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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini ~ 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parns 

muayene ettirebilir • 
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lzmit Kağıt 
Fabrikası 

Başflekil tarafından 

1Jarın açıiılJor 

Ankara, 4 (Telelonla) - lzmit 
kalıt n karton fabrikaamın açdıt 
meruimincle bulunacak olan heyet 
yann akfUD (hu alqam) ~ 
hareket edecektir. 

Dün bilcl"arditimiz p,i fabrika 
cuma günü aut 10 da Bqvekil ta• 
rafından açrlacakbr. Açılma merui • 
minden sonra diğer temel atma me • 
ruimleri de ~laaıkbr. 

Kiiıt falwikaamm :pnmda .... iki Ankara Çubuk barajının açılmasına ait iki kıymetli hatıra fabrika daha kunıı.eaktır. Banlar. 

'4.$VEKILIMIZ KURDELEYi KESEREK BU BUYUK ESERi AÇIYOR, (SACDA): BARAJI AÇIŞ ı!dıERASIMINE GiDEN BAŞVEKiLiN BAŞKAN-,1 dan biri aipra kifıcb ve dıiiw Deri 
LICI AL TINDAKi HEYET kiiıtM mi eNc:ektir. 

Bundan bqb kunalacaiı ew Nice 

Eskişehir de yakında temiz suya i ::;ı-nam:=.=:::.! ... · 
•---·-... -.. -·-------·,-----------

Doğu illerimizde imar 

Erzurumda büyük bir 
Atatürk anıdı yapılıyor 

kavuşuyor 

Atotiirk'e tebrik 
telgrafı 

~~ ( 
Myramı lnl1nuebetlle Şamda Su. 
ri,e Vatanı fırtuı rel9i B. Fahri 
Elbarudl Reialcumhur A.tatllrk'e a. 
Pbdald telgrdı göııclerinl§tir: 

Arap cilemiftt.a 1aaaaaa daman 
8~ biiyük 63e)i"'8i tebrik eder • • 

ken kendiaine Toar§t yü.kaek teuec-ı 
ciilılerim.a diler. 

Reisicumhur Ata.tUrk, kendisine 
qağıd&ki cevabi vermi§tir: 

Kadınların askerliği için 

Asker oımak ~ be.!Ziyen genç ktz ıi.wZilmmiz (7 ind sayıfamızda) 

Amerika da 
• 

Roosevelt 

8anMm& t~ize t~ 
ederim. Suriyeye 1carfı ~mu 
1aaUaone ııe dcat<İn6tUr. Suriye Mı. 
1ctıMn mu'ut ~ mlirelfe'lt, oJmmltn 
cli1erim.. Lübnan'la Suriye' nin 
so,,getıerin bayramına birleştirilmesi isteniyor 

;,tirak edecek olan , 
Tekrar Cumurreisi s· f l h . Şam da fevkalade vaziyet ilan edildi 

S ·ıd· ır spanyo eyetı 9Ç1 1 ı• d • Kudüs, 4 (A.A.) - Şamdan bildJ. ratı devam etmektedir. Fransız fey. 
_ Jm8DJmJZ 8D geçti rildiiıne göre, Lübnan makamatı iki kallde komiseri ile dış bakanhtına 

Nevyork, 4 (A.A.) - 122.782 böl- kitinin ölmeei ve on iki kişinin yara. yapılan müracaatlar, gittikçe artaa 
geden 57 .485 ine ait taınif tamımlan • Dün ispanyadan gelen 22 kişilik ]anması ile neticelenen karışıklıklar galeyanı göstermektedir. Şamdakl 
mıştır. Bunlara ait neticeye glSre Roose- bir heyet limanımızdan geçmiştir. iç. iizerine Şamda fevkalade vaziyet ilin vaziyet de fenalaşmaktadır. Berut -
velt seçici adedi itibarile 13 milyon lerinde kadm da bulanan 11a heyet, etmif)erdir. Şam treni slllhlı bir çetenin taarr~ 
630.691 ve Landon 8 milyon 310.248 Scrvyetler Birltibdn ba ayın 'l ilinde Lfibnan ve Sariyenln birlettiri1. zana uğramıttır. 
rey almıftır. kutlanacak olan ihtillJin 19 unca yıl mesini iltiyen müslümanlann tezahli. 

Devlet adedi itibarile ise. B. Rooae- dinümil bayramına Madrit hWdlmetl ~-------------------------
velt 45 devlet içerisinde her devletin namına iştirak etmek l~n RusyaJB 
seçim reyi emsaline göre 519 rey ve B. gitmektedir. 
Landon da 3 devlette 12 rey almıştır. Limanımıza. Dimitrof inıindekl bir 

LANDON TELGRAF ÇEKTi vapurla gelmit olan lspanyol heyeti, 
Nevyork. 4 (A.A.) - Bütün mahal- memleketimizden &Y11lmakta olan 

lerde halk, B. Roosevelt'in muzafferi - General Eydemanm bulunduğu :Yan 
yetini gece geç vakte kadar tes'it etmit Rastak vapuruna aktarma etmiş ve -
tir. Sovyetler Birliğine beraber hareket 

(Sonu: Sa. 7 Sa. 3) etmiştir. 

Takas işi mahkemede 
Komisqon azalarile qümrük ve orman memurları 

hakkında ileri sürülen iddialar nelerdir? 

Kırk iki maznundan on beşi geldi, 
ilk sorguları yapıldı .. 

(1.'.aaaa 6 ftlCI Bay_aft.Mla) 

Mülkiye bugün törenle 
Ankaraya gidiyor 



J 
General Eg,deman'ın beqanatı 

ı"Çelik Türk ordusun 
Almanyanın Londra Elçisi Dönüyor seyretmeğe doyamadım 

ilk intibaları lıakkında Hitler'e izalıat oerecek 

ln11iliz-Alman deniz müzakereleri 
dün Londra'da başladı 

Macaristan Naibi yakında Roma'ya gidecek 

"Türk milletinin başardığı terakkiya 
milletimize memnuniyetle anlatacağız 

Loadra, 4 (A.A.) - Almanyanı t Londn. 4 (A..A.) - Külııe buıOnf 
Loadra btiyilt elçisi B. von Blbben. haftabk lçdmunı yapmilbr. Haber"· 
trop 15 lilD içinde .Alman)'&ya döne. rildiifne ıere. B. Bden Jlllll avatn b
rek B. Bitlere Londradaki kabalil ve maratmda beyanatta bulunacaktır. 
Dk lntllıalan hakkında izahat ver. FRANSIZ - lTALYAN tıclJtET 
•et myetiadedlr. ANLAŞllASI 

DBNIZ MVZAKERELERI Roma. 4 (A.A,) - Dit itleri baka • 
m kont Ciano De P'rama ltctWerl ttal:pa 

laaillz - Alman bahriye konat
.. 1arma 1elliden bqlanm11tır. Bu 
baqmalann hedefi, lnglliz - Sov. 
ret dems maahededne ka111 Al .... 
1ana yaptıktan itirazlarda• mlte11et. 
Jlt ~IWerl stdermektlr. 

Oirenlldftlne söre, bu cuma datl 
.. lflerl bekanlıflncla, Blylk Bri. 
...,., D•dayonlar, Amerllra Bir. 
Jillk dnletlerf, Fransa, ltalya ye 
Japonya 41elegelırl ar ... da Loadr• 
ieDls muahedesine zeyl olmak tbıeft 
lılr protokol imza olanaeaktrr. Bu 
)ll'OWrll, 41ealaltr laarblnla laaalleş. 
tfrllmealne aittir. 

HABEŞiSTAN ELÇiLiKLERi 
kALDIRILIYOR 

ile P'ransa araundald ticaret anJapna ,. 
um 31 ilk klnuna kadar temdit eden bir 
muahede inualamııtarcbr. Bundan baf" 
ka Kont Ciano ile Bdçib ifcUderi her 
ild memleket araamdaki ticaret milna -
aebetlerini tanzim eden Modua Viven -
diyi inualamıtJardır. 
JIU880UN1NIN NV'J''/CU NtJJIAYllJ 

BAYILIYOR. 
Viyana, 4 (A.A.) - Ofrenlldifine 

söre cllplom•el mahaftll, yalrmda Vi
yanad& aktMllecek olan konferansta. 
Macaristanm vaziyeti meeelealnbı or
taya atı'lmumı um etmekWir. Ha. 
rlciye mtlatetan B. Guldo Schmldt, 
guetecllere beymıa.tta bulunarak Tu
na haw.umdald dwletlerln bu mt1ele 
haklnnda bir uzlqma zemini bulma
lanm ama etmekte olduğunu ve bu 
mellelenln Viyana konferaııamdan IOn 

~/JUL BOBTBY IW.llAY A 
GIDIYOB 

Pette. 4 (A.A.) - l;yi malOmat aı. 
makta olan mahatil, &mlra1 Horth1· 
Din bu aynı aıUDda ıemaen oma11 
sl,ant edecefln1 be)'ID ebnektedlr. 
Amirale hariciye num refakat ed&
cekttr. AmlnJhı Romada bir hatta 
blmuı muhtemeldir. 

AVUBTUR.Y A KABiNESi ISTIP A 
BTT/ 

Viyana, 4 CA.A.) - B. Schuaeh
nigg, kabinenin lstifasmı reisicumhur 
B. M:iklasa vermif ve cumhurreilli de 
ki.bul etmiftlr. Yeni kabmeyi geııe B. 
Sclnmchnigg tetki1 edecektir. Kendisi 
bqveklletle hariciye ve mllU müda
faa nezaretlerlnl deruhte edecektir. 
Hariciye nazın B. Horatenau ölmtlt
ltllr. 

Blı mlddettenberl memleketlmL 
sin mlaaflrl bulanmakta olan SoV7et. 
ter Birllil sl'ril hava kV1Ullu •tk•nı 
Gelleral B1de.... • .. leietbalaf 
terk ederkea duydalu lalllerlal, pıe. 
teellere bir be7anatta klaarak p 
pldl41e anlatnnıtır: 

•- ı>c.t Ttlrklye topraklanadan 
ayrılırken harada bulandataaaı 
mldde& artında Tlrk Hava Karam• 
taralaa ... ll•k1rmıscla sl9terfl• il. 
tlaaal illlllaflrpener11ktea dolaJr p. 
rek uıull namı ... •e kerekH ..... 
re,._t etmekte olan arlra ... laım 
namma Tlrk Hava K11r01Da Baflra . 
nı B. Fuat Balcaya tefekklr etme> 1 
bir vedbe addederim. 

AaoaYJ&hlm heyetine kartı 18ste. 
rllen istikbal ve samimi kabulden do. 
layı TUrklye Cumhuriyeti HUktmet! 
ne ve Türk ordusa kamandan lteyeti. 
ned '! en derin tefekkiirlerlml arzede. 
rlm. 

Camhmiyetlmlin 13 Uadl 11brı 
katla•ıtna ciln slrdQUm parqfltle 

Dost Yugoslav Başve
kili Belgrat'ta 

ra diplomul JOlu ile yapılacak mn.. a6 • J • ~" J • • J. ı . • 
kerelere mevm teeki1 edeclllni aö;vı. lalıan ıJ&Ogaa.ınOfJIÇ uıgor 1'1: 

~~=in= 
1

'Bulgaristanda sulhçu bir mü-
,. mltalUk llyut .bir ntbuıJ'I oı... fekk. e old v •• d .. 
rak tel"lrf .n,,,...,. VlJm mı. ır ugunu gor um,, , __ ................... .... 
'1Dllit111111l -.:~. Be1-a11/ 1 ifll,..-9) +' ftr1d7e ... } lJatt elaelldaflndan .ntnftn. 

yabUadea dönen Bapekil ve Bari. llıaıC8. ' ~ ..,. JCral Borla u. 
' dye llUln B. Jlllaa 8tDyadla9'1~ IMa fö11e ,....._. '9dlfl KJı'llcln'dell çı 

U .. rkı·ye Matbuat Bı·rıı·g"' ı· glln eaat 9 da Belcrada selmlftlr. karken Yupel&v bqbakanı B. Stoya. 
Bqvekfl, Ttlrldyede ~rdltf ıtJnJer. dbMMç 111 ~ bulunmuetur: 
da çok •tlte..._.. oldahna " daat "Kajelte kral Bc1111'iıı beıı1 xm. 

Şllcrl Kaga'11ın 6a,'lcanlıfı altında to•landı memleketten, aradaki tttlfakın bt,. çiıı m•HkbeafDda -.. .... beraber 
r kat daha artarak. dlndlltlntl 8171•. bir Do -.ı pglnMJ9 dallet edili 1JI,. 

b 
ıafttlr. na 1'DJllk bir teıel ftl'dl. Kra1m bana 

uat kanununa esas olacak Birlik SToYAoıNovıç suwAaınAN. 1raıwı pter4ill 71bek "ba)'l1'lılb 
DAN DONBRICBN dWrattm clolql en clerln Dlbmettarb-

DiZ8MD&mesi kabul edildi Gerek kral, ıerek dottum bafbabn tum ...,._ evveı imlw' ebDek tate 
JaSHiftnofJa )'&ptrpn mtıUbtlarda rim. Kn1 De olan ........ ....,. 

Anbra, 4 (TeWonla) - Tlrkiyıef lrunmq ve bazı tadillerle esas nokta
!llmtbaat b1rllil idare heyeti bq1hı lan kabul edllıniftir. 

B. P. 0.- llelaeteri DüillJ9 Ve. Bu nla"""me tkl luıkü mtıtella.s. 
B. llkdl Kayanm ba§kanlıfı aJ. mm tarafından tetkik edildikten aon

ve Parti binaamda bir toplantı ra hllldUnote VWilecek ve htlldUnetoe 
Pl•ltlr· yaplaclk olu fal matat kanunu

Bil tapluatıya lılatbaat mnam nıtl
B. Vedat Nedinı ve bq mUp.vtr. 

a Blatıaıı Belce ve Sadri Ertmı· 
&ıhman fstanbul guefeleri bq.. 

-mrllrler!Dden B. B. Necmettin S.. 
Ahmet Emin, Aanıı Ua, "Cımılıu
...-.ı muharrirlerfnden P. 

Safa iltlrak etmJe)erdlr. 
~evvelce kaıvlapı11 bu. 

na MU tetk1l edecektir. Bugilnldl top. 
lantıda, ıuetelerln resmi makamlar· 
la temularmda w merutınıeı- em. 
smda kolaylıkla vazJ:elerlni ifa etme
leri l~ bir talimatname hl.lıll'lanma-
11 da IMllUmUfttlr. 
. Bu lllelele toplantıda buır bulU• 
nan1arm fitirlerile de takviy& edlJ;. 
miftlr. 

BuJprlltanda sulhçu, bir mllfekkerenln da Balkanlardaki sulhun eaflamlq. 
mncut oldulunu btlyllk bir memntml- mut için Balkan mllletlerl arumda
yetle milfahede eyledim. Bulgariatanla ki bağlamı kuvvetlenmesi mabadile 
Yucollavya arasındaki doğrudan dol - yaptığmı Ankara zlyaretinia netlcele
nıya milnaıcbetlere ıellnce, bu mUna • rint kendiılne bildirdim. ·Biz Balkan. 
Hbetlerin çok mükemmel prtlar içinde lılar da Avıı.ıpa ıulhu aerine lttirak 
lnlripf ettiklerini söylemekle bahtlya • etmekteyiz. 
rmı. Bu milnuebetler ~ bir saman lllSAF'IRl.11/Z JIBJILBKET/.llZDEN 
timdiki kadar müsait ve dostane olma- · AYRJUBICEN 
=ıtır. Ankara, 4 - Doet Yugoslav Bq 

Ankara ve Kırlçln zlyantleri ben vekilinin memleketlmlwdm aynlması 
de mUıtakbel Balkan it birliii hakkında mtln.asebetile iki memleket Başvekil. 
erı mUaait tlmltler uyandmmftır. Bal - lerl ve B. Stoyadlncmç'le H&riciye 
kan milletlerinin bUtUn ubalarda daha veldlimla anamda telsnftar teati o.. 
mcf'ut ve daha ftyiali bir atiye aau • ~umııuttur. 

Bum Biruti ni•mnamm o-

• • lngiltere yeni Irak kükiimetine 
adrıt mukabıl taarruza bir işarette bulundu 

atlamalar aerek beni Ye rerekM 
kaclqlanm Sovyet parafltl&m • 
hullllannclan Nlkola Gera11 vı 
tfhl pek mUtehueis etmlf&lr. Dl 
ea bava prtlan, bu ıtbl prap 
deki aUamalara hl' de mtlalt btl1 
madıfı halde bahHttllfm lnifl 
p7et parlak bir tekilde J&Pllmf 
muı bu lhtlualmlsl daha slyade 
tırm11tır. 

CUllatiVet lıaJl'&mınm 
benim I~• pek fa1dalı ve haı 
otd.. Pek sbel bir fekllde tali• 
terWJ• edll•lf olan selik Tlrk o 
•••u aerretmete doyamadım. 
ramda Ankarada yapılan mer 
fnkallde &ilzel oldu. Bilhaua 
çltlerdeld Ttlrk gençleri askerlik 
blllyetl itibarile kendilerinden bir 
enel r~en asker afabeylerinden 
te apfl kalmıyorlardı. 

Ben ve arkadatlanm yeni Tilrkf 
nln kültür ve ekonomi sahasın 

mavaffaklyetlerlnl ve Türk mi 
nln iftihar edeblleeetl yflbek mtl 
faa kunetini memnuniyetle mU 
de ettik. 

e .. ı. uzak olaıyan •&r •• 
hemen hemen kurak bir sahadan 1 
ret olan bir yerde bir çiçek gibi 
taJa ~· Ankara11 n Ttlrldy 
KaJHrl, Kınkkale, ve Eakl,ehir 
bl atlratle ve alnkll bir çahtm• 
inkipfa varmıt olan yerlerini ı 
dik. 

Mmleketlmize dlndQtlmtlz 
•an, bafında Atatürk ıtbl bir öa 
balaaa TlrkJye C11•h11rl7etlnde 
de edilen maaaa• mavaffald,.et 
allmk&r •• un Ttlrk mllletlnln 
...... .... illlıldf .............. 
nui1etle aalataeafls, 

Sovyetler Bfr1ftl mllletlerf ile 
milleti aruınclakl doetlllk afla 
ve kaqıbkb htlraete istinat etm 
df r. Bu doedafm! h~ iki meml 
tin en kiran ıır=-~e d 
ohnası banan un •• metin bir • 
lak old11fan11 labata klfldlr.,, 

Sô't'J'etler Blrlllfnln phrlmll ~ 
soloe muavini B. Varte ve reflkul 
T .. aJanm muhabiri Stoklltül 
fındu din aqam So't'J'et pae 
rlne kouoloalianede bir çay zl 
ti verlbaiftlr. Bu mflnaaebetle 
illere bir ka' yeni Sovyet fll•I 
terllmlttlr. Bunlardan biri bl 
romancı Mablm Gorklnln ha)'a 
ve 81Umlne aittir. Bir dlierl 41e 
km•a tehrimbde aillterlleeek 
7enf bir So'f)'et filmldlr. 
G•NBRALIN BAVA KURUllUilı 

TBLGRAFI 
Ankara,• (A.A.) - SoV7etler 

lifi 0.0.vyahim bqkanı Korse 
Bydeman, lstanbaJdan aynlı 
Tlrk Hava Karama Bqkanı 

Bu1cqa afaiıdakl telırafı ıl• 
mlıtlra 

T8rkl7e Camhariyetlnden a 
ken, bana karp rtiaterilen ha.al 
bolden dolayı aise ••imi tı..ııı...-ı 
]erimi bildirmek laterlm. Şaıa.r. 

devam ediyor ~adra, • (A.A.) - Avam ıw. ... 
r.-ında Irak hakkııula bir eaale c e. 
np veren Eden demiftlr ki: 

29 t.trlaitnel ha.U.lerial haber rlmde an11*1ll•u bir tesir 
alır almu Blukerl pqamn katline Tilrk mllletinin BUyflk Şefi 
mtimull diler hadlaelerla yapacatı Atattirk'e derin minnettarlık • 
fena tesiri yeİıl Batbakana bildirme. lanm! bir kerre tfaha arzetmeaJll 
il ve yeni kabinenin Irak harldnde ea ederek else atlık ve parlak 
ufnyacafı te1lkkl, bllhuaa, ekalli. kf yuetle idare •ttlftniz Ttlrk 
)'etlere kaili takıaacatı hattı harek•. K11n111ana btlylk m11ftffak 

~lıiı- lıenüz alınmadı, asilere göre 

Toplar Ma.drit'e hakim 
vualam bldılJ anlaphDlfat. 
PJU&MU)A.N ~ 80~ 

PUli. •<AA> - aayoa•c:1an Ha. 
..... aJMema ftdlen 1lir habere .... 

lfilllilml ı IOll cUaler isinde llarkalat kıtaat iPD 
Wlldit Nida bbı tOD bomba .... ,. çılran1mlt • 

tir. 

MADIUTE YUllOYOf llAfUYOR 
Talnain, • (A.A.) - .. , .... 

AMDdo •• Catejea'm-..... al • 
tmdlıkl ....,oaaUlt attttler, bacGn at 
te U..S Cu'abandael 1qlahı"Ddan an • 
cü S kllametn ...tede balnun Al• 

' Yeni Irak Batbakaaı, Bat'Clat 
Mlytik elçimize lrakın Jnımere hU. 
k6meti ile arkı doıltluk münasebetleri 
ltlnn11111a kaili bul11ndai111111 ve keat. 
.Wialn kanana eaaaiye tevafuk eclen 
~r tanda tdarel liUkOmet edecefhii 
bildlrmifllr. 

tin insaniyetine hatlı balaıadatans diler, ,.abek •nılamnı nna 
lpret eylemesi hakkında btlytlk elçl. ---------------
mlze ıanmat ıaa•erdım.,. Balkan Erkinıba 

coren'i ltaa1 etmiflerdir. Bu mevkün it
ıati tlzeriııe miralay, Yaıue kumanda -
mıdUi lmwetler, hedeflerine vaal ol -
muı bulanmaktadır •• fimdi, Jlaclrit 
üzerine )'ilrtlyilfe baıtıyabilecelderdlr. 

------.. ------LLUJ!ft~ 

Anlcara lıaberlerimia 
bagiin 1 ınci aagı f a111ız
dadır. 

SevWa, 4 ( A..A.) - Milliyetperver
ler Getafe ta,,.-e me,dam ,al:aundaJd llllıllllıllllıRRRRRRAA• 
Cebro de IOI Angelea tepesini itıal et- pe üzerinde bulunmaktadır . .Albay Ya
mlflerdir. Makrait millaler tarafından pe, toplanmat artık bOtiln Madrite hl
lmmen tahrip edilen ı .. laeykeU bll tc· · kim olc!upnu 16ylemlttir~ 

Konseyi 

Blkret, • (8•1111) - Ba 
• .. •laa Ba1ba erklaı ..... 
teri ...... Kral tarafmdu .. 
dllmlftlr. Baıhn erkA•ı .. ,, 
kanlan koue)'I JVID Cbaıb) 
aktır. 



u 
Bulgaristan Balkan 
paktına girecek mi? 

,, Stogadinoviç'in Sofga' dan geçmesi meselenin 
tazelenmesine sebep oldu 

Bir Yunan diplomatı diyor ki: 
tı ''B . ulgarıstan sulh nimetindan müstefit 
"olmak istiyorsa 

Ü:, Hüsnü nıyetini 
M 

paktın kapıları açık. 
hareketile ~östersin,, 

Atina, 2 (Hususi muhabirimizden) 
l'uroslavya Başve~ili sayın Stoya. 
4hıoviçin Ankaraya giderken Sofya 

a latasyonunda Bulgar Başvekili ile 
lirU§mesi, Bulgaristanın Balkan An. 

0 laııtına gireceğine dair bazı gazet'.! . 
lerde bir takım mütalaalara yer ver. 
llllş oldu Bunlar a.rasında Fransızca 

d Oeuvre gazetesinin bir yazısı, Yunan 
rf ltlatbuatının şiddetlice nazarı dikka. 

tlıtı celbetti 
d• Bu yazıda iki başvekil arasınd:ı 
. 1 törlişülen meseleler arasında Bu1ga. 
1 l'latanın Balkan Paktına girmesinin 

ge- liılllmkiin olup olmadıfı tetkik edildi. 
k"' ti. bu gibi müzakerelerin Romanya 

·ra' ~riclye vekili Tltfilesko tarafından 
b~ laktne reddedildiği söylenerek Bu!. 

bristanın Akdenize çıkmak emelini 
i lıeaıemekten vaz geçmediği yazılı. 

Bulgar BQ,§1.Jeküi. Köse lvanof ' 

a• >ordu. ellerin hayalhanelerinde vucut bulan 
ed Balkan Antantı devletleri harici. şeylerdir. 
d• te \'ekillerinden birisinin yol uğrağı 'Hariciye Vekiliniz sayın Doktor 
h• Olarak Sofyadan geçmesi gazeteler Rüştiı Aras son defa Cenevreden dö. 

IÇln Bulgaristanın Balkan Antantına nerken, şimdiki Başvekil Köse lvano. 
id' tirmesf meselesini tazeliyerek yeni fun Bulgaristanın komşularile olan 

'bl' bi.r havadis kaynağına vesile oluyor. münasebetlerini çOk dostane bir şekh 
o~ llu defa da böyle oldu. Sayın Stoya. getirdiğini söylemişti. Yunan efk!n 
ıı' 4Iaoviç. Ankaradan memleketine umumiyesi bu beyanatı memnuniyetlı> 
,;. diiııerken, pek tabii olarak Bulgar işitti. Eğer Bulgaristan komşusu 
ııı llaıvekili Köse h-anof ile tekrar te. dört Balkan devletinin sulhcu ese. 
öf ~ edecektir. Bu da tekrar gazete. rini kabul ederek natanta dahil olur. 

lerin dedi kodusuna vesile olacaktır. sa biz bunu da sevinçle karşılıyac.ı 
r> liomşu dost Yunanistanın siyasi. ğız. Anupanın ne kadar tehlikeli ve 
dtl 

1~i, gazetecileri bu meselede pek endişeli bir devre içinde bulunduğu 
tlı ~astırlar. Her nerede, her kim ortadadır. Balkanlar fse dünyanın 
eı' '-tarından Bulıaristanın Yunanis. en endişe.siz ve tam bir sulh n sükOn 
bf' '-'dan toprak alarak Akdenize çık. içinde yaşıyan yegane rnıntaka.ı;;ıdır 

'menuu bahsolduğnnu işittikleri Bulgaristan da diğer komşuları gibi 
'illan cevaJ]8ız bırakmıyorlar. He. sulh nimetinden müstefit olmak ve 
-~ bütiin gazeteler makaleler, .fık. onlann mefl{üreslni takip etmek is. 
ill.ı-1a Bulgaristanıo Akdeniu çık. tiyorsa kendisi için kapısı açık olan 
lllaJt emelinin bir hayalden ha§ıka bir antanta girer, hüsnü ni:'·etini bilfiil 
~ olamrya .. •mnı yazdılar. Ben de, ·· •- · D · tf bt .... _. gosı.erır.,, emış r. 
fb~ımilel nıa ·r !Yunan diplo. Dost n müttefik Yugoslavya na, 

-.tına müracaatla bu husustaki fik. vekili sayın Stoyadino,·i~in Ankarayı 
li1'l öğrenmek istedim. isminin yazıl. ziyaretleri burada büyük bir alaka 
~ına müsaa~.e e~iyen diplomat ve memnuniyetle takip ediliyor. Si. 

fi' a şunları soyleıdı: yast mahf eller, gazeteler bu ziyaret 
fi' ,·Çok iyi bilirsiniz ki, biz Bulga_ vesile.<;ile Türkiye ile Yugoslavyayı bir. 
I" lltn ticaretini teshil için elimizden leştiren Balkan ittifakının hakiki mev 

~•leni yapmağa hazır olduğumuzu en kiinin daha çok yükseldiği ve Balkan. 
9' liaaıt ~rtla~ ~çi~de bildirdik. K:om. Jar sulhun un tahkim edildi~i kanaa. 

n. 
tı_ \'e ınuttefıkımız Yugoslavya ıçin tini izhar ediyorlar. 
~llnlkte tesis ettiğimiz serbest Ii. 

Makedonya cephesinde 
düşen Yugoslavlar için 

~ nııntakasının aynını Bulgari.st.:ı. 
'il da Yapmağa hazır olduğumuzu 
h~erreren söyledik. Bu suretle Bul. 
~tanın Akdeniz vasıtasile yapa. 

1' ~ ithalat ve ihracatı pek mükem. Atina, 4 (Hususi) - Büyük harp. 
l1 l temin edilmiş olacaktı. Fakat te Makedonya cephesinde döğüŞfi!n 
~1taristanın emeli başka imi§. O. Yugoslavya askerlerinden Selani.kte 
lo denize inmek için Yunanitanda11 Zeytinlik mezarlığında gömülü olan. 

.,tak istiyormuş!. }arın istirahati ruhu için yapıJacak 
~, "Blıim serbest liman mıntakasını dint Ayinde hazır bulunacak Yugos. 
'-tilll~rnizle ticari ve iktisadi menfa. lavya heyetini karşılamak üzere har. 
~ll~rı temin edileceği şüphesizken biye mlisteşan General Papadimas 
~ tarıstan hala ticari ve iktlsac!i pazar günü Sel!niğe gidecektir. 

Dost memleketin 
kıymetli generali 
Dün şehrimizden 

ayrıldı 
Bir haftayı mU.. 

tecaviz bir zaman
dır memleketiıni7r 

de bulunan değer. 
1i mi.sd:irimiz Sov
yet Sivil Tayyare
cilik teşkilatı reisi 
General Eydeman 
maiyetindekiler ile 
birlikte dUn sabah 
Sovyet vapurile u. 
manımızdan hare 

General Eydeman ket etmiştir. 
Dost memleketin yüksek Generali 

askeri merasimle cemiyetler mUmes
silleri ve halkın samimi tezahürleri 
arasında uğurlanmıııtır. 

Ana ve babalarını 
maaşa almıyanlar 

hakkında 
Sağlıklarında ana ve babalarını bi

rinci derecede maaııa müstahak aile 
efradı arasına konmasını bir beyan
name ile istememi§ olan memurlann 
vct:atında ana ve babaların maaştan 
mahrum kaldığı anlaşılmıştır. 

'Belediye ana ve babaların ka.nunt 
olan haklannın ziyaa. uğramaması için 
bütUn memurlarm tekaüt kanunu~ 

dan haberdar edilmelerini ve kendile
rinden birer tebellüğ kiğıdı alınarak 
dosyalarına konmasını şube mildlirle
rine bildirmiştir. 

MÜTEAHHiT VESiKALARI 
KONTROL EDlUYOR 

Nafia vekleti, İstanbul belediyesi
ne gönderdiği bir yayımda taahhüt
ler hakkında şöyle demektedir: 

- Nafia vekileti işlerinde çalışan. 
lara müteahhitlik vesikası vermekte
dir. Her takvim senesi başlangıcında 
yenilenmesi lazım gelen bu vesikayı 
alanlann vekalet t~killtına ait taah
hütleri esnasında hareketleri Vekletf. 
mizce takip ve kontrol edilmektedir. 
Müteahhitlik vesikası almış ola.nlarıry 
taahhUtlcri esnasında bir hile yapıp 
yapmadıkları, mukavele hilMma ay
kırı harekette bulunup bulunmadık
larının bildirilmesi. 

ELEKTRiK ŞlRKETl HESAPLA -
RININ TETKiKi DEVAM 

EDlYOR 

Elektrik şirketinin müşterilerle o
lan alaka ve hesaplarını tetkik eden 
komisyonun mesaisi on beş gün daha 
sürecektir. 

Bu komisyon fızalarmdan bir kıs
mı Kadıköy su şirketinin alınması mü 
zakeresini idare edecek kimseler oldu
ğundan Kadıköy su şirketi ile mUza
kerc ancak bu azaların Ankaraya dön
melerinden sonra başhyacaktır. 

TRAMVAY ÜCRETLERi iNDi
, .. ru~ttlerinden dem vurarak Yuna!l Gelecek Yugoslavya heyeti iki ve. 
ıı,aıısfnden bir kısmının hakimiyetL kil, üç eski vekil ile Uskiip ordu ku. 
llltktec;ınesinde ısrar ediyorsa buna mandanr, bir kıta Yugoslavya aske. 
tu a.n Yoktur, ilelebed de olmrya. k ı k · 1 
""ltır. rinden mürek ept r. Tramvay tarife omısyonu top an-

' ıı Matbuat umum direktörü de heye. mış, üç aylık hesapları gözden geçir-

RiLEMEDi 

~atd ir defa Türk - Yunan Antantı ti kar'§Ilamak üzere Sellnih gide. dikten sonra tramvay ücretlerini ol. 
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Biiuük kültür ıslahatının aoğru 

Liseler gelecek sene 
yıla çıkarılacak 

12 

Bu işle meşgul olan Talim 
heyeti raporunu vermek 

terbiye 
•• uzere 

KUltUr Bakaiılığı lise ve ortaokul 
tedrisatının daha ziyade tekemmUIU 
için muhtelif noktalar üzerinde yap
tığı tetkiklere devam etmektedir. 

Bu arada ders, kitap ve tedris iş· 
lerini incelerken kültür sahasında da
ha ileri memleketlerin kültür vaziyet
lerini terbiye ve tedris ~killerini de 
göz önünde bulundurmaktadır . 

Killtilr Bakanlığı Üniversite hu
kuk fakilltesinln tahsil müddetini 
dört yıla çıkardıktan sonra bu müd
det içinde mevcut fakillte programı
nı dört yıla taksim işile meşgul ol
mU§ ve alikadarlara yeni şekil etra
l:mda talimat verm.i§tir. Şimdi hukuk 
fakiUtesine yapılan bir yıl ilavesinden 
sonra Bay Saffet Ankanm evvelce bi· 
7.e verdiği beyanatında. bir neb7.e işa-

E - -W:::::Z 

ret ettiği veçhile liselerin ıslahı için 
iki yıla çıkarılma işi etrafındaki tet. 
kiklere devam edilmektedir. 

Mevsuk bir mcnbadan aldığımız 

habere göre bu işle meşgul olan talim 
terbiye heyeti önümüzdeki ders yılı 
başından itibaren liselere bir yıl da
ha ilave ederek 12 yıla çıkaracaktır. 
Lise tahsili on iki yıla çıktıktan son
ra Bakanlık lise programını da yeni 
vaziyete göre muhtelif sınıflara tak. 
sim işine başlıyacaktır. 

Terbiye ve tedris sistemleri işine 

gelince: Bakanlık tatil aylarında tür
lü viliyetlerde öğretmenlere kuralar 
açacaktır. Bu kur8Iarda öğretmenle
re yeni terbiye ve tedris cereyanlan 
etrafında dersler verilecektir. 

DOÇENTLER ARASINDA AN • ( Polls Haberleri 

W\SMAMAZUK MI VA~? Alac k üzünden kav a 
&lebiyat fakültesi doçentten ara.- a y g 

smda deği§llleler yapılmıştır. FakUl- Ayvan.sarayda Atik Mııstafapqa 
tenin felaefe şubesi doçentlerinden da Lonca sokağında oturan RiJJell 
Mes'ut Kemal Ankara Siyasal bilgiler Mustafa ile Lfltfi alacak yUzilnden 
okwu yardirektörlüğüne ve ayni za- kavga etmişler, birbirlerini yaral&mı1 
manda felsefe prof eeörlUğüne, gene !ardır. 

felsefe §Ubesi doçentlerinden Ziyaettin Kasımpqada Camiikebir mahaUe. 
Fahri hukuk f akUlteaine nakledilmig. sinde bakkal Eyilple terzi Ahmet de 
lerdir. gene alacak yüzünden kavga etnrl9ler, 

Söylendiğine göre ayni f akillte do- demirlerle birbirlerini yaralamışlar
çentlerinden Sabahattinin de istifa &- dır. 

decekleri söylenmektedir. TRAMVAYDAN DOŞTV - Tahta-

KISA HABERL~ 
kalede bekçi Hasanın yanında oturan 
Ömer Şişli • TUnel hattında i§liyen 
1091 numaralı tramvaydan atlarken 

Buz mmtakalard& adam öldtlrmek .uç dil§mil§, yaralanmış, hastahaneye kal· 
l&rmm mlllılm bir ;yekana çıkmam 1ıu yerle dınlmııtır. 

rtn halkı arumda kan gütme davaanu ya OTOBVS ÇARPTI - 2161 numa
§atmakta olduğundan hUkQmet bu hu.auata ralı otobUs Yenikapıdan geçerken 10 
blr IAyUıa hazırlıyarak Kamutay& vermt§Ur. 
Bu IA.ytbaya göre kaWin akraba ve &lleal en yaşında Yusuf a çarpmış, ağır suret. 
&§&#1 uc sene ınUddeUe bulunduktan mmta te yaralamıştır. Yusuf Cerrahpap 
kadan 500 kilometre uzata sUrkUn edilecek hastahanesine kald.Inlmış, şoför A.§vot 

ler;1"'.ıfiıu aa.rıayi blrllğt heyeU umumlyesl yakalanmıştır. 
aym yirminci cuma gUntı ıevkallde bir top JiLETLE YVZV KESiLDi - Mer 
Jantı yapacaktır. 1 canda trikotaj fabrikatörü Refetin met 

• Liman umum mUdUrQ Rautı Ankaraya resi Hikmet dUn saat on birde aşçı 
gltml§Ur. İdarenin dahlll nizamnamesini ha dUkklnında yemek yerken sabıkalı~ 
zırlamak için bUtUn fUbelerden 1atenllen ra S t al Sfil taraf 
porlar umum mUdUrlute vertlmif bulunmak lardan ama Y ı eyman ın-
tadır. dan jiletle yüzü k~ilmiştir. 

• Her sene Bo#Ufçtnde tutulan uskumru Hikmet Haseki hastahanesine kaJ. 
bu sene bol mlkdarda lıl&rmara ve adalar dınlmış, sabıkalı yakalanmıştır. 
clvannd& da ıörülmektedir. Uırkumrunun 

daha blr ay kadar evvel bu derece bol çık 
ması torik ve palamut bolluğundan dolayı 

Boğazı terketmelerlnden Dert gelmektedir. 

• Elektriğin kllovat UcreU kUsurıu olduğu 
zamanlarda sarfiyat kilovatı tek rakamlı 
olursa flrket abonelerinden yirmi beg para 
fazla para alıyormuş. Bu vuıyet belediyeye 
flkA.yet edllmiıtır. 

• şark demlryollan kumpanyaaınm bUkfl 
metçe ıratm almmaeı mllzakerelerlni kolay 
!attırmak üzere lokomotıt, vagon, malzeme 

KAZA KONGRELERi 
Parti nahiye kongreleri geçen a:YJ!l 

sonunda bitmigti. Bu ayın on beRine 
doğru da kaza kongreleri başlryacak, 
on beş gUn zarfında bitirilecektir. 

Birinci kanun ayında da vilayet 
kongresi toplanacak, vilayet idare he. 
yeti seçimi yapılacaktır. 

ve 1alr eıyanın tesblU muameleaıne devam --------------
edilmektedir. 

• Her aene 1.isc mezunlanndan yeni memur 
lar alan SUnıer Bank bu sene de llae mezun 
!arından memurlar almak lçln aym yirmi 
beflnde yapılmak üzere blr imtihan açmı§trr. 

• lktıaat vek!leUnce llmanlarnnl%ID te§ld '1 
ltUandırılmaaı lçtn blr proje hazırlanmJJtn'. f 

a~eaır .. Ankarada imza edilen bu mu. cektir. duğu gibi ibka etmiştir. 
l~lle;. tle Türkiye ,.e Yunanist.an dev. ------,---------------------------------------~a, .1 müşterek hudutlarının her 

Bu projeye göre limanlanmız yabancı mem 
lekeUer llmanlan glbl mUmaall tqkUAt ve 
techlza.Ua takviye edileceklerdir. 

llALKI" DSLEICLERt 
~-.. tı bir üçüncü devletin tecavüzüne 
4ir '1 lllildafaasını taahhüt etmişler. 
~U~·· Sonra Balkan Antantı gelir. 
~tıt~rı dünyanın bildiği Uzere bu an. 
ll~tı n en es.ıslı hükmü, pakta dahil 

~ltı tle,·Ietlerin bugünkü hudutları. Tamirden sonra 
lıtıa ~Uh~faıasıdır. Ralkan Antan. 
ı,~ ahıı bulunan Türkiye, Yugos. 
-~,tt~\ norrıanva , .e Yunanistnn mu. 
'aıir~ı~r ahkamrnrn tadiline de mu. 

daha berbatlaşan bir sokak 

tler 
ıL "tta1 ~ 1 . 
'"ll'll lr Y e ıken Y1ıırnn ff''lra~r!ı 
\, it J'>arr'\•ıJntn nı•l("'!\f h'ikimiye. 
~btıte~ıne..~lnln mevzuu bah.~3lmas• 

illi?. Bu olsa olsa bazı gazeu. 

KUçUkayud~yada oturan B. İbrahim yazıyor: 
"KüçüJcayaao/yada Medrese sokağının en ~Zek bir 

sokak o'ltluğunu 'herk& bilir. Buradan biıtün nakliya.t 
vaaıtakın gelip geçtiği gibi, belcdiyettin çöp arabal.an da 
geçer. F<ı'kat bu gelip geçen ~onlann saraıntı8tndan 
biitün mecrakır çöktü; sokakta yürünecek yer kalmadı. 
Bir dilekçe ile <Wikadar makamlara ba~ wrarak, wızi
yeti. anlat tık. Bir ay sonra amele gönderildiyse de i§le 

ri sürüncemede btra.ktı'lm; yağmur ba§layıftca da 80~ 
§ımız eskisinden daha fena bir 1ı4le geldi. Sokaklan 
slipürmek içtn tayin edilen bir amele yalnız kdğıt par. 
~"'" topluyor; diğer çöpleri almıyor. Bun.Uın da top. 
lu ol.arak sokağın bir yeriM bmıkıyor. Bu JJ,oğnı. mu
dur1 Bir çıok yerlere yeniden 00.ş vurduk; fikdyet ettik,· 
fakat kimse aldırmadı. Çok 1W ederiz vaziyetle ®ka
sı ol.an malcıc:Jm4n ~ dikkatini ~ki'flU! 11 

Erkek: 
- Hayucı.tı aeııer tmaini;: hQmmıe. 

fendi1. 
Kad.1n: 
- Bcnim'Ze ev1enmek '9ifl ml aor-. 

yoraunu.z1, 



Bağ 

KORSAN KADIN 

bozumu Tekirdağlı Hüseyin dü 
şeref kemerini kuşandı 

Fransız hlkAyesl 

Deniz hikaye. 
leri yaumlardan 
hiç biri onun ma. 
ceralarmı anlat. 
mamıştır. Bu kor. 
san kadının adı 

Angelik Sarciroıı 

idi. Bir korsanın 
karısı olarak Af. 
rika sahillerine a . 

Çeviren: Vır Guı 
Hüseyin'e 

lira da 
bir madalya ile 

mükafat verildi 

çılmıştı. 

Yalnız kocas. 
na tahakküm et. 
mekle kalmağı kilı 
rine yediremiyen Angelik, bir çok 
yerlerin ahalisini de hükmü altına 
almağı düşünmüştü. Bir sabah kor 
san kadın, gemisi. nin yolunu değiş 
tirdi ve dalgaların üzerinde çırpın., 

. makta olan bir kayığa doğru ilerle. 
di.. 

Kayıkta bir kazadan kurtulmuş o. 
lanlar vardı. Korsan kadın onları 

kurtardı. Fakat. kendisile beraber 
gemisinde hapse mahkum etti. 

Korsan kadının adamları arasın. 
da. birisi vardı. Angelike aşıktı. Esa. 
sen bütün korsanlar, reisleri olan 
kadının işıkı idiler ve onun için söz. 
}erini dinliyorlardı. Ona boyun eğ. 
mişlerdi ve isyan etmiyorlardı. 

Fakat, Angelik'ın o Aşıkı onu 
hepsinden daha fazla seviyordu. Ve 
daha fazla sevdiği içindir ki ona bo. 
yun eğmeği değil, onu kendi eline 
almağr arzu ediyordu. 

Bütün gemiyi ve korsan kadını ken 
di hükmü altına alacaktı. Bu fikri 
ak.ima koyar koymaz işe geçti. Acele 
etmişti: 

Başı da çabucak kesildi, denize 
atıldı. 

Ondan sonra Angelikten herkes 
korkm.ağa başladı. Yalnız tayf alan 
C1eği], bütün gemiciler ondan korku. 
yorlardı. Dünyanın uzak memleket. 
lerindeki gemiciler bile onun ismini 
işitmişler, hakkında bir çok şeyler 
dinlemişlerdi. 

Angelik Sarciron korsan olmakla 
kadınlıktan uzaklaşmış değildi. Ge. 
mide onun bütün kadınlığı hissolu. 
nuyordu. Geminin bayrağı, bütün 

olmuştu? Kimse bilmiyordu. 
onun en önden gemiye atladığını, hep. 
sini arkasından sürüklediğini gör. 
müşlerdi. Ondan sonra kargaşalık 

esnasında onu gözden kaybetmişlu. 
di. 

Angelik, düşman tarafından öldü. 
rülmüş olacaktı. 

Gemidekileri büyük bir endişe al. 
dı. Şimdi ne olacaktı? Bütün kor. 
sanları idare eden, aralarında kavga 
çıkmasına mani olan o kadındı. O or. 
tadan kaybolunca gemi birbirine gi. 
recekti Korsanların hepsi baş olmak 

Fransanın bağlık mmtakalarmda 
şimdi hayat böyle geçmektedir. Her 
şehirlinin ağzının suyu akarak seyre
deceği bir manzara ... Bizde de bağ bo
zumları ne kadar zevkli olur. Şehirli
nin yegane hasreti, herşeyi elde ede
bilmesine rağmen bunları yerinde ve 
henüz bakir tazeliğile, yiyememekte
dir. 

sevdasına_ düşecek, araıarında döğü. 7 8 ya ŞI n da 
şeceklerdi. bir 

Bundan başka, sevdikleri reisleri. • ht• 
ni kaybettikleri için de müteessirdi. 1 1 yar 
ler. Bu t.eessür henüz geçmediği için 
aralarında mevki kavgası başlama. 31 yaşında ama 

kızla evlendi 
bir 

mıştı. 

Gemide sessiz sessiz dolaşıyorlar. 
dı. Gözlerinde ihtiras alevleri başla. 
lamak üzere olan iki tayf adan biri 
korsan kadının kamarasının önünden 
geçerken ic;eri baktı ve arkadaşını 
dürt.erek: 

-A!. Dedi. 
Korsan kadın orada idi. Y'alnn, 

hiç akla gelmiyen bir vaziyette: 

Angelik Sarciron, kamarasındaki 

yatağına oturmuş, dizlerinin üzerine 
iki aylık bir çocuk almış, onu sallı. 
yor, ninni söyliyerek uyutınağa ça. 
!ışıyordu. 

Bu, gemide öldürülen kadınlar. 
dan birinin çocuğu idi... 

J .A. Didi.er. 

lngilterenin 87 yaşında.ki bir eski 
belediye reisi, amalar müessesesinde 
tanıştığı 31 yaşında bir ama kızla bun 
dan üç gün evvel evlendi. 

Bu kız, 4 yaşmdanberi kördü. Fa. 
kat işte bugün düğün yapıldı. üzerine 
penbe bir gelin elbisesi giymişti. Bu 
elbiseyi asli görmüyordu. ~akat ya
nında.kitlere şöyle dedi: 

"- Görmüyorum. Fakat nasıl ol. 
duğunu dokunarak anlıyorum. Güzel 
bir elbise. Böyle bir elbisem olduğun
dan gurur duyuyorum. 

korsan bayrakları gibi siyahtı, fakat--------------

Kocamla mes'ut olacağıma emi
nim. Halk, bizim izdivacmıızla alay 
etmek isterse, o kendi bilecekleri iş. 

tir. Fakat buna mukabil, hiç tanıma
dığımız kimselerden yüzlerce tebrik 
mektubu, hediyeler geldi. Bunlar bi-

Türkiye serbest güreş baş pehliva
nı Tekirdağlı Hüseyine dün akşam 
Eminönü Halkevinde merasimle şeref 
kemeri ve madalyası verilmiştir. 

Merasimde Halkevi azaları, spor 
muharrirleri güreşlere giren pehlivan
lar bulunmuştur. Halkevi başkanı Bay 
Ag8.b. Sırrı Levend davetlilere hitaben 
söz söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

"- Çok hayırlı bir teşebbüsün te
melini atmakla müftehiriz. Eminönü 
Halkevi Türkiye peş pehlivanlığı mü
sabakalarını bundan sonra her sene 
tekrarlıyacak ve bunun için esaslı bir 
nizamname yapacaktır. Bu seneki gü
reş organizasyonunda bir çok kusur
larımız olmuştur. Acemilik devresi 
olduğu için bu kusurlarımızın affedi
leceğine eminim. Türk pehlivR.Dları 

serbest güreşte dedelerinin unutulmaz 
namlarını yakın bir zamanda ihya e
deceklerdir.,, 

Bay Ag-lh Sırrı Levend bundan 
sonra yanında duran Tekirdağlı Hü
seyine dönerek demiştir ki: 

"- Hüseyin: Sende kahraman ec. 
dadmm timsalini görUyorum. Sen ve 
arkadaşların yakın bir zamanda Tür
kün naIIUnI dünyaya yaymış olacak
·sınız. Sana Türkiye baş pehlivanlık 

şeref kemerini takıyor ve madalyası
nı veriyorum.,, 

Bay A.gfilı Sırn Levend şeref ke
merini eliyle Hüseyin.in beline takmış, 
madalyanm takılı bulunduğu kordela
yı boynuna geçirmiş, baş pehlivanlık 
Belgesini vermiş, HüseYinin alnından 
öpmüştür. 

Heyecandan titriyen Hüseyin Bay 
Agah Sım Levendin, sonra davetli
ler arasında bulunan eski pehlivanlar 
dan Cemal ile Suyolcunun da ellerini 
öpmüştür. 

Son olarak Hüseyin yazdığı bir ka
ğıdı heyecandan okuyamıyacağmı söy 
lemiş, kağıdı Bay Safa okumuştur. 

Bunda Hüseyin şöyle demektedir: 
"- Arkadaşlar; 
Eminönü Halkevi büyükleri tara

f mda.n açılan 1936 senesi güreş birin
cilikleri müsabakalarını büyük bir se
vinçle karşıladık. Bütün pehlivan ar
kadaşlarımın da benimle beraber ay
ni hissi duyduklarına kaniim. 

-

Arkadaşlar; bu işin en fazlam 
nun eden tarafı Halkevinin himay 
ne aldığı Türk pehlivanlarının dtill 
da.ki o eski şerd:li mevkiini ytiksel 
ceğine kaniim. 

Memleketim bulunan TekirdağJJJ 
büyükleri tarafından himaye edil 
ğim tarlhtenberi kendimde bir va$ 
görUyonım. Bu varlığımı Halkevi 
yesinde herkese gösterebilmiş olll'l 
la bahtiyarım. 

Bu en sevinçli günümde Atatür 
ve memleket büyüklerini saygı ile 
mayı bir vazife biliyorum.,, 

Davetliler çay ve pastalarla · 
edildikten sonra merasim bitmişı' 
BUtUn müsabakalara giren pehlivıırl 
ra derecelerine göre para müki! 
verilmiştir. Derece alamıyanlara. 

yol paraları verilerek memleketıer# 
gönderilmişlerdir. 

Tekirdağlı Hüseyine 300 lira v~ 
miştir. Başaltı ~}erimle 1$0K l 

bir derece alan Şerif ile başa gü~ 
Yarım Dünya Süleymana birer vaıv; 
bulunmuştur. Bu iki pehlivan le~ 
bulda kalıp serbest güreşe çalış~ 
lardır. 

korsan kadın olduğu için, kenarı lstanbul Yedinci icra Dairesinden: 

dante1eu idi.. Bayrağın üzerinde, bit Zekiyeye birinci derecede ipotek B i r ta 
1 
i h a ı i m i zim için büyük birer tesellidir.,, -------------------------------~ 

Sağdan yürümeyenlerde-tün k01"8all bayraklarındaki gibi, bir olan tst.anbulda Hocapaşa mahallesin. --------------
itil kafası vardı ama, bu ölü kafa. de Demirkapı sokağında eski 16 yeni ZAYİ memleketimizde 
smm üzerine peroka geçirilmişti. O. 20/22 (Numerotaj 22.22/1) numaralı Sivas askerlik şubesinden aldığım Ankara, 4 (A.A.) - Ünlü Eti tari. 
Uf~fasının alnrnda da, ölüm kor. ahşap ha.nenın· tama.mı borç verilme- askerlik vesikamı kaybettim. Yenisi- . L" f hi aliını ırevbol üniversitesi pro e. 
kunçJuğunu tamam1amak çin, iki kol diğinden açık artırmaya konmuştur. ni çıkaracağımdan eskisini hükmü ol- sörlerinden Gerstang ve refikası An. 
kemiği koım1muştu. Fakat, korsanr:ı Mesahası bermucibi plan 51 metre madığı:nı ilan ederim. karaya gelmiş ve bugün saat ıs de 
kadın ruhu mı kemikleri de süs1eme. murabbaıdır. Hududu haritasında ya. Kas1:mpa.şa Oamiikebir Gül1.aç1uı. Türk Tarih Kurumunu ziyaret etmiş. 
sini bilmiş, onları birbirine bir kor. zı:ldığı gibi sağı 12 parselli mahal sol ve ne sokağı 16.1.8 numarada 317 

~ ~ 
dele1 ile bağlamıştı. arkası Kale divan önü Demirkapı so. doğu:nılu Nuri oğlu Mekmet içtima halinde bulunan Tarih Ku. 
· * y • kagı' .. le mahduttur. ... rumu üyeleri profesörle bir saat ka. 

Bir güıı korsan gemisi, reisten u. 
faklara yelken açmak emrini aldı .. 
Gemide :herkes seviniyordu. Erkel<. 
Jer çarpışmayı severlerdi. Bundan 
başka, yağma edilecek mal vardı .• 
Sonra, ekseriya güzel kadın esirler 
de alıyorlar, saraya götürüp satıyor. 
lardı. 

Karşıdan gemi göründü. Daha faz. 
la yaklaşmadan evvel, korsan gemisi 
bayrağını değiştirdi, İspanyol bay. 
rağı astı. Bu, gemiye yaklaşmak için 
bir hileydi. 

Bir müddet sonra iki gemi birbi. 
rine yanaşmıştı. O zaman korsanlar 
gemiye hücum ettiler. Angelik en 
öne geçti ve : 

- Yağma! . Diye bağırdı. 
Bir an içinde geminin içi birbirine 

girdi. Adamlar öldürüldü. Kadın. 

lar esir edildi, mallar paylaşıldı. 

Üç ehlivukuf tarafından tamamı- --------------- dar görüşmüşlerdir. Konuşmalar bil. 
na 1500 lira_ kıymet takdir. edilmişti.:. _

1 
Karıncaların Hayatı -

1 
h~ Alacahüyük hafriyatı üzerine 

Evsafı; zemın kat malta bır taşlık u- Dün ve Yarın Kitaplanndandır cereyan etmiş, kendisine hafriyat 
zerine iki kömürlük bir kuyu bir ocak Fiyatı 75 kuruştur hakkında izahat verilmiştir. 
bir hali ve iki küçük oda vardır. Oda.- .~------·--------- Profesör, Türkiyede gördüğü in. 
nm birinin sokağa aynca kapısı var- kilap ve tarih hareketlerinden hay. 
dır. Birinci kat sağ ve sola çıkılır.---------------

ranlık1a bahsetmiştir. 
İki merdiven, sağdaki merdivene <;ı- ikinci artırma neticesinde en çok art. ------------~--
kıldıkta bir sofa üstünde bir hala ve tıra.nm üstünde bırakılacaktır. ISTANBUL 

Şehir 
BELEDiYESi 

bir oda vardır. İkinci kat bir sofa ii-
zerinde bir dolaplı iki oda bir hala 
vardır. Üçüncü kat tarasa katı olup 
bir oda ve bir hala vardır. Hane ah
şap ve tamire muhtaçtır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
haklan tapu sicillerile sa.bit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadarın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarife da. 

· ir olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbi
telerile birlikte dairemize bildirmeleri 
laznndır. Aksi takdirde hakları tapu 
sieillerile sabit olmıyanlar satış be .. 

Ti,,atrosu 
Tepeba§ı Dram 

Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

111111111111111 

111...111 

111111111 
Bu akşam 20,30 da MASI<:ARA 

delinin paylaşmasından hariç bırakı- --1\-IA_K_S_t_M __ T_lY_A_T_R_O_S_U_N_D_A __ 

lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, Büyük Türk tııilz

1 lira ceza alınaca~ 
Belediyenin sağdan yürful:111~ 

için yaptığı tamimler ve iISJJ>".' 
bir müddettenberi devam et:ıtl: 
tedir. Belediye zabıta memurları 

11 !abalık yerlerde sağdan yürümiyell tı 
re ihtarda bulunmakta, halkı ika$ e 
mekte idiler. ,oP 

Belediye daimi encümenin~ ·tıl' 
verdiği karara göre bugünden ıti d~ 
ren sağdan yüriimiyenler ve ihtarı ,ti' 
ılemiyenlerden derhal bir lira ceza. 
nacaktır. 

KONSERV A TUAR KONsf:lt· 
LERI ~ 

Konservatuvar muallimleri kış ıc ,r
serlerine bu ay içinde başlıya.ca.l<~ 
dır. nk konser 17 ikinciteşrin ge 
Fransız tiyatrosunda verilecektir· 

~---~------~-----_./ 
Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 
Tayfalar bütün ele geçirilenleri 

kendi gemilerine taşıdılar. · 

' Artırma peşindir. Artırmaya işti
rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin % de 75 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Artırma şartnamesi 16.11.936 tarihi
ne müsadif pazartesi günü dairede 
mahsusunda talik edilecektir. Birinci 
artırma 7.12.936 tarihine müsadif per 
şembe günü dairemizde saat 14 den 
16 ya kadar icra edilecektir. Birinci 
arttırmada bedeli kıymeti muhamme
nenin yüzde 75 ini bulduğu takdirdP 
üstte bırakılır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit edilerek 
22.12.936 tarihine müsadif salı günüı 

saat 16 ya kadar dairede yapılacak 

tanzifiyeden ibaret olan belediye rU-
sumu ve vakıf icaresi bedeli müzaye. yonisti ve Manyc- CEMiL SENA ONGUN 
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf tizın::ı.cısı . ıcıt 

Sonra birbirlerine sordular: 
- Angelik nerede? 

Korsan kadın ortada yoktu. Hal. 
buki, böyle yağmalardan sonra, da. 
ima. ele geçirilen ma11arr ,.e esirleri 
gözden geçirirdi. 

Şimdi Angelik ortada yoktu. Ne 

Fiyatı : 40 kuruş. Tevzi yerı VS· 
icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Pr. Zati Sungur 

kütüphanesi tstan}>ul ...; 
Daha fazla malfımat almak istiyenle- Her gün fevkal!· ~ _ 

uıııe rin 935/ 1916 numaralı dosyada mev- de bir progre.m.15 Bu kitapla Dün Ve Yarın tere ııı· 
cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri temsillerine Öt · külliyatının altıncı serisi taJil8 

kıymet raporunu görUp anlıyacakları vam ediyor. lanmıştır. 

ilan olunur. Geceleri saat 21 de süare. Cumar-ı•----------... ---
(V. No. 18986) tesi, pazar 17 de matine • 



Anasını Gör· 
Kızını Al 
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. Yatta. tevekkeli fiyakan yerinde de-} 
iil. .. Kadirıa aandıiı emsalsiz sandık • 
fit, üstüne yoktur. Kurt dingiUiyi baab 
... tahin gibi uçar; önündeki sandıkla • 
.... ela hepsini enseleyip paçavra gibi 
,-. seaer •. Dur, dermn ne dedindi? •. 
tı.hknaer Odabatılılar nu dedin? .. Cart 
~ affetmitsin onu... Fıstrkililer 
'81oku9lulardır. Reisleri Çengel Rüs -
"-le gece gündüz beraberiz ... 

kapmın önüne sıralananlar arasın · 
' diısiz ağızdan çıkar gibi, peltek 
lıi,. nida aksetti: 

- Akrep Muharrem Çınar tulumba
"-'n ltonıcusudur! 

Serkomiser, birden ayağa kalktı: 
- Halı, tamam; istediğim itle bu, 

.. belan mna yeter de artar bile .... 
~i valasrna ökçeyi baıtık ıitti Ak • 
~! •• 

kahatlamıt bir içle tekrar aandalya
;::.:.erletti. Karıı kötedeki maıanın 
~ a oturan, iıe kanımadan uzak -
a. -~ci olan Eminönü komiserine 
~u: 

- Sal birader Çınar tulumbacı kah -
~İne birini. Bulaun reisi; isteıin :Ak • 
~; bileklerine kelepçeyi takıp getir -
~~raya... Dürzüyü adamakıllı ıs • 
~an sonra tıkın içeri! ... 

Piç Eda kimdir? 

- Hannn abla, hanım abla hu! .• 
Ve kolunu dürtme... Kadmcaiız, ne 

oluyor diye baırnı çevirince: 

- Elim üıtünde kalını oynamıyor DJU 

yuz? tıte ebesin!.. c:lıiye kahkeMlan 
basma ... 

Bir tane daha: 

Kılıiı kıyafeti düzgün, edebi terbi -
yesi yerinde, efendiden, yani BaıbUli 
veya Seraaker kapm katiplerinden iki 
bum'8 bıyıklı, önünden geçiyorlar. A • 
yıp deiil a gençlik bu, afallamltlar; 
doğruca11, ağızlannın suyu alamı. A • 
yaklım köıteklenmiı; bir türlü yürü • 

Jl6fhur Monte KMZo kumarhanelerin
den biri 

yemiyorlar ... Hatti, iti daha ileri nr • Avruparun bir çok şehirlerinde btl·ı 
dınmşlar; kolkola, karımna aokulmut· yUk kumarhaneler vardır. Burada bir 
lar. tkiıi de tatlı bir balatla mttan ata- çok zenginler bir günde servetlerini 
ğı, süzüm süzüm süzüyorlar .•• Oldukça eritirler, arka kapıdan sefil bir kıya. 
cüretliceler de. Nazikane bir tavuia: fette çıkarlar. 

- Göze yasak yoktur!.. Bir Fransız gazetecisi, muhtelif 
- Güzele bakmak sevapbl'! •• ı fırla· şehirlerdeki kumarhaneleri dolaşarak 

tırlarken, Eda derhal cevabı yapııtınr· kumar bayatını tetkik etmiştir. Gör-
dı: düklerini şöyle anlatıyor: 

- Yağma yok, belefine panonma İlk kumarhane salonuna girdiğim 
&eyretmek. Çıkın metelikleri bakayım zaman aklımda henüz kumar hakkm-
beyfendiler ha11r eakileri!... da edebiyattan başka bir şey yoktu. 

Alay olsun diye uzattıktan iri on. Yeşil çuhalı bir masa etrafında top 
luğu alır almaz, lanmış, Dostoyeveki'nin romanların-

- Hay bereket! deyip çenesine aü • daki kahramanlarla karşılaşacağımı 
rer, kollarını iki yanına sallayıp bir müd zannediyordum. Halbuki, ilk girdiğim 
det dimdik dikilir, baynm yerlerine salonda bir fabrika kalabalığı gör. 
panorama kutulan taııyan, on paraya dUm. İçerisi karmakarışıktı. Bir alay 

• Bütün gün, köprü üıtünde: (Şem • çoluk çocuğa gösteren panoramacılann insanlar gidip geliyordu. Masalar in-
~~laıtik, köprüye pul verelim!) diye taklidini yapardı: san kalabalığı arasında kaybolmuştu. 

Yalnız, ltir takım sesler, takrrdılar 
a ıibi takrayan, bülbül gibi dem - Seyreyle reamıini, aeyettin mi re•· tokurdular, para sesleri geliyordu: 

"lıı.n, usturayı yanağına yeyip tabak • mini, peri paditahmm küçük lamın res-
ti •• , Ruletin döndilğUnU, paralann eı. 
11...~udilerin kerevetile Gureba hasta- mmı.... den ele geçtiğini anladım. 
~i boyluyan Piç Edanın bir adı da Ve birden aırtmr çnirircli: İkinci bir salonda daha b .... ka bir 
~ ...... inazu idi. ...,.. -.- - Yandı, çllon metelideri!.. şeyle karşılaştım: 

l:da, ele avuca 11ğmaz, muzip, sulu, Ona da salatan ..ta...-, balta olan Orada derin bir seuizlik vardı. Yal 
~tık, ıirret bir afacandı. En kes • olana ... Bilhuaa, 50 adım ıericWD kö.,- nız kağıt hışırtılan, ve arada bir de 
~i, anız ve yüzsüzdü. Hiç tek dur- rü tahsidarlan. Kaıla ıöz ~ bun biraz yüksek perdeden seseler işitili-
~ .... t.qmadıit, musallat olmadığı lardan biri tepesinde: yordu. 
~ lcal.iwz, ortalıiı biribirine kat • - Eda!. ispinoz .. ! Sana .c;,.ıü,.orum O zamana kadar· kumarhaneleri 
'iı zaman bulunmazdı. kız, boz fU çeyreği; senin ufaklığın var- geceleri ziyaret etmiştim. Btka.larda 

Montekarlo' da 
TALİH PERİSİNE 
AVUÇ AÇANLAR 

Fakat bunların arasında masa başına 
oturur oturmaz heyecandan 

ölenler de bulunuyor 
ti. Bereket versin huduttan biraz c
tede idim. Orada bir benzin yeri var
dı. 

Otomobilime benzin dolduran a
dam beni yukardan aşağı bir süzdü. 

''Kumara gittiğimi görerek benden 
fazla para mı istemeğe hazırlanıyor?,, 
diye dUşUndUm. 

O, ne dilşilndilğUnü söylemekte ge
cikmedi: 

- Bu ta.raflarda bir seyahate çık
mıpmız, galiba? 

- Hayır, dedim, Monte Karloya 
gidiyorum. On beş gün kalacağım. On 
beş günde on beş bin lira kaznamak 
niyetindeyim. 

Adam gilldü: , 
- Şaka etmesini iyi itiliyorsunuz, 

dedi. 
- Neden? 
- Öyle ya! Sizin ·kumarhaneye ku-

mar oynamağa gitmediğiniz için balı. 
se tutuşabiliri.m. 

- Nerden anladınız? 
- Bu yoldan kumarhaneye giden-

leri az mı gördilk ! Monte Karloya gi
denler burada benzin almak f çin dur. 
duklan vakit: "Çabuk! çabuk!., diye 
bağmrlar. Halbuki siz hiç acele etmi
yorsunuz. Kumarhaneye gitmediğiniz 
belli... Bundan başka, elleriniz titre
miyor ... Heyecanlı defilslniz. .. Benzin 
almadan evvel para ç1karmadmız. .• 

Adam doğnı söylüyordu. Tahminin. 
den dolayı tebrik ettim. Tam otomobi
li işleteceğim sırada, bir başka oto
mobil geldi. !çindeki adam, daha u. 
zaktan bağri'iyordu: 

- Elli litre benzin! Çabuk! Elli 
litre! 

Benzin alır almaz bir avuç para 
çıkardı ve fırlattığı gibi otomobili 
son süratle sürdü ... 

Ben de arkasından yola koyuld1llll4 

KAZANDIRAN USULÜ BULMAQA 
ÇALIŞAN ADAM 

Monte Karloda tanıdığım adamla
rın en dikkate değeri ihtiyar bir mi· 
ralay tekaüdü idi. Albnı§ yqmda o. 
lan bu adam ıi.mdiye kadar kumar ne
dir bilmediğini, hatti. iskambil bile 
oynamadığını söylilyordu. 

Bir gün, alay olsun diye, kumar 
masasmm bqma geçmiş ve tesadüfen 
kazarunıı. O zaman, kendi kendine bir 
mul keşfettiğini za.nnetmie ve dalma 
kazanacağını dU§ilnerek devam etmif., 
Ondan sonraki oyunların çoğunda k&y 
betmiş. Fakat, h!li. o ilk oyundaki u. 
sulil ( ! ) bulac.ağmı ümit ederek oy
nuyormuş ... 

Bu adamı Monte Karloda bir 1kt 
gUn daha gördüm. Ondan aonra gör
mez oldum. Fakat ortadan kayboldu. 
ğunu f arketmemiştfm. 

On beş gün sonra Monte Karlodan 
aynlrrken aklıma o imralaY. geldi. 7* 
nıyanlara sordum: 

- ÖldU, dediler. 
- Ne zaman? 
- On giln kadar oluyor. Bfr gtln 

otelinin odasında, masaf\I!'m bqma 
oturmuş, elinde klğrt kalem, bir ta
kım kumar hesaplan yaparken öltl 
vermiş. Kalp sektesinden öldiiğ11 ~ 
Şllmt§ ... 

İhtiyar adam kendisine hayat.uıda 
bir kere kazandıran WIUlU bulmak S. 
çin çalrprken ömrUntl ttlketmlftl.-..._~il, köprüden ıeçerlcen, onu gö- dır.. sabaha kadar vakit geçirildiğini bili-

~ d~~~~~ -~~~~b-~~~~~~~-----------------------------
~e dönmüı, ak sakallı, cüppeli ve bo ... Bak uyuz gibi but huri katını • dörtte gittiğim zaman, diğerlerinin f .aa retler: 
~ bir hocaya atrhrdı: yonun... de arkamdan çıktıklarmı zannediyor. .., y _ _ _ _ _ 

~...._Hoca endi, cüppüp . .peni topla da Etraftan yılıtık yılııık aeslw: dum. Halbuk~ buralarda, kumar dur-

l.bı::7-: kalabalık ebne. lskat da - -AlW.,otUrllf&iı!. ::ı::atd~v;:d:ı=uş~::!:c: Madrit düştükten sonra 
~ lioca, ent hent, (lnnaltahümaaua • - Mat oldun be!.. hiç aklıma getirmemiıtim. ÇünkU, 
~ rı) i savurarak töbzleye tökezleye - Kifir cin gibi, feylan siW... Uıf bence buradaki insanlar geceleri va- Sadri ~•ftl 
'~turken, arbsmclan: mr yetiıtirmilinin ona? kit geçirmek için geliyorlardı ve glin-

...._ CuııuJıt.. Anlıkta el takası ... Ede, elini tah· düz herhalde işleri güçleri vardı. 
~ine k- -c1e ı tutmu silclann alnından ataiı kaydırarak: Bir sabah, şehirde dolaşmağa çık-a..... opnı yoıu f, onun . 

~~de ayaklan dolaımıağa baılanuı, - Bu iniı böyle iniyor da... mıştım. Rastladığım bir arkadaş: 
~ dönüp yana bakan hemücük bir Sonra yukan doinı bumunun al - - Hadi gel gazinoya gidelim, de-
~ dayıyı hanen önlerdi: lına çarparak: dL 
1....' li--:.- bana bak, bir ıa _ Bu .. ıkıı neden .. ıJanıyor?.. - Bu vakit gazinoda kim olur! 
""'il.._,~ sana • 'S' 'S' - Sen gel de gör bak ... 

l., . .\t- ı"rinde, anlaııbnaz bir ,::..:; TaBhıildar: kökü" •• •• .. •-- k İçeri girdik. Salon o geceki gibi 
~ 'PlllDI 'S' - .. - urnumun nu mu IUJ'1IC8 • kalabalıktı. HattA bazılan gece bırak-
~ ler pyeledikten sonra, adamca • nn piç? •. Diyerek kaba etine bir çim • tığım yerde idi ve ayni §ekilde oyu=ı 

'1rlc ablc: dik. Eda da surabna bir pınar: oynuyordu. 
'Ne? .. dedün gız? •• diye sorarken, S be k rcl • boz ·· l G/ ...._ - en ıu f a flf1 oy eyae.. MONTE KARLOY A DERKEN ... 
~. 2incot •• eleyip kahkahalan kopa • Etraftan yine kanpnlar: Kumarhaneler seyahatimin en hoşu 

- Onun vurduğu yerde giil biter!. Monte Karlo seyahati oldu, 
~Ora.,. toplanan halkın kimi ıülme • - Tek gül de bitmez, güllük, giilüs- Otomobilime bindim, Monte Karlo 
lııt~ _lc.ıtııır, kimi kızarak aöviip sayar, tanlık açrhr!. yoluna koyuldum. Yolda benzinim bit-
"""lltiQden biri: 
...., - Kız bir de bana vur, iıte ıura.tnn!. N J ' k 

La" Fıı-1ama, rahat dur, herif büyük 
' Piç Eda iıte böyle bir maldı. Köp • 8p0 yon Un an• 

Yerinde!.. diye araya kanıınca, rii üstünde sımaşmadığı, aatapnadığı, • •• h 
~Fırlama senden ali mı olur, altı ensesine ekıimediği kimse yoktu. SJna 3Jt mUCeV ef• 

it ~i? yi eldeyiverirdi. 

'J'di ~ir maraza: ------(-Ar_kaaı_uar_)_ ler teşhir ediliyor '~ \'•J', hen hrlfmtl ha!.. Beberuhi .. 
'-' .\"'-. daha ona yaJdatmadan, çm • 
~ hir &.-·at• ...., ·~r . 
~ laolia, polial- Polsi yok mu polis?. 
~ "-- gösteririm tokat atmağı, aa -
~ hi>~fmaiı .. Seni timdi karakola 
r' edip paatırmanı çıbrtayun mı?. 
~ .,_ça, Zaptiye nazın patanın kar
~ lrad.r götürüp bir temiz ıslattır-

t IOnr-a bodruma attırayım mı? 

' ~n arayn girnip arbede bastı • 
~il.. lınlınaz, Piç Eda yine (Şemfi • 
~tile, lcÖprüye pul vel"efün!) diye 

be h.ılardı. 
~~ var ... Mesela, büyük anası 
\~hacı nine kılıklı bir ihtiyar ka
~)'iip vapuruna veya Osküdar va -
~ ~~ iç;n nefe'I nefese, puf-

'~Ya koıuyor ... Tam o esnada, 

.. 
E debil}atı c~d;decUer 
Bir gün Abdülhak Hamidin evinde • 

edebiyo.ti cedide hareketinden ve to.n
zimat ediplerinin edebiyatı cedide mu. 
harrirleri üzerindeki temrinden ba.h
scdiliyordu. Süleyman N r.ızi/ bu miı
nasebetle Abdiı.lhak Hamide şöyle de. 
di: 

-Cenap Şr.ıhabettin nikahlı ha
rcminizdcn doğma. veliahtinizdir, çün
kii. hem nazmı, hem nesri kumıetli<lir; 
Tevfik Fikret Çerkes odalığtnızdan 
doğma oğlunıızdur, çünkü nazmı kuv. 
vatlidir; Halit Ziycı d.a Frarısız mô.şu. 
kanızdan olan mahtumunwzdur, çiin
'lcü tıe8ri kuooetU, /al«Jt tilotfram,gadwl J 

Napolyonun kansı Marie Louis'e 
verdiği mücevherleri teşhir için takı
nan bu kadın, şu dakikada ü.ıerinde 

100,000 İngiliz liralık kıymetli tq 
taşımaktadır. Bu mücevherleri şimdi
ye kadar ancak dört kadın takmmıır 
tır. 

Madritin kapılannda ya bir beyaz 
bayrak sallanacak, yahut kıpkızıl bir 
yangın yeri, ölüm ve kan pıhtısı ha· 
linde uzanıp giden Madrit kaldınm • 
lan üstünde F rankonun mahmuzla • 
n pkırdıyacak, günlük kokusu, lsa 
kellesi, başının ortası tıfB§lı papaz 
hatları ve feodaller elele yürüyecek
ler. Bu facianın yeni bir tarafı yok
tur. Habille Kabildenberi sürüp gi • 
den klisik oyundur. ispanyada oy • 
nanan son Şekspiryen oyunun böy
lece ancak bir perdesi bitmif olacak· 
br. 

• • • 
Madrit dü§tükten sonra ne ola • 

cak} 
ispanya sıkı bir sağ cenah dikta

törlüğü kurulacakbr. Bundan §Üp • 
he eden kimse Y«:>ktur. Ancak sol ce
nah Madritin sukutundan sonra si • 
lihlannı bozguna uğramıf bir ordu 
gibi, bir kütle gibi getirip fatizme 
teslim mi edecektir} 

lfi sadece kaybedilmit bir tchrin 
psikolojisi ile d~tünmek doğru de • 
ğildir. Mukavemet edemiyen bir fe
hir, bir hükumet merkezinin elden 
çıkma'ı çok defa insana bir davanın 
nihayet bulduğu hissini verir. Fakat 
yakın tarih hükumet merkezi sukut 
ettiği halde mücadeleye devam e • 
den devletleri bize hatırlatır. ispan
ya bu cinsten meydana çıkacak bir 
mukavemetin sebeplerini bir hayli 
zamandanberi hazırlamıt bulunmak
tadır: 

1 - lspanyaclaki mücadele tam 

manasile bir ımıf kavgur oldgp 
için Madriti kaybedenler, Maclritin 
sukutile ölümü kabul ebniyccekler • 
dir. Çocuklann ve kadınların bile 
saflanna girdikleri bir hareket bir 
ıehrin sukutile durmaz. 

il - ispanyada esasen milli VÜ. 
det denen feY modem manaaile ku
rulmuı değildir. Hali ispanya lepan
yalardan mürekkeptri. 

Victor Hugo'nun tcthisi bugün 
için de sahihtir. Katalonya zaten ı .. 
panyadan aynlmak emelindedir. Sol 
cenahın burada yerlctmit ve müıta• 
kil bir kuvvet halini almasr bugün • 
kü coğrafya vaziyetine de uygun • 
dur. 

ili - ispanyadaki mücadele bir 
taraftan da ··Halk cephesi" ne ~ 
fqist bir harekettir. Bu manadaki 
mücadelenin hedefi, bir yandan da 
Franaanm etrafını faşist kuvvetlerle 
ihata etmektir. F ransanm cenup hu
dudunda halk cephesine bir gedik 
açmak fatizm için ne kadar elzenı 
bir hareket sayılıyorsa, "Halk cep • 
hesi,, için de aksini tahakkuk ettir • 
mek bir emeldir. 

Binaenaleyh Fransa halk cephe • 
sinin cenup hudutlarını emniyette 
bulundurmak için yamaçlarını Ak • 
denize ve Pircnelere dayaınıt bir eol 
hükumetin f'hemmiyeti pek çoktur. 
Sağların açıktan açığa hareket ettik• 
)eri bir zamanda solların da lspan • 
yada son sol hareketi bu suretle tut• 
malan tabiidir. Bu sebeplerden do • 
layr mücadele bibniyecektir. 
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Doğu illerimizde imar 

Erzurumda büyük bir 
Atatürk anıdı yapılıyor 
'lan gölü civarında bir Dogu 

Universitesi kurulacak 
(j çllııcll umum mtlfettlflik bölge. 

tslndeki sekiz viliyet meb'us-
ı......__ _ lan bugünlerde Ankarada bu
~ olan Tahaln Uzer terefine 
lt IÖJen verdiler. Samimi bir dostluk 
h:.... &rkadqbk sofrası etrafmda bütün 
~ illerinin ihtiyaçlarım konUfhı.. 
ı.r. Bu mtlnasebetle Tahsin Uzer'ln 
'-rd·fi malGmat çok faydalı oldu. Ge
~ bir senelik çalJŞmalar ile elde edl
~ ~ticeler bundan 801U'& yapılacak 
~ verimi hakkmda kıymetli bir 
]!QI teşkil ediyordu. 

Sayın umum mUfett=sin iki saat 
:- lzahatmı olduiu ~bi nakletme
"' lıuıdn yoktur. Fakat bu izahabn 
~lı noktalannı yazmakla Doğu 
~ izin bugUnkt1 vaziyetinJ bir de-

Ye kadar gösterebiliriz. 

Tahsin Uzer geçen yıl vazifesi bat'- giderken gene bu defa olduğu gf.I 
tM~~adaşlanna dilfUncelerlni ve ilk 
~erini blldlrmlfti. O mman Doğu 
~in en büyük dertlerini 111 kell
-.erle ifade etmişti: 

ra Dolu illerlmi&iıı hiç bir tarafmdan 
c;ete aözt1 ilftilmiyecektir. 

Uzun mUddettenberl Kara viliyetiJl. 
de bir &l'Ui memelemi vardı. Hiç bir 
kimlle arazialD.e l&hip detildL Umum 
m8fettifllk bu meaeleyl de halJetmlf
ttr. Gec;en bir yıl içinde doksan bin 
tapu dafrtılmıp. Bu suretle bazı is. 
tianılardan başka herkes kendi emlak 
ve arazisine aahip olm111tur. 

ismet lnönU.'niln umum mllfettlte 
verdiği direktiflerden biri de hemen 
hemen bir tehir halinden çıkm11 olan 
Erzurumu imar etmek idL Fakat bu 
it öyle kolay bir •urette başarılabile
cek gibi deftldl. Zira yalmz şehrin ha
ritasını yapmak dört senelik ~ 
ya tevakkuf ediyordu. Bununla bera
ber. TahaJn U•r büyük bir tehalükle 
bu f ı:ıe sanlmış, mühendislerin gece, 
gUndOa çalıemalan sayesinde bir yıl 
içinde harita ikmal edilmlftir. Bfr şe. 
hir mütehassısı tarafmdan çizilecek 
planda önUmUzdekl mayıu. kadar ta. 
mamlanmıı olacaktır. Bundan sonra 
hUkftınet konafl, Orduevi, Ralkevl, o
tel ve aalre gibi otua dört btlytık bina· 
nm illfUJlla bqlanacakbr. Bu suret.. 
le Erzurum Dolu WerlmfZde medent 
bir merkez halini alacaktır. 

Umum mllfettitllk Kan, Erzurum; 
Erzbıcan. Rm, Hopa, Art9hı gibi bir 

Amerikada Ruz- Kadınların askerliği için 

veıt tekrar ~ei:R· Şehrimizdeki kız Liseleri 
cumur seçıldı 
a.. .. ~~ .. =.1ı1rmn- bir miting yapacaklar 

yondan ı.- in•n toplanmqtı. Bay · 

R~eı~·e binlerce tebrik telgrafı gön Layiha henüz Meclise verilmiş degıv ·ıdir 
derilmlıtır. Bunların arasında B. Lan-
don'un telgrafı da vardır. B. Landon Ankara,' (Telfeonla) _ Kadmla-
tclcrafında diyor ki: rm ukere almmalan hakkmda bir 

''Millet, 16dlnll 1Gyledi. Biltiln A ~ 
merikahlar, onun verdili hükmü kabul kanun llylbumm. Bapekllete verlldt. 

il haberi aatlaızchr. Yeni bir inlallbt 
edeceklerdir. MUıterek dava için, mem mUjdeliyeıı Mİ hadile etntmda al&-
leketin hayır ve menfaati için çalıpca
pa. Samimi tebriklerimi kabul edlnb.,, kadar makamlar tarafından yapdmall 

ta olan tetkikler ilerlemektedir. 
ROOSEVEL T BiR DAHA SEÇiLE· Blr gazetenin bu llyihanm Bape-

MIYECEK kllete verlldiji hakkındaki haberi U.. 
Vatington, 14 (A.A.) - Siyasal ma- r.erme bu a1qam geç vakit telelönla 

lıaafiller, B. ROOleYelt'in ıeçim muvaf • kendJatle görllştllğiim Sıhhiye veklle
faldyetinden sonra siyasasına artık ıe- tl m6atep.rt Htlaamettin ve lllllt Kll
lecek seçim mücadelesini göz 6nUne al· dafaa rilrlletl kara mllstePn Gene. 
maklısm devam edeceğini bildiriyor • 1'81 Hakla bundan maJ6matlan olma
lar. Çünkü, mevcut an'aneye ıöre bir dJtmı 86ylemiflerd1r. 
reiaicumurun llçUncU defa ıeçilmeai n • IJBBBIMIZDB Ml'J'INGLBR 
rit delildir. B. Rooaevelt ıotyal reform y APILACAlC 
programım ve endU.tri ve tarım kon • Kadmlarm ukerlfttne dair çıka-

tır. Bilhassa maarif muhltlDde bu~ 
clile heyecanlı bir akis bulmuftur. 

Kanun kabul edilir edilmez erkek 
okullarında olduğu gibi im orta ve ll· 
1elerinde de derhal ukerlife hazırlık 
cleralerlne batlanacakt!r. 

Okullann d11mda ile eenen!n mu. 
anan menlmlerinde ve maanen 
Jqlar arumda kadınlan ukere ha
arlam& kurBlan açılacak ve kadm•u 
bu trunlarda yetlatirllecektir. 

LlJDı• KecllBe verlldifl ctın teh
rlmllde buluıwı orta ve lise b8tila 
mekteplerin fttiraklle bllytlk bir mı. 
tlng yapılacaktır. lılitlq programmm 
&ilkah im li8elerl tarafmdan Jıamıı. 
lanmaama ballınılmıfbr, Buglln JUlll 
vlla,ete bq wralarak m.itins lgln 
mtlaade &lmacaktır. trol tedbirlerini enerjik bir surette tat- nlaeak kanun haberi memleketin her 

bike devam edecektir. B. Rooaevelt ay· tarafında memnuniyetle karplaıımıc. 

ni zamanda beynelmilel teclmfn lhya11, -------------------------
gilmrilk enıellerfnfn ualtılma11 ve pa-

Mülkiye bugün törenle 
Ankaraya gidiyor 

ralarm latikran Mbaamda daha faal bir 
battı hareket takip-edecektir. Kua. bey 
nelmDel bir sillhaulanma an1apıuım 

tahaldnık ettirmek için ele çalqacak .e 
fakat bu hususta, Anupadald YUiyet 
aydmlanmcaya kadar, ihtiyatlı davra -
nacaktır. 

DENiZ GREVLERi GENiŞLiYOR. Sabah saat dokuzda abideye çelenk 
Nevyork, 4 (A.A.) - Deniz ırnı. 

378 
gemi.yi ve 80·00? küfyf mu~atnr konulacakı saat 11 de hareket edilecek 

etmektedır. Şanfransisko ıehri denızcl • ı 
ter aendiblan ırevln Ameiilwıın bl1 • 
tGn limanlarına tetmilial emretmitler -

çok tehirlerin ve kuabilann elektrik- clir. 

le aydmlanmaat ı,ine de ehemmiyet ...... -----------

Harbiyeden IOlll'a basUn de IHDd· 
ye mektebi Ankaraya tqauyor. Talı • 
beler IOD olarak dtln peelerial ~ 
te geçİl'lllitlerdi. Bqillı 11bah uat do
mda Cwauriyet ~ çelenk ko
yacaklar ve uat. oaıcla Ha~ya 
ıeçerek uat ı l de Anlraraya bareket e
deceklerdir. 

mi aervet, milletler hukuku, etnopaf • 
ya, UlulG maliye, llDll cotrafya, u.um 
idare. ticaret bukulcu, kosmolrafya. .., 
rib, unl, ısaadeai ldm,a. b.aulele, ce • 
bir, h .. p. edebiyat JU ahmftı. Y• 
11111e IODl'8 Procramcta bul cleıtlildllr.._ 
yapddr. Pellefe ,alnı 1IMft fdaJa ft 

mecelle oJmtn1mela b9tlanclı: bir 

vermlf, bu le için Slmenaden gelen bir 
heyetle aalalmılbr. 

Dofu lller1 halkı Tahlla Ur.ere mtl· 
racaat edenle Blwrumta 1* Atattlrk 
heykeli yapinalr ~ Um'mn 
müfettişlik hallmı bu anıu.mnu teehll 
için kendilerine valtte bulunmU1tur. 

8e1&la vill)'9tla her la&ft 1ber' 
lira vererek 1eklz ytıs f;fıı nniık bir 
aıut vtlcuda ~. Hakikat 
halde AtatlrJı•IJl ilk ~ J1Utı1ı 
Samsunda bir heykeli vardtt. ı.tu. 
bulda. bmirde ve diğer bir çok Jer
lerde de vardır. AtatUrk'Un ilk halb 
l8IJhıl )'llbeltmte olduiu Erzurum 
bundan mahrum kalmak ı.tememekte 
yerden lete ka4ar haklıdır. Kaldı Jd 
J:rsurascla J&Pllacak Atatlrk Amb 
Dola ......... ,... bir Jaqata ..... 
har olmak lçln yeni bir de..-ID • 
langıcı olacaktır. Tahaia U... At.-. 
kUn Dolu l.l1eru. De kadar allbli ol
dufmnı Mlatmü için behemehal -
lekettmlsla IRa ,u.J köteafn• Jalml 
bir istikbalde •yahat yapmak arm
aunda bulunduiunu tebeir etmlftlr. 
Bu arada pne Vaııg611l elvannda bir 
Doğu ttntversltHI kurulac•lm1 da 
eöylomtıtlr. Al 1 M U S 

lrlll1'lmiz lıariçİe ı Bir Macar aan'atlcarı 
"•l••t eöra,,or Ankaraga fe'İIJOr 
~ « ('J'elefonla) - Tlrkİye Ankara.' (Telefonla) - Halknl. 

Tlrk U..lrleılat ratbet Maearlstanm maral kempoaitilrle. 
~ • * .... ..ı rlnden Vele Valtok• ltaraya daftt 
~· •-aıa -•• razı r'· etmlftlr. Valf.ok inanda• Halk melu. 
•~lı •e bir çok me•leketle. dtlerl .... ı alnur, halk prkılan na. 
k •ttltl mOnakuada TOrk mi toplaaır., menala konferaular 

DOKTOR 

••rec.ektir. 
Bu kollferaularda kendisi de' 

•ütelif ~ plaeak •e konfe. 
rua1ar mulld maalllm mekteW.de 
de dlnleneeektlr. 

Malıaeirlere 11allak 
llo;ıtııaı 

Ankara. 4 (Telefonla) - Sıhhiye 
VeklleU Orta Anadoluda yerleştirl. 
len mahaelrlere 5000 pulluk dafıt. 
mıftır. 

En ~enq in it rom 
madenimiz 

Anbra, 4 (IJ'elefomla) - Memlt. 
ketlml&de ~kanlmakta olan krom 
madenlerinin en senıtnl olu Kalı. 
man madealal ltletmek tlsen it Ban. 
kası tarafında bir flrket kar.alm••· 
tur. Bu flrkeıtn ae1111&1m ~ 
liradır, 

An/cara telefon• 
"' ~----
Hıfzıssıhha mek

tebi açıldı 

okf eller miieuese•inin 
oakfı 

Aakara, ' (Telefenla) - Rokfel. 
ler mUesaeseai Allkarada yeni a~lau 
ldfDlllhha mektebine 280,000 dolar 
Yakfetmlıtir. Mt-..e bundan bqka 
•ktor Kaııerd •llw11eeıl ile diler 
bazı mUeaaeseleri de yeni mektebin 
•rlDe amade kılmıttır. 

Mektebin qıbf merasiminde Dok. 
tor Kolen ti1le demlıtir: 

•- B• aılde~ A't'l'llpa ,.. AmerL 
kada emsali için model olabilir. 
Mekteblmidıa faaliyet sahaları ara. 
81nda a11la'blleeek batlıea iki •ha 
vatdır: Hekim, hemflre ve sıhhat 
•emurlarmm yetiftlrllmeal ile 11bhat 
itlerinin inkftafma yardım etmek, 
ilim arqtırmalan yapmak n meslek 
berillde tetkiklerde bulunmaktır. Da 
iki tebeke blrfblrlnden aTnh•u blı 
sarettedlr Ye birinin muvaffaklyetl 
d~rlnln munffaklyetinl temin ede 
eektlr.,, 

Mektebin bu denesi dlrt ay sin. 
eekıtr. Eyltllde ikinci kan a~ılJI. 
eaktrr. 

mKTEBIN TARiHÇESi 
Mülkiye mektebi 1267 hicrt yılında 
~ Jlürcçl ,KklA.-'ıp. pı.ocQAala ... 
nnda delillJdik ya~ 1176 )'llmda 
(1193 Jİll il DdllCI .... ~ .... -..... 

llllm;• mektebl aplfıtı vakit D;I 
idadi ve ikisi lll olmak Usere ~ amıf· 
tı. O samanlar memleketimizde ıultant
den bqb ldac!! c!erecetlncle mektep bu· 
lunmadıtmdan dltdln~I 8lnda yaJna 
Sultani mektebi pbadotnaqacletl alın • 
dı. Birinci amıfa, rtııtiye mesunlan an
amda yafll]an mlabüa lmtih.,,.,... ka
ananlerclan 25 talebe almdı. Mektep na 
sırlılma .Ali NiAmi Pap, mUdUrlyetl· 
ne de Erkim harbiye blnbqılanndan 
Cemal Bey tayin edllc!L 

Ali Nizami bir mUddet I08l'a ayrıl
dı ve yerine Abdurrahman Şeref Bey 
getlrllcU. 

YUPek umflarda eski huinei hassa 
nann Portakal Mikael pap, eski nuir
lardan Saim Obanes pap. M. Taren, 
M. Morpn, ıGrayı devlet temyia mah· 
lcemeai relal Salt Bey bulmıuyordu ve 
idadi m.uallimleri aratmda da bllıı:met 
mualllmi Salt, riyuiyeci Danif, nebatat 
miltebaaıalanndan Salih Efendi vardı. 
MWkiye mektebinin ille yapılan proa • 
rammda fellefe, fransısca. iıtatistik, n-
lince flrket ta7arelerla lDIJuına bat-

y • h JI Jıyaeaktır. 
enı ava yo a- Diler taraftan haft )'•ilan la. 

resi, mllletin aiater41il raibetin ıtia. 
da dae arıtıtıaı slrmektecllr. Son 
ay ICl•d• Allkaradaa latub111a ilden 

7 a,gare ıama1 lanıgor yolnlarm .. ,... so ı lnalallfhr. 

Ankara, .f (Telefonla) - Jatanbul, Erelli Kömllr Şırlteti 

rımız 
• • 
ıçın 

Ankara ve lzmfr arasında tesW ka. laültdmete geçİ'qor 
rarlqtınlan ha•• .yollan haurlıkla. Ankara, ' (Telefonla) _ Eretli 
naa deYam edilmektedir. Hambk. kimlr tfrketiııla devlet tarafından 
lar ıelecek ilk bahara kadar bitiril. atın alınmur rolutlald nihai miza. 
mit olaeaktır. Hava yollan ld&l'llll. kerelere '-sa•tertlt 'bqla~aeaktır. 
Din ıeleeek eene memleketin bir ~" Bu hu•ta enelre temaslar ya. 
yerlerinde a~lacak olan hava yolla. pıJmıf. hatta mahaJltncle deler tak 
muta kullanmak llzere tayyare aatı11 
almak ı .. ın "iman n lnrtlls firket. dlr edll•lt. •ıın alma prtlamcla 

~ mutahrk ka1ı•mlftr. Otmultllmt il· 
lerlle yaptıiı mflukereler bitirilmlf,. 
tir. lnciliz şirketi daha mllaalt tek. re, .ınet •tlmessf11erl hK'tlnlerde 
liflerde nbmdatudaa Alman firk•. mUakerelere •ıamak Osert Anka. 
tlaba .alraeaatı recldelanm91 aibldlr. raya pleceklerdlr. 
llil'ilf• tfrketlne aiparlı oluun tay. Arnavutlukta or to elcilik 
ya.releria sistem -drapıtdar. Ankara, 4 (Telefonla) - Tlru 

n. •umtakl mtlukerelu bltlrl. m11lı••tcflaı'lılmıa {.ad• ora. 

eonra da lufalllhba " uabl cleni 
edilmitti. Bundan sonra zaman SIUllallJ 
biı çolc *-nler cleiittirilcli. Bele~ 
la.um oJımdap iJed IOıtlldl. ... ... ~ .......................... 
neblftler~ 

llW,. mektebi 1299 '* 1 ~ 
Hinden itibaren de leyUye çnrlldL 

tıtlbdat senelerinde MUlldye ele MI 
medrae ballne ıetlrllmek mtendl. 
fn...,.. maalffml Ubert6 Jrelfm 1 ıtJ 
"anıdılc, batı botluk,, diye tercllmt 
mitti. Mektebe ıCSnderilen karariaame 
lercle Jaocalarm en siyact. fdah. 
dllllye n ahJak denlerlne cl:aamDIJJ.
nrmeleri blldlrUiyordu. 

Oiride iane toplandıiı Mmtlel'lllll 
Jıllllldyellter, bir çok, habrdıklarm 
prldılnu, toplanan para1ann Y&ktile 
tifdrilemedltini g8rdWer ve bunwa te' 
mini için plıttılar. 

Yurtaner talebelerin bu 
turrebat diye ilin edilerek an .,. o • 
lanlar mektepten k09cluruldu. 

MUlldye mektebi blltUn ~ 
yılmadı ve mUcadelninde dnam 
Buctın böyUk nınkileri Pe yurdmı 
adet •e refahı içiD çaJıpıdardall bir 
vatandaft 18tibdac1m ko;ru dtitımanhjtJQI 
kartı durarak Jetitmit ~. 

"' A. 
elçlllte kalbi kararlatm'ftlr· 
elçillie barld1e umum mlftrle 
den B. Ali ta1I• edjleeektlr. 

ötrendltlme sin, Amam hDI* 
••ti de memleketimlsdeld ...ıaha.t;. 
,._rhimı orta ~lltte kaU.ttec• 
tir. 

Yeni Meclis binaaı 
lıa%ır,ıltıarına llaılan 
Ankara~ 4 (Telefonla) - Yal n. 

pılacak olan BUyOk Millet Meel 
blnunun anasının aja~lanmım 
bqlanmlfbr. Baclnlertle ...,..el 
rablyesfae batlanılaeaktır. Onlill 
deki MM lılade yeal MeeU. llbiııijij 
am lnpsma bqlanılac:aktır. 

Yeni Meella blnaaı 7urndQ( 
ealarda Rl1uetl Cumhu mabaı 
Batyekllet n Harld7e blulan 
yaprlaaktır. 



ABONE ŞARTI.:ARJ YAzl VE YONE.TIM YERJ: 
J'ıllılr 1 •Jbk 1 .,.ıııc ~ btanbul. Ankara C&ddeat. ( \' A1U'I yurdU) 

llemlekeUm!zd• '160 00 230 110 
Yabancı ye.rlen 1MO ~ tOO 160 Telef o o 

pc1an: M31I 

l!osta blru,tn• ı 
l Yazı lfler1: ıım 
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Ttlrldyenln ber posta merkezin&t KllBtJN"a abone J&Zdır. Posta lrutusu Ncı. ttı 
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:saoah do.KUZdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yol:. İşte; havalanclırıl. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nm garanti muh~enatı 
bunlardır. Bu cazip hava
landmna usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
Jandmlmrş yegane hafif 
pudraclır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. Işte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrasr, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bil- makiyaj şeklini 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığr cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ 
munın \ terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne: 
cektir. 

lstanbul Belediyesi · ııi~nları 

Y ayalarm yollarda takip edece kleri istikamete dair olan Belediye 

tenbihine ayları hareket edenlerden bir lira maktu para cezası alınacağı 
Daimi Encümenin 21-10-1936 tarihli kararı üzerine ilin olunur. (B.) 

(2700) 

Belediye hastanelerile müesses atma lüzumu <?_lan ecza ve alat kapa

h zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza ve alatm hepsine 23981 lira 85 
kuru, fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 6-11-936 cuma günü saat 15 
ele daimi encümende yapılacakbr. Şartname ve listesi levazım müdürlü -
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 1798 lira 
64 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektup -
)arını havi zarflanru (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatmlması daha 
muvafık olacağt) yukarıda yazılı gün de saat 14 de kadar daimi encüme -

ne vermelidirler. (B.) (2328) 

!LAN ZAYİ 

r Türkiye Cumhuriyet Merkez "8ankası 
31/1011936 vaziyeti 

AKTiF Lira 

Altın ııatı kilogram 11.os1.953'lL.24.03f;.573.1 l 
Banknot. • • • ,. 10.779.485.- 1 
Ufaklık. • • .. ,. 845.191.55 35.660.249.66 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk lirası : • 
BarlctekJ muhabirler: 

Altın safi kllogre.! 4,398,24'6 
Altma tahvili kabil serbest 
dövizler. 

1L. 444.129.52 

6.186.482.30 
1 

74.009.1 t 

444.129.52 

Diğer dövizler ve borçlu g1ll 

ring bakiyeleri . , • • • 
1 

15.634.045. - 21.894.536.4 ı 
Hazine tahvilleri : 

Deruhte edilen evrakı ns.ktiye ~ 

Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine tevfikan Hazine tara.-

karşılığı. iL 158.748.563-

tından vaki tedJyaL " 12.064.611- 146.683.952-
SenedaC cU:ıdanı: 

Hazine bonoları. • • • 
Ttcaı1 senetler • • , , • iL. .429.381.67 

. ,. 24.270.663.64 24.700.045.31 
Esbam ve TabvilAt ctl:ıdaııı: 1 

A p1yenJn karşılığı esham ve L.34.502.460.23 
~Deruhte edilen evrakı nak-1 
i tahviJAt ltlbarl krymeUe 

B Serbest esham ve tahvtlAt L. 4.160.887.92 38.663.348. F 
Avıuııılar: 

Altm ve dtivl.z tızerfne avans 
TahvllAt tızerlne &vana. 

BIMedarlar 
Muhtelif 

'L 207.304.88 
1ıL.11. 183.821. 77 ı 7.391.126.6~ 

4.500.000-
8.461.780.42 

Pi\.SıF" Llra 

• 
Sermaye , , • • • • ' ı.OOU.000 
lhtly"ı akçeal • • • • 1 ~51 182 .;:ı • • 

l'e<la vwaekı J:Sanknotle.r: 

Deruhte edilen evrakı na.ktıye L 158.74fl.f63-
Kanunun 6 vr: 8 lncl madde-
lerine tevfikan hazine taratın.. 
dan vaki ted1yat, ~ 12.ütı4.Ö 11-
Deru.J:ıte ec!ilen evrala naktlye-

bakiyes1, .. .. • .. ~L l 46.68.3.952-
Karşılığı tamamen altın olarak , 

tedaVtile ll!l.veteıı vazedilen j L. J 9.000.000-
Reeskont mukabili illveten ted., .. 6.000.000- J 71.68.3.952. 
vazccı. J 4.020.997. 
Türk Llre.sı l\levduab 
Döviz raatı.tıüdat1: 

AJtm tabviJ! kabll dövizler 
Diğer dövizler \•e alacaklı ki• 
llring hı>ldveler1 

MUlıtdil • , , , . 
lıL ı .090.47 

.L.24. 765.417.5~ 24. 766.508. 
71.376.528.3 

YekOJJ 298.399.1tı8.l2 V4'k0n 298.399.168. l 

Yeni çıktı 
Kültür Serisi 

No. 23 

Andre Monıva 
HAYDAR R!FAT 

·ık 1im1 er 
lkinci Tabı; 

tstanbul - 19315 ..._. ____ _ 
Fiyah 100 Kuruıtur 

V AKIT Kütüphanesi - htanbul 

ZAYİ 
6.2.36 tarihli 17770 numaralı ve 

27.11.35 tarihli 10441 numaralı güm
rükten aldığım makbuzlar zayi edil
miştir. Yenisini alacağımdan eskisi. 

2 Mart 1933 tarihinden tUlJaren; 
1akonto badd1 yüzde 15 1-2 - AltIL Uzerlne avacs yüzde 4 ı•.ı 

Meşhur Rus - lsveç 

MÜHİM 
İLAN 

TRA PEZ 
L A S T i K ve Ş O S O N L A R 1 

taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için büyük 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bu-

labilirsiniz. lsveç ••TRAPEZ,", fabrikası 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Üsküdar Yenimahalle Murat reis 

sokak No. 120 de Bayan Eftalya 28. 
10.934 tarihinde Sandığım1za bıraktr. 
ğı para için verilen 59506 numaralı 

bonuyu kaybettiğini söylemiştir. Ye
nisi verileceğinden eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

Fatih Askerlik şubesinden almış nin hükmü yoktur. H. Nazmi 

olduğum terhis vesikamı zayi ettim. (V. No. 18890) 

!LAN 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Üsküdar Yenimahalle Pazarba~ı 

sokak No. 120 de Bay Hiristo 23.12. 
935 tarihinde S,andığımıza bıraktığı 

para için verilen 4535 numaralı bono
yu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskis inin hftkmü olmr
yacağı ilan olunur. 

KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasa ~un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastalan
m kabul eder. Cumarte~i günleri l 4 

den 20 ye kadar muayene parası?· 
dır. 

1 

Bu kere yenisini çıkaracağımdan es- ---------------
kisinin hükmü yoktur. lLAN 

Balat Molla A§kı Dökmeci ibra. 
him sokak No. 5 309 doğumlu 

Ali oğlu Nttrettin Ergüç 
(V. No. 18973) 

ZAYİ 

1341 ders senesinde Refahiyenlıı 

Cengerli nahiyesinin ilkokulundan ıtl
dığım şahadetnameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ali oğlu Selman 
(V. No. 18979) 

!LAN 

Fatih Sulh Hukıık Hakimliğinden: 

Şehremini Arpaemini M. de Pazar 
tekke S. da 4 numarada Zekiyenin 
kardeşi Ali Nakiye 19.10.936 tarihin
de va.si tayin edilmiş olduğundan ilan 
olunur. 

(V. No. 18974) 

Sahibi: ASTh1 US - VAKTT Matbaas1 

Ne§riyat Direktörti: Refik A. Sevengil 

Milli irfan Türle Anonim Şirketin. 
den: 

Şirketimiz heyeti umuıniyesi 27. 
11.936 tarihinde fevkalade olarak top
lanıp atideki hususlar hakkında ka
rar ittihaz edecektir. 

Ruznameyi müzakerat: 
1 - İdare meclisinin şirketin tas-

. . .Dİ$ AGRl;LARINI 

NEVROZIN fABllN NEsEa 

fiyesi hakkındaki teklifinin müzake- ~ 
resi ve karara alınması. iil 

2-Tasfiye kararı verildiği takdir- ---. 
de i~are heye~i~i~ verdiği .. hesabatın UJCliliUf Z"!lllfflll17lZl!llitlfllq'lft ı I 

te~kık .v~ t8:5dıkı ıle heyet_ azasının ve . --1--•••-·-~:> 
murakıbın ıbrası ve tasfıye memur Ramazanı şenfe mahsus olmak üzere Beyazıt camii şerifinin af/ ı 
ve mürakibinin seçilmesi. sundaki sed mahalleri toptan kiraya verileceğinden açık artbrmaya Jıoı' 

3 - Toplantıda bulunacak hisse. t lh 1 · 9 T · 936 . .. .. - ı.td• 
d 1 S

. k t 
1 1 

. h.. muş ur. a esı - • sanı- pazartesı gunu saat 15 te yapıla~~../ 
ar arın ır e mu rnve enamesı u- . . . .. iP' 

kümleri dahilinde müracaatla duhu!i- Şartnamesım gomıek ve müzayedesine ittirak ebnek iatiyenlet / 
ye varakaları almaları ve toplantıda meti muhammenesi olan ~'150" liran m o/o yedi buçuğu nisbetinde pe~ _J 
hazır bulunmaları. çe!erile birlikte Çemberlitaşta İstanbu 1 Vakıflar Başmüdürlüğünde »"-, 

ZA yt kalemine gelmeleri. (2558) ___/ 

Mülga İmam Hatip mektebinden ZAYİ 
1340 senesinde aldığım orta dereceli Kandilli kız lisesinden aldığım tas-
tasdiknamcyi zayi ettim. Yenisini ala- diknamemi kaybettim. Yenisini alaca-
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

265 Mustafa Erdoğan 510 Saffet Nezihe 
(V. No. 18988) (V. No. 19004) 

ZAYİ I.'. 
Antep lisesi yedinci snufta.Jl ~'İ 

ğım tasdiknameyi kaybettiın· ~ f' 
ni alacağımdan eskisinin hükIJlU 
tur. ~ 

454 Ziy<J Jil 


