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Dost Yugoslav Başvekili! 
ınemleketimizden ayrıldı 

B. Stoyadinoviç'in beyanatı 

Atatürk yeni 1 ürki9e
nin hakiki atasıdır 

Say ve nizam, harp ve sulh yeni Tür
kiye yurtdaşlarının hükmü altındadır 

Ziyaretile memleketimizi şereflen. • 
diren kıymetli misafirimiz Yugoslav
)a başvekili doktor Stoyadinoviç dün 
lnemleketine dönmeden önce Yugo~ 

lav konsoloshanesinde gazetecileri ka
bul. ederek kendilerine şu beyanatta. 
bulunmuştur: 

"- Dost ve müttefik Türkiyeyi, 
b\ıyUk cumuriyet bayra.mmda ziyaret 
etznek için nadir bir fırsat çıktı. Böy. 
lece Türkiyeyi satvetinin geçit resmini 
Yapmakta olduğu bir sırada gördüm 
~ Onl.Dl terakkiyatmı yakından mü
khede ettim. 

Reisicumur ekselans Atatürk gibi 
)Uca ve dinamik bir varlığın sevk ve 
~ile bu kadar az zamanda elde 
etıni§ bulunduğunuz neticelere hayr~ 
1lırn. 

(Sonu: Sa . .J Bü. .6 > B. StmJadtnouiç 

ltalya laglltere ile de 
aaıaşmaB ~ısııyor 
Kont Ciano Londra'ya qidecek 

"1ussolini'nin nutkunda en fazla 
akis uyandıran noktalar 

ltalya • Yugoalav yakınh§ı, KU~Uk Anlatmanın 
Roma protokolUna ahnmak istenmesi, 
Macarlatanın lehindeki hattıhareket. 

B. Mussolininin Milinoda söylediği 
lltıtku diln bildinni§tik. İtalyan devlet 
r~iıi ayni nutukta Milletler Cemiyeti ve 
liltııaızlanma siyasetini tenkit ettikten 
'<>rıra İtalyanın diğer milletlerle olan 
~~sebctlerine geçerek şöyle demiş -

sındaki münasebat havası çok iyileşmiş
tir. Hatta iki memleket münasebetle • 
rini yeni mlisbet dostluk temelleri üze
rine koymak için lizım gelen moral, si
yasal ve ekonomik §erait kafi mikdar -
da şimdiden mevcuttur.,, 

B. Mussolini Akdenizdeki İngiliz ve 
İtalyan menfaatlerinden bahsederken de 
şöyle demiştir: 

"iki taraflı bir çapışına farzedile • 
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Bu kupondan yedi;ini birik

tiren okuyucumuz KURUN ı 
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.. 

i~tatürk Büyük Millet 
Meclisini açarlarken 

SACDA BOYOK öNDER MECUS KORSOSONDE, SOLDA,ATA
TORK'ON NUTKUNU DINLIYEN BAŞVEKiL VE VEKILLERl-

~~ ~ 
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111111 kabram.an \ Atatürk'ün ( 

1 lb 1 1 ~ teşekkürleri ~ r e ç a ı Ankara, 20 (A.A.) _ Ri ..... ı 
'§ ticumur Umumi katipliğinden: ~ 

Dün şehrimizde ve Ankara'da ~ Cumuriyetin yıldönümü nm _j 
~ nasebetile mesnleket dahil ve harii 

ihtifaller yapıldı ~ cinden Reiıicumur Atatürk'e hi -5 
~ tap eden vatandaı ve ırkdaılan -~ 
% mızın çok heyecanlı duygulannıg 

Makaddes ıehidin havacılık ~ bildiren telgraflar gelmekte de-\ 

arkadaşı ıögle söylüyor: ~ vam etmektedir. Bunlardan pekg 
ff mütehuıiı olan Atatürk teıekkür~ 

"Erı·be'nı·n o··ıu··mu·· bı·zı· hı·ç bı·r vakıt ~ ve muhabbetlerinin AnadOlu A -~ 
°j jansı vaııtasile tekrar ib18ğmı\ 

k k t t H 1 k k • • ~ emir buyunnuşlardır. f or u mamış ır. avacı 1 aş ını ıçı- 5ııı11ıııırnııt•ıııı11111ııııııı11111tlllll111n1ıııııııı1111ıııııı111111ııııııia 

mi.7dP ~nk d~ha hararetle dııyı1yoruz11 

__ ,, __ 

Bayan Armağan şehit Eribe için ıyazdığı şiiri okuyor 
(Yazısı 3 üncü sayıfamıı.dadır) 

Balkan genel kur
may başkanları 

toplantısına iştirak içi11. 

Mareşal Fevzi Çak· 
mak dün gitti 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmakın riyasetindeki askeri 
heyetimizi hamilen, Hamidiye mektep 
gemisi dün saat 14,5 da limanımızdan 
Köstenceye hareket etmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmak saat 14 de 
motör1e Kadıköyünden gelerek büyük 
bir istikbal .heyetinin teşyileri arasın
da gemiye binmiştir. 

Genel Kurmay Baı;ıkanımızı uğurla
yanlar arasında donanma genel ko
mutanı amiral Şükrü Okay ve Jstan• 
bul deniz komutanı da bu1unuyordu. 

bir "ltalyan milletinin hissiyatını açık 
• . surette Macariıtana karp göstermek 
lÇırı Yalanda resmi bir fırsat ele geçe • 
CtL..· 

""tır.,, 

liıı·\'ugoslavy~dan bahseden B. Musso-
1 bu huausta §Unları söylemiştir: 

mcz. Derhal Avrupai bir mahiyet almı- ---------------------------

yacak olan iki taraflı bir çarpışma. ola- lspanyol Cumur Reı·sı· 
Evvelce de yazdığımız gibi Mareşal 

Fevzi Çakmak ve maiyeti Bükreşe gi .. 
derek Balkan antantına dahil devlet
lerin genel kurmay başkanlan ko .... 
c;eyinc iştirak edecektir • 

maz. O halde bir tek hal çaresi var • 
(Sonu: Sa. ! Sü. 1) "S ....__::__n zamanlarda iki memleket ara • 

tnıden kruvazörü geldi 
llün gemide bir çay verildi; 
bir hafta limanımızda kalacak 

Dün Zimanımcza gelen Em den kruıvazöyjü 'Ve süvarisi 
· .(YaZJSı dördüncüde). 

müşkül vaziyette ~ 2' 

Anarşistler kendisinin Barselon 'dan çık- r 
masına mani olunca intihar etmek istedi 

MADRiT BOMBARDIMANINDA 
148 kişi öldü 

Paris 2 (A.A.) - Vallaloid'den ı 
bildirildiğine göre, şimdi Ilarselonda 
bulunan Başkan Azan.anın vaziyeti 
gayri kabili tahammül bir şekle gir
miştir. B. Azana bundan birkaç gün 
evvel Barselondan hareket etmek is· 
temişse de anarşistler bu harekete 
mani olmuşlardır. Bu vaziyet karşı
sında Başkan intihara teşebbüs etmi~ 
fakat general M.asquelet Başkanın 
hareketini zamanında görerek müda
hale etmiş ve intihardan vazgeçirmiş
tir. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 J. 

ROMANYA'DA 
Mühim. bir siyasi 

hadise 
Bükreş, 2 (A.A.) - Vaslui mınta -

kasında bulunan Unestide, Zaranist mil 
li partisi taraftarları ile köylüler ara -
sında kanlı çarpışmalar olmuştur. Köy 
lülerdcn biri ölmüş, on dördü ağır ya • 
ralanmıştır. Bu hadise siyasal mahafil
de çok büyük bir heyecan uyandırmıt -
tır. 

Mareşal Fevzi Çakmak kendisim 
uğurlıyanlar arasında 

Italyan Ordu Şefi 
Lehi standa 

Varşova 2 (A.A.) - ltalyan ordusu 
şefi ıreneral Go..cıelschi, umumi müfet
tiş Rydz - Smigb: tarafından kabal 
edilmiştir. 
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11110 kallra•aa 
lrl"e lçla 

Dün şehrimizde va Ankara'da Şehir mecliSi dün Umumi telefon l Gülizarın muna• 

ihtifaller yapıldı toplandı merkezleri kemesi 
Mu/cadde! ıelıidin lıa'Oacılık 
arkadaşı şögle sö9lii.gor: 

Reislik, Divanırigaset ve 
encümenler intihabı 

yapılıyor 
lstanbulda açılacak telefon umumt Bu kadın, ltlizımı tasar

meramert için telefon idaresince bir ıamaaon mı ö.dürdü? 
krokinin hazırlanmuma bqlanılmıt· 

ccEribe'nin ölümü bizi hiç bir vakıt 
korkutmamıştır. Havacılık aşkını içi
llıizde çok daha hararetle duyuyoruz,, 

~ General EydemGm 1«.ırfllamak İÇltl oynbs MkadafJan 
(X i§aretH) 

Parqüt atlama tecriibeli yapar ·ı kadafla.nndan Stlreyya ldlnUye ıetdi 
lr-. tehit olan kahraman Eribe • • ve ıu töylm verdi: 
... kachldiy im orta meldem: - ••cumuri.yetln. tet"i~ naaunda ca-
1.ir ihtifal rldı Genç ha tebKfi. pını veren Erıbe bır ıebıt kuıdar. iten
..:... yap • va dialnin yeıtne emell dbyaya TUrk tay 
~ okuduiu mektebin hoc:alan ve yarec:Wfini tanıtmaktı. O ,....aydı filp
~ töz yqlan içinde bu Türk babı kl yurdun çok delerll bir unu o
..._.heyecanla andılar. Onun için tacaktı. O yapuydı TUrlr kadınltlmm 
~ ve onun ilk kadm ban 19 • en canlı ameli olacaktı. Jl'akat: timdi de 
itici olması yüzünden IUftll' du du- kahramanlık ve ceuret dmlall delil mi· 
ı.... 1 dir1 Eribenlll aıamaaı lnıum•mekta 

Sok baklıJa. Çllnldl vatan için kahra • 

yapıldı 
Şehir meclisi dün l&&t on dörtte 

lkinciteşrin toplantısım yaptı. Cellleyl 
birinci reis vali ve belediye reisi Bay 
Muhittin üstündaf açtı ve divani ri. 
yaset ve daimi encümen için intihap 
yapıtacapu aöyledL 

Gizli reyle yapılan intihapta birin
ci rela vekilliğine 58 reyle Bay Necip 
Serdengeçti, ikinci relalip 60 reyle 
Bay Tevfik Tt1re, kltlpllklere ~ ~ 
reyle Bay Faruki Dereli, Bay Refik 
Ahmet Sevengil, Bay Selimi laet 
Sedes. Bay Reoat Yılmaz seçildiler. 
Azalardan biri yanlışlık eseri olarak 
belediye re!ı muavini Bay Ekrem Se
vencana da bir rey verml§ti. 

tır. Bu kroki tamamlanır tamamlan
maz muhtelif mmtakalarda açılması 

dilfüııillen 100 kadar umumi merke .. 
zin derhal inpama bqlınacaktır. Te
lefonla konupnlarm aöyliyecekleri 
aözlerin hariçten leitilmemeei için de 
bu yerler kapalı yapılacaktır. Aynca 
içenle hiç bir memur buluıımıyacağı 
için telef on makinelerinin yanında o
tomatik tesisat olacak ve yedi buçuk 
kllrUltan ibaret mUk&leme ücreti bu 
tesisattaki deJife ablmak auretile mu .. 
habere kabil olabilecektir. Merkezle
rin inpm bittikten 80llra eczahane, 
bakkal, tU.tQncQ gibi dilkk.inlardaki 
umumi muhaftl'I merbzlerinin kaldı
nlmuı clUfUnWmektedir. 

Daimi encümene Bay Sadettln, Bay Polle Haberi eri 
ll'uat Fazlı, Bay Avni Yalız. Bay lh-
san Namık, Bay Tevfik Amca, Bay Şarki 8Öylediti İÇİD 
Mehmet Ali. Bay Cemalettin Fuıl, • 
Bay Bican seçildiler. Tetkiki heaap. hıddetlenmiı 1 
nafia, blltçe. maarif, mUlldye, aı:bhi1e 
kavanin encUmenleri için de aeçlm l'erlkG,.S. Ortak6>' llObiDada otu
yapıldıktan sonra Bay Muhittin Ua- ran oo.tde, enelld poe odumda 
tilndağ kU.rsüden inmif, yerini Bay kendisine milatlr pJen komfUlarile 
Necip Serdengeçtiye bırakmıfbr. Bay IU'kı aöylerken enahlbi eskici KimU 
Necip Serdengeçti kendialDl lleÇt.lkle- yukan kata çıkJIUlo kapıyı tekmele
rinden dolayı tetekkt1r etmJf, nmıa. mlf, camlan kll'll1lfbr. K1mll yata. 
menin okumouma pçllmlttlr. Beledi· lamnıttır. 

Bir müddet evvel, Galatad& KAP!IJ 

adlı birini öldürmekten lstanbuJ atzr. 
ceza hakyerine verilerek orada dunit
maaı yapıla.n Gülizar. hAkimler heye. 
ti k81'3J8mda, Klzımı evvelden tuar
lıyarak öldtirmediğini, yOl Ust11nde 
rastlayınca ve onun ailih çıkarmak 

üzere cebine el attığım görtınce. da
ha evvel davranmak ve canını koru. 
mak lüzumunu bisaettfjiııi, bu •ırada 
tabancasından çıkan kUl'fUllla KAzl· 
mm vurulduğunu söylemi§ti • 

Halbuki, kendisi, memleketi oluı 
Bltliste yakm akrabasından birini 61-
dilrmUş olarak ve aonra da anasmm 
ölümüne aebeblyet veren Kbmıı, 6o 
almak maJrsadile, yolunu bekliyerek 
öldürdüğü iddia.sile ve ceza kanunu. 
nun asılmak cezaaı yazılı 4'50 incl 
maddesine göre muhakeme edfl'Mk 
kaydile. afırrezaya verilmleti. 

Dolayısile, Gülizar. h~ 
m.ildafaaamı teyit için phit ~ 
mifti. Dün, bunlardan Ftrden. d!D
lenild.i. 

Şahit Firdea, kendisinin vak"& ilabir
hı Gülir.ara rutpldiftni, Jmaca Jro. 
nuştuklanm ve onun "ıuraya kahw 
almap gidiyorum,. dedljiııl anlattı. 

Bir şahidin tqrada tattn•be yoUy
le ifadesi almac&ktı. Bqka bir ~ 
de hakyerlnde yoktu. tatlnabenttı seı.. 
meal ve plıldln getlrllmeel karariJe. 
muhakemenin devamı, bqka bir gll
ne blralaldı. 

liUBENIN RESMi ONONDE manca caJUDJ feda ldealer 1a1111 madde

let lleırtebln bahçesinde bOtlln talebe • 
1't almqlar, orta,a kurulan bir kllr· 

-,. ~benin afyah çerçeveli reamini 
ualar.dr~ ihtilal,. saat dörtte ha&. 
l!lllBl!liuı iiii"'wıpını ı eamımil'lı• 

tm latm manen 1Afll'llr· Onlar lralbl • 
mkdedir. tıte çocaklar, Eribe lcalbbnl
se yoldat oldu. Eribe TUrlr ıençlerl gibi 
yınnın atılıt ve ilerleyi,lnin tim5alldir. 

yenin. Karufa9 Dllllbalıumm 93' ae- KAYBOLAN 310 LiRA BULUNA· 
neaf. kat'I h .. plan tetkild he1ap en- CAK ili' - Aksarayda oturan meyva 
cllmea.lne, 11fmaklar tallmatumeal Uloo&rlarmdan Bay irfan dtın tram.. 
kavanln ve m1l1kl1e encV'MnlM, aç vayl& ~ pg.rDn l~ 
kmrma makineleri lllhhl,. ve mUlkl· 810 lira bulunan ....,'"' plm•Jlbr. 
ye encQmentne havale ecU1dL '!'talca- B&)' Jrtuı ÜIUll a...ı eaml1'Jt mi. 
mt,. sl4t1ı ,ola mimar B'.-m ilmi· dUrlqUne seJmll, ........ •IPhlJ. --..--------

~ bt!yUk bir çelenk koydular. Bun • 
IOnra mektep mildUrU Bay Feridun 

....,lt..; ..... ..._=11-.- ıelerek ıu .ayım Yerdi: 

~MEKTEP SIRALARINDA 
NASIL BiR KIZDI? 

..._ Cumuriyetin on Ud yaımda bir 
~olan mektebimiz bugUn en acık

IQ feJüetU. fakat ayni zamanda en 

__ .... .-..... .. ...-
zın en büyük ırauıu ilk TUrk kadın as
keri olmaktı. Çocuklu Brlbe öldü. O • 
nma yanda kalan anu1anm blRn ta • 
mamlamaam ilamdır. 

Ne mutlu ona ki Titrlr kadınlrfıttm 
adım 1Hklere yi!Jrselttl. Hır birlmis bi
rer Eribe olmala. yurdu kurtarmak için 
lbım ıelen cnared g8ıtermete çalıp
lrm. Oeng arbdapmn on yedi yqmda 
uyudufu yerden bunu bekliyor.,. 

BUtiln talebeleri af latan bu 18yte.
den tonra gene Eribenin ımıf arkadaı • 
tarından Armatan. feblt Eribe lçtn ,.... 
dıfı ve "tık kadın haft fehldlnı .. adlı 
tilrf okudu ı 

Bfibe boyNm ,... Aıtlyboldtm ora
nulatl 

... """" yfUcae.,.. ... yGlraek w.. 
~ 

!Malerin4 7copa41t1 ,..,tflG ~ 
Bijyle büyükJUk bekler ~ daıma 

mtCID 
BM 1«Jflbehnek büıe ~ fidfatfl 

oldu 
K~, glleletirnü llOGk ,aı1r.17'1a 

doWtı 
' Bribe M matlu 1d ~.,,,.... giffltt 
: BW a§1attw1 fakat ,_. ..... ~-

n.in ftl'ilmellne btledl)'9 fen beJetl Jann fot.otraflan ~. nlo
tarafmdan karar verltdlftne dair o- car bunlar arumda •brkalı Malatya.. 
lan teklif okununca :Bay Avni Yağız 1ı Ahmedin resmini tanımış, Ahmet 
'--.. ......_.,.,.,.,,.._.._ ...,., a.& nkalanmıstır. 

- TaiiRı hiklkaU8ıi cleflltlimlye.. ÇARPliJTILAR - ŞofGr Sallhln 
Um. Yenlca.mll yapanlar mimar Da. 1daresindeki ~ IQför A11ıı1n 
vut, Ahmet Q&WI ve ~. ldare8lndekl otomobil dUll Bakırköy-

Bunun u.rtnt fm h8J9Unden ge- de çarpJlllUllardır. Otomobil içinde 
len katrt okundu. Bunda lelt...,... bulmwı )'Olcularda.n Btlleytn ile Mus
şında Hofkadem mah&ll.ınde mJmar ta.fa yaralanmıştır. 
Kalım mec!naeıtırtn tarihi kı)'metl ol- BBI!t}I KOV ALAIUC'JIN - Alman 
madıfmm. mtbeler ldareahıe aonılup mektebinin bahQellne duvardan q. 
tahkik eclildikten aonra yıkılıp IJlka. m&k auretlle ktlçllk çocuklar glrmlf
mım 1atılmuma karar verildtll. an- tir. Bekçi bunları kOftlarken yedi ya
calr mimar K•aım teminin unutulma. tmda olan ıc.naı clUlmU.. laf ayalı 
muı lc;tn bu imıln Yenlcamli yapan- kınlarak hut&baneye kaldmlmıfbr. 
lardaıı biri olmalJ mtlııuebetlle ora- TEKME YEMiŞ - Kasımpaşa kıtı 
ya rtdeıı bir 10kap verilmesi teklif bU oyuncularmd&n Fanık evvelki gUn 
olunuyordu. Eminönü kltlplerinden bir talmnla 

Bay Refik Ahmet Sevenıtl. mimar mUaabaka yaparken karnına fiddetli 
Kasmı !aminin medresenin civarında. bir tekme yemiş, alır surette huta. 
ki bir aokat& verilmMlnt, Yenicamiye lanarak Beyoğlu haatahaneaine kaldı-
giden yola bir iıinı verilmek JbJmsa nlmıotır. · 
bunun da aynca dilfUnUlnıea'nl teklif 
ettL Bu tekliflerin tetkik edilip daha 
elUlı bir tekilde mecllae ı&ıderilme
.ı için evrak makama havale edildl 
Diller buı evrak encUmenlere havale. 
edildikten sonra pertembe gllnU top
lanılmak üzere içtima& nihayet veril
di. 

ONIVERSITEDE SERBEST 
KONFERANSLAR 

latanbul Ünivenlt.ı geçen yıl ol
dufu gibi bu aene de lirbe8t konf~ 
ranalar tertip etmiştir. Herkeae açık 
olan bu konferanalar her lalı günü 
aaat on aekia onda Oniveraite konfe .. 
rana salonunda verilecektir. ilk kon

KISA HABl!RLU 

Şehlrcllk mUtehaaım Pn&lt"wı 11orı& 
-mil 1mArma dair .bulrl&dılı proje 7Wr8* 
m•k•mlv tarafmdaa tanip edilir .... 
bemea tatbik oluucaktlr. 

• 'Onlvenltede IDp. edilecek ,.... pa..,_ 
laıta IWDJa ..Uta.onOn lnpat plAnJan .. 
mlalm:ultır; lnpat )'&kmd& ......,.. edlleeek 
Ur. 

• ı.mır Mlı'.u.lndeld. ~ 
OlftGl olanlar !mralı b...,...,...... .---
mlflerdlr. DllerlertndtıD '° - de !lllıılr 
ı.trf7atmda çallfbnlacaklardlr. 

• Tllrk B&Y& Kunımu Burada Jılr tanU9 
klubQ açmlftn'. 

• JC8ıltencedeD memJekeUıalst ,..._ 
1!500 göçmen daha plmlfUr. 

• Birdenbire dQfmekt.e ola plrtag a,,aua 
n &1111 dUfkUDIUlll mubalu& atme1rteclr. 
Yeni yıl :mab.8UlODUn p1)'Uqa çıılaıı ......... 
eoma ftyatıarm dala& da dOfecelt 8DJWl 
mektedb'. 

• Belediye dab0119 veklletlDdell aldlll 
emir Gw1ne bamallarm mrtl& ..,.. u.-. 
laımı men lçlD icap eden tedlılrlert aım.,a 
hefJ•mıp, 

Bu mtına.betle 7Çılan 19DI Jılr JMI& 
mada fehrlmbıde '°°° 8ll't lıamalı buhmdııla 
teeblt edllm1fUr. 

• GUmr1lkler umum mDdllrQ BaJ Kabm• 
Nedim dUıt Ankara)'& gttndfth', 

.._ 1wwacalık arloadaft Naciye ttn EKMEK YiRMi PARA UCUZ-
~ Uıttaaalannı MJy'UJyor Bek14 M~ ~ ~ LADI 

fer&n81 profesör Nluen verecektir. -------------. 
Mevzuu .. Afn ve afn teakinl., il· 

' libılinU yapyor. En"be d6ıt Tllrk 7cm aM wreoek tJGtMt ~ Belediye nark komlaYoDu dtln to~ 
'il '-t~ ldlçWr bir kızdı. Bu mektebin HA KAD ıanm11. birinci nevi ekmefi on kurut PREV ANT ARYUM KADROSU 

Rrlnedir. 

't ta1.... katQıda arkada oturur, deraleri· V ACll.IK AR :AŞI on paradan dokuz kunıt otws paraya. GENiŞLETiLECEK 
~rdr. Hiç ummazdık. kl ona yap- DiYOR ICJ: ikinci nevi ekmeği dokwı buçuk ku. KWtUr Bakanbfmm idaresi altm-
tt ile fSd 11İırıet1eri dört ıene içinde baya- Eribe De beraber paraıUtçlllOkte ça. nıttan dokuz kunJP. lndirmiftlr. FH.n da bulunan Valde bafmdaki Prevan-
~ 91ecek. Milleti sevmek için, Jıımıı ft fOhit oldutu cUn Anbrada cal& fiyatı on dört buçuk 1nın1fta ib- taryomun kadrolu genltletilecek, da-S" '9atamn saadetini korumak içia (Soaa .. 'I. sa )) ka edilm(ftir. ha futa hasta almabilecektfr. 

~ 1lfm kırk, elli olma•lbmı ~--------------------------------------------------------------------------
~~:ıy::=:.da~~~bee:~~ 1 HALKIN oı· LEKLERI. ] . 'ı f 1ramrmırın birinci gUnU kendi -
".~"'-etti. Artık Eribe Vecihinin la
~ ~ mektebin kın delil TUrk 
lt~.rnutı bir kahramanıdır. 

S\ .. OllllZ •e hepiniz mllU kahraman 
~ls~tını daima aramalıyız. Bu • 
~~ mutlaka tayyareden düşmek. 

Şahsi davalara daha iyi dikkat lazım 

~'hedef olmıık Jbım delildir. O, "'- De1Jlet lwa.ftne.MM mror veren bir memur mi
~~ kahramanlara nasip olacak maz fettif'ler tam/ındAM ta1oibota u.ğnyor. MaAkemeye wı. 

dir. iyi bir ana olmak da bir nZiyor. CearalancKnltyor. Balbe.lci fert'leri'll hukukuna her-
~_,, hlctır... haKgi bir ,e'lrildtJ Wr fat.ıml.I wkvlbulmtlfN bundan dola 
-._.. 4R" ys takibat 114pılmaat flJAal hubk aahipımnı. tqebbilaJB 
~ •AD ŞI SÖYLÜYOR n~ bırakılıyor. Memlekette tmı1lmfyetl6 fertlerin aevi-

lfden 1onra En'benin lllUf ar • r.e1'ni ,._.. fMai --- tf1Mo/G8INUIG 'l«Jfi dBğildir. 

BWIM '9'ft tMi/effif1sr Misi devlet heuülelW t.sror e. 
tlenJere karfl doğrudaR doğrvyG takibGt )GpmG1c aa.. 
ZdMyetmi 1ıaiU6 fm11Jrift AMulcuna kar,. wkt oıaoG1c 
zararlanlM dolara da ~m.ımUer lladWJe te
pbbaacıtta bulunmolc aol4Aiyefffti hclu olımaled4r1ar. h 
suretle fm'l#JrWa '*""'1c:vt1C1 ..W olan ~ bir 
adamm koı... 1cannak, ,..Aut A1'klıkl& ""*'"'116 d®aat. ,. '*""" bir ciinnıii irtiWp ... gibi fMibGtt WMICİp 
oımıraWtr •• 
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PIY A 

Angelo Bellino, şimdi öğle yeme- J 
ğbıden kalkmıştı. Villismdan çıkmış, 
mermer duvara meyvalarile ağırla.şan 
dallan sürtünen koyu görünüşlü bir 
portakal ağacının altındaki beyaz l&
ke koltuğuna yaslanmıştı. Angelo, ig. 
te burada, kahvesini içiyor ve hiç on
suz yapamadığı Dimitrino markalı 

yap-ak cigarasmı tüttürüyordu. 
Aylarcjan, şubattI. GUneş, masma

vi Napoli körfezi üz.erine sıcak ışıkla.. 
nm B&ÇJyordu. 

Up.k, göründü ve haber verdi: 
- Sinyor Renato Krespi ! 
.Angelo, hayretten donakalmıştı. 

iyi bilirdi, ki bu eski dostunun, evvel
ce bildirmeden Posillipoya gelmesi, hiç 
adeti değildi! 

Kendi kendine mmldandı: 
- Neye gelmiş acaba? 
Uea.ğma emretti: 
- Buyursun! 
Benato Krespi, göründü; kırkın&. 

merdiven dayamış bir adam ve titiz 
bir Wna ile, pek şık giyimli; hülAsa, 
e1egan Dll elegan! 

Misafir, evsahibinin elini samimi
yeUe sıkarak, gWUmsedi: 

- Gtlntln hayırlı olsun, benim ef· 

Jd doettmı ! Rahatsız etmiyorum ya? 
- Katiyen ! Sana kahve likram e-

deblllrmi yim? . 
- Hayır, mersi! Senlııle, bir kaç 

dakika konupna.k istiyorum.; istediğim 
yalmz bu! Artık aoeyetede o kadar 
leyrek göriln1lyonmı, ki-

- Daha yulıymı ve bunun için. •. 
- Zavallı Ginanm ani gaybubetin-

den detayı biz de yaalıyız. .• Aradan da 
bir yıl geçti, galiba!.. 

.Angelo, omuzlanm silkti: 
- Ne istiyorsun? O, benim yirm1 

yıllık karmı ve candan doetumdu; ve 
dalma sinde, nee'eU o14alu halde, 
b6yJe birdenbire üfuldil ..• 

Evet, müthi3. Seni anlamıyor de
filim; billkis, çok iyi anlıyonım.. Ve 
bundan dolayıdır, ki seni tekrar-. 
yete hayatına döndürmek, oraya av
deanl temin etmek, 11zerime dOşen 

mabddel bir vazifedir! 
- Benden boolandığmızı billriDı. 

J'abt, siz hayatmndan fa.~anabi
Jlnlnls; buna ha.Jrkmız ve çUnl:U mes-
11t ..... aebep teetil edecek bir ~ 
Jllds var. Hepinizin de. Halbuki, ben 
1&P&1"'1nmm Benim kimim var, ki? 

- ŞUplıeeiz, haklısın. IAldn, sen 
bu ba,atz deiiftirmeie mecbunnın ! 
Yeni bir kadın al, evlen! 

:Anplo, tekrar silkti omuzlarmI: 
- Benin bir parça delldolu oldu

tmm, bilirim ötedenberl, ya! HattA 
-.Dl ü:rabamm bir parça kaçık ol
duimm da aöyliyebilirim! 

- Tekrar' 80llyeteye k&rif, gamım 
...... oı.m daiJt, her peqem.be aır.. 

1111111 aıae yemeğe gel. o halde, karar
Jlılb, delil ml? Onilmbdeld perwem-
118 •tpmı, tıenl alonumur.da ~ 
lk! 

Rmato, kalktı ft gittL 

:Aılplo, gme yabuz b.Jmıştı. Ko
_...mıarr, zUmen tekrarladı. 

- ..... Ben, Jmfden evleneceğJm, 
li&?. Ben ml ? ... Böyle abaUrd bir fi
Jdr, lhndi,e kadar hiç mi hiç aklıma 
~ doğrusu! 

o ziyaretten llODl'a1d ilk pereembe 
~IUIUı, Angelo, Ren&tonun alonunda 

Beraber ,emek ,ediği kimse 
lir~ fUD)ar: Sinyora ve Sinyor Renato 
Jrreepl; 30 bahar idrak etmiş bir Na. 
poU gllrıeli olan Sinyorita Gilda Gotti. 
Bu, kızıla çalar bir rence boyanmış 
il,aÇII, saç tuvaJetl "Bubi,, tarzında 
tk' ırtızeldf. Ca.nh, hareketli, latif ve 
~ Jdlltllrle beell; 32 yqmda, mi

tipte ve nekre bir dul olan Si~ 
pin& Llza Softo; esmerce, görünU§e 
8&"e bir ev kadım olan, ruhi ve fikri 

eeylerden ziyade mutbaktan ve 
labmetJerden konupn ve bilhassa mah 

AbBA 
- Alman hlklyesi -

den, o akşam orada neden toplanıldı
ğını ima etmiş ve eğer kendisi misa. 
firin 7.evkine u~ misafirin de 
kendisinin hO§un& gideceğini işrap etr 
mekten çekinmemişti! 

Aradan Uç ay geçmişti ve bu ara.. 
da, Sinyor Angelo Bellino, akrabası
nın salonunda, evlenebilir bir çok ka
dınla ka.rşıla.ştmlnuştI. Fakat,, Rena
to Krespinin kadınlar ordugihındaki 

mevcut tükenince, bu cömert adaın , 

lngilterede 
Çingeneler nasıl 

evlenirler? 
Çeribaşının Çingene dü
ğünlerine dair uerdiği 
meraklı bir izahat 
İngilteredeki çingenelerin çeriba

gısı Petulengro belli başlı bir hafta.. 
lık gazetenin da falcılığını yapmakta
dır. 

Her hafta uydurma bir takım yazı
ları neşrolunur... Çingeneye şimdiye 
kadar yüzlerce çift -evlendirmişken 
kendisinin niçin bekar kaldığını sor. 
muşlardır. 

Çeribaşı Petulengro diyor ki: 
"Şimdiye kadar evlenemed:m, çün

kü müsriftim; param olmadı. Şimdi 
ise ihtiyarlamı~ sayılının. Hatta çin
gene adeti üz.ere yapılacak bir düğün.. 
de üzerinden atlamaklığmı 18.zım ge-

1 Emden kruvazörü geldi 
Dün · gemide bir çay verildi; 
bir hafta limanımızda kalacak 
Doğu Asyasına bir seyahat yap-ı 

mak Ur.ere Almanyadan aynlan Em
den kruvazörü Varna tarikile dün sa
bah saat on sularında limanımıza gel
miştir. 

Deniz albayı ValterLohmun ku
mandasında bulunan gemi Dolmabah
çe sarayı önünde demirlemiş ve da
ha evvel Hamidiye mektep gemisi ta
rafından selimlanmıştır. 

Albay Valter saat on birde villyete 
gelerek Vali Muhiddin Ustündağı 

makamında ziyaret etmiş ve ziyareti 
iade olunmuttur. Öğleden sonra da 
saat 14 de gemide matbuat mensup-
1an şeftfine bir çay ziyafeti verilmi~
tir . 

Geminin mürettebatı 659 kişi ol 
29 u zabit ve 169 u zabit namzedi 
Geıni büyük harpten sonra yeni 
imal edilen ilk harp gemisi bulun 
tadır. 8 tane 15 santimetrelik 3 
8,8 luk top ile ve 2 torpito kovanı 
mücehhezdir. Kruvazör ayın on 
kadar bir hafta müddetle şehrimi 
kalacak ve Çanakkaleden bakiye 
getirilen büyük harpte ölmüş Al 
askerleri için pa7.ar günü saat 11 
Tarabyada yapılacak törene işti 

edeceklerdir. Emden limanımı 

Port Sudana gitmek üzere aynla 
ve 937 nisanında seyahatini bitire 
Almanyaya dönecektir. 

len ateşi bile atlıyamam; içine düşe.----------------------------' 

:: ::n=:ıı:.=~vıemne. Dost. Y ugosla y Başvekil 
Açıklık bir yerde kendi muzikala

rile toplanırlar. Öyle ki İngilterede ı k t • • d ı d 
onl;~~~;:n:!~oç~~ =:i~ mem e e ımız en ayrı 

Angeloyu vlllbmda bir nöbet daha 
ziyaret etmeği ve neticeyi ağzından 

öğrenmeği tasarladı; kararını yerine 
de getirdi. 

Gayetle arcak bir haziran gftnilııde, 
Renato, gene .A.nplonun harilrulAde 
bahçesinde, onunla karii karpya otu
ruyor, eeki delikanlt1Ik do8tuna refa. 
kat ve onunla aohbet ediyordu. 

Bir aralık, acrdu: 
- Ey, aöyle ba.kalnn, benim eski 

dolltam.I Bblıı t• blrlDl l:ııl din, 

seçUn, kararın{ verı.ltn :mı!' 

- Kara.mm verdim, ya! Sen. ne 
zannediyorsun? elbette! 

Angelonun verdiği cevap, böyleydi. 

- Mükemmel! Peki, Jıangisile ev
lenmek lstiyonAJD ! 

- mç blrlllile! .• mç fllplıflllla, bO. 
tthı bu bdmlar, medih ft llltaylee de
ğer meziyetleri haimirler ve Wdn, ~ 
ne higblri, Ginaıım Jel'inl tutamaz, 
bu fani dtınyada.n. uzaklaşan karmım 
hayabmda açtığı botluğu doldura. 

ğırarak onlarm avuçlarını a.çtmp "Ha. 
yat çiz.gisi,, adı verilen nasiyeyi bıçak
la çir.er. Ancak gelinin sağ avucunu, 
güveyin ise sol avucunu çir.er. Kan 
çıkmağa başladığı zaman her ikisinin 
ellerini avuç avuca bir ipekli mendille 
bağlar. 

Çeribafa bir çifti ~letMfiriyor 
Bir dua okur. Sonra bu elleri ~ 

rek yambqlarmda alev alev yanmak
ta olan bir &telin üzerinden atlamayı 
emreder. Bundan sonra erkekle kız 
artık bUtUn hayatıarmca ]!iribirinin Renato, bu cevaba lamııştı: 

Ş olurlar. 
- u halde, açıkÇ881, demek olu- -------------

yor, ki tekrar evlenmek niyetinde de.-
ğilsin; öyle ml? 

Angelo, muhatal>ıru tasdik etme-
dl; ona Bllldmetle, IU mukabelede bu
lundu: 

- BtWds! İşte, lan& nipnlrmm 
remnini göstereyim! 

Angelo, Renatoya pek dilber, 11k 
ve mtıtebeeılln genç bir kadmm res
mini uzattı. 

Renato, teceeBOale arqtırdı: 

- Fakat, kim bu kadm? 
- Ben.im n.fpnlrm, Sinyorita Piya 

.AJba ! Ben, kendisini bir pergembe ak. 
pmr, sizden ayrıldıktan sonra yol n. 
ttı §Öyle bir uğradığım bir dansigte 
giidllm, bir barda ıa.m,tmı. HenOz 18 
yqmdadır! Daha bir çocuk! O, bir 
sabcı kızdır; ben, kendisini mes'dt et. 
meğe ve onunla bqbe.p, yepyeni bir 
hayat sürmeğe niyetliyjm. Niyetliyim 
de ne demek? Yepyeni bir hayatın 
başlangıcmdayız! Neden bununla ev .. 
lenmeği kurdum? Ha, bunu da izah 
edip seni meraktan kurtarayım. Zira, 
50 yaşında bir erkek için, taptaze bir 
di3i, böyle çiçeği burnunda bir km ıa. 
zımdır ! Ve çilnldl, onun delipnenlikle.. 
ri beni avutur. Unubnağı, bana ancak 
bu yaşta biri öğretebilir. thtiy&J" er. 
keğe, genç dfşl gerek! Hakkım yok 
mu? Sen, bizzat sen, bana yaşlandı
ğımı söylemiştin, ya! Şu halde, mıı
demki ihtiyarım... işte kararım! 

DOKTOR ASTER 
Üniversite felsefe şubesine cağın. 

lan doktor Aster yarın şehrimi7.e ge
lecektir. 

Bükreıte Türk edebiyah 
konferansı 

Bfikrq 2 (A.A.) - Anadolu aja1191-
nın la11Bml mulıablri bildiriyor: 
Romanyanın en tanmml§ tiyatro 

m8ellif ve pirlerinden B. Viktor Stim
yo yann akpm saat 18 de Bflkreş 
radyOBanda Tİrk edebiyatına dair bir 
konferans vereeektir. 

[ Kı•a H• rlcl Haberler 1 
• MISIR parllmentoeu lngillz • 

Mısır muahedesinin tasvibi baklan
daki mtızakerelerine başla.DU§tır. 

• AFG.ANts'l'ANIN PaıiS elçisi 
M'ehmet Haşim Han ziyaret maksadl
le Berline gitmiftir. 

• ALKANYADA bir yolcu tayya,. 
resi 'nıurange orma.nma düşerek par. 
ça18Dlllllbr. On kişi ölmüş, Uç kifi 
yaralanmıştır. Kazanın sis yU.zilnden 
vukua geldiği söylenmektedir. 

• lNGtLTEREDE, son zamanlar
da bir çok tayyare meydanlarmda ve 
mUbimmat fabrikalarmdan çıkan yan 
gmlarm önüne geçmek için hUkfunet 
çok ciddt tedbirler aımittır. Bu yan.. 
gmlar suikaste hamlolunmaktadır. 

JAPONYA iLE nCARI ANLAŞ
MA BOZULDU 

Japonya ile hUkfunetimiz arum
daki anlaşmanın feshedildiği gi1mrUk.. 
lere bildirilmi3tir. Japonya ile senede 
bir milyon lira kadar 11ıuamele yapı
lıyordu. Yeni anlaşmanm mli7 nlceresi
ne yakmda bqlanacağı haber veril
mektedir. 

(Vatyam 1 iftcide) 
Sizin her yılınız, başka meleketler

de onar yıllık ve hattl yUz yıllık de
virlerden daha verimli olmuştur. Rei
sicumur Atatürk, admm sizin diliniz.. 
deki medlulUnü ge~kten temsil et
mektedir. O, yeni 'l'Urkiyenin hakiki 
atasıdır. 

Yepyeni, apak ve gerefli Ankara 
)1eDi ve misli bulunmaz bir faaliyet 
enmuzecidir. O, daha gimdiden, ayni 
BMıada veyahut ki pek yakmlarmda 
birbirini takip etmi§ olan killtür mre
kezlerine yetişmiştir ve onları elbette 
geçecektir. BugUnkü Kemalist Anka
ra, Eti Boğaz.köyüne ve buralarda ~ 
essOa eden azametli eseri, hayretle 
takip eyliyen eski Höyilklere gunırla 
bakabilir. 

Geçit resminde askeri kuvvetinizi .,._....,,an ~ Onda da, ~ 
..J- -wtflaaı)t ,.. ..:1- _,..~ J .., ..ı..t.;ı..u.... ... J•U. ~.&~•b~f 

ayni 41mun•mı ve hareketi buldum. 
Dost ve mUttefik Yugoslavyanm TUrk 
ordusunu bu kadar iyi yetişmiş, za.ptu 
rapt hususunda bu derece mUkemmel 
ve bu kadar eevk ve heyecan içinde 
görmekten ne ttırltl haz duydufumu 
möylemefe 10zum var mıdır? 

Tayyaıeclafnden denizcisine kadar 
ordunun her IDDif efradmm ılmasmda 
vazife qla, kuvvet "ve kudret inanel 
okunuyordu. • 

lediye reisi, emniyet direktörü, tstalS 
bul kumandanları, bir müfreze as 
Yugoslav elçisi, konsolos ve refi 
tarafından teşyi olunarak ve keneli · 
hududa kadar refakat edecek bir bl 
yetimizle birlikte hareket etmiıtir. 

BALKAN ANLA~ı~SININ SAC. 
LAMLl<il 

Atina gazeteleri Yugoslavya B 
kili Bay Stoyadinoviç'in Ankarayı si 
yareti vesilesile Balkan antantının 
lamlığı hakkında hararetli yazılar 
maktadırlar. Bu meyanda Proiya 
teai apğıdaki fıkrayı yazmaktadır: 

Yugoslavya Başvekili Stoyadino · 
Ankarayı ziyareti Türkiye - Yuc-. 
lavya doatluğu ile birlikte Balkan iP 
tantının sağlamlığını teyide yeni 
vesile olmuıtur. Türkiye cumurreiai 

~~~·~·-~~ .. ~-~~:~~ ~!~ 
dir. Bu nutuklar Uhammı, Balkan dil 
Jetleri teıriki mesaisine olan aaraı 
itimattan ve bu devletlerin aamimt 
riki mesaisinin Avnıpanm en~ 
zamanında Balkanlar '"' yalmi .. ~ 
aulhunun teminatından alımttır. M 
oldufu üzere birbç gün sonra B 
te dört Ba1bn devleti erklm ha 
Ba1bn ittüakmm ikmali için aaketl 
auıiyetleri teabit edeceklerdir. Bd 
Balbn ittifakı tetrilrl meaaiainin n• 
dar uflam Te 'ıulha esas 'teşldl Ordunun yambaşmda, Bllyftk Şe.. 

fini ~ &elAmlamalrta olan Halk labat eden bqb "bir delildir. 

Partıainl de asi& unutmıyacağrm. 

Sayi ve nizam, harp ve IUlh, }'eDi General Eydem 
Tllrkiye yurttqlanmn hWmıG altm-

dadlr. Eskişeh:r'de 
Ankaradaki ima ikametim, bana, 

mllU btınyenizin, en sağlam temeller 
t1zerinde kurulu, aflam bir bOııye ol
duğu kanaatlnl verdt 

Her tarafta, iyice tetkik edilerek 
pnif esaslara göre hazırlanmq bir 
plAnm mevcudiyetl göze çarpmakta.
dır. lliman bizzat BD)'ftk Şefiniz Ata
türk olan, bu pllm tahakkuk ettiren 
lae, kendileriyle uzun ve IUlJl'tbnt gö
rDlmelerde bulundufum Başvekil ta. 
met İnönU'dUr. 

Evvelki gtın Ankaradan, bugün 
dm! latanbulunuzdan ve binnetice 
TOrkiyeden aynlırken, siz gueteclle
rin hlmmetnı.ıen de bah-tmemek e
limden gelmez. Memleketlerimi.zin ya
kmJapnalan ve karphklı ta.nıpnalan 
için siz de çok emek sarfettiniz. Bu 
yolda devam etmenizi rica ederim. 
Ve bu vesileden istifade ederek, dost 
ve müttefik TUrk milletinin refahı ve 
yilkselmesi için gönlümden kopan ha
raretli dileklerimi. sizin vasrta.mzıa 
kendisine bir kere daha ifade ederim.,, 

Kıymetli Baıvekil beyanatı mütea -
'kip Tilrk guetecilerile haıbihalde bu -
lunmuı. 10nra tehrimzdeld YugOllav 
kolonisini bbul etmiıtir. 

Misafırimi% diln sabah Türk - Yu
goslav afyon bürosunu ziyaret etmif, 
muamelelerle alibdar olmuı, öfleden 
sonra müzeleri gemıİftir. 

Geceleyin saat 21,45 te hareket eden 
ebprese Baıveldl ve refika1ma mah -
ıuı huıuıt bir vagon talabmttı· Muh -
terem BapeJd1 Te refika• ftll ve be • 
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Kadın parmağı 
Cinayetlerde erkekler
df]n dalıa çok rol oqnuyor 

~~=~~.:~1 ~-.::· -·aam üstüne teddacti Kadınlar başka cihetlerde erkeklerden · 

.......... --.i_ 

~ ~_-. sözlerini maden uğrala· 
. ::.-n döndü: 
~I o beni zeldenen düdük? .. 

aalı ertoai gôtteririm ki ala • 
............. !. 

işledikleri 
daha katı 

Kadın pa.rmaiı ~lan veya katili} 
bizzat bir kadın olan cinayetler daha 
büyük bir esrar perdesine bi1rüni1r. 
Bundan başka, bu gibi cinayetler da.
ha fazla acıklı bir çehre alır. Cinayete 
sevkeden veya cinayeti i§liyen kadı. 

nm ruhiyatı da aynca tetkike değer 
bir mevzudur. 

kansı da ölüyor ve eski kltibe de * 
Bu kadın, bundan yirmi eene evvel, hat bir hayat sllrllyor, 

yani genç kızken, evli bir tilccarm ya. 
nında hizmetçilik ediyordu. Efendisile "ôLD'tJIUIBK HAKKI,. 
arasmda bir aek macerası başlıyor. Gelelim ttçUncll cani kadına. Oma 
İki çocuklan oluyor. da bu aene bir sayfiyede gördUm. 

GeJr.aman gitzaman hizmetçi efen. Bu kadın da A.fıkmı öldttrmn.ttl • 
diainin üzerinde bUyUk bir htlkttm aa- yalnız iki eene hapis cezuile kurt1llt 
hibi oluyor. Tilccar onu hizmetçilik- muştu. Bu netice tl7.erine, akan 

Fransızlann bilhassa adliye vak'a,. 
larmı takip etmekle tanınmış bir ga
zetecisi Geo London "kadınlar ve ci. 
nayet,, mevzuu iberinde yazdığı bir 
yazıda şunlan anlatıyor: 

Bu ağustosta, biribiri arkasına tıç 
kadınla karşılaştım. Bunlann üçü de 
hayatımda büyük bir rol oynadı. Yan
lış anlamayın: Aşk hayatımda değil, 
meslek hayatmıda. 

Bu kadınlarm ~ü de adam öldilr
mftfttl. Üçünün de öldürdükleri adam
lar aşıklan idi 

Bu kadmlardan biri ecnebi idi 
ve yüksek tabakaya mensuptu. Genç, 
güat1 bir kadın. Onu ilk defa Juan -
les • Plns gazinosunda kukaraça dan. 
sı oynarken gördilm. 

Dikkatle bakmca tanımakta gecik
medim: Bu kadın, bir müddet evvel, 
katil diye mahkemeye aevkolunmlll. 
fakat aonra beraet etmiıJt4. · 

Kukaraça oynıyan kadına baktık
ça &ldUrdüfil lfılanm resmi gözlerim-
de canlanıyordu. · 

BiR ROMA?{;_ ... __ _, 

!klnct katl'r kaamı orta Fraiısan:dt 
kUçUk bir kaaabaamda gördüm. Hadi· 
&eyi gazetelerde okumuş, resmini gör. 
mtışttlm. 

Beraet eden bu katil kadm şimdi 
rahat bir hayat yaşıyordu. Halinde 
hiç bir değişiklik yoktu. Yüzüne ba
kan hiç "bu kadın adam öldürmüş,, 
dememi. 

yor • 

ten kltibellğe terfi ettiriyor. dan aonra., bir hayli de mtirekkep aJia 
Eski hizmetçi bu mevkide de kal- mJlb. 

mıyor. Bir müddet aonra bütün i§l~ Haldkaten. cinayet tarihi kacllmll~ 
rin idaresini eline alıyor. rm, bu bUBUBta da, erkeklerden dal* 

İlin dikkate değer tarafı, i§ler genç fazla "unutkan,, olduklarmı ~ 
kızın eline geçince daha iyi bir ~kil- Kardeşini öldüren Kabil dalma. bir 
de inkişaf ediyor. Tüccarın kazancı tarafından takip edil.mi§ ve dalma W1A..

çoğaldıkça kltibesine karii olan aşla dan azabı içinde yaşaDlJltt. 
da çoğalıyor. Bir katilin: "Cinayeti illeldll• 

Tllccann kansı, bu vaziyet k&r1ı- gUndenberi hayatım yavaşladı,, 
smda., ortadan çekiliyor, hatt:A ki.ti- ğinl hatırlanm. 
besinin gayri meşru iki çocuğunu da Kadmlar, başka. clhetlerde, el'IDllk 
kendisine evli.t ediniyor. ten daha hassas, daha "yufka ylllt'elr:I~; 

Seneler geçiyor. Tllccar ellisine olduktan halde, 1mgmlık1a bir 
basmıştır. Fakat bu yaştan aonra on- yet işledikleri zaman, erkek tat:illel'ıı 
da ikinci bir aşk başlıyor: M.Ueeaeae den daha katı kalpli oluyorlar. 
sine yeni gelen bir daktilo km sevi- Bunun da eebebi belki, ö1ld0ırm .. 
yor ve metresi bu sefer eski kansmm te kendilerini haklı görmeleridir. 
vaziyetine dilfllyor. kiden Romalılarda bir "Jus OCl:.11~ 

Fakat, kltibe bu ihanete tahammW (öldUrme hakla) vardı ve bu hak aı. 
edemiyor ve tUccan ölclGrllyor. dablmıf kocaya verilirdi. BudDkll 

Tttccarm nlJrAhlı karım kocuma Jradmlar, qklan thnltalzUkle netlca1e-l 
bUyllk bir nefret hfaf beslemektedir. nlnce, kmkançlık duyunca veya ı..
ÇilnkU iki kere aldatılmlftır. Kahke: hangi bir lhtiru h181edince öldlUftDllll• 
mede bu nefretini izhar ederek katil hakları olduğunu zannediyorlar. 
kadına şöyle dem.lştir: 

- sen 1teni kocamı Mdtlrniek hak
kından mahnım ettin! 

Bundan sonra hadileler hiç akla 
pbnlyen 19kllde cereyan ediyor. 

Katil kadın beraet kuamyor. Tllc
cann malı mUlkü kendisine kalan ni
klhlı karw itleri idare için eski ki. 
tibeye ihtiyacı olduğunu hissediyor ve 
onunla barışarak beraber yaşamağa 
başlıyorlar. Bir müddet sonra tilccann 

Sergi çok kısa bir zamanda ha • 
zırlandı. Ve eminim ki, elde daha ön· 
ce yapılm11 bir örnek, bu yolda ha· 
zırlanml§ bir etüd mevcut olmadığı 
için sergiye giden etY8 hak.kında ha
kiki bir fikir ancak açıldıktan aonra 
elde edilebildi. ilk serginin böyle ol • 
maaı tabii idi. Güçlükle yapılan it • 
ler daiına birincilerdir. ikinci, üçün• 
cü daha manah, daha tatafatlı, daha 
ifadeli olurlar. Fakat bu muvaffaki
yet birincinin çektiği ıztırabm. yok
tan var olmanm yendiği büyük mÜ§
külitm ancak bir verimidirler. 

66 AN1 25,, Paris'E 
gidiyor 

kor uçupnu yapmlf olan Ant 25 
yet tayyaresi hava sergisinde 
edilmek üzere dün Moskovadan 
se hareket etmişelr. Rekoru 
olan Tablakov, BaydukoY ta.TYlnwı,. 

f dare etmektedirler. 

cü sergileri hatırlıyorum. Bu 
sergilerde orijinal o~ taraf. 
sanayünin tekimül tarihinin 
medeni tekimül tarihi teklinde 
hiri olacaktır. Bunun çok dallı bu 
dakh bir it ve etnografyadan blit 
lıyarak bütün tarihi seferber edllCll 

bir ça}ıfma mevzuu olduğunu 
yorum. Yani bu İf yalnız bir v 
tin değil, bütün kültür ve medelliY'll 
müeueeelerinin, ilim ocaldarmm 
ele vererek bqaracaklan bir · • 
Meseli bugünkü kadm 
tqhir eden bir vitrini gözünüzün 
nüne getirin. Bunu nasıl hazır 
limndır) Şüphesiz ki kadm batlık 
lannm tekimülünü en eski 
kadar götürerek birer, birer 
suretile ilk Türk kadın haf ö 
kıyafeti, aonra muhtelif devirl 
kadın bq örtüleri, nihayet 
ve bunun nevileri, tehirde. kalallll 
ve köyde kadın batlıklan gösterile 
bilir. Kadm f8pkası için eöy 

feY· ayakkaplan için tatbik edilebi 
lecej gibi, dokuma itlerinin de 
asır tekamül ve tereddileri 

gösterilebilir. Bilirim bunlarm 

kat birinciyi yoktan yaratan 
Birinciden aonra ikinci ve üçün. bunları da halkedebilir. 



a.,,., .......... 
.Ls. (81111181 müablrlmlsde•) -

~ide, nmharlyethl on içindi 111-
•••tna candan relen bir tst.kle 

•ptlaladı. Şellir lıqtan bap bayralt
~' Jtfillikler, ıpklarla donatılmıştı. 

Sut 8,30 da vtlAyette kabal merui· 
J&pdclr. Ve 9.30 da da ıeçit resmi ... 

Geçit rea•indea IOllr& Balkm na-

fJilııllı~: 
- Eribe bu aene mezun oldu. Onu 8ç 

okuttum. Çok çahtkandı. Glnl 
,._.., ince kadın itlerinde ma • 
~ Vedhi Jwııan açıJdıiı 
bir a.ı.k mektebi tefkederek o • 
..,..,. Hailpr bpuunc:a tekrar 

Jii!ılitelat P\U. Erlbenln baba• ~t oı
-....ı& a llllit Brl1le,e nfPn tanare

• lafta etdlinl tordum. Dedi, Jd: 

- ............ hamet ederken 
...,... ...... mnaffak o-

_..._ .......... &milftfa . . ...... __. . li1il .. li ... ,.,. ....... ,.,.., o • ,. ....... ,...,... ... ,, 

~ mekteplaer 
mına orta mektep muallimi Omer Ke
mal bir hitabe verdi; veba dul söy
lev adl aık alkıılandı. 

Budan Hara Belediye ret.ti Kemal 
Şıdele de bir slylev verdi ve Elhlzll
lerln eamharlyete bafhhklarına ter
clmaa oldu. 

Geeo •e Halkffiııln .azeı saloaan
cla clantlllere bir bale •erllclL 

089clal...
Qla .._ ........... 
otte-
lldlMll-
UfıUD __ , ... __ 
imala 
Tmpam.-ı.t 
Tdm.,_lblert 

1 

Tep .. -p l>n:Y" 
Knmı 

Y••I R•trıwat ] 

Saf lam 
Aıbk "Sailun,, isimli bit mecmu

umm ikinci sayuu lnt.ıtar etmlftjr. 
Fiyatı bq kurq olan bu gtlsıel mec. 
mua;yı okuyucu.lanmıa t&uif8 ede
rls. 

OGU1 JlllfldrAnı 
1ut 12,0I PWd& Tllrk m\llllJdlıL 11.IO 

Ran.diL 18,0I Pl&Jda b&ftf mOaUL ıa.»
U,00 lılulıtellf pl&k neptyatı. 

AKfA11 JırllfldrATlı 
Saat 1880 CU: pWdL 19,80 ~ 

Bayan Buat Den1t taraımdan. 20,00 Vedia 
Rıza ve arkadqları taratmdan TUrk musL 
1dll .. balk prkılan. 20,0 TUrk muUd be.. 
,.u. 21,00 Operet teıu11 lle19tL n.ao 0r -
ke.tra. 
ı- J. ltra119: (AJu'aa) ınwtar. 
2 - Salnt-Saenı: (OOmUf zil) llllt. 

L Romu& 
2. VaeclUt Tala 

a - IUDWd - Konakott: <Antar> •. 
fonl Poal. 

' - Clıopln: (Noctarne> No. S 
IJ = Kendel90bn: (Bahar prkm), 
e - Ynln: (LaJlaut) operetfnden PU9' • , 

lar. 
' - ~= (Dellnnen), 
aut 22,JO Ajalll b&vadlaled. 31,00 lcıe. 

YARIN 
öGI& MqlltTA'ftı 
Saat 12.80 PWd& TUrk mUlllldlıL 12,IJO 

Ha~ lJ,OG PWda baftf mQslk. lS.Z
H,00 Jıluhteut p1ik DetriJ&tı. 

AKtA.11 NlllfllltAnı 
Saat 18,IO .... pllkJa. 19,80 Ba7UI Bedi& 

.. - RDa '8ntmdu dlyakıc. 30,00 -
Keauu: Nuri ft ubdaf1an beJ9ti IO,IO C. 
mal K&mD .. U'bdqlan tmntmdm '1'lrk 
mulldll " b&lk ll'lalan. n.oo PWda .tGlo 
lar. 21,80 OrUltN. 

1 - Keler Bel• (IL'.omll) ınwtQr • 
t - l'aelk (Tmaa --.ıert). 

1 - -- (t.cl • .....,,. 
' - ..,.... (l'IMle .. tllllfcıal). 
IJ - 'r.chalJamlld (x.lodi). 
e...., TeDam <lluoardbıe> vaı.. 
T - Kalmua (Bqader) operetlndea parp ..... 
8 = VIJW flY prJaluo ............. Tuto 
8ut 12,80 A.jU9 b&ftdlııllrl. 21,00 .... 

BORSA 
a ·••.ne 

Şark Ek$Presindeki 
C:INATIT 

-30- ·--... --
YAZAN: lt1t1ilhced611 çevtf'e11: 

Agatha Chrl•tle V. G. 

Puaro: l Puaro: 
_ Bla de abtnte beraber gelelim de - NeyH, dedi, bu da ceçer. Ş' 

kompartnmnda yerlqmeıdze yardım e- tfSyle blr istirahat edin. Söyliyqim 
delim, dedi ve beraber çıktılar. . çay cetfnlnler. 

Yenl tomputmwuna ctrınce llıı - lliaten Hubbard dıpn 
ten Hubbard etrafa ıas ıeadlrdi: - Çay iatemem. 

_ llUlcemmeıt dedL - ICah•re getininler? ... 
-MUkemmel, delil mi, Bayan? Ela- - Kahve içerim. 

1en ılaiıı atekl kompartımana bensiyor. - Yalım mUuade edin, bawlun 
_ Evet, aJftL Yalım, 6bUr tarafa d~ blru bakaeap. 

nllk. Fakat bwuuı ebemiyetı yok tabii. - Niçin? 
Kmma: "Kompartımanda otu • - :Adet öyle. Yolculatdan h 
rup pencereden bakınca trenin gitdli yllldertnl ıkden ıe9rfyoruz. 
iatikam•tl 1areylm,, derc!fm. O da: "Ne- - Peki, arayın. Korkanm yine 
rede olu trenin gitdlf tanfı g&rUrıUn, bıçak cibi bir teY daha çıkmaam .. 
derdl. ÇUnJdl mralar karplkh,,. Haki • Mlatera Hubbarcl'm -.Wunda mi 
katen 6yle. öteki kompaitnnanda, pen- hlm bir 117 çıkmadı. tbdyar bdm 

-"- lan "kınm", ••,.-klan,, diye b1r cereye •I tanfmu verdillm saman r ...- rr--

aüm treDin pttllf tarafa denerdi, bun- fototraf da 111tenH. 

da... f oıcıılorın eı1Jaları 
lliatera Hubbart'm çenesi yine açıl- XV 

llUf,· bir alay lilnunıus Wmdı ediyor - llilten HubMrd'm ,.al 
du. tımanmdea tabdarkln lıliayl Buk 

Nihayet Puarot - Alll mupuı Yl.liyet tim 
- NtJM, 4.u, m rahatmıa ba • aonra bafhyor, dedl. Evvell kimin 

km. yalanm uıytcalıa? 
- Rahatım iyi ama, camm lllahyor. Pwaro; 

- NedenP _ Bana kalına koridorun bu 
- Burada bıtarm lglne 18mllclUk dan bqlar, nJba:yetiae kadar her 

kaldık. Yarm delil GbtlrcOn npur kal· etYalanm aran.. Demek ki eneı&: 
layor. Ne ,.,.caı-, bilmem. numaradan, yani llilter Hardmu' 

118-yl Buk: bqhyorus. 
- Ne Ja~ dedi. Repimia ayni lliater Hardman arkama ~ 
~· llUf, aicara içiyordu. Onlan ıUJ 

- öyle ama, benim ~ektllfm heye • Jertk kal'flladı ve ayala kallrarak: 
cam m çektials ml1 Gece edanın bir - BuJUfUD, 4edl. bu ı.ducık 
btil 1hl7or ... Ba ne demektir, bilir •taJaiUnenis otanaa. 

--_-t_rn_ıl_ı _,..._-·-...,..--......_---.._--•ı miaiıais? lltaye Buk ~edaln te 

...... - 'ı ... ' ... btr ' 1 Barada Pmfo, fmatr JIM'"'1t bir anJata. )ICYJOl'k'IU poJia laafiyal de 

... u 111 •t • .... aı r •• 'adam ta""8. hemen atddıı .__L -L 
IL------------11 - Ba btlHa. odana nud prdlflne lua _.•erer-: 

,. A it A L A it - ÇM lyi edmiais. dedi. Bunu 
il\- ......... blJl alaİ mHnmedlm, ·Aradakl kapı ene1deD ya~ 1tte •• 
•- _,. Jll.- dnDeU 141n diyorawıu. Emin mltlnb: lanmm ..ı.wıan. O.... ele .,.. .. 
111.- ... ·- stlrmeH ~? , -· ....,... .. ,... :lııdlrty.ba mi be ':t: :.... ı.aa.tO - ... .... .-.-~, ... ~-~=1*htlt.. 

NiSıo ._ kadın da baktı: ~ olmellft, irl6d .:: : ~.. =: ...,. .,.... • ~ustffer4ea indirir. Mifel, indir bavullan. 
..__ T• ~ı _ 1rapmm drmeJI Oldufunu g6rtlyor muy lliater Hardmaa'm ~ 

ee.- • Krm bftt ~ - dwıu.s? ftl' ne Jok Jaepli birer biur ....... 
'il - • Altm " - HaF 18remlyordam. Kapalm to- PriJdL Ya.lms• IClwik ..-...... 
ll - 'B= 'Mt .. ı puanda llnpr torbam udıydı. Artık dlldratinl ctlbedecek kadar pis 

O a K L R 11 ba todıeJI da atmalı. t~ bak ba- wrdı • 
• .._.. eıa.- • ..,_. , 1 ,7" çak çıktı. artık elimi llremem ben ° Hudman, ıauı.n bir trnrJaı 
•• .,... 0.79\tl> • Mldltd 1.-.. tol'baya. - OGmrtlll memarlan pek illa 
• Pull 11 ve.s •.... uıe. Puaro ..,.ıarı. beraber. ıetea tor • a,_. yafllll70l'lar, dedi. 11..,.....ı 
•llllleo ta.D8 • ._,... ,,..,. bayı eline .ıch. Ora4üi bitifik bpmnl yabld Juadutlarda olu,or. Omua 
•....., .. .,., • 

811111
' • ""°'° topusuna utı: pek ttla1ike Jai1tıtmiyonua. 

··- ...... •8lll:nl 1CAlll'70 da 
iN _ Hım, dedi, tonu- torba 111Jmca - Pnamt llacludun ne ya •C.1111 ıttotv ........ N.14b r-

•W,. til.i618 •T«*rt n 111 ıGrme ıarOnmllyor. Onwı ıcm. yata • emu1 
• A.- t• ı 17"8 •......... H 8~80 tmudan bakıp bpnun ıUnneli olup ol· - Praneıı hududuna plmedea 
• Pra1 11 •lf!I • ltııldlııılm l.1M8 madıp &lrtme41nia. onlu& Qaerialde "TuYa1et lolyoaa.. 

e 8 H A M - feta ı..n de 1nuau t01Uıyonam J1 keti bulunan fitelere bopltacaiJm. 
.... llöay6 .... ~ alaya boiaıü: it Banb11 10 00 llWI,., IUl.ı ,._ _, __ ,_ dedi, lia ı~w 

u.ı• 116.a •CI ıall t... - Demek ki, l8"Sli kadm, _...., tar:;~~ ~ 
.., SO O.,.. • 000 else dlhaerek. ....,. yokJu siW yafta _ a..ı.ı A-......t'--..ıı- ı.w __ ._ 
"'' llaJl'tı' -.fX> '91'1r Dl& )G) -ı-- HL- n--tı de41. n.a.11 mf? VT --- .... T._.-Var /ık • ....._ a.. 1Dmı ...,. _,., •• - - 111 •--.. ~- luluıberi -.tNıM .. bt1ai' ııe.tıl'Mll 

Anbrada~ olan "Var. o........ .m ~ .... l lll - o,ıe. De o ...., ~ GeUa ..... 
,._.,_.. - ot ,.._ .oo - Her balcle J&Dbt olacak. Çlnkil up e~'- ---L ı..w --a. deaea Jık., edebi mecm11MJDm 80 ıılncl 8&YJ• 1 Wll .. UA .... T-.a 

m da ~tır. at •Jld& Y&pr Na. atlllruıer ,......... m. yalan llSyliyecek detll ,. YU' mı yok mu AlaerikadaL 
_ Bir kapı ıBrmell mi delfl mi, bu- Puaro da .a.. '--: bf, Samet Ataollu, Cemil ~ Ziya • llll T ... 1 tt1 tk •ılltlG .V.~ ..ıı- L bir la ....__llC 1-- ..ıı: --.• 

na u. artıa un U1111R - uı• _ 1-' lrıl5tl ama, Amerlb11 C•nan. SababıWn Ali ve Cahlt Sıtkı • • • • a 11 , ... , ~ tı.'ID ___ .._ ı• 
... ,,,.. ,. ,..,.... u 11111- •-terd1- L.1- kere olıun. libl tanmmıı 'bir gole tmqJarm JUi· • • • m 111.ııo 11111t1m -

1
.,, .. 11111 ıııa 

lan aıdır 181.tJLOüm ı ı.ı o • AudDht ı t1 - - Ne yapannııs, Bayan. Zeki Be ı• _ Orası a,&e. Çok btlyUk ~ • • ..._, l.IUIL ı1t ~ • AMdOll D •.. kalplilik bir arada olmu. Allah inana 4eninis. Kıtap flff 1'.itapçılılc , .. a .. -11 • ...,.. • &uu bir mestyet ftl'lr, bapa bir meaiyetten _ Bftt, Amerlb AYrUpacllıD 
1 .. llnllrwD "'tb • ...... • •• • • im 

Yurtta bll:yllk bir botlutu dolclur. meJarum 1mJ • medeni bir memlekettir ama A 
makta olan bu ,.aae mecmuanm on 

1
'---·-----..... --.-ır - o ela dojruya. kadınlan Alillrilran kadmJanna 

clokumocu aaym da çıktı. Kitap ee- Biru durd\llu. Puaro yeıaidaı lif re tadb ederim: 
veaJerta nıeimleri, kitap naaıı okunur, Zalıite •atııı -stı: Hardoml, pencereye danflp 
elki JUID& kıymetli kitaplar ve ;yeni - bmite pserken de tqqle mi &(t- claki kara büarkeıl: 
çıkan yerli ve Garp kitaplarmm teı. dnla? - Hı~• ~•r, dedi. Bua 
kiki, ;yeni pullar haJrkmda herke81 a- _ Hayır. tatanbula kadar npurla unu ben de Amerikan ka.dmllftll!ll 
likaJ&ndıncak yuıJar ftl'Chr. .,_ •· ... •· aitim. Orada kmmm bildiklerinden bi· cilı ederim. iman, nedeme. keradl 

SWeyınaniye ldlttlphanesl mi1d1h11 NW'lı .. • .. - ri, Mister Conaon celcU baıl ~eh. teketinin lracbnlaniu MYiJOI'• 
Zahir Hamcıoflu De mw&bt, kitap- 8..... (Junm ... ) 1,4 1,11.1 Bilaenis ne 1,. adamdır bu 1 Bir tanıt • ~ .ad deliftirdi: 
cıhk Alemine yeni bir 18)' ~ • (Mit) 1,11,1 8 l&IUS bir daha aynlamanmıa. Bana ta- - Bu kar da, dedi. inlandl 
Meanevl'nln en eeJd yumaınnm kJm.: Arpa Ana-.& ~ 4.2.1 tanlNlu psrdinlL Q6neis n• yer • •kıMla 1-fladı. artık. Nuıt 
ele oldufuııu bildirmektedir. Kitap. ve 1 Çav• 3,30 Jer, iMi 1erler ı Hele o camiler 1 tçcri cf, çirecelfmi bilmiyorum. Bir P1 
k t&pgrhJt meemuamıu her kitap IE'• Llda 4,M rerken1 ıyakkap~ sılwıforaunus IMk iedyorum. 
vene tam,e ederiz. Mllciawlc 1 bir terltk pyiyonunaa ... Nere. mat - Paaro: 

Hı '- '- • M... (Nn) ~ 4,1 'llllyalnn. Nerede blt1111ttlr? - Ameriblı '1dıtfanum ..... lllCU~ faıele•ı YaW f.19 1,1 - Mitler ConlOll'dan balıeedlyordu - il edonlDbt ~ 
C'Awat Hakkı ör.bey tarafmd&D tlg Kat,_. U nas. ltondflktar 1-YUllan ,_., 

1enedenberf ttlrkçe ve fnnmoa ola· c..ı. • l 'ıJa U.10 _ Ha! Ent. Beni bmlr vapurum da Sonra hepli birden Hardmaa'-.: 
rak nepredilmekte olan Hukuk PR- it,_.. 71 da 0 bindlrclL ~ damaclnn arp, dan tıktılar, ~tifik ._._._. 
tesinin IOD l&YJBI da ~. Tlftlı JGI lll tadı. Kıaımı o adar 1lr1C~ cebsıif- tiler. 

-~-&...---da- Zerdna ....... Piti W d idi Xu1aklan çınla.un. Ba~ etlen- O,_mı,aıa, Aı....-
kara ren9Jilf millt ideal U5uuı cam- L __ ._ ... _r.._.-_ ..... ~ .. 'lti-·_ı.• ...... • ... ·-D_,.I Jm bir bllael "Trenle daha raliat elde .... •imada p,o.u. .... ·-· nı veren arkıdatJarmm batırumı tak-. lla.. .e-a..a A-. nbat si• ,al ,...._. 
dide yldettiler. -.-



J lstanbul Belediyesi illin,tlrı 1 5 

Beheıiaiamu- ......... 
Cimi hlnn ... bedeli: 

2000 Metre İzmir birinci Bozkurt marka ~ bezi 32 IC111'11f ) 
ıso Adet 100 untim e nincle yatak örtüsü 75 ,, ) 
1so Kilo Adana pumıia 80 ,, ) 
30 Adet Nümuneai. ai bi bepz havlu 40 ,, ) 90 .. 60 lmnat 
50 Metre 125 wıtimmÜld9 &Bili silll pe.W. 81 ,, ) 

100 Adet Nümuneai ai bi basta peçeteli 25 ,, ) 

800 Metre Niimumli pbi 130 ADtim eninde kefenlik 37 ,, ) 

ıso Adet Oraeii .. paa.leıı JOiurt .... 25 ,, ) 
30 Adet Orneii px ponellm hopf ldleai N. 12 · ıs .. ) 

100 Adet Orneii aibi ponılen yemek tabaiı 30 ,, ) 7 lira 20 kurut 
50 Adet Omeii sibi cam budak 5 

" 
) 

20 Adet 30 N. emaye blbek küvet 60 ,, ) 

30 Adet 32 N. ema1e ~ küvet 32 ,, ) 

ıs Adet 40X70 bo,ulllla .,...,.. 275 ,, ) 
10 Tane soxso bojaada pupu 400 ,, ) 8 lira 81 kurut 
5 Tane 7SX100 bo7unda .,...,.. 725 ,, ) 

20 y._ Nümuneeine a&e Etajerile beraber beyaz demir 
_..,. 1900 " ) 28 lira s kurut 

BeJOi1u hattaneaine IOzumu olan ,.alcarcla dmleri yamlı ..,a 6t lama& a,...lanlr ayn ayn 9Çlk ebihm 
"- lcan.......... Nümuwi butahanecle prtDame1i de leYUllll müdür lüiUDde s&ülebilir. l.telcfiler 2490 
1\ lı lmnunda Jam1ı veaika ve hiala nnda p.teri1en ilk teminat makbm v•J& mektubile beraber 17-11-838 
... IÜDI mt 14 te daimi mdlmmcle ~- (8.) (2880) 

Muh•mmea Welile miktar Ye YUdlan &f&tıda JUJlı (8) ll'Ull 
-1zame her biri ayrı ayrı ihale edilmek iizere 6/11/938 ~ 
slnü aaat 10 da Ha7darpap.da ıar hinHı dahilindeki 1 inci iıletmeı: 
lmmiqma terafaaclaa açık ebiltme ile aatm alınacaktır. Bu ~ 
airmek iıti7enlerin hizalannda yazılı muvakkat teminat vermeleri._ 
bnunan 4 ilndi maddHi mucibince ite ıinneğe manii kanuni bD.ı 
lumnadılma dair beyanname ile ekıiltme aünü aaatine kadar komll
yona miracaatlan Jinmdır-

Bu ite ait p.rtnameJer komİl70ndan paruız olarak dajıtılmaw+'. 
dır. 

t - 750 kilo demir tel, 1000 kilo ıoba teli, 3500 kilo ıalınn~ 
adi demir tel, 1000 kilo ıalvani ze bai teli muhammen bedeli 
lira 25 kunt ve muvakkat teminab 7472 Jauıuıtur. 

2 "- toO rulo plvaniu dikenli tel muhammen bedeli 1530 
ve muvakkat teminab 114 lira 7Slmruttur. 

3 - IOO metre plvanise kalbur teli muhammen bedeli 655 1 
ve muvakkat teminab 49 lira 12 kuruıtur. 

4 - 120 adet demirden meyil ve açıklık ıahariıi muhamm 
bedeli 1080 lira" mavakkat teminatı 81 liradır. 

6 - Muhtelif eb'atta 4780 kilo cıvata ve petçin çiYili analaamJ 
men bedeli 1611 lira 25 lmnq ve muvakkat teminatı l 13 lira 
kunqtur. 

8 - 2870 metre JW&ih telaraf kabloau " 1 adet irtibat ku 
mahammen Mdeli 3790 lira 42 lırurut ve muvakkat teminab 284 

-----...-------------------------------------~---------:-------:-:- ra28kuruftur. (2281) 

~ 
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V AKIT Propaıancla aerriabı· 
den: 

1 - TOr1ı: matJannm lpls 1ı:aJ. 
mam&lllU arsu eden KURUN ve 
HABBB cuetelelimls it UIJ8D 
lrimc..ts ft bikllleria illn1anm 
meccaaen kabul eder. 

!pis bl"'llmalr lçln banclul ı.-

••• ~· 
ı-llemarMdıt...,.•tlp, _,.. 

bYU, odacı ............. mat
lık 'ft her nfti itti anyanJar ua
ch1darmı yorulmadan, tızillmeden 

bulabilmek için KURUN ve HA
._ ~~ 11eıu, k6fill 
iıioıanndan lltifade etmelidirler. 

1 - A~ n, otel, ha
mua. Irat, dUlrHa, matua almak 
ve 1atmalr, ldra1lmak iltlyenler ba 
itlerini pyet kolay ve en ucu 
bir teJdlde temin etmit olmak için 
KURUN •e HA;aER ıueteleri
nin ucus naaıar liltunundan isti
fade etmellcDrlOf. 

4 - C>t:omtıbll, araba, plJano, 
mobil,a, radyo, gramofon n her 
nm eY ... ft ulre almak .,. 
•tmak usu edenler HABER n 

)L~ ..... en bin bnaaM!lnln. Bir 1ı: ay bedenen paraQ Jıebıl Olmalnlftlr. H- KURUN ıueteıen ucus Dlnlar 
~ ~tandapnın zencin etmJt, hem de yurdunun c8klerine blr kaç filo ltltanunclan istifade etmelidirler. 
~ cıl1anan. Bu yüzlerce senıfbden biriDia de ~nin olmıyavatnu kim iddia BOttln ba anulamunn temini 

~~ için milracaat edecek mahal yal-

ı N M d 1.. d ım VAKiT Propapnda senill-tan bul afıa Ü Ür UğÜD en dlr. latanbal Anbrı1 caddesi VA· 
KIT Yurdu. Telefont 24370 "t~'-11--838 cuma aünl mt l 1 ele lltlınbnlcla Nafia M ............ , .. ._,_1111111111_._ ..... ......-.._ 

.._. • liia ketif bedelli Haydupap Nümune Hutaneainde ,.,.ı.o1r ---------
IQpatı '9k ebiltmeye konulın 11flur. 

Mal11m11www bedeli 2800 Bra ol an 10000 kilo ft1GD lmrpua S.1 l .. 
perwembe siinü mt 10 ela Haydupa tada pr binur claJrilindelri 1 inci it • 
letme lmmilJODu tarafmdm apk ek liltme ile eatm ahnaoldr. 

Bu ite ıiamek illiyenlerin 195 6nhk muvakkat teminat ile 2490 
Jdı kanunun 4 ündl.,...... macibiM8 ite ıiaWJ"6 manii bmml .... 
madıinaa dair beyanname ile ebiltme afinü aaatine bdu .......,_. 
naadan ......... 

Ba ite ait prtnameler kıomiayo ndan puuz olarak ~ 
(2647) 

~.Ptt_ubve1e: Ebikme, •Jmdırl• itleri .....ı. .._.. .. fenni prı • Yakacıkta satılık 
~ ..... bPf lritll•tile huna mlllefeni .._evrak -....w. sa. arsalar . ı.t. Posta T. T. BaımiidGrliitiindenı 
~t t.ninat "l4S" ._. •· Yakacıtm en gllml yert olan Sa· YetilklJ Telaia iatu1onu ambarmda meYCat iki makarada C98' 

L ~in teklif melctc+ıa ft • • "llOO" lirülr bu ite henw aatoryom cadt1eelncle gayet ueus fi. 747 metre 3 X 10 milimetre 2, Jiik aelr tevettlrl& elektrik lrablolD 
~ dair a&tereceli ~ O.ine Nafia Milc:llirlQ6aden ahmt yatla aatıblrtır. blmak üzere kapalı zarf usulile ar ttınnaya konalmUflur. 
~~ llllteahhitlik ve Tıcaret odaeı veaikalarile 6-l l--838 cuma tünü drine ~=~ şeref oteJ mu.te- ZO - 11 - 1936 cuma günü ıaat 15 de Galatuara1da lataııhul P. 9l 
~ IS~ lcadar latanbul Nafia Müdü rlülüne ......._ (22l2) ._ _________ _., T. Bqmüdürlüğü Alım, satım kom iıyonuncla ppdacaktır. Muhe .. 

~~ JDeD bedeli 1257 lira 82 kanq, mu ftkkat teminat 94 lira 34 ~ 
o ta T. T. Levazım m. iidirliAAaden: Taliplerin kanumın tarifatı dainıinde vuecekleri teklif mektup 

ı •.. Dün ve Yarın Dl o itin arttırma aaatinden bir •a at evvelin• kadar •JDJ -·,.. 
'-f e1...~ Satın alnımaaı lizım ıelen 15880 kilo 1X1000X2000 m/ m Reialiline makbas mukabilinde te Ydi eylemeleri •e prtnamaile 

-;- açık elrailtmeye lronulmattur. Tercüme külliyab anmeJi ılnaek ve mavaklrat tmai natlarmı ptırmak için de ~.,..~ \ aea - Bo çinkonun muhamm•n bedeli 3807 munlıbt teminab No. eo ,aalerinde llapnüdirlük JUi itleri kalemine mtlracaatlan. (881~ 

•._.:~1tmeı&-11-B36 tarilıhuleweoeattSdeA.aı.ar..ı. 1 Yeni Kadın T hl.· U M-d·· l"ğ .. d 
~· ı. T. Umumi miidürlütünde toplanacak alım Ye 1&tm komia· 1 CBll/L BBNA ONGUN 8 JSJye mum U UF U UD en: 
~ Yapılacaktır. 1 R.....a fmerincWd D .. ..Lofat t ..-mm muhtelif lmanlanm -\... ~ 1i l'lyab: 40 lnn'uf. Tevsi yeri Vakit ._7, ·"' L : alipler teminatlannı idaremiz ...._hle tellim edecek ldltilphaneel lstanbul e91'an 49 kalemden ibuet 1eclek parçalar kapalı zarf uaulile eklilllllıeJI 
~~~makbuz veya kanunen muteber ba•lra temimt mektu- 1•---·-------- kGbulmUflur. lhaleai 20-11--838 tarihine rutbyan C11111a pn6 Mat 
~~~~ede yazılı belıele.,Je beraber mezktr tarihe müaadif Bu kitapla DUn ve 'farm ı.eDme bette Galata Merlres Rllabm ffeemda cl&düncü katta T.taliaiıe UllllUllt~ 
~t liliaii lhü ıeçen aaate kacı.r 1-haoluaan kaail17ona mü· kUlliyatJmn altıncı sertat tamam- MtldiirlüiU S.tmalım KomiaJODuada yapılacalr olan hu 7eclek P911;alaS-.: 

~ , ... ı...1_ lanm11tır. 
L .... ~dir. 1 amhaıı""HDI hede& 4287 Ura n muv alcbt teminat mikdan 322 ...... 
.:"----eler Ankarada leva2 ım mildürlüpnden ve lıtanbulda lateldilerin teklif ıqektuplarmı ihale vaktinclen bir aut eneline la 
~ mwı~.alilinden parata olarak Yerilecelctir. Sahibi: ASIM os- v•m Matbaam • 1ranm,..,.. tevm etmeleri llmdu. Bu hUIUlta1d prtnune ve mtlıfttitl, 

.(1023) (15Z4) lfeeıiyat Dlrekt&ila Refik A. f:ineacD clat liltesi 60 pçen lmmiqonda param olar.k Y.,1mekteclr. (18Zt) 
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HAVA KURUMU PiVANKOsu· 

Gi ES i 
MO•t•rllerlnden görclOOO raQbat va taveccOh üzerine bu kara 

kl•••lnl modern bir ••kllda tevsi etml•tlr. Sayın mO•tarllerlnln 
zlyaratıerlni diler. 

TUNÇAV GiŞESi 93& yılba•• piyangosunda soo.ooo 
llrayı Avukat Bay FEVZiYE 

TUNÇAV GiŞESI " 20,000 ıırayı Bay CELALE 

TUNÇAV G·ıŞESI 22 lncı tertip ikinci k••ldeda 30,000 
lirayı Bayan ADiLEYE .. 

TUNÇAV GiŞESi Blrlncıtertlp QçOnco k••ldadeS0,00011. 
rayı ta•çı ameıeslnden Rlzell HDSEVINE 

Y•rdlll gibi her ., • blletl••.._ •Wlnmı,... hemen ,- gibidir • 

J'elCn& edNll: &OKON l.cullUI 
._..._N~te 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet almayanlaı\ biı' defa qapacakları tecrübede 

sözlerimizin doğruluğunu göreceklerdir. 
Tunçay kltefJI : Toptan ve perakende satıı yapar mDıterllerlne fevkalAde te&bllAt gösterir • 

Klşemlze müracaat ediniz tallh ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Babçekapı dlrdDneO vakıf ban karşısında No. 81 

REKLA MLAAI 
Ucuz ve taksltle 

NECiP ERSES 
Galata: Sesll Han 

- ---

YERLi MALI 
ISLAVED 
Dünyanın en 

saııam 
ıastlkalrl 

VE EN SON 
MODA 

GISLAVED 
,..me bqta marka 

wrfJorlar. 
aJdanmaymm. \ 

GISLAVED 
Markuma dikkat 

OSONLAR Tür)ftyenin Yerli Mallar Puarlarmda ve U• 

mum kundura atan mapuıarda araymu. • 

Sümer BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Lı .. ıerln 1930-1936 mezunların
dan imtihan ile 

25 - 30 Memur alınacaktır. 
• 

imtihan 25-11-1936 çarpmba günü yapdacakbr. Matbu 
;..ı,..nvmin Ankara'cla umumi müdürlükten, latanbulcla Süms 
Bank Şubeeinden ve clii• mahallerde Sümer Bank müweaeleria
tlen istenmesi ilan olünur. 

ZA.Yıl 

G~ DDIW'8lı Uman cHemrm 
..,S .mm: Y ........ üıraln:ZMlm eea 
lrt!hde .... jUISat. 

'/lıref llfrel 
(V. No. 18936) 

lLAN 
tJa1dMlor AalcıerM ~: 
Şubeler mDnbalatmda letlhdam &o 

dilmek tızere rlltbesl mnb•-atile 
(tlcretll değil) emekli 'binbaeı ve ytlJlııı 
bqılardan a.lmacalrt.Jr. ttaldlda.r IU
beelnde kayrt.b bulunan emekli blnba-
11 '" ~ tsteldilerln he. 
men mtiracaat eylemeleri ilin olunur. 

ZAYl 
ll'elı fakWteBlnden &1m1I o1d1lfum 

hil'Viyet cilzdumı zayi ettim. Hmmın 
yoktur. 

Dr. Hafız Cemal 
LCmJIAl'f ..... 

DalaUiye Miitelatı,.,.. 
Puardan bqka gtln1erde (2 den 6) 

ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye.. 
ni numaralı huauat kabinealnde hasta
lara bakar. 

Salı, cumartesi aaball (9 1/2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahaustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kıe1ık 
telefon: 21044 

KURUN 
au.temlae gODdertlea yUllar, IUlt.

,. gtrme1ı IGID iM. sarfmm IEllflldDe f p. 
mete) lıeUmelıl pm•m•hdlr, 

KU'flb' a.tl19D okurlar, melrtuplanna 
10 lrurQlhdl pal kopaalıdlrlar. 

llulbmJu ,.alan prt ıGDdenllekten. 

&17dleta1S J01Jamm1 mektuplum ICIDe 
ICODul&D par&IL-m ısaybolDıaamc!aa, U&ıı 

olarak c:ıJcan JUll•rdaD dol•JI. dlrôt&t 
ftık. o.ttıne 90r0 80rJrU alma& 

Giinli wepnif aayalın 5 hnıthır 

Adre;. .ıS dc.fllUren aboneler ID anıruı 

Oclerlel'. 

Ouelenmde eaka• ,......... Nlllmlertn 
... , bakkı .... kf'lldlı8 "'9dlr 

-

ICASAOA 
~AICLAOIGtNIZ 

PAD-A 
· KURU 

BID 

(!;:ŞM[ 
V.AZiY,TINDEDIR 

ONU rAlzı.E 
DANIGAYA·VERINJZ 

l-IUSUSİ SARTlAAIMIZI 
SOAUNUZ 


