz 
aklan bile kanlanmıt·· Vücudunda üıür 
gibi bir ürperme; bacaklarında aoğuk 

algınlığına benzer bir keıi:klik. •• 
Yüzünün gülümseyişinden. gamze • 

]erinin beliriıinden, sedeE diılerinin 

meydana çıkışından da haberi yok. 
Giyimine, kuşamına, süıüne, tuvale

tine gelince, bunlar da olursa bu kadar 
olur; ötesi sağlıktır .•. Anası Çalar Ay
ıenin bir kaç •~ evveDci kıl pranga • 
lığı, lazınmkinin yanında kaç J.'&ra eder 
acaba? 

Simaca bu kadar parlak, endamca bu 
derece mcnendsiz, hal ve etvarca bu 
radde ııcak ve fıkırdak bir dilber, han
gi erkeğin aklını başından almaz? 

Onu karşıdan gören küçük dilini yu

tuyordu. Dairelerdeki sakallılar, bıyık -
lılar, tüysüzler de gittikçe ateıi alıyor
lar, deli divane oluyorlardı. 

Onunla karşdaşbğı saniye, geyirti • 
ye kantltrtP belli etmiyerek, yahut ken

Tltllesko'aaa esra
rengiz bastalığı 

Kendisi için 

Bir sır değilmiş! .. 
Romanyanın eski Hariciye nazırı B. 
TitüJeskonun garip bir hastalıkla ge.
çen ~ğustos ayında birdenbire siya
setten çekildiğini ve bir müddet ölüm 
der~..:=esinde buhranlar gerirdiğini bi
lirsiniz. 

B. Ttüleskonun bu hastalığı bir u
hirlenmedir, dendi, bunun üzerine d.
her tarafta büyük bir endişe uyandı. 
Çünkü, Romanya Hariciye nazırının 
siyasetine taraftar olmayanlar onun 
hükOmetin başından çekilmesini ist;. 
yorlardı. Bu gaye ile kendisini zehir
lemiı: olabilirlerdi. 

B. Titülesko şimdi tamamile iyi
leşmiş bulunuyor. Fakat zehirlenmesi 
bugüne kadar hala esrarengiz bir ha
dise olarak kalmıştır. Yalnız, bunun 
kendisi için bir sır olmadığı, düşman
larının kim olduğunu kendisinin bil
diği söyleniyor. 

NASIL HASTALANlflŞTI? 

B. Titülesko hastalığının ilk buhra
nını l'tlontreux'da geçirmiştir. Orada, 
Boğazlar konferansı münasebetile bu
lunan Romanya Hariciye nazırı, bir 
gü~ Hariciye vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Arasın verdiği bir ziyafete git
mek üzere iken bir baygınlık geçir
miştir. 

İkinci buhran, Bükreşe döndüğü 
zaman geliyor. Bunun üzerine, bir 
müddet istirahat için Matin burnun!\ 
çekiliyor. O zaman B. Titüleskonun 
sıtmasından bahsolunuyor. Fakat, bü
tün ~edaviye rağmen hastalığı büsbü
tün artmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında doktorlar 
kendısine Fransada Saint Moritre 
gitmesini tavsiye ediyorlar • 

Oradaki tedavisinde hastalığının 

bir zehirlenme oldnğu meydana çık.
)'or. Fakat nasıl bir zehirlenme? Bu, 
anlaşılamıyor. 

meydana çıkarılmamasını arzu ettiği
ni anlatmıştı. 

B. Titülesko bugün de, iyileştikten 
sonra ilk verdiği bir mülakatta ha3-
tabğından çok kapalı bir şekilde hah.'! 
etmiş ve yine sır vermek istememiştir. 

Bunda da, şüphesiz ki, hakkı var
dır. Çünkü, bir siyasi adamın ağzm
dan çıkacak her kelime • hele böyl~ 
bir Jtadise de olursa - büyük bir akis 
uyandırır. 1 

8()00 MEKTUP ALAN ADAM ... 

Hastalığı yüzünden istifaya mecbur 
olan B. Titülesko bugün Romanyll 
siyasi hayatından filen çekilmiş bu
lunuyor .. Fakat, memlekette onun nii
fuzu altında olanlar o kadar çoktur 
ki ona yine bugün mühim bir siya..,i 
adam olarak bakılıyor. 

Hakikaten B. Titülesko memleke
tinde, gerek siyasi muhitlerde, gertk 
halk arasında çok fazla sevilen bir 
zattı. Hastalığı esnasında kendisin~ 

sekiz bin mektup ve telgraf gelmiştir 
Bu da, kendisinin ne kadar sevild!

ğini ve hastalığının memlektinde nc>, 
kadar büyük bir teessür uyandırdığı-ı · 
isbata katidir. 

TITlJLESKONUN SiY ASETI 

B. Titülesko, siyasetinde daima Mil· 
!etler cemiyeti prensiplerini tutar 
Fransız ve Sovyetler birliği ile daha 
fazla dost olmağa çahşrrdı. 

Halbuki, Romanya bugün bu sfya
ste aleyhtar bır yol tutmuştur. 

Sovyetler birliği ile Almanya ara
sındaki münasebetlerin gerginleşti!?; 
bu son günlerde Romanya siyaseti 
hakkında fikirlerinin büyük bir kıt"
meti olacak olan B. Titülesko, verdi~i 
mülakatta, bu , .. :l'liyetten bahsederk.at1 
şöyle diyor: 

"Gerek Almanya Ue, gerek Sovyet

B. Titülesko 

Son Kırgız 
göçebeleri 

Sovyet Kırgızistan hükumeti, so11 
Kırgız göçebelerinin kati surette yer
leştirilmesi için büyük bir faaliyetsar
fetmeğe başlamıştır. 

Hükumet, bu maksatla, zirai teşki
lat yapmakta, arazi açmakta, ve me1'
teple hastahaneleri de havi modern 
köyler kurmaktadır. 

Göçebeler, her nevi lüzumlu hayvan 
alabilmeleri için para yardımları da 
yapılmakta, ve ayrıca ziraatın kolay
ca ve geniş surette inkişafı maksadile 
ziraat makineleri ,.e traktörler içüa 
istasyonlar vücuda getirilmektedir. 

Bu mütemadi faaliyet neticesinde 
Kırgızistanda, son beş yıl içinde, mev· 
cut 47400 göçebeden 26 bini sabit ha· 
yata geçirilmiş ve yerleştirilerek müs
tahsil hale sokulmuştur. 

Son zamanlarda Talas mıntakasın· 
da, 3 odalı ve müştemilatı güzel evlel'
den mürekkep büyük Kuplepazar kö
yünün inşa.ası bitirilmiş ve buraya sa
bit hayata geçen göçebeler yerleştiril· 
miştir. Bu yeni büyük köy, sabit ha· 
yata geçen göçebeler için vücuda ge
tirilmiş olan köylerin 2.15 incisidir. 

Bu yerleştirme işinde umumi mu
sav.ıta bilhassa riayet edilmektedir. 

NAZIR SIR SAKLIYOR ler bi.rliğlle çok iyi milnasebetlerde -------------

Romanya Hariciye nazırının zehir
lenm1ş olması her tarafta büyük b!r 
heyecan uyandırmıştı. O zaman, bun
dan daha evvel de k:mdisine bazı sui
kast teşebbüsünde bulunduğu söylen
meğe başlandı .. Naların, şüphelendiğt 
kimseleri günü gününe not ettiği bir 
defterden bahsedildi.. 

Fakat, bütün bunlar, büyük bir is
kandala meydan vermeden kapatıld!: 
Çünkü, B. Titülesko böyle istiyordu. 
hadise etrafında fazla gürültü kopa
rılmaması, şüphelendiği kimselerin 

bulunmaaı lazım oelen Roman.ya 
Fransa, Sovyetler ve lngUterenin iş
tirakile kunllacak olan bir cepheye 
karşı vaziyet alamaz. Aksi şekilde ha· 
l'eket etmek büyük bi.r alga.set lJOnlış 
lığı, hatta kendi kendini öldürmek 
olur.,, 

B. Titülesko sözlerine devam ederek 
şöyle diyor: 

"Sulh zamanında milletler arQ8ırı
da hiçbir fark gözetmem. Romanya 
dostluğu bakınundan h(>paine aynı 

kıymet verilmelidir. Hatta, Romanyrı 

ve müttefiklerinin hudutlannı temt
nat altına alan her det'let Ronmanga
mn müttefiki sayılabilir. 

"Fakat, harp zamanında, Romanya
nın, bizim hudutlarımın çiğneyerek 

!rendi hudutlarını genişlctmeği niyet 
etmlş olanlann tarafında çarpışaca· 
ğım dü~ünmek deliliktir. 

"Sulh zamanında bütün milletlerı. 
birlikte geniş bir ccplıe. Harp zama
mnda ioe yalnız mcnfooti bizimle btr
olan milletlerle birleşmek: I şte benim 
formüliim bu.,, il nunJar yemiıe müteallik olanlar._ 

, ~allardan çerezin envaı: Tuzlu, tuz
~ 11~ tereyağlar; kaıar, dil kirliharum, 
~lökçesi peynirleri; siyah, yeşil, sa
lar ~ zeytinler; lakerdalar, aardalya

dini kaybedip meydana vurarak, ciğer • -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Gezintiler: gihmdan (Ahi- of!..) çekençekene ..• 

(Ar'kası uar) 

ti ' ~•tozlar; çanak çanak bulama, tes- ---------------
t1ı teati r>elanez. Turşuculardan şişe ti§e IST ANBUL BELEDiYESi 

t'fu. Şehir Ti qa t ro su 
~~:;:;::;::. :.:ü !;:~:;,, k:;.~ Tepelnı• D""' ln•m• 111111111111111 

aleainj de bol boluna tamamlanmda. 

~~ A.~t pazarmm ilerisine kurulan Bu 2~~:~~asaat 11111~ 
~~~ pazarından, yahut Şehza<le 111 

~"ca~~n avlusundaki aalı pazanndan BVYVK HALA lllllllll 
.q h mu ucuz ucuz alıp, arkasında-

t D.ınalın küfesine doldurup haydi ev. ----------
lı, ~ k~lle §eker; dört okka ıibirya - ŞEHZADEBAŞI FERAH 
biri bınlik zeytinyağı; yarım kazevi S!NEMASINDA 
t~~çh;· S, 7 pnkct makarna; bir teneke Büyu"k Türk !llUz· 

1ıııı.. , 'ır 
~ sepet yumurta... yonisti ve Ma.nye-

~o tizmacısı 
h~~UŞ. Ve girdiği yerlerde, fırsat • 
lUtıe ~· teneke kutuyu masanm ür- Pr. Zah Sunguı 
~ba~0Yarak, ceketi altrna sakladı;;, Her gün fevkali
~let'den nıeydana. çılmrrvor ve müşte- de oir programı 
l'ı \la. 'l'o 1una, buna talih de!l~ti.:yor temsillerine devan 
h~llıaraı r ~Ya el sokulup, gelışıguzel. ed. 
lir. llevi tkbır rrwrka rekrnek surctilr ____ ıy_o_r__,_ __________ _ 
~,t>ısin t b111nr! Bu!1unla beraber, Fi- TAKSİMDE _ MAKS!M VARYETE 0%!-tşıor asında lımon dn bulunu ~ 
~~ liak· TİYATROSUNDA 
oı;ltllıiıı ıın !hsan. ~urlulan sorguya Bu akşam saat 21 , ,....,...,.,....~n;ıı~ 
~if\l ll'iı~a_h~tıcri dinlemiş ve M~rcan ZOZO DAIJJI! AS 1 

lıaı- ~ore:~ın lotaryo oynnttıı1mı sa- TOM AKOS'LA 
~ a cez:ıe .~ri av hapsine, elli lira 
ita' l{İtkosı ödeme~ıne. derhal tevkifi. PIPIÇA 
~itılttaktan \?ğlu Minasın lotarya oy. Büyük operet 
~ ka .. a ır lira para. eczası ödeme- 3 perde 
~ are~{ "~rmiştir. Biletler: 40, 60. 
o <l dı~1 n. !l'evhanesinde lotaryo oy. Hususi: 100 a be'l'ac gtordUğü subut bulmamıı;ı, 

kazanmıştır. yerlerinizi ayırtınız. 

Bir TUrk sinema ylldızı 

Aşağı yukarı geçen sene Viyana 
sahneelrinde büyük muvaffakiyetle!' 
kazandığını haber verdiğimiz bayan 
Adalet bir kumpanya tarafından sol 
günierde angaje edi1erek Prater adlı 
'? güzel film çevirmeğe başlamıştır. 

Fılmde l,ilo rolünü oynayan Türk 
·inema yıldızı Adalet bütün rejisörle:
tnrafından fevkalftde lı<'ğenilmektc 

dir. Bayan Adaletin yakında Amerı. 
kaya giderek daha ba~ka film kum
panyaları ile mukaHleler yapaauğ·ı 
söylenmektedir, 

Bir avuç toprak 
Amerikanın bir kasabasında bir 

bahçe yapılmış. Oraya dünyanın her 
ülkesinden, bir avuç toprak isteniyor 
ve bu bir avuç toprak, hususi bir yaf

ta altında muhafaza ediliyormuş. 
Bu, belki, tarihsizliğin, genç bir 

millet oluşun, memlekette eski hatı
ralara rastlanmayışm izidir. Fakat 
güzel bir şey, iyi bir buluş olduğu da 

inkar edilemez. Düşünün, ki bu dev
şirme topraklar, bir bahçede birle -

~ince, gösterişsizliğin en yüksek mü
zesi olacak. Oraya girenler, bir tarih 
kaynaşmasının huzuruna varmaktan 

doğan bir iç ürpermesi duyacaklar. 
Sakarya, Vaterlo, Verdun, Ma -

zörya, Osterliç ve daha saymakla bit

rniyen ~nlı vak'alarm çarpıntılarını, 
demir ve misket dolu göğüslerinde 

taşıyan meydanlar orada dile gele -
cek. 

Amerikahlar, bizden de istemiş • 
ler. Öyle sanırım, ki dünyada hiç bir 
millet böyle bir hediyeyi verirken 

bizim kadar seçme tereddüdü geçir -
memiılerdir. 

S. Gezgin 

Türk vatanının hangi parçası var, 
ki orada kahramanlığın, ulu bir te • 

pesi yükselmiş olmasın. Amerikada 
bizim için ayn bir bahçe yapsalar ye

ridir. Kosva, Çaldıran, Niğbolu'dan 

başlıyarak, Çanakkale, Sakarya ve 

Başkumandanlık muharebe meyda • 
nına varıncaya kadar, yüzlerce, bel• 
ki binlerce meydan, kılıcımızın pa • 

nltıs1 ve atlarımızın kişnemel~rile 
dolmuştur. 

Bir toprak parçasının tarihe yer· 
leşmesi, hafızalara şanlı zincirlerle 
asılması, şerefe kavuşması için, üs • 

tünden Türkün bir kere geçmesi ye• 
ter. 

Okyanusların öte yakasına gön· 
derilen toprağı, biz, Başkumandan • 

lık kavgasının koptuğu yerden seç
tik. Çünkü hugüne kadar Ti.irk tari· 
hi son ~öziinii orada söyledi. Geç -

miştc hiç bir çarpışma yoktur, ki bu
nun kadar keskin ve bunun gibi kap

layıcı olsun. Orada Türk yalnız dür 

manı deoil, kendi kara bahtını da 
yenmişti. 



Bir Fransız gazetesine cevap 
Tefrika : 6 

1 Etrüsk Vazosu 
ÖÖLE NEŞRiY ATI: 
Saat 12,30 PlA.kla Türk musikisi. 12,50 

Havadls. 13,05 PlA.kla hafif mUz.i.k. 13,25-
14,00 Muhtelif plA.k neıırtyatı. 

Pro&per Merime --------•. 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RiFAT 

Yazan: Sadri Ertem AKŞAM NEŞR1YA TI: 
- Evet böyledir, siz bu kadar iyisi-ı 

nizdir. öyle iken fena görünmek arzu
nuza sebep ne? 

mazhar olduğu günden daha bahtiyar 
dı. 

"Fransanın Suriyedeki azlıkları tat
min edec~k bir rejim temin eylemesi 
knti surette Hlzımdıt'. Bu, evvela bir 
insaniyet vazifesidir. Aynı zamanda 
DUrzi ve Türk ahali daima bizim en 
sadık müttefiklerimiz olmuş bulun
duklarından bu bir hakkaniyet mese 
lesidir de. Nihayet, eğer bizim zara
rımıza olacak bir Türk milli hareketi
ni ateşlemek istemiyorsak, Suriyed<>kı 
azlıhlan tatmin edecek bir rejim te
min ı>tmenin politik bir zaruret oldu 1 
ğunu kabul etmeliyiz.,, 

Bu satırlar, Pariste çıkan Fransrzcn 
La Republique gazetesinden alrnmış
tır. Fransız matbuatındaki iruıa11l 

hislere, insani görüşlere karşı ş!iphe
siz lif yine insani hislerle teşekkilr et· 
mek bir borçtur. 

La Republik arkadaşın ileri sürdii. 
ğU Lısanl teıln muhakkak Suriye da
vasında bir yeri vnrtltr. Bunun tahak
kuk etmeBl lazımdır ve zaruridfr. 

Suriyede, meseli\ Halep de, Şamd.ı 
Lüonanda La Republiğin dediği şekil
de 1'iirk ekalliyetlerlnin ekal1iyet ola. 
rak haklarının üstün bir kuvvet hall
ne gelmesini isteriz. Bunu muasır me
deniyetinin vasıflarından, biri olan 
insani huknnun zaferi namına temen
ni ederiz. 

nu bir Türkiye polıtikası değil dün
ya, iıısanlarmm sahip olmaları lazrm 
gelen cihanşiimul bir temennidir. Bu 
arada Türkleri de La Republik gazt!· 
tesinin düşündiiğü gibi düşünürüz. 

Ancak, Suriye dendiği zaman biz 
bunun hududunu arkadaşımız gibf an
Jamryoruz. Suriye sancağın cenubun
dan ge~en hatla nlh:ıyet bulur ve san
cağın ~rkından başlar. 

llu çizdiğimiz huclut haricinde ka-
lau lıı::nmlartl.ıhl lıt~ilnl<Lı ut lıdhJaıuıı 

bir ekalli:> et davası olarak anlamamı
za imkan yoktur. Yakın tarihin şahit 
olduğu hadise şudur! • 

lstiklal hatbı ba~ll\drğı zantan TUrl: 
memleketinin her par~ası olduğu gibi 
snncak ,.c hava1isl de milli dnvnyn 
i~tirak etmiştir. 

Sancak ana vatandan bir parça 
iken 1921 de ana vatanın diğer kısını
larrn: kurtarmak maksadile kendf~ini 
feda etmiş ve yabanci devlet hakimi
yeti altında hususi bir idareye tabi 
olmak esasını knbul etmJ~tir. 

nu hadise bütün dünyanın gözü 
önünde olup bitmiştir. Kendini büyük 
bir kütlenin hiirriyeti namına kurban 
edenlere ekalliyet diye hitap etmek ne 
tarihi, ne de hayatı tanımamak de
me'ı.tir. 

19~1 senesinde sancağın bu hususi
yeti Fransız işgal kuvvetleri tarafın
dan hile bir realite olarak göz önünde 
tutnJmuş daha o zamandan istiklale 
layik bir unsur sayılmıştır. Bunun da 
aliimeti 921 itilafında Türk bayrağına 
ben7.cr bir bayrağa S.'\hip olmalarıdır. 
Sancak halkını ekalJiyct saymak an
cak kütü bir sofizm olur. 

Konserve balıklar 
Na•ıl tuzlanıp konserve 

edilecek? 

Saat 18,30 PlA.kla dans musikisi. 19,30 
Konferans: Doktor İbrahim Zati tarafından. 
20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
TUrk muglkisl ve batk ş&rktları. 20,30 Türk 
mualki heyeti. 21,00 Şehir Tlyatraau artıst 
ıcrlnden. Bedla, vıı.sn Rıza ve Hhım tarafın 
dan stUdyo orkestrası refakatile (Deli Dolu) 
operetinden bir sahne. 21,30 Orkestra. 

1 - Veber: (Preciosa) uvertür. 
lıl - Zietrer: (Da# ÇocukJiı,n) vals. 

Galatada İstanbul Balıkpazarlarm
daki balık tuzlayıcı dükkanlarının sıh-
hi §erait altında çalışmadıkları, tuzla. 8 - J. Brahma; cFamfnör sonatından An 

nan veyahut konserve haline konan da.nte. 
balıkların içlerinin pis Haliç sularile ' - Dvorak: Slav dansı No. 4). 

yıkandıkları görülmüştür. Bunun u- 5 - Alfred Grtlnfeld: (Gavotte). 

mumi sıhhat için tehlike teşkil ettiği- saat 22,00 Plft.kla sololar. 22,ao Ajana ve 
ne kanaat getiren belediye sıhhat İf:· borsa haberleri. 23,00 Son. 
leri müdürlüğü tarafından hazırlanan 
talimatname dün Şehir meclisinde ka- ~-----------·----ıı 
bul edilmiştir. Talimatnameye göre: B Q R SA 

1 - Balık tuzlama yerleri, başka 
yerlerle alakası olmıyan kagir bina
larda yapılacaktır. 

23 10 · S36 

2 - Burada: (gelen balıkların bu. IJJu.larmda yıJı.ha lfat~tll oıaruaJ'. llM 

- Ne kadar düşünürsem o kadar 
!azla anlıyorwn ki o kadın beni ger
çekten seviyordu. Fakat o zaman bir 
sevginin gerçeği ile yalanını ayırt ede
cek halde değildim. 

- Siz o mektubu bana getirn1eliy
d1niz. Biz kadınlar bu hususta sizler
den daha. çabuk takt .sahibiyizdir. Bir 
mektubun yazılışından içindeki sözle
rin samimi mi yoksa. düzen mi oldu
ğunu derhal anlarız .• 

- Halbuki kaç kereler a.hnıaklara, 

kendini beğenmiş kuklara avlanırsı-

nız .. 
Delikanlı bunu ~ylerken gözlerini 

Etrilsk Vazoya dikmişti. Gözlerinde de 
sesinde de korkunç bir mana. vardı, 

kadın bunları sezmedi. 
Kontes: hfildUğu, ayıklandığı) yer İle {tuzla- rlndt1 mua.rucle ({OreJtlercJlı. RakamJ&t 

ma ve fıçılara doldurma) yeri ve (dol· ıwıı 12 de kapılnJıt ıwuıt rı.yııt1ar1ım. - Yok canım .. Siz erkekler kendi-
muş fıçıların bekleme) yerleri birbir- nlzi hep dıon JU4n sanır, kadınları av-
lcrinden ayrılmı~ olacaktır. ladığınızı vehmedersiniz; halbuki 

3 - Bütün aksamı tama.mert gün- , • Sterun çok kere avladım sandığınız kadınlara 
düz ziyasile aydınlanacak surette pen-1 •Dolar avlanırsınız .. 
cereleri bulunacak ve pencereler dışar- • Frank 
rıdan ince bir tel ile örtülmÜş olacak- • Liret - Peki, öğrendim, teslim ederim ki 
tır. • aeıcıka Ft siz hanımefendiler bir ahmağı bir fer-

Pencerelerin üst krnmına hava. ta- • Drahmı sah yoldan sez.ersiniz. Ve neticetm 
zelenm.esini temin edecek surette va.sis • Isvtı,ıre Fr d ostum.~ Ma.,in'!)i ki bir ahınn.k, bir 
tas tertibatı yapılacaktır. • Leva züppeden başka bir şey değildi? Mut-

4 - Bütün kısımların zemini ve •Florin 
(2) metre yüksekliğe kadar olan kı- •Kron Çek. lak bakir olarak ölmüştür. 
sımları her vakit yıkanabilir eekildc Pe2!eta - Masinyi mi? Fakat o o kadar 
temizlenecek surette (carosiman, mo- •---------------- ahmak filan değildi. Hem kadınlarr.ı 
zalk veya fayans gibi) münasip bir da ahmağı yok değildir ya.! Size Ma· 
madde ile örtülmüş olacaktır. • Lonııra 616 - • Viyana 4 llflllı sinyi'ye dair bir hikaye anlatayım .. 

5 - Her kısımda lağımda nihayet.. • Nevyorır 7 B • r.ı drt 1 12:la 
]enen iskatalt ve sifonlu ve delikli bir • Parb 1 ~· ~ 

1 
• Hearıın c 1 ttt"J~ l Fakat acaba daha. evvel anlatmamış-

taş olacak ve hiç bir v. etinde su biri- mıydım? ... • Mllll.r10 ıtı.vı • Vıırşova '~H 
kinti.si hasıl olmamak tiZere zemin bu • Sı1JkRel ı 1 ,R:ı • lJudape~ı. f !1/1.i - "Titrek bir scs"len ha.yır ... 
delikler istikametinde hafifçe meyilli •Atına sııtıı • enkree Mı ~91f> - lJfosinyi İtalyadan döndüğü za .. 
olacaktır. • Cenevn -ı ~71S •Bet~ n4 !i6:ı man bana 8.şık olur. Kocam kendisile 

6 - Tuzlama yerlerinde, balıkları • Sotya rı~.2 . ~;:ı • Yokoham.ıı 2 7!1 • • .... Ü il 
yıkama. ve temizlemek irin merkezi ıyı gonış rm· ş, getirdi, bana ince fi-

" • Am!!terdam t 474 • Moskova 24 7) k' ı· b" d d' t ! eehir suyu te,isatı yapılacaktır. Bu ır ı ır a a.m ıye anıttı. kisi biri-
• PTag 22 fı4~fı ~ Stokbolm lt16~ J b" · 

maksatla. Haliç suyu kullanmak ya- ıı----~--.--.....--·---'-----ıı ırınc uygundular. Adamcağız ilk günler 
saktır. E 6 H A M pek devatn.lı çıktı Şrottan aldığı sulu-

7 - İşçilere husust iş elbisesi ve. boya tabloları bana. kendisi yapmış gi-
rileecıt ve temiclonmGlerl. içi.n lo.va.bo f!> Bn.rıkıun 10 r.o rramva,J "· Jl,ı bi hP.ıHyo ııatıı:.,.dJ Mu11ltdd.on, 4'ctılı1:ulcn 
lar yapılacaktır. Anadolu if>." fı • <.'lmento ıırno yüksek perde fle bir bahsedişi vardı ki 

ReJJ :! O Onyoo Del J <ı<ı keyfe gitmemek kabil değildi. Günün 
Ştr. Hayrty -111.ı Şark Deı ı~ı birinde beklenmedik bir mektup yo1-

* Merkea Banlı t:8 - eaıye .'ili ladı. Bir çok şeyler arasında bana 
U. Sigorta (>: ı Şark m. !:C2.A ı (.X) 
Ponomonb 9 4rı reıoron .uo Parisin en dürüst ke.dmı olduğumu, Feci • • 

oır 
ıstlkrazlar Tahviller 

• 1933 T.Hor. J ·~4 10 aza l!!lektrtk -.-
• • • • D 't~ 27b rramv&J !H,7tı 

• • • m ~11. ı Kıbtım •,<>lı 
letlk.Dllhlll 11 ıJ> • An.&dohJ ı 42 ·b 
Ergeni lııUk ı7,- Anadolu lJ ~2 iı 
192ı.t A M ıvıadolu DJ 4 ı.lU 
S. Erıurum ıo 2::ı MUmessU A 4tı. ~~ 

Dün saat 13 de Yedikulede Gazlı
çeşmede feci bir kaza olmuş, bir kişi 
ölmüştür. Gazlıçeşmcdc Karakol kar 
~ısında. makine tamircial Ahmet Ege. 
nin dükkanında, işçi Cen1ıı.1, bUyük bir demir varili oksijenle tamir ederken ___ , _______ .,. ___ -1 

umulmıyan bir infilak olmuş, dükkan

ve bu sebeple beni dilriist tutmak iste 
diğini söylüyordu; dost ya.ni maşuka .. 
Mektubu amcamın kızı Ji<liye'ye gÖtı
terdim. O zaman o da, ben de defü;. 
men bir şeylerdik, şu adama bir oyun 
oymyalım, dedik. Bir akşam evde bir 
hı.kım misafirler vardı; aralarında 

MMitıyi de bulunuyordu. Kız: "Dunm 
sizi eğlendirecek bir şey, bu sabah bir 
aşk mektubu aldım, sioo okuyayım,. 

dedi ve mektubu umumun kahka.hala. 
rı içide okudu. Zavallı Ma~foyi! .. 

da bulun.an Ahmet, AH, Prodramos ve .----------------. 
Cemal yaralanmışlardır. Oksijenin Zahire satışı 
patlamasından ileti gelen infilak çok 11-----------------ı 
şiddetli olmuş, dükkanın bütün camlan btanhw Lh~reı n 1.a.11ır.ı oonıaaında cıuıı 
kırılmış, civar dükkanlar da sarsıl- muamele gören (kUo> aıaddelerı 

Delikanlı sevincinden bağırarak 
kadının dizlerine atıldı. Elini tııtarak 
buselere, gö~ ya~larma garketti. Ka 
drn hayretler içindeydi, sevgilisine 

mıştır. KJ. P. 

Nev'i: li1D ÇOM • Ağır yaralı olarak Ermeni Haste .. 
hanesine kaldırılan Cemal bir kaç saat Buğday (yumuıak) 
sonra yapılan bütün tedavilere r::ı.ğ-

5,10 
5,16 
3,39 
4 

5,36 
6,12,5 
4,13 

. bir hastalık gelmiş olmasından korku
yordu. O nıUtcmadiyen ve yalnız "Be
ni affediniz! Beni affediniz!,, diyordu 
Nihayet kalktı, ytizünde saadet dalga
lan berk vuruyordu. Bu anda kadın. 
dan ilk defa. semi seviyorum! hitabına 

men kurtarılamam!Ş, ölmüştür. Cema- " (aert) 
lin, sağ bacağı iki yerinden kırılmıE· Arpa Anadol 
tı. Dört çocuklu olan Cemalin ölümii Çavdar 

37 42 çok acıklı olmuş, yaralı ölünceye ka- Zeytinyağı dar yanında. bulunan kardeşini kucak- ,__..;;......;;,...;;, _________ __. 

lamış, "ben ölüyorum, artık kurtula. 
nıam., demiştir. 

I<aza.nın ne suretle vukubulduğu 
henüz anlaşılamamıştır. Tamiri yapı- T h) • • U M •• d •• ı ·· "" •• d 
lan varilin, boş olarak dükkana geti- a ısı ye mum u ur ugun en: 
rildiği söylenmektedir. Bir rivayete 
göre içinde az miktarda. benzin veya 
sacyağı bulunmakta idi. 

idare ihtiyacı için lüzum ıörüle n ve memleket dahilinde imali met -
rut bulunan iki bin tane renkli itaret fişeği açık uıuliyle eksiltmeye ko -

Polis tahkikata başlamıştır. Bugün 
bir kimyager, varilde bulunan madde. nulmu,tur. İhalesi 27-11-936 tarihine rastlıyan Cwna günü saat on 
Yi tahltl edecektir. dörtte Galatada Merkez Rıhtım Han mda Tahlisiye Umum Müdürlüjü Sa· 

tmalma Komisyonunda yapılacak ola n mczkQr fiteklerin muhammen be • 
deli 1760 lira ve muvakkat teminat mikdan 132 liradır. İsteklilerin eksilt

Necaeddin Atasaqun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastaları-

nı kabul eder. Cumartec:i günleri l 4 

den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mi.itchassısı muayenehanesi: L:ileli 
L11tuf apartımanı. Saat 4-7 ye ka-

meye batlamadan evvel teminatlarının idare veznesine tevdi etmeleri la • 
zımdır. Bu baptaki tartname ıözü geç.en Komisyonda göri.ilebilir. (2876) 

Devlet Demiryollarından: 
D. D, 84 numaralı gidiş - dönüş yolcu tarifesinin Birincikfuıun 936 

sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti, Mart 937 sonuna kadar ve aym 
§artlarla i.iç ay dahn uzatılmıftır. (18 63) (3149) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 O kalem ka!Jlo batı tevzi kutu lıtnnm eksiltme3!ne ait olup 25 Birin

ci, 2 ve 14 İkinci tetrin 936 tarihinde yapdan ilanlar görü!en lüzum üze

rine i tal edilmi tir. 1838 3129) 

- Ben insa.nla.rın en deli ve e 
suçlusuyum .. İki gündür senden §üph 
ediyordum ve bir türlü izahat istiy 
miyordwn. 

- Bencien eUphe ıni ediyordun? Ni 
eüphe ediyordun? 

- Ah. ne sefil im~tm, senin M 
sinyi'yi sevdiğini söylediler, gıiya ... 

Kcmtes: 
- M asinyi'yi mi? diyor ve kalık 

halarla gülüyordu. Sonra ciddi bir h 
takınarak: 

- Böyle §Üphelere düşecek kad 
deli ve bunu benden saklıyacak ke.d 
riyakar o1abilir miydiniz? dedi ve gö 
lerinden yaş geldi. 

- Yalvarıyorum, belli affet! 
- Seni n.ffetnıemek elimde deği 

fakat nı.Usaade et de sana ömrüm 
ilk defa yemin edeyim .. 

- Hayır, istemem, tamamen in 
nıyorum .. 

- Peki, böyle bir şUpheyc nas 
dUşebildin? 

- Hiç, hiç, kalamın berbatlığı, b 
de şu mel'un Etrüsk ı>a.zosu ... Bu v 
zoyu sana hediye ettiğini biliyor 

Kadın şaşkın bir ha.Jde ellerini b 
ribirlne kavuşturarak: 

- Bu vazo mu? Bu vazo ... 
Delikanlı kendisi de gUlüyordu. F' 

kat ayni zamanda yanaklarından 1 
göz yaşları yuvarlanıyordu. Kadı 
kolları arasına aldı ve: 

- Beni affetmeden seni 
mem, diyordu! .• 

- Canım affettim, sen deli11in, d 
di; o da delikanlıyı hararetle bağrı 
bastı ve devanı ederek: 

- Beni bugün bahtiyar ediyors 
Seııln ağladığını ilk defa görUyo 
Senin ağladrğını bilmezdim ... 

Kadın delikanhnın kollan e.rası 

dan kurtulur kurtulmaz çok nadir bi 
ean'at eseri olan üzerinde Uc renlrt 
csa.t1rr bir muharebe resmedilm1ş b 
lunan Etriı.sk vazoswıtt aldı ve. yer 
fırlatarak tuzbuz hale getirdi. 

Delikanlı bir kaç saat fanilerin e 
mahçup ve eh nıes'udu oldu. 

it- ljl ~ 

Rokanton miralay Boj~'ye akş 
leyin rastladığı zaman sordu: 

- Ha.her dc')ğru mu? 
Miralay mat&mli bir scale ccv9 

verdi: 
- Fazlaslle doğru!.. 
- Vak'a nasıl cereyan etti, anlll 

mısınız? 

- Sen • K1er bana kendisinin Jı-1' 
sız olduğunu itiraf ederek baeladı. {. 
kat diyordu, Temin ate.ş etmeden itl 
zar etnıiyeccğlni kat'i olarak söyled 
Kabul etmekten ba~ka bir şey yaP11 

tnazdını. Temin en evvel klmJn ate~ 
deceğinin kur'a ile tayin edilırıesi!l 
istiyordu. Sen - Kler, hayır, eV''~~ 
Temin a.teş etsin dedi. Tenıin tetı 
bastı, Sen - Kler olduğu yerde bit 1' 
re dönerek ölü olarak düştü. Kurvt111 

yJyince böy1e d(jrune hadJsesini bir ço 
askerlerde gönnUştUrn .. 

- Olur şey değil, peki, bunun il 
ritm Temin ne yaptı? s 

- Ne yapacak, emsali ne yapıyorr 
-ye 

o da onu yaptı. Tllfeğini esefle · 
fırlattı. O ka.dar hızlı attı ki, sil!ll,. 
horozu da kırıldı. Ingiliz marnt11At.;· 
de.n, Pariste bunlln tamir edilip cdı 
miyeceğini bilmem. 
• • • • • • • • f1 

Kontes tamam Uç yıl kimecl~dr 
görüşmedi. Kış yaz köşkünde }<fi 1~ 
Odasından bile çıkar çıkmaz bit 1'1

9 ııe 
idi. Hizmetine delikanlı ile nıilnıt!!\ıı 
tini bilen bir Habeş bakıyordu. 13tıı;0r 
rlına J?ilnde bir cüt söz söyler cr.ıi 
lemezdi. Habeş üç yıl sonra. sıı1 gel 
kızı uzun bir seyahatten dönerel< ıtd 
mişti. Köşkün kapısını zorla aı::t ~ 
ve o kadar terütaze ve sonsuz bir' dll 
zellikte bıraktığı Kontes'i ~ IC~ııı' 
ç<>kmiiş, o kadar sarı buldu kı rı 
görUyorum sandı. ıytfe 

Gilç halle oradan çıkartıp ı , cıııt 
götilrdU. Kontes orada üç dört aY 00W 
çekiştikten sonra, kendine ba.kııflJefiJl' 
torun teşhisine göre aile kede~ l)J• 
rlf'n gelme bir göğüs bastalıi!.?çlf.st 
d.. tf I'· u. • 

SON 





ABONE ŞARTLARI 

lıfemJekettmızde 

YabaDcı yerlenı 

Posta blrllğtD• l 
strm.Jyen yerlere{ 

7!50 
1MO 

110 
ll50 

l500 

'l"llridyenb) ber ııosta merkezinde &UIUJN'a atıooe yazılır. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

jld&re: 
lYazı l§lert: 2>.ü.8 Telefon 

24.'S70 

Telça.t adreal : KURUN lmuıbW 

Pocta lrutuw No. '8 
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YERLi ~1ALI 

GISLAVED 
DOnyano1n1 eını 

sa<SJDam 
uastDkeDırn 

VE EN SON 
MODA 

GISLAVED 
yerine başka marka 

veriyorlar. 
aldanmayınız. 

GISLAVED 
Marka.sına dikkat 

ediniz. 

ŞOSONLAR Türkiyenin Yerli Malla: Pazarlarında ve u·ı ı 
mum kundura satan magazalarda arayınız. ı 

MEQ TCIQL\'.:J iZAJ.lATI GiŞl:L.E"iMIZO~N ALiNiZ 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Erzurum nümune hastahanesi için satın alınacak 65 kalem 
kimyevi ecza ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve sıhhi malzeme açık 

eksiltmeye konulmuftur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mü· 

dürlüğü binasında kurulu komisyonda 2-12-936 çarıamba günü 
aaat 14 buçukta yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1110 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 83 lira 25 kunıttur. 
4 - istekliler tartname ve listeyi her gün komisyonda göre· 

bilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sa

)'Jlı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbu-;. 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel 
meleri. (2982) 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlarl 

Kiralık Emlak 
Galatada Sultan Beyazıt mahal lesi Mumhane caddesinde 6 • ncı Va· 

laf Hanın W birinci kab (2, 3 No. lı odalar hariç) tir. 
Pangalb Elmadağı Caddesi 33 No. lı Ev. 
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Telgraf sokak 13/ 19 No. ev. 

,, ,, ,, Abdul lah sokak 18 ,, ,, 
,, ,, ,, ,, • ,, 16 ,, ,, 

Sütlüce Mahmut ağa mahallesi Hamam caddesi ,, dükkan 
Nitanta!ı Muradiye ve caddesi 43 ,, ,, 
Kuruçe!me ve caddesi 119/ 1 ,, Ana , 

Yukanda yazılı Vakıf mallar 31 Mayıs 937 sonuna kadar kiraya veril -

ADEMi iKTiDAR . 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 

HORMOBiN 
TabletlerJ Her eczanede arayımz 

~--------------~ lktf sadi Devletcilik 
3 Uncu kitap 

PARA ve 

İN Ki LAP 

.Muhammen bedellerı, miktarları, eksiltme S!\atleri aşağıda yazıh ~ 
zeme 8. 12. 1936 Salı günü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin-' 
da satın alınacaktır. iJ1 

Bu i~e ginnek isteyenlerin hiza lannda yazılı muvakkat tenıin•t .ıo
Ahmet Hanıdi Ba.5ar'ın bu çok mü- kanunun tayı· n ettigı~ · vesikalan, resmi Gazetenin 7-5-1936 g. 329. 1 1~ .. 
him eseri yeni çıktı. Herkes oku. ~· 

malıdır. Fiyatı: 70 kuruş lı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmıt vesıkıt jl 

·-llİll----------~ tekliflerini aynı gün saat 14, 14.15, 14.30 ve,14.45 şe kadar konıisyoJI re 
--- ----------- liğine vermeleri liznndır. dJI 

Şartname)er parasız olarak An karada malzeme dairesinden J-laY 

Doktor Kırimi 
KasımPa§a Bahriye caddesi 

Traylro apartımanı 
Pazar gilnleri 14 den 18 e kadar. 
Muayene kuponlarile KURUN ka

rilerini meccanen tedavi eder 

potada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağttılmaktadır. (3139) 

ismi 

1 - Rezidü 
2 - Sürşoför 

3 - Petrol 

Mikdan 
Ton 
700 
120 
210 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 
70.000 4750 
22.800 1710 
48.027) 

mele U.... açık arttırmaya konulmuş tur. isteklilerin 30-lkinci teşrin- --------------- ) 3861.35 . 
936 puartesi günü saat 15 de Beyoğ Ju Vakıflar direktörlüğü Akarat ka • 
lemine müracaatlan (3084) 

Sahibi : ASIM US - V AKIT Matbaası 
Ne§riyat Direktörü: Refik A. 8evengil 

Pisgaz 
4- Benzin 

60 
210 

4.200)' 
69.069 4703.45 


