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Madrid'te şiddetli sokak 
muharebeleri oluyor 

Nasy<malistler zaptettikleri 

Paris, 8 (A.A.) - Gautelerin e~-l 
serisi Madridin bilkuvve zaptedilm:.~ 
olduğu mütaleasını serdetmekte ve 
bir Katalonya cumhuriyeti ilan edilip 
edilmiyeceğini ormaktadır. 

Petit Parisien gazetesi diyor kt: 
Nü'V'eSi Katalonyada olmak üzere 

bir sovyet cümhuriyeti ilan ediJmesi 
çok muhtemeldir. Bu cumhuriyet, 
kendisini bütün memleketlere tanıt. 

bir §ehre giriyor"lar 

Madrit, 8 (A.A.) - Valansiyadan 
alınan malumata göre, bakanlar o. 
raya varmışlar ve bakanlar meclisi 
ilk toplantısını yapmıştır. 

Barselon, 8 (A.A.) - Resmen bil . 
dirildiğine göre, hükOmet kuvvetleri. 
nin Aragon cephesinin muhtelif mın. 
takaJarındaki Heri hareketi devam 
etmektedir. 

(Sonu: Sa. ! 811. l) 

mağa uğraşacaktır. Fransanın böyle _._.__._.IMllllMl~!llllııl,_ılll_WllW 
bir teşebbüsü açıkça reddetmesi icap 
eder. 

dün mühim kararlar verildi 

4kalliYet mektepleri 
kapatılacak mı? 

Bugün 
, Gelişi Güzel 

mektuplar 
Yazan: 

Toplu iğne 

vaziyetten sonra limana girmiştir. 

Dahilille Vekili gitti 
Evvelki gün Şt'hrimize gelen dahili

ye vekili ve parti genel sekreteri Bay 

Şükrü Kaya dün akşamki trenle An -

karaya dönmüştür. l 

iSTANBUL 

PARARTESI 
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Parasız muayene 1 
kuponu · 

2.cl TEŞRiN 
1936 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parurz 

muayene ettirebilir • ................................................. 

1 arab_qada dün sabahkı merasım 

52 

Alman sefiri ve Korgeneral Ali F11.l1.t nutuk söyliyor"lar 

Umumi harpte Çanakkalede ölen 

52 Alman askerinin kemikleri dün 
Tarabyadaki Alman sefarethanesi 

bahçesindeki mezarlığa gömüldü. 
Merasimde hükumetimiz namına 

lstanbul kumandan vekili ve harp a. 

kademisi kumandanı General Ali Fu 

at, General Osman Tufan, lstanbul 

deniz kumandanı Talat, on kadam 

yüksek rütbeli zabitimiz ve bir kıta: 
askerle muzika bulundu. 

Ankaradan gelen Alman sefiri 
Kelle, Emdenin süvarisi ve zabitleri. 

Emden bahriyelileri de daha evvel se.. 
farethaneye gelmiş bulunuyorlard14 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 l 

Be1.~~ta§ - Galatasaray kaptan1an dü117..'ii maçta hakem duran antrenör, 
tıe maçtmı bir görünii.§ 

iYazısı 4 üneii ~~1 





Gelişi güzel mektuplar 

fiiı -lilDiiiii., 
Ufak tefek bir toplu iğnenin 
takılmasından ne çıkar? .. 
Kedi ne, budu ne? .. 

içki düşmanları 
çoğalıyor 

Laik Hristiyanlar Cemıyetinde 

dün mühim kararlar verildi 

. 
Yazan: Toplu l§ne 

Bir yıl içinde Cemiyete 
231 yeni aza girmiş 
tçki düşmanlarının yıllık kongresi 

dün saat 10 da. Eminönü Halkevinde 
yapılmıştır. 

Akalliyet mektep eri 
llic mektubumu okurlarıma yazı. 

Yorum. Fnknt onlardan da, kim bi. 
lir kaç tane ye kaç tanesinin aklın. 
da adım kaldı? Eskiden benim fık. 
raıanmı okuyanlara yeniden kendi. 
ltıi hatırlatmak, tanıtmak lazım. 

o gazetede arada sırada yazı yazma. 
ğa çağırdılar. kapatılacak ? mz. 

Bir zamanlar binicilik eden bir a. 
dama yıllarca, at yüzü göstermeyin, 
yahut bir nişancının eline, senelerce 
tüfek vermeyin. O nasıl birdenbirı 
altına at ve yahut eline tüf ek verilin. 
ce, bir şaşalarsa ben de eskiden bir 
çırpıda yazıverdiğim yazıları şimdi 

yadırgaya yadırgaya karalıyorum. 

Kongreyi bay Fahreddin Kerim aç
oıış, birliğin bir yıllık çalışma. raporu 
genel sekreter Mevkip tarafından 
okunınuştur. 

Cemiyetin genel 
sekreteri şöyle dedi: 

Demeliyim ki: 
- Canım, ben Toplu iğneyim; 

hatırlamıyor musunuz? Hani şu yıl. 
larca e\·vel, Şimendifer Behçetin ga. 
-Zete sattığı, Acem Hüseyinin tercü. 
ltıe Yaptığı, Vartan efendinin klişe. 
lerj düzelttiği zamanlarda VAKIT in 
- Sadri Etem, Sadri Ertem olduk. 
tan sonra onun bile adı değişti -
t"tet şimdi KURUN olup yirmi yaşı. 
?la basan YAKIT in bir sütununda 
Sen-ahın - kusura bakmayın. ben 
hata. eski ağız kullanıyorum, o da 
Şillldi Gezgin diye imza atıyor - ya. 
llıbaşında her gün bir kaç fıkra yaza. 
tcliJm diye çırpınıp duran Toplu iğ. 

Mevzular, eskiden kalemimin ucu. 

Raporda kurumun bir yıllık faaliye

tinden bahsedilmiş; bir yıl içinde 
Üniversiteden ve liselerden yeniden 
231 üye yazıldığı, arsıulusal içki düş-

''Çucuklarımız hala aka ili yet mekt eplerinc/e 
okuyor; bu mektepleri katJaialım. Çocu~ları
mıza 1 ürk küıtürünü vermek ancak 1 urk 

·ıuk barajının sulan gibi gü1 :ı 

gürül akarak gelirdi; şimdi, eski 
terkos musluklarından f osurdaya fo. 
surdaya damhyan sular kadar zor ... 

mekteplerinde kabıl olabilır.,, 
manları kurumunun sorgularına cevap 
verildiği kurumun işlerinin yoluna 

konduğu bildirilmi~ir. 

Layik hristiyanlar cemiyeti yıllık ı • 
fevkalade toplantılarını dün saat 11 Talebelerı kahveye 

tık mektubumu böyle bitirdiğim 
için: 

R."lporlardan sonra kurınnun yeni 
yıldaki faaliyetine ait konuşmalar 

ba.,ıanmış ve yönetim kurulu seçimi 
yapılmL:ıtır. 

de Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda • l 
yapnu§lardır. gıtmekten nası 

- Sudan? Mı diyeceksiniz; deme. 
yin. Çünkü ben böyle yapmasaydım. 

Cemiyetin bUtün azaları kongreye • d• 7 
iştirak etmiş olduğundan salon hınca menetmeh ır. 

- Kupkuru!. Diyecek olan 
Gene siz o1mıyacak mıydınız? 

ııt .... 5 llkteşrin 1936 
lifıla hatırlıyamadınız mı? O za.. 

ltlan. fıkralar, "Hasan Kumç.ayı,, nın. --------------

lciter gibi değerlenip birinci sayıfaya Kaptan ve çarkçı
t~Çntczdi. Şöyle üçüncüde, dördün. 
eude orta halli bir "Gelişi güzel., l J k 

Ankara 

başlığının altında. Gene mi aklınıza ara zam yapl aCa 
teı ... d'? R M" 'f b' . .. ... e ı.. essam unı ' ızrm su. Deniz yolları idaresi yeni yıla ait 

Neticede Fehmi, Mevkip, Ihsan Nec 
moodin, Suphi, Gazanfer, Jale, Meliha 
seçilmişlerdir. 

Polls Haberlerl 

Dün iki kişi 
durmasından 

kalp 
oldü 

hmç dolmuş bulunuyordu. 
Tam saat 11 de yönetim. kurulu baş 

kanı David Yılmaz, toplantıyı açmış, 
ve bir nutuk vermiştir. 

David Yılmaz nutkuna şöyle başla
mıştır: 

"- Birlik nizamnamesinin birinci 
ıı:naddesl "Birliğin teşkilatı esasiye ka
nunu ahkA.mma göre tam bir Türk va
tandaşı yetiştirmektir.,, Halbuki Tür· 

kiye cumhuriyetinin teşkilatı esasiye 
kanunu Türk vatandaşlık şartlarını 

tayin ve Wrih etmiş bulunduğundan 

Geçen bir iki gün zarfında birçok 
mektep talebelerinin kesü bir §ekilde 

kahvelere devam ettiği tesbit edilmit 
ve bu vaziyetin önUen geçmek üzere 

tedbirler alındığını yazmıştık, 
Geçen sene aynı hadiseyle karşıla

şan bakanlık bütün vilayet kültilr di

rektörlüklerine yolladığı bir tamimde 

bu gibi yerlerde yakalanan talebelerin 
derhal okul inzibat meclislerine verile 
rek şiddetle cezalandırılmasını; vellle
rine de okul direktörleri tarafından 

111tıa bir de tepelik yapmış, benim bütçesini ha.zırlamağa başlamıştır. 
~racık bir p·rofilimi de oraya yerle~. Yeni esaslar dahilinde çalışan ida
~trnişti. Nasıl hatırlatayım bilmem. re bütçesini de bu esaslara göre tertip 
ı.,? O zaman daha Celal Muhtar Bey etmektedir. 

tanbulda idi; operatör Emin Beyin Yeni bütçe ekonomi bakanlığı tara-

Kadıköyünde :Muvakrthane cadde
sinde 105 nuına.rada. oturan Kostaki 
oğlu 70 yaşlarında Aleksandiros Moda 
vapurile lstanbula gelirken üzerine 
fenalık gelmiş, dU§ilp ölmüştlir. Yapı
lan muayenede Aleksandirosun kalp 

Türk ve Ttlrk vatandaşlığını vatanı- yazılmasını bildirmişti. 

~lı.tenıini olduğu, Tahir Nadi Beyin fmdan getirilmiş olan muhasebe mü
J ha sakalını traş etmediği zaman. tahassısı Ripin'in nezareti altında. ba
dat.. 7..aman zaman bun1ara takıhr. zırlanmı3ttr. 

mızm en yUksek kanunu bize vermekte- lstanbul kültUr direktörlUğü bak~-
durmasmdan öldüğil anlaşılmıştır. dir.,, 

ı 1111
• Onlar da - ufak tefek bir top. Bu yılki bütçenin en büyük hususi

; 
1~enfn takılmasından ne çıkar? yeti deniz yollan vapurlarında. çalışan 

~dı tıe, budu ne? Diye - hoş gö. memurlara. geniş bir zam yapılması
Lt 1e-t, lbnuemın---nıtıltmut Kemal gi. dır. Bilhassa bu kısımdan kaptan ve 
dll,( eş dMt meclisinde beni yerin çarkçılar fazla isU:ade edeceklerdir. 
~ ile sokmazlnrdı. Daha Süleyman 
b':·I_f sağdı ve Ahmet Haşimin "Gu. 
"t~nıtel Ifiklakan" ı ile son nefe.c;;ini DÜNKÜ MEŞHUT CÜRÜMLER 

Dünkü meşhut cürümlere bakmak 
üzere üçüncü sulh ve asliye 3 üncü 
ceza mahkemeleri nöbetçi olarak bu
lunmuşlardır. 

• üsküdarda. Çakmakçıla.rda. 72 nu- David Yılmaz bu sözlerini milteakip 
m.arada oturan kız okulu hademelerin- bristiyanların tam bir Türk olduğu 
den 60 yaşlarında Huriye evin hela- tezini orta.ya koyduktan sonra şöyle 
sına giderken kalp durmasından öl-
müştür. devam etm.iştir: 

"- Biz Türküz ve tam manasile 
KURŞUN ÇALMIŞLAR - Abdür- TUrk kalmak istiyoruz. TUrk olmak 

rahman ve İbrahim adında iki arkadaş 
ellerinde bulunan 15 kilo kurşunu Di- demek cebinde Türk pasaportunu ta

vanyolunda bir leblebiciye satmak ~ şıma.k demek değildir. Türk olmak, 
terken vaziyeti oradan geçen zabıta ktlltürile, lçtimat yaşayışla, dilile, dil
memurlarmm dikkatini çekmiştir. şilncesile ve kalbile Türk bulunmak 

Yapılan arastırma netice.sinde kur- demektir.,, 

ı_~~ .Acem terkipleri henüz sütun. 
~~.:revaç bulurdu. Gene mi bile. 
ft~ruı:t Daha FilorinaU Nazım, şi. 
~ "Hof er,, vasıtasile iHln sayı. 
~ a koydurmazdr. Bunlar ya. 
hı.ı ltlerin şurasrnda burasında ye:
,... Yahut "Şairi azimüşşan,, ın 
flı~ l>llslalannm fotoğrafisini de 
~l ~den kendi kitaplanna girer. 

§Un.lan AyMOfya mahzeninden çaldık Bmıdan sonra cemiyetin genel sek
lan anlaşılmış her ikisi de yakalan- reteri Aram Arslanyan söz almIŞ ve 

Üçüncü sulh mahkemesinde Aya- mışlardır. demiştir ki: 
sofya müzesinin kurşunlarını çalan BAY AT ETTEN ZEHiRLENMiŞ _ "- Biz bu toplantıla.rmuza. azamt 
Kamil adında biri muhakeme edilmiş, Beyoğlu Karaoğlan sokağı 26 numara- hilrriyeti buluyoruz. Halbuki buna 
ve 7 ay hapse mahkfun olmuştur. da oturan Ali adında biri yediği bir ka.r§ılık gösteremiyoruz. 

Bundan başka asliye 3 üncü ceza.da bayat etten zehirlenmiş, derhal tedavi Çocuklarımız hali\ hususi ekalliyet 

'Galiba tanrtamryacağım. Kuzum, :rta~1~;!::::: ve bir de zina dava- edilmek Uzere hastahaneye kaldrnl- okullarında okuyor. Bu okulları artık 
-.._.~ .~i~in Daver eline çekici alma. mıştır. kapatalrm. Çocuklarımıza Türk kültü-
"-i~. dunyayı sadece kaptan durbi. HALKEVİNDE YENl BİR TÜRK· TRAMVAYDAN DVŞTV - Kuşdi- rünü vermek ancak Türk okullarında 

Qt görürdü. ÇE KURSU DAHA AÇIWI linde 183 numaralı evde oturan Hüse- kabil olur. TUrk kanunlarında bi?.e 

.,4-~ha. ınıı.tbuat umum müdürlüğü Beyoğ'lu Halkeuinden: yin adında biri tramvaya binmek iste- bütün haklan bahşediyor. Ekalliyet 
lb.t "U]ojı sinı· rıknrıp ıı:ını"rl"'n·, edı"p. mi§ fa.kat binmeğe muvaffak olamı- haklarından istifa.de etmekte ne olu-~ ..,, ~ :.- "' İsteklilerin çoğalması dolayısile evi-
' lııoharrirleri, romancıları birL mizde Türkçe öğretmek için yeni bir yarak yere düşmüştür. yor? Bir tek doğru yol vardır. Atatilr-

he düşijmemfşti. kurs daha açtık. Düşme neticesinde vilcudunun tilr- kün aydınlattığı yol.. Bu yoldan yUrii-
ı._ qeııu. ·u 1ü yerlerinden yaralanmı .... ır. ek h TUrkU borcudur ~" c. .ınecidiyeköyüne sinekler Yazılma. 10/ 11/936 da b~cılar, 20/ 6>" m er n .,, 

-.rg.•h -.t iKi KUMARCI YAKALANDI -' ... ::_ kurup oradan Şi~li salonla. 11/936 da biter. Aram Arslanyanm wzleri ve teklifi 
h- .. ,,na L. Sirkecide Osman adrnda birinin idare- Ik ı ı k b ı . .:ı-ı · tir -~ıe . uaşlamamışlnr, zamane Yazılmak istiycnlcrin niüu.s tezke- a ış ara a u l'uJ mış . 
~ ....... c1 ııerine bercketlı' mevzular •·er. b sinde bulunan kahvede Hamit ve Mus- Bundan sonra kurumun ba!')kanı ye-"""' • relerile evimizin Tepe aşındaki mer-

)) ş erdi. kez kurağma gelmeleri. tafa adında iki kişi kumar oynarken ni idare heyetinin seçilmesini istemiş-
~~~ Çallılar Fındıklı sarayında meşhut cürüm halinde yakalanarak tir. 

lığın bu nasihatmı göz önünde bulun
durarak bu yıl da bununla mücadele 
etmcğe tekrar karar vermiştir. 

Fakat bizim kanaatimize göre, ge

çen bir vaka daha yazdığımız gibi 

talebenin kahvelere gitme işile yalnız 
kültür direktörlüğünün meşgul olma
sını beklemek ve bu işi öğretmenlere 
yüklemek doğru değildir. 

Talebenin kahveye gitme işile doğ
rudan doğruya mahalli zabıta t~~kili.
tı meşgul olmalı ve talebeleri yakala

yarak okul direktörlerine teslim et
melidirler. 

ROMANYADA HUBUBAT iH
RACI ÇOOALIYOR 

Romanya dış teciminde bir deği§ik
lik göze çarpmaktadır. Bu seneye ka
dar Romanya ihracatının en mühim 
maddesini petrol teşkil ederken 1936 
senesi zarfında petrol iharacatı azal

mış ve buna mukabil hububat ihracatı 
mühim derecede artarak (diğer sene
lere nisbeten % 125) petrol ihracatını 
geride bırakmıştır. 

• Diğer taraftan resmi makamdan 
verilen rakamlara nazaran bu senenin 
hububat rekolte.si Yugoslavyada. da 

bir rekor teşkil etmektedir. Hububat 
rekoltesi 90 milyon kentali bulmuş

tur. ~Çi1fğt u ;. hani Ahmet Refiğin, ta. RAMAZAN HAZIRUCI adliyeye verilmişlerdir. Seçim sonunda damıt azalıklara 
~il'e ~ hır :ana koyup Biymen efen. Çok yakla.şmı~ olan Ramazan müna- OYUN OYNARKEN - Kasmıpa.şa- David Yılmaz Hanik üstat, Aram As- ---------------
~~ ba:ı guftcsi yetiştirdiği günler. scbetile Evkaf İstanbul camilerine bir da Tabakhane sokağında oturan beş lan, Leondilek, Set Kolüst, doktor Al-

l> ediyorum senelik levazımı vermeğe ba§lanııştır. yaşlarında Hüseyin oğlu İhsan ile ay- tay. Yedek azalıklara da doktor Bo-bıı_ a1ta k · 
_ ~tf. la anaHzasyonlarınız bitme. Bugün Eminönü, yarın Fatih, çar. nı sokakta oturan Bekir kızı Ayşe so- ğos Mısırlı, Püzant Damlama, Arme-
~fı ~lıaıc tan bul sokaklarının her ta. şa.nıba günü de Eyüp kazası dahilinde- ka.kta oynadıkları sırada Ayşe İhsanı 

1 
nak, Yervant Yerese, Özep Oskan 

lıiJ bullaktı..... ki camilere levazrm dağıtılacaktır. taşla başından yaralamıştır. 1 Aram Sertel, Hıraçya seçilmşlerdir. 
~o~enı,habrlı~bildinbmi?Da. --------------~-------~-----------
~~Şa~ır:anVAKITin-pardon,ge. "'" DILEKLERt 1 ~fııe;i .. ~~ -.~UHUN un kardeş ~a. llAL /lı 
1 erinin "gı ı Alman denizaltı gt' . 
alan 80 burnundaki harfleri hatır. 
~" bah:adları _alnıamışlardr. 
l'ı11tt hucağ İsrnaıı Habip, yedi iklim K•t 
ttıll.ı ~·:ı.ılll 1 dolaşıp seynhnt hatırala.ı 1 ap 

tıaı azdr G t 1 l 1 ıı.ııı .. tdıı ltt ·İ ııze e ere e ' 'e met. Köy muallimi Nusret Tekin imzasile aldığımız bir 

tstasyonıarına ihtiyaç var 
ııı cıtnn ter . ı tat ve 'l'ernkkl devrini m~ktupta "azılıyor: 

<trtııFıt rıkaJar \: k d l 1 ,, 
r. ·azma mo a 0 • l stanbttl k"iltüphmıclcrindcn 1..,'itap gotirtnıek siz de 

tUııt ~ ht-n .. i biliyorsunuz 7cl her kesenin harcı değildir. Daha sonra 
1ttı hı.r fı1<r' 0 

J.!unlerde hemen her
1
7..-itap alacak bir insan, çıkaıı 1ıcr1umgi bir kitaptan da

;.clı ·...,~ )n1nr, nltına Toplu Jw. ziyade gözünii.n önüne serilen kitaplardan birisini al
~11lıd~ ' ntnrdım. !mal• i8tcr .. Yani nı11htcl"f kitaplara 1>akar: hatta kitapçı. 

J:ene o Toplu iğneyi, gene,1Ja karş-ı ııezak-ctsizlik bile ctmi§ olsa belki bir iki yap-

rak okur ve sonra istediğini alır. Kaklı 1-d lstanlnıl k"iitiip 
lıanclerhıc, hangi kitabın çık"tığnıı bilmiyoruz ki onıı ıs
rn.ar1ıyalını. Hiildsa §'lmu demek istiyorum: Bir zaman. 
lar hiç alnı.azsa her kasabad4 bir kitap ist.asyonu yap
nıak fikri ileri attlm1-Jtı: Buraya yemi 7:itaplar gelecek 
ve k-Oy hocalanmıı bwı&ın haberi olacaktı. Bu fikri yc
tıid.cn ortaya atarak aocıba bir ihtiyacın yapılm~ma ön 
ayak olanu:ız mısıntzf ... ,. 

~ 
':<-1 

~ 

~., 
' a • 

- Aoaba çok mu beklediniz' 
- Hayır) o kadar çok değil!, 
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lki, üç •ene geçiyor •• Hüsmen aianmi 
h.li de banıp, iti de berbat. l>ükkAmn

- lbÜtteri yerine kara ainekler uçupna
'. kendi de peykenin üstünde boynu 
~; kurbanlık koyun gibi melw 

CLARENCE HATRY AL CAPONE ARLETTE STAVISKY HAUPTMAN LEOPOLD HARRIS 

~n bakma da.. 
Uzun giinler akıaın)ar olduğu, ardar
~ riinler geçtiği halde, çeyrekleri, me
ticliyeıeri geçelim, kunııun yüzlüğün ..... otiindüğü yok •• 

8içare Hacı torbedalcilere el daldır
.._h başlamıf. Gittikçe de, kanıma 
~habbetj katmerleımit, dütkünlüğü 
'ttrnı,. 

.\l'ttk dükkanının 5emtİne uğeamaz 
al"Yor. Her feyİ külüstür kalfuma bı
"1ıiayor; evinden hiç çı:laruyor.. Köte 
~rinin üstünde serili; kanağımn 
""""1••rnda, gözü gözünde. 
Ağzı bir kulaktan bir kulağa; Ayıe

tiiin her dediğine, (Eyvallah!) maka

' baş eğme; bir dediğini iki etme
~ .. 
6.....~~ı, yorgan kaplamak için yorgan 
~~ istiyor? Yinnilik yerine kurut 
~: . 
~ iki yumak al, yine sana 1izım ... 
• . ~Pıdan &'t'Çen karpuzcunun sesını 
lfttip (bugün öğleye soğukluğunmz 
~!) tnu diyor? 

ilci - Nah, Sultan Maım.ıt yüzlüğü! .. 
karpuz, iki kavun al! .. 

li•ıa nıı surab asık? 
~ Anladun, eğlenecek bir feY isti
f.. ~~t:l. Çeyrek burada itte. Sakız aldır, 
-""'Qılc fıstık aldır, Hafuarum gelecekse 

' - tütünle cıgara kağıdı aldır! •• 
~ '°'nak kızı Ayte yüz buldukça bulu
' fllnardıkça fımanyor •• Naz, edalet 
,.._, derken qi azışbny«. Miitermldi-

~tlan çatık? Suratından düıen bin 

~ ~ furtası da kalmryor. Koc:umm 
~'•ına dikilip dikilip dunnıada: 

' lleamma gidecefim! .. 
(f"~ zaten boynu bükük. 
"it!) diyecek, içinde bir firferek .. Ha-
~ de,İp be.ık& bir tarafa 1n1 yollana
k~? .. Battan mı çıbaıık? 
-~,., kekeliye: 

~llha peçn gün hamama gitt.lıMli! 
billi lcalmadan Ane ü.t tetik de. 

clili.zer olup çdanıı: 
d~ .. ~ gün gittiu11e bugün de gi
dı, tıtn,. Hel&yı yıbrkıen ayağım kay
~ "-1dı batım beynim perçalana-

;:;_ Battım çıktım; ichaa ... a, bzu
~ bulandım.. tntinı yok evde te-

.\ ~· 
"" .. ~ iki çeyreği alınca, haydi 
~ ~ lriiçük odaya kapıyı sürmeliye-
)~~ ~ süalendiiderı sonra 
,~örtüp, feracetıini giyip doğnı 

... h; Aluaray caddesinden yukanya.. 

~~. mamam laf •• Y91iltulumbı 
~ fi tıtit;-tn önünden, KoUm caddesin
ba, ~ fingirdeye Beya.nta .. 

""~~ Sultanabmet meydanı
~ bir 'VOii çevird.id:en sonra Kal-
~ ~na; Kuyumcu çarıısmıdan 

., • t Pllta yolruııma.. 
~ ~trlde takım tabn bo bey) • • Ohöı y en.. 
• ......_ ~; Chıtt!J lar; harf atııı...: 
~ l>il' ~ naıhallebiciye f.eJrİf et; na
~ ~ ... dibİ:mİ:ııe ikbal buyur; ka
·~ı 't'tndan iki ift )af edelim ..... ;_ 

.. ç ·-

Meşhur haydutlar 
Hayatlarını nasıl geçirdiler, 

nasıl geçiriyorlar 1 
f"'I~·giit~;~·;;-i·~···--~~--b·üyff k hay d~It-~;······h~P~~·h·~~~~Tn_ck __ i 
! dünyanın en zengin mahpusu da yatıyor i 
•·······················································-··················· ·········································-··························-·····= 

Hacı berberin evi (sağdaki) 

Bu sıra1anla ıübüyan Eda, evin kapı
sının önünde, sokakta.. Saçı, batı alaz 
taraz. Suratı, elleri ayaklan kirden pu
tan köpddere ziyafet olacak halde .. 
Sırbnda kirli bir zı~ ayaklan çın) 

çıplaK. Mahalle arasmda zıpzıp, kaydı
rak, çelik çomak oynayan erkek çocuk
larla hatır nefir. 

Adları dünyayı saran meşhur ha,-_ 
dutlaı, ve ca:ıiler vardır. Bunların 

ekse: · : suçlarını ya büt•in hayatlan 
ile öderler, yah•.ıt da hayatlarının 

büyü:C bir kısmını hap:Shanelerde ge_ 
çirirler. 

Bunların en meşhurlarını burada 
kısaca gözden geçirelim: 

Amerikanın "Ganster,, denilen hay. 
dutları meşhurdur. Bun1arın da en 
meşhuru Al Caponedir. 

Bir zamanlar bütün dünya Al Ca . 
ponenin haydutluklarını dehşetle din. 
liyordu. Bu haydut, en nihayet ele 
geçirildi ve müebbet hapse mahkum 
edildi. 

Zıpzıplardan birini yutmuı; kim aldı
ny«? •• Kaydırak taıı ayağına çarpıp 

kanatnuı; kim oralı?.. Çelik çonıaP.ı 
çeliği §&kağına raıt:Ian.ı, az kalım gö
zünü çıkanyonm.ıı; kim kime, dum du- 1---------------

ma.. tstediği bdar cıyak cıyak ağlasm, Dünyanın 
saatlerce yolumun, kime ne?.. _ J 

Babası. evde minderin üstünde kuku- guze 
mav; anası sokakta. Yine bu sıralarda, 
Hacı berberi, dağlara taılara, selamün 
kavlenin rüzgin değil, asıl kendisi yok
lıyor. 

en 
• 

yerı 
Bütün dünyayı 

do1aştıktan sonra 
meşhur kadın mü. 
ellif Viki Baum, 
nihayet en güztl 

Bir iô senede böyle geçiyor .. Bir ak- yeri bulduğu ka-
fam, ezanlar okunduğu, sular karardığı naatindedir. 
halde Ane hala meydanlarda yok.. Ha- Bu dünya cen. 
cmm heWi hala meydanlarda yok. neti, Şarki Hint 

Hüllllı8D ağa, penceresinde, gözü so- adalarından Bal: 
le.akta, kulağı kapıda, bekliyor, bekliyor; adasıdır. Oranın 

heyheyler bastırdıkça bastınyor. halkı hfıla 2000 se. 
Nerede bu bdm? •• Sakın bir kazaya ne evvelki Hindu_ 

Al Capone bugün Amerikanın 

en azılı haydutlarının sürüldüğii 

"Şeytan adası,, nda 1 numaralı "Mo. 

del hapishane,, de yaşamaktadır. Bi-: 
zamanlar haydutların 1 numaralısı 
olan Al Cc-pone, şimdi 1 numaralı 
model hapishanede haydutların akL 
betine model oluyor. 

Son senelerde Amerikanın en 
meşhur haydudu Hauptmanndı. Bu, 
henüz kulaklarda çınlamakta ve ha. 
trrlatıJması için hiç bir izahata lüzum 
gös~rmiyen bir isimdir. 

Bundan on sene evvel ilk defa o. 
Jarak tayyare ile Amerikadan Avru
paya geçerek \-ütün dünyada meşhur 

olan tayyareci Miralay Lindbergin 
ismile birleşen bu haydut, en tüyler 
ürpertici bir canayet işlemişti: 

Tayyareci Lind~rgin 3 yaşındaki 
çocuğunu kaçırarak öldüren llaupt_ 
manrn muhakemesi tam bir sene sür~ 
dü. Karar verildi, nakzedildi. Uze_ 
rindeki şüpheler hazan fazlalaştı. Ba_ 
zan masum olduğu ileri sürüldü. Tek
rar muhakeme edildi, tahkikat iler. 
letildi ve en n iha yet ida-na mahkum 
edildi. 

lngil~re, haydutları itibarile pek 
fazla meşhur değildir. Fakat Leo_ 

pold Harris ismindeki bir haydut ln. 
giliz haydutlarının kralı ünvanını 

alac.ak kadar müthiş facialara amiJ 

olmu~, bir kaç kere kaçarak kurtul. 
muş. en nihayet yakalanmıştır. 

Leopold Harris bugün hapistedm 
ve cezası 1940 ağustosunda bitecektir, 

Hapiste bulunan 'meşhurlar,. ara.. 
sında bir de kadın vardır ki, koca. 
sının yüzünden onun da ismi büyü)[ 
bir vakaya karışmış ve gene o yüzden 
hapse girmiştir. 

Bu, Fransada büyük bir rezalet 
çıkaran ve sonra ölerek arkasında 
hala çözüJemiyen bir sır bırakan ma~ 
liyeci Staviskinin karısıdır. 

Arlette Staviski, hadise ile alika~ 
dar görülmüş ve muhakemeye başla. 
mak içi;,_ tahkikatın neticesi alınınca .. 
ya kadar hapiste kalmıştır. Hadise.. 
nin tahkikatı tam bir sene sürmüş ve 
ancak geçenlerde muhakemeye baş.. 
}anılmıştır. 

lngilterede en "büyük., haydutla.. 
rın bulunduğu bir hapishane vardrr1 
Dünyanın en zengin mahpusu da bu,. 
rada bulunmaktadır. 

Bir zamanlar 30 milyon lngiliz iL. 
ralık bir adam olan Clarence HatrY, 
L-;mindeki bu milyoner iflas etmiş ve 
hileli iflas yüzünden mahküm olmuş~ 
tur. 

1929 da on dört sene hapse mah. 
kt1m olan Harty yedi sene daha mah. 
pus hayatt yaşıyacaktrr. Bugün, e
linde ka1an malından kendisine an. 
cak ayda ;; şilin gelir gelmektedir. filin uğramıasm... Bir araba maraba, ıü- Meşhur kadın ro- lann fıdetlerini ta_ 

rücü mürücü beygiri çarpıp.. mancı Viki Baum kip etmektedirler.-------------------------------
Yüreğini asıl burgulayan, batka nok- ''Grand otel,, isimli meşhur roma. 

ta.. Battan mı çrktı. denin? Yannın ah- nın müellifi Viki Baum, Kolamboya 
ret cihetini bırak, bu yolun dünyadaki geldiği zaman bulduğu bu dünya 
kaazıı beliaı çoktur. Batı böyle bir der- cenneti hakkında demiştir ki: 
de mi ...-dı acaba? "- Orada seyyahların görmediği 

Etrafına tutuna tutuna, zor zonına yerleri gezdim. Bulduğum güzellik, 
minderinden kalkıyor. Seke seke atağı

güneşli göklerde, hurma ağaçların_ 
ya iniyor. Sanak sarsak kapıdan çıkıp 

da, göllerde ve ırmaklarda değildi. 
bwıııvay caddesini boyluyor .. 

Ben, o dünya cennetindeki güzelliği Dört yol ağzında. Aksaray karakolu-
nun önünde, (ne yapayun.?. Ne ede- mesut bir halkın kalbinde buldum. 
yim?) diye alık alık etrafına bakınıp Bununla beraber, Avrupalı kadın 
dunırken yere yrlabveriyor.. müellif, bu dünya cennetinde uzun 

Oranın en civcivli aaati. Ortalık bin boylu kalamıyacağmı anlamış ve me
bir ayak •• Görüyorlar, başına toplam- deniyete avdet etmiştir. 
yarlar. Yerini, yurdunu söyliyecek hal- Bu münasebetle Bali ada.qı hakkın-
d d vil da mallimat verelim: Bu ada Cava. e eg .• 

Tanıyanlar çıkıyor: nın şarkındadır. Yerlileri heykeltraş_ 
- Muratpafa cam.isinin karşısmdalô hk ve demir işlerinde gayet m:ıhir. 

Hacı berber!.. dirler. Adanın başhca mahsulleri 
- O yahu, kansının hesaplannı müş- pirinç, tütün, pamuk, kahve ve 

terilerinin suratında çetele tutan dız- şekerdir . 
pllı! 1917 senesinin kanunusani ayında 

- Bırak nallan diksin, dünyadan bir bir zelzele olduğu zaman, burada 500 
kodot eksik olsun!.. den fazla insan ölmüştü. 

işaretler: 
-,, -- ~ -- ~ 

Iokılip ve sanatkar 
Sadri l!rtem 

inkılapçı memleketlerde san'atın ne girebilir.Cemiyet demek olan sanat 
halletmek mecburiyetinde kaldığı karlarla gene cemiyet demek olan in 
mühim bir mesele vardır: kılap, ruhta, idealde, hayatı anlayış

San'at ile inkılap arasındaki mü -
nasebeti tayin 1 

inkılapların büyük heyecanlar ge
çirdiği devirlerde san'at hazan 
asıl huviyetini kaybederek bir 
davanın parçası halini alır. Bazan da 
san'at ile inkılaplar arasında müte • 
madiyen bir zıddiyet havası eser . 
Miicerret güzeli ayıran san'at ile re
alitenin ta kendisi halini alan inkılap 
hareketi arasında aykırılıklar göze 
çarpar. 

• * • 

ta bir birlik yapabilirse san'atm ha • 
rikası, san"atın inkılapçı, davacı hü· 
viyeti ortaya çıkar. 

• * • 
Kaliteye giden, kaliteli eserlere 

susayan ve inkılabının hedefi kalite 
olan bir memlekette yaşıyoruz_ 

llimde . kalite, san' atta kalite, işte 
kalite emelimizdir. Binaenaleyh in -
kılapçı san'at davasında san'atm hü
viyetini her şeyden önce tebarüz et
tirmek, üstünleştirmek de inkılabın 

kendisine hizmet etmektir. 
le!: ...... Ş...... • ( Ar1ı'..ast var) 
~;:~ ayağını kır meleğim. -------------

inkılap giinlerinin tozu dumana 
karıştıran havası içinde san'at hazan 
bir tahrik vastıası haline girer. Bu 
tahrikin hizmeti olduğu müddetçe 
siyasi manası vardır. Siyasi faaliyet
lerin birinci planı işgal ettiği müd -
detçe san'at ikinci planda siyasetin 
aleti halini alır. Bunun her yerde gö
ze çarpan bir mahzuru vardır. İkin· 
ci plana geçmeyi kabul eden san'at 
kalitesinden çok fedakarlık eden bir 
san'at halini alır. 

..Medeni milletler seviyesine çık· 
mak .. şiarını kendine hdef edinen 'bir 
insanlık basit politika çığırtkanlığın· 
dan elbette ki memnun olmamak ge
rektir. 

ıt-~~ lQeliın, bir piyadeye binelim. 1)1~!4._. _ 
-~ ~eı·lflvup küreklere ben geçerim; I ~ 

....... ~ Uııe do&-. -1-f ~ -~~ ....... a~ ........ 
~ ~l>lda ilQ araba ~viıeyim. ön.de-

' k·len ıultannn, arkadaki fayton 
'-!~,()len, hıe dıtma çıkıp kırlara 

bo ..... 
'°11 -.1• ~IU!tQ •• J 
~ ... " ~ soy emek limnsa, bot ye-
ltt~ .:::, almak caiz değilse, Ha
t\it .. t\ı l'ot f sının o zamana kadar 
b~ •ndrkçrlık. Uzaktan uzağa 

aı. , ftir-...J_ • 
~~ çiJeı - .. "UCU?\a ve yan çızme.. 
\}1) ~~ t çdanamı,. Bu gidi~e 
1'l ~~ t~ calc: fakat kendini denk 
itli~ L_ '-at daha gelmemiş olacak 
1' tQfo. il~ Öfkeli öfkeli arkasına dö
~l~~ .: Yiizle ve sinirli bir tavır
~~!) d tan~dığrnız makulelerden 
~:" gihı takipçileri ba§~ 

u:voe-. 

.. - -
Kamyonun vazifesi 
y oU!an büyük l>rr cenaze alayı ge

çiyO'T'du; zenginlerden birine ait ola. 
oaktı. Cenaze arabasının arkasından 
pencerelerinden çelenkler sarkan S'lra 
sıra otomol>ilZcr geli1Jordu; her 11.a.s-ıı.. 

sa yolun bir dönemecinde lnmların a
rasına bir boş yük ·kamyonu da kan§. 
mıştı. Kaldırı.mda durup alayı SC'IJT'C

den iki arkxıdaştan Şehir meclisi. dza.. 
sından Adalı Avni kamymıu göstere. 
rek, yanındak"i Refik Ahmcdc: 

- Bu ne diye bu alaya girmiş1 
dedi. Refik Ahmet cevap verdi: 
- Merhumun günahlarını ta§ımak 

üzere getirtmi§ olacaklar! 

Banyo mevsimi 
geçti mi? 

Deniz banyosu
nu siz çoktan bı

raktınız. Avrupa_ 
nın bir çok mem_ 
leketlerinde kış 

başladı bile... Fa. 
kat bu İngiliz kr. 
zı, üzerine yün 
elbiseler giyecek 
kadar hava soğuk 
olma.qına rağmen 

her günkü soğuk 

deniz banyoı;ıun11 

almnktan çekinmi 
yor. Az ~onra ma_ 
yosile suyun için-1 
de olacaktır .. 

Seviyesi düşünce o inkılabın di • 
namosu olmaktan çıkar, bir fuzuli 
halini alır. 

F u::uli halini alınca san• at kolay, 
basit bir işmiş hissini bırakır ... 

Kaliteli san'at da inkılabın emri-

Ne bir tabloya bir bayrak taka • 
rak, inkılap san'atı, ne de biraz po • 
litika çeşnisi koyarak bir eser vücu • 
da getinneğe imkan vardır. 

inkılapçı san' at her şeyden önce 
bizde halis san'at değerine sahip o • 
lacaktır. San'at mücerret olmadığına 
göre bir cemiyetin malıdır. O cemi· 
yetin içinde olup bitenlere karşı la • 
kayt kalamaz. 

inkılapçı san'attan bunu anlıyo
ruz. Yani hayatın heyecanı ve re • 
alizmi san 'at adamının ruhundan bir 
imbikten süzülür gibi süzülecektir. 
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Gazi Antep 
Yavaş yavaş çok güzel bir şehir oluyor 

Uşakta da Şehir Meclisi 
toplantııarı epeq hararetıi geçti 

U şakın umumi manzara 'Zarından bir görii:nüş I 

Uşak (Hususi) - 1 Teşrinisani 936 İcraat raporunda, yapılan ve yapı-
pa.zartesi günü saat 14 de Uşak şehir lacak olan işlerin öz ve esaslan çok 
meclisi kanuni toplantısıru belediye giirel belirtiliyordu. 

meclisi salonunda ve 23 üyesinin bu- UŞAKTA SPOR HAREKETLERİ 
lunmasile yaptı. Daha on gün evvelin-
den bu toplantının hararet ve heyeca
m üyeler ve hemşeriler arasında his
solunmağa başlamıştı. 23 üyenin de 
hazır bulun.mu.~ olması heyecanın en 

Uşak (Hususi) - Şehrimizde spor 
hareketleri bir aydanberi çok hararet
li bir şekilde devam etmektedir. Ata
türkün bUstU turnuvasmm birinci 

mUtebariz bir nümunesi idi. Seçimlere devresi bibnek üzeredir. 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12,80 plWa Türk musiklsl. 12,50 ha
vadis. 13,015 pIAkla haflt müzik. 13,25 14.,00 
muhtelit pla.k neşriyatı. 

Akşıı.m n~rlyatı:: 

Saat 18,30 PIAkla dans muslkfsi. 19,30 ço. 
cuklara masal. l. Galip tarafından. 20,00 Rı. 
!at ve arkadaşları ta.rafından TUrk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,30 Safiye ve arkadaş. 
lan tarafından Türk musildsl ve halk §arkı. 
sı. 21,00 orkestra. 

1 - Suppe: (Erkkesiz 10 kız) uvertür. 
2 - Tchaikovskl: (Onejin) vals. 
3 - Mendelsohn: (Bir yaz gecesi rUya.sı). 
4 - Gabrlel _ Maris: (Melodi). 
5 - Drlgo: (Arleken!n milyonları). 
6 - Kalman: (Sirk prensesi) operetinden 

parçalar. 
7 - Slede: (DUğün alayı) Entermezzo. 

VARIN 
öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,80 plA.kla Türk musikisi. 12,150 ba 

vadis. 13,015 pla.kla hafif mUzik. 13,25--14,00 
Muhtelit plA.k neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PlAkla dans muslkisL 19,30 
konferans: Doktor Salim Ahmet tarafından 
20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
TUrk musikisi ve halk şarkılan. 20,30 Türk 
heyeti. 21,00 Operet temsili: Şehir tiyatrosu 
artistlerinden Bedia Vasfi Rıza ve Hazmı 
tarafından {Saz ve caz) operetinin 3 üncU 
perdesinden bir sahne. 

21,30 Orkestra: 
1 - Suppe (Köylü ve §&ir) uvertür. 
2 - Slbelius -(Vals tr18t). 
3 - Eugen D, Albert: {Entennezzo). 
4 - Gounod (Fe.ust) operasmde.n parça 

ıar. 

5 - Haydn (Askeri senfoni). 
6 - Delibes (GoppeUa, Dana ve saatler) 

Vals. 
7 - Ch.rfstlne (Madam) operetinden par 

çalar. 
Saat 22,00 Solo pla.k. 22,30 Ajs.ııs ve bor 

sa haberleri. 23,00 Son. 
başlanmazdan önce belediye reisi 
Hakkı Can doğan üyelerin ilgisine ha
raretle teşekkür etti. Seçimler netice

Son maçta Ergenekon ve Gençler- !'ml _____ ...,. ___ _, ___ --t 

si şöyle belirdi. 

Meclis birinci reis vekilliğine Nu
rullah Yörük, ikinci reis vekilliğine 
Mehmet Uluğ, katipliklere de Osman 
Kurtuluş, Asım Kabadayı. Da.iı:nt en
cümene: Yusuf Aysal, Ahmet De
mirci, Nurullah Yörük . Bütçe encü
menine: Yusuf Aysal, Hamdi Özkı

rrm., Mehmet Torlak, !brahim özer, 
o .. =au. -oauı.c.n. ı et.KıKı nesap encu-
menine: Yusuf Aysal, Asını Kabadayı, 
Mehmet Torlak seçildiler. 

Riyasetin bir yıllık icraat raporu 
okundu. Raporun leh ve aleyhinde söz 
alanlar arasında ba§ta. belediye reisi 
olmak üzere Yusuf Aysal, Hakkı Yt
lancı, Orhan Kamil Kabalak bulunu
yordu. 

Bu kısım çok hararetli görüşmelere 
vesile olmuş neticede belediye reisinin 
verdiği mukni ve etraflı izahat kaf.i 
görülmüş, raporun tasvip ve tasdiki 
kabul edilmiştir. 

birliği karşılaşmışlar seri ve güzel T k Pasart.esı SALI 

bir oyundan sonra Gençlerbirliği 2-1 a Vİm 9 II. Teı. I0 JI. Teş. 
üstün gelmişlerdir. ======! 2J Şaban 24 Şaban 

Büyük ve ulusal bayramımızda GUn do8U§u 6 41 6 42 
Cumhuriyet kupası için adı geçen ta- Gtın batışı 16,58 16,57 
kımlarmıız tekrar karşılaşmışlar maç Sabah oamuı 6,00 6 OI 

· çok heyecanlı ve ala.kah bir şekilde ogıe namaz> 1 1 58 1 1 58 
Ddndl ıı.ıwıazı 14,40 I 4,39 

devam etmiş Turan teknik bir oyun A.lqıam namazı ı 6,58 I 6.57 
oynamasına rağmen 1-0 mağlup ol- Yatsı namazı 18.8 I 18 30 
muştur. lmaak 4.59 5,00 

Cumhuriyet kupası final maçr için :::::::::: 3!~ 8~~ 
l!..rgenelfon ve Gençıerbirliği ta.kffilla- ._ _____________ mm:ı_. 

rmıız binlerce seyirci önünde karşılaş
mışlar Gençlerbirliği haklın ve gil2.el 
bir oyunla ve 6-1 gibi büyük bir sayı 
farkı ile Ergenekonu mağlup etmiş ve 
(Cumhuriyet kupasına) hak kazanmış
tır. 

·Büyük bayramın hatırasını taşıyan 
kupa stadyomda ve seyirciler önünde 
Halkevi başkanımız Yusuf Aysal tara
fından törenle Gençlerbirliği takım 
kaptanına verilmitşir. önümüzdeki 
haftadan itibaren Atatürk büstü tur
nuva maçlarına devam olunacaktır. 

cukla.rı çalıştırılmış, bu suretle iki ay
rı kazanç temin edilmiştir. 

Halıların teşhirine memur olarak 
Ankaraya gelen Sivas sanatlar evinin 
müdürü B. Rasimin bu hususta verdi
ği izahat Sivas halıcılığı hakkında. bi
zi tenvir edecek ve sevindirecek bir 
mahiyettedir. B. Ra.sim diyor ki: 

Gaziantep çok güzel bir şehir oluyor 

- Sivas halıcılığı ötedenberi mem
leketin her tarafında ve hatta A vru
pa ve Amerikanın birçok pazarların
da. tanınmış ve rağbet bulmuş bir hü
viyet taşır. Sivasta halıcılık pek eski
dir. Umumi harbe kadar halıcılığmuz 
geniş bir şekilde ve verimli bir yolda. 
ilerlemekteydi. Um.uıni harp, Sivas 
halıcılığını çok sarstı ve adeta orta
dan kaldırdı, denilse, yeridir. Umumi 
harpten biraz sonra Sivasta. halıcılığın 
canlanması ve inkişafı için iki şirket 
teşekkül etti. Bu şirketler bir müddet 
çalıştılar. Fakat 1928 den sonra baş
layan beynelmilel malt kriz, şirketle
rin bu yoldaki ilerlemesinin önüne 
geçti, dış pazarlar kapandı ve iç pa
zarlarmuzda ise koruyucu bir hareket 
yaşayamadı. Bu hal nihayet 1930 da 
her iki şirketin de kapanmasını intaç 
etti. 

Gaziantep (Hususi) - Belediyemiz 
çalışmalarına muntazaman devam et
mektedir. İnşa etmiş olduğu me.zbaha, 
bağırsakhane, hal, toptan meyve ve 
sebze satış yeri ve buz l.?abrikasmdan 
senede yetmiş bin lira varidat gelmek
tedir. Araz tabir olunan pazar yeri 
diraeltilıniş, direkçi ve bıçkıcılar için 
28 dükkanlık bir çarşı kurulmuş, ayar 
saati dikilmiş, hüküm.et caddesini as
falt döşetmiştir. (1400) metre uzun
luk ve (20) metre genişliğindeki bul
varın bir kısmı da asfalt yapılmış, şe
hitler Abidesinin etrafında bir park 
vücuda. getirilmiştir. 

Bütçesi 165 bin lira olan belediye, 
muhasebecisinin çalışmalarile varida
tını arttırmıştır. Varidatın ilk üç ay
da kırk bin lirayı geçmemesi lazım 
ken (53) bin lirayı bulmuştur. Yıl 
sonuna kadar iki yüz bin lirayı teca
vüz edeceği anl~ılıyor. 

Antep, çok mühim bir derdinden 
daha kurtuluyor. Asırlardanberi ih
mal edilmiş olan iyi ve temiz su ihti
yacını bugiinkU belediye temin etmiş
~ir: Belediyeler bankasından yapılan 
~stıkrazla tesisat (240) bin liraya 
ıhale olunmuştur, Şirket mensupları 
bu hafta içerisinde gelerek işe başla
caklar ve tesisatı bir yıl içinde sona 
erdirereklerdir. 

Su 11 kilometre mesafeden demir 
borular içinde şehre getirilecek ve 
toplanacağı iki havuzdan taksim olu
nacaktır. 

Mimar Yansen asri mezarlığa ait 

plaru önce vermiş olduğu için inşaata 
başlanmıştı. Mezarlığın lüzumlu kısmı 
hemen hemen bitmiştir. Ölü defnine 
yakında başlanacak ve eski mezarlık 
yeri bahçeli evler meydana getir
mek şartile ucuz fiyatla satılacaktır. 

Şehir haritasını müteahhit ikmal 
etmiştir. Yansen şehir pJanmı 937 yılı 
içinde teslim etmiş bulunacaktır. 

A. E. Toksorı 

Kücük sanatlar ve 
eı1şleri sergis;nde 
Sıvas halıları 
Ankara (Hususi) - tktısat vekileti 1 

tarafından birkaç gün önce An.karada 
servi evinde açılan küçük sanatlar ev 
elişleri sergisi birkaç gün içinde bir 
çok vatandaşlar tarafından Ziyaret 
edilmiş ve serginin gerek dekorasyonu 
gerekse teşhir edilen mill1 sanatlara 
ait çeşitli eserler derin bir alaka uyan
dırmıştır. 

Sergide te~hir olunan milU sanat 
eserlerimiz arasında Sivas hahları, ay
rı bir hususiyeti haiz eserlerden bir 
kısım te~kil etmektedir. Serginin bu 
kısmında Sivastan gönderilmiş en 
mutena ve zarif desende on kadar ha
lı bulunmaktadır. Bu halılar, Sivas 
sanatlar evinin imalatından olup 44X 
44 kalitesinde ve çeşitli boydadır. Ser
~idc tc~hir edilen bu halılar, Sivas 
hususi idaresinin fedakarlıklarile do
lu örnek bir teFıebbüsüyle kurulduğu 

atölyede iı:ılenmiş ve bilhassa bu işte 
Sivasın şehit yavruları ve yoksul ço-

Sivas halıcılığı ikinci bir tehlike içi
ne düşüyordu. Vaziyeti yakmda.n tet
kik eden Sivas umumi meclisi, halıcı
lığın ölmemesi için yeni bir tedbir ola
rak, hususi idarenin yardınıile Sivas 
sanatlar evine bağlı olmak i.:zere bir 
halıcılık atölyesi açmağa karar verdi. 
ve hemen tatbike geçildi. Atölyede 
kurulan tezgahlar calrştıkça bir taraf 
tan da eleman yetiştirildi, diğer ta
raftan haltlar kalite itibarile ıslah 
edildi. Daha iyi desende ve da.ha iyi 
kalite de halrlar imal olunmağa ve 
bittabi birçok d:ı siparişler almınağa 
başlandı. 

Fakat bu i~te ticaretten ziyade Si
vas halı sanatmın inkişrl'.'ı ön planda 
düşünüldiiğü için fazla kazanç istenmi
yerek halJlann nihayet maliyet fiat
larile satışları prensip olarak kabul 
edildi. 

Bugün atölyemizde mühim sipariııler 
mevcuttur. Otuz dört büyük tezgah 
bir arada çalışmaktadır. Ba~larmda 
en salahiyetli ustalar vazife almıa bu-j 
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YAZAN: 
Agatha Christ:ie 

/ngilizceden çeviren: J 
V. G. ( 

"Nazarı dikkate alınacak bir çok[ 
şey daha var: Misters Hubbardm sün· 
ger torbasını oraya koyması, Mısters 

Armstrongun annesinin adı, poli!ı hafi
yesi Hardmanm çalışma tarzı, prenses 
Dragomirofun küçük adı, Macar Kon
tunun pasaportundaki yağ lekesi, Raçe
tin odasında bulduğumuz kağıt yanık
ları hakkında Mak Kuinin söyledikleri. 
O diyor ki kağıdı Raçet yakmış. 

mahsus dökülmüş gibi yağ da:ır.latrI!lfl l 

Puaro bunları anlatırken Bukla dok
tor, gözlerini açmışlar. dikkatle onu 
dinliyorlardı. 

Polis hafiyesi, nihayet: 
- Bütün bunlar sizin de zihninizi bi-

raz kurcalamıyor mu? diye sordu. 
Buk, gayet sakin bir halde: 

- Yol dedi. 
- Siz, doktor? 
- Vallahi, ne demek istediğinizi pek 

iyi anlayamadım. Bununla beraber Buk, 
Puaronun sözlerine büyük bir alaka 
duymuştu. Masanın üzeriqdeki pasaport 
!arın arasından Macar Kontunun pasa
portunu buldu çıkardı. üzerindeki yağ 
lekesini gördü: 

- Bu lekeyi mi söyliyorsun? dedi. 

- Evet. Hem bak pasaportun nere-
sinde. 

- Karısının isminin üzerinde ... Hem 
de tam ismin baş harfinin üzerinde 
Ama bunun manası ne, onu ha.ta anla
yamadım. 

- Acele etme, anlarsın. Şimdi gele
lim odada bulduğumuz kadın mendiline. 
Biraz evvel de dediğimiz gibi, yolcula
rın içinde isimlerinin baş harfi H olan 
Uç kadın var. Misters Hubbard, Hermı· 
yon Debenham ve Hildegard Şmit. Bu 
mendili bir de başka cihetten gözden 
geçirelim. Bu güzel, ince işlemeli men
dil lüks bir mal. Paristen falan alınmış 
bir şey olacak. İsimlerini nazan itibare 
almlldan düşünelim: Yolcuların arasın
daki kadınlardan kim bu bahalı, mendi
li alabilir? Herhalde, babayani bir kıya
fette giyinen Misters Hubbard değil. 

Mis Debenham olamaz: Çünkü bu kabii 
İngiliz kadınları iki yüz franga böyle 
şık bir mendil almaz, sade, fakat sağlam 
mendil kullanır. Trende iki kadın vaı 
ki bu mendil onlarındır diyebiliriz. Bun
ların biri prenses Dragomiroftur. Hal
buki onun küçük adı Natalya. Kalıyor 
bir Macar Kontesi. Onun da küçük adı
nın baş harfi... 

Puaro durdu ve pasaportu göstere-
rek: 

- ... Silinmiş, dedi. 
Buk pasaporta dikkatle bakarak: 

- Baksana, dedi, okunuyor işte: 

Elena. 
Puaro: 

- Görmiyor musun, dedi, E ne bi
çim yapılmış? H, E şekline konmuş ve 
He hecesinin e si, E nin içinde kaybedil
m.i~. 

Buk: 

- Demek istiyorsun ki, bu ismin as
ır Helena imiş de, Elena yapmışlar? .. 

- Evet. Kalem oynattldrğr belli ol-
masın diye de üzerini kirletmişler 

lunuyor. Desen örneklerinde eski şark 
halılarından istifade edilmektedir. 
Boyalarımız Hereke ve lsparta boya 
imalathanelerinde yapılıyor. Halıları
mız umumiyetle ince elyaflı yündf'n 
imal olunmaktadır ki; bu çeşit yün 
halılar için en değerli yünlerdendir. 
Siparişlerin çokluğu, bizi stok mal 
bulundurmaktan menetmektedir. Si
pari~ler doğruca ~anatlar evi müdür
lüğüne gönderilir ve bedelinin dörtte 
biri peşin ödenir. 

Son zamanlarda vilayetimize gelen 
değerli ve tecrübeli yeni valimiz B. 

lar. 
Puaro durdu. Buk onun fikrini pe 

kabul etmiş gibi görünmiyordu. 
Puaro devam etti: 

- Bu şüphemi kuvvetlendirecek bar 
ka bir delil daha aradım ve buldum: 

"Hani Kontun odasında bir bavul(. 
üzerindeki etiketin yeni yapıştırılmış 0: 

duğunu görmüştük? Siz buna eheınııı1 
yet vermediniz. Halbuki ben iyice ba~ 
tım. Ne gördüm, biliyor musunuz? J3 
etiket, Kontesin ismi yazdı olan baf 
ka bir etiketin kenarına yapıştmlınıtll 

Buk: 
- Evet, dedi, biraz inanır gibi ol~' 

yorum. Yalnız, Kontes Andrenyi.. 
Puaro arkadaşınm sözünü kesti: 

- Şimdi bir de meseleyi başka .. 
zaviyeden tetkik edelim. Katilin b\jt , 
planlarını tatbik etmesine kar mani "' 
muştur. Bu muhakkak. O halde, biri 
için kar, yağmadığını ve trenin yotuıı' 
devam ettiğini düşünelim. Ne olacatcl' 
o zaman? 

"Cinayetin farkına belki İtalyan lı~ 
dudunda varılacaktı. O zaman i§e ~o~ 
müdahale edecekti. Tahkikatta, bit 
yaptığımız gibi, yolcuları sorgudan g~ 
çirecekler, eşyalarını arayacaklardı. el 
zaman, kondüktör elbisesi bulunuıı 

1 
katilin, tren Brod'da durduğu zatJ18 

kaçmış olduğu düşünülecekti. 

"işte, katil böyle bir plan kunnu~ı; 
Fakat, karın yağması ve trenin bur' fi 
duruvermesi bu plaru altüst etmiş if 
katilin trenden kaçmamış olduğuna ~ 
katiyetle inandırmışur. 

Buk: 

- Peki, dedi. Hadiseyi bu sur~ 
izah etmek mümkün. Fakat, mend1 r 
bu işte ne rolü var, onu bir türlü a1111 

madın. ~ 

- Dursana işte, döne dolaşa oı'J.ı'. 
geliyorum. Yalnız, daha söyliyecekl ~V 
var. Evvela, o tehdit mektuplan pOı!ıı' 
şaşırtmak için uydurulmuş bir §e1 ~ 
ibaretti. Hangi polis romanın.t açsaJ1 d' 
mektuplara benzerini bulabilirsin. t 
lardan birini kopye etmişlerdir. Esa9'ıı" 
bu mektuplar Raçeti korkutmuş f 
dur? Hayır. Hardmanm anlattığına 
re, Raçet mektuplardan ziyade, e~ 
denberi tanıdığı düşmandan korktl~ıl' 
du. Bu düşmanı da gayet iyi tanı:Y0 l 

"Raçetin. o mevzubahs olan n:ıelıt I 
lardan başka bir mektup aldığı rnııll ~ 
kak: Armstrong meselesine ait olaı' ~jr 
bizim yanık parçalarım bulduğuı:ıııı• 6t 
mektup. Bu mektup ona, eğer da~a gl' 
renmediyse öğrensin diye, kendis1f1C: &"' 
len tehditlerin sebebini bilr"ri:Y0;jjle 
Onun için bu mektubun polisin e 
düşmemesi lazımdı. ıır 

"Katil, bu düşünce ile, mektubıl 
11

(f 

ml"n yakıyor. Fakat, yandıktan 50 ıf 
kU"ieri savrulmayan bu mektubtJ11 

1r 
parçasını elimize geçiriyoruz ve oleıl &1' 
ruz. O zaman, katilin p18nı bir ker~,f 
ha bozulmuş oluyor: izini kaybt 0ır 
için yaptığr bir teşebbüste muvaffal< 

mıyor. ~ıi 
"Katilin bu trende bulundıl 10ıı' 

Armstrong meselesile de alakaııı :ci'' 
ğunu düştinürsek varacağımız 11 

ş~ıdur: ti' 
.1 sile 

"Bu trende, Arrnstrong aı e 

mast:ı bulunan birisi var. 'tfı~ 
. ırt şı ,.a 

"Bu da burada kalsın, gdelı pir 
başka delillere. Bunların arasında.~ {iti' 
telindt>n bahsetmiyeceğ1m. Çünl<il1:11&e~ · te · fi' rinde çok konuştuk onun. Pıpo • 111e .J 

başka iki delil daha var. :Cv\felııarfi f' 
dil. Bu mendil, isimlerinin baŞ !ı ıı ~O' 
olan bütün yolcuları şüphe altt~;t<I'~ 
yuyor ve bu mend:li cinayeti işle 1 (l(' 

yerde dü§ürmilş olmalarına ilttirılıı 
diriyor. 

1(11'' Nazmi Toker, atölyeyi genişletmek ( ArT:ası t ·- / 

tasavvvurundadır. Bu takdirde fazla. ~ 
mal işlemek ve bittabi bazı mühim -----------~ 
yerlerde acentalar tetis etmek imka- ye" ı rt W jy- t 
ru bulunmuş olacaktır. Bu vaziyet bi- ~ 

zim bugün tatbik edemediğimiz birc;ok 
arzularımızmda husule gelmesine ya
rayacak, bilhassa Sivas halılarına me
raklı olanların hu halılardan her va
kit tedarik edebilmelerini de kolay
laştıracaktır. 

POLiKLiNiK il'·ı~ 
f1'li!1 1: 

Ayhk tıp mecmuası Po 
1 tıı"'"ı1't: 

ikinc:teşrin sayısı bir çok. tiş!Jt e 
doktı>rlarımızn yazlarile ın 
miştir; ta vsi~e ederiz. 

il 
lı 



ı Bir harp ihtimaline karşı t \-
t - ~l, 
ı Fransa lsviçre hududunu 

\ V AKIT Propaganda servisin-
~ den: 
6 

ta k · m ediyor 
Almanlarla bu sefer Belçikadan değil \ 

ır lsviçreden taarruz ihtimalleri varmış f 
1 - Türk evlatlannın i§siz kal

mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

f 

lr.gilizce Niyuz Kronikl gazete.si sınırlarına kadar uzanır. 60,000,00tı ~ 
>'azıyor: İngiliz lirasına mal olmuştur. Geçen ~ 

Fransız harbiye nazırı Dalady~ 
lttebuslar meclisi ordu cncüm~nim 
toplayarak hükumetin askeri müte. 
hassısıarın tavsiyesi üzerine ls\·i~re 
hududunun muhtelif kısımlarına bir 
tahkimat hattı inşa etmek üzere ol. 
iluğqnu bildirmiştir. 

sene bitmiştir. Ve inşası altı sene i 
sürmüştür. J 

Daimi surette a~keri garnizonlar]!\ Ei 
muhafaza altındadır. Geni~ yeralt·ı ::s 

kışlaları var.d~r. Bu kışl~lar~ zehirli 
gaz, l\fermı ı~lemez. 1 envırat ,·e 
yiyecek elektrikle temin edilir. J 

meccanen kabul eder. 
f ~siz kalmamak için bundan b

tifade ediniz. 

2 - Memur,kAtip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara· 
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçUk 
ilanlanndan istifade etmelidirler. 

• Umumi harpte Alman orduları ~ 3 - Apartıman, ev, otel, ha-
Bu tertibat, meşhur Maqlnot mil. 

daraa hattının bir temadisi olmıya. 
taktır. Mesela Basle şehri karşısında 
dUşen havnllnln muhtelif noktalarına 

ır lttiihim tahkimat yapılacaktır. Bura. 
lardan bir Alman istilası mümkün 
tÖriiiebilmektedir. 

Fransaya taarruz için bitaraf Belçi. ~ mam, irat, dUkkft.n, mağaza almak 
kadan geçmişlerdi. Yeni bir harp İ ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
vukulJ halinde harbi umumide Betçi. ~ işlerini gayet kolay ve en ucuz 
kanm Uğradığı akibete bu sefer f!'!. § bir §Ckilde temin etmiş olmak içir. 

: KURUN ve HABER gazetelerivirrenin uğraması ve Fransanrn bu s_ Maqinot hattı, Fransanın şad.: 
htıdudunda 2SO mil uzunlukta çelik 
"e betondan mürekkep uzun bir mii. 
dafaa tertibatıdır ki bunu tanzim et. 
~eğe yardım etmiş olan eski Franstz 
arbiye nazın l\laqinot adına izafe 

tdilıniştir. 
İsviçre hududundan J,üksemburg 

:ı: nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
cihetten bir taarruzla karşılaşmaı:ır ~ ra..ı: etmelidirler. 
ihtimal dahilinde görülüyor. Fran. § 
sanın İsviçre hududunu tahkime lü. ~ 4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
zum görmesi, diğer taraftan bitaraf ~ mobilya, radyo, gramofon ve her 

- nevi ev eşyası ve saire almak ve 
lsvi~renin siHihlanmak mecburiyetin. § satmak arzu edenler HABER ve 
de kalması hep bu endişeden ileri ~ KURUN gazeteleri ucuz ilSnlar 
gelmektedir. ~ sütunundan istifade etmelidirler. 

~======================= ~ Bütün bu arzularınızın temini 
Sömürge isteai yüzünden e 

A ı manya ı· ı e ı n g
0

1· ı terenin arası I ~ı~n v:~~at p:!~cae;a~:11~r~:~: 
= dir. İstanbul Ankara caddesi VA-

l k • • er °! KIT Yurdu. Telefon: 24370 a ç 1 m a u z e . . ~ııııın-11111llllftl1n11111111llllllll1111111ttlllllllt1Qıı111ııııııııııı1111 
fL.,lngiltere hükumeti, Berlindeki se. --------------- lstanbul Uçüncü icra Memurltığun-
'4CJ. 'te Londradaki Alman sefiri va. Bulgaristanda dan: 
8ttasıle, Alman hava nazın General belediyeler Vefaen mefruğ cihetinden paraya 
Gi>tingin son zamanlarda Almanya. çevrilmesine karar verilen ve tama-
:ııı hlüstemleke arzularına dair nu. Bulgar dahiliye vekaletinde teşe:<. mma yeminli ehli. vukuf tarafından 
1~larına Berlin hükumetinin dikka. kül eden hususi bir komisyon, bele. 1550 lira kıymet takdir edilen Gedik-
'""tl celbetmiştir. diyelerin gruplaştırılması işile meş. paşada Sarraç İshak mahallesinde Ti-

,., 1 k d D k·ı· · yatro sokağında eski 16 mükerrer ye • ..... Qeneral Göring aynen şöyle de. gul o ma ta ır. ahiliye ve ı ınııı 
""'Dtı· • ni 62 numara ile murakkam bahçeli "" gazeucilere vaki beyana tına göre • 
.... "lietbaht bir harpten sonra bizden komisyon bundan böyle köy ve şehir ve ki.gir bir hanenin ikide bir payı 
;"1llıan müstemlekelerimizt sulhper. beleriiyeleri kanununun tebdili hak. açık arttırmaya konmuş olup lO. 
eraııe istedimmiz için dünya bize 12·936 tarihine müsadif perşembe gü. 

'liil.,~ I!'>" kındaki projeleri lıazırlama~a başlı. nii t 14 d 16 k-.l-- daire · 
ı:._Qlnettar olmalıdır. .AlmanyaCla Jrf. saa en ya ~ mız. 
'""lllt yacaktır. de birinci açık arttırması icra 1'ılma.. > tre murabbama. 136 kişi düşü. ____ ..;...._ _________ _ 

~· lngilterede kilometre murabba. Kadıköy ! inci sulh hukuk 1ıakiml$. ~tırma bedeli mezkfır gayri men-
t 

13' kişi düşmekredir. Fakat a. ğindcn: kule takdir edilmiş olan kıymetten 
~a~i fark şudur ki İngiltere dünya. satışa çıkarılan hisseye mu.sip kıyme-

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. -
Posta T. T. Levazım Müdür .. üğünden: 

1 - idare ihtiyacı için satın alınacak (75,000) yetmiş beı bin la· 

ne (2) numaralı demirsiz porsölen fincan kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuıtur. 

2- Muhammen bedel (6750) ve muvakkat teminat da (507) li· 
radrr. 

3 - Eksiltme 16 - 12 - 936 tarihinde saat (15) de Ankarada 
Posta T. T. Umum Müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecekler 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarım 
§artnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çartamba günü aa· 
at on dörde kadar sözü geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

5 - Talipler resmi lazetelerin 7 - S - 936 tarih ve 3297 sa· 
yılı nüshasında çıkan talimatname ye göre müteahhitlik ehliyet\ v~i
kasım haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdüriyetinden, lstanbul
da Levazım Ayniyat muavinliğinclen pa~·asız olarak verilecektir. 

(1563) (2566) 
ııı~L. Oç_te birine müstemleke o1arak Kadıköyünde Misakı Milli sokağı 
""'•ı d Sam" s 9 N 1 tin yilz.de yetimiş beşini bulduğu tak .. ---------------------------
th 

11>tır. Hizim hiç bir seYl·miz yok. yanın a tayyareci ı · o. u 
'lt'.,, • dirde alıcısı ü.~de bırakılacağı aksi 

dükkanda kunduracılıkla müştakil halde son arttrranm taahhüdü baki 
lki ·· d Al ı"ken ahiren o"len Kirya

0

ko og~lu Yani· ta gun sonra a man propa. kalmak üzere arttırma 15 gün müd-
ıı0~da. nazırı Doktor G<ibels şöyfo ye ait: detle temdit olunarak 25.12.936 tari-

rc emişti : 1 - Mezktlr dükkandaki kundura hine tesadüf eden cuma günü saat 14 
Go .Eğer İngiliz gazeteleri G4!neral makinesi, alatı, kalıplar ve sair eşya den 16 ya kadar keza. dairemizde ya.. 
tııı. ~ltin nutkuna ham maddeleri sa. 12/11/936 perşembe günü saat 14 de prlacak olan ikinci açık arttırma.'3mda 
l'eb·~lntak suretile ihtiyacımızı gide. açık arttırma ile satılacağından istek· dahi arttırma bedeli satışa konan gay
bıı~ eceğimiz şekilde cevap verirse lerin mezklır saatte mahallinde bulun· ri menkul hissesine isabet eyliycn kıy 
bir ?tı terbiyesizce ve hakaretamiz maları. metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
'lllet~dia olduğu şeklinde mukabeleye 2 - Ölünün dükkanına tamir için surette satış 2280 numaralı kanunu. 

Ur oluruz.,, ayakkabı bırakanlannda 0 saatte ha- nun ahkamına tevfikan geri bırakıla .. 
dos?unun üzerine İngiliz hük6met!1 zır bulunmlan. cakhr. 
lııa~~"\ te ebbüsatta bulunarak1 Al. 3 _ öJüden alacaklı olanların ve Arttırmaya girmek istiyenler mez-
~Grıı~a_dakı muzayakaya Jngiliz hü. ölüye borçlu bulunanlnnn kanunu kur gayri menkule takdir olunan kıy. 
14areettJni~ sebep olduğu şeklindeki medeninin 561 inci maddesi mucibin- metin yüzde yedi buçuğu nisbctinde 
(!tıtı· Ierı kabul edemiyeceğini ihsas ce tarihi ilandan itibaren bir ay zar· pey akçesi veya ulusal bir bankanın 

ıştır. fmda hakimliğimize müracaat etme· teminat mektubunu vermeleri Hlzım .. 
ha:nıaşıldığına göre, Almanyay:ı leri aksi takdirde 569 uncu madde dır. 
liişrtı:a.~~eler redar-iki hususunu gö. hükmUnün haklarında tatbik olunaca- Hakları tapu sicillerile sabit olmı-
Celtıi ıçın lngilterenin - Milletler ğr. yan ipotekli alacaklılarla diğer alaka-
le......, ~etinde de ilan edildiği veçhi. 4 _ Mirasçılık iddiasında bulunan- darlann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
~Uko a7!ırlıklardn bulunduğu Alman Jarın da ilan tarihinden itibaren Uç bu haklarını ve hususile IIaiz ve masa-

ıtı~tine ·· ı ·1 • • • t t 1 • rife dair olan iddialarını ilan tarihin. soy enı mıştır. ay içinde muracaa e me crı ilan olu· 
l den itibaren 20 gün içinde evrakı müs ~---- Daily JJf ai ,den - nur. 

~ bitelerile birlikte dairemize bildirme-
leri iktiza ed~r. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Mezkur gayri menkul un nefsin .. 
den doğan birikmiş vergilerle vakıf 
icaresi ve tanzifiye ve tenviriyc rüsu

Büyükada Kaymakamlık ika -

metgahmm tamiri. 

istatistik Müdürlüğü için 10 ka
lem matbaa levazımı. 

Üsküdar T ephirhanesi Etüvün 
tamiri. 

Mecari Şubesi Kamyonuna ilci 
iç ve iki drı lastik "iç lastiğin beheri 
910 kuruft drt lastiğin beheri 92 lira 
35 kuruş olarak tahmin olunmuştur. 

Düşkünlerevi kazan dairesi ça
tısmm tamiri. 

Üsküdar Belediye Şubesi bina· 
ımm tamiri. 

Keşif ve muham. 
men bedeli 

273.64 

490 

64.11 

202.90 

89.42 

270.41 

Uk temi-
natı 

20.52 

36.75 

4.81 

15.22 

6.71 

20.28 

Yukanda ke~if ve muhammen bedelleri yazılı tamir ve malzeme ay. 

n ayn pnzal"lığa konulmuştur. Ke,if evrakı ve şartnameleri Encümen ka -

]eminde görülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen "tamirler için Belediye 

fen işlerinden vesika almak ~rttır." ilk tem:nat makbuz veya mektubi • 

Je beraber 10-11-936 salı günü sa at 14 de Daimi encümende bulunma
lıdırlar. (B.) (2741) 

mundan mütevellit belediye rüsumu ve ------------------------------. 

lstni Muhammen 

1 ........ lo bedeli 

~ -...... V ko bandajı 22233 lira 
agon 

43146 " " 

r·,1uvakkat 
teminat 

1657,47 lira 
3235,95 

" 

Saati 

15,30 
15,45 

resmitellfıliyc borçluya a!t olmak ü
zere bedeli miizayede<len tenzil edilir. 
20 senelik cvknf taviz bedeli müşteri. 
ye aittir. Daha fazla maJ\ımat almak 
istiyenler 19.11.936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için daircmfade 
açık ve asılı bulunduracak olan art
tmna şartnamesini ve 936/ 1453 numa
ralı dosyada mevcut ve mezkur gayri 
menkulun evsaf, mesaha, ve sairesini 
gösterir vaziyet ve takdiri kıymet ra. 
pom He bu husustaki malumatı ku
yudivC> ·i okuyup anhyabilcccklcri ilan 
olunur. 

(V. No. 19067) 

Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ye~ilköy Telsiz istasyonu ambarında mevcut iki makarada cem'an 

747 metre 3 X 10 milimetre 2, yüksek tevettürlü elektrik kablosu sa

tılmak üzere kapalı zarf usulile arttırır.aya konulmuştur. Arttırma 

20 - 11 - 1936 cuma günü saat15 de Galatasarayda İstanbul P. T. 
T. Başmüdürlüğü Alım, satım komisyonunda yapılacaktır. Muham

men bedeli 1257 lira 82 kuruş, muvakkat teminat 94 lira 34 kuruştur. 
Taliplerin kanunun tarifatı dairf'sinde vuecekleri teklif mektupları· 
nı o gün arttırma saatinden bir saat evveline kadar aynı komisyon 

Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şartnamesile nü
muney: görmek ve rr:uvakkat teminatlarını yatırmak İ!:in de çalışma 
günlerinde Başmüdürlük yazı i,leri kalemine müracaatları. (2505) 
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'ABONE ŞARTLARI 

lılemJelaıtlmlzde 700 GO 236 110 
Yabancı yerlere 1MO 12rı &00 l&O 
P09ta blrUgtne l 
ctrmıyen yerlere! 180 lllO llOO ıscı 

'l'Gr1dyen1D ber poeta merkezinde KUBfil"'a abone J&Zllı:r. 

YAZI VE YONE'.TIM YER/: 

ı.t&nbul. Ankara C&dtleal. ı \1 AhJ'I yuruu ı 

Telef o o 
\idare: 
lYazı !Jlert: 

TelgT&f adresi : K UHUN uta.rıt>uJ 

Poeta lrull18U N o te 
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- KURUN ~ı Dlşlerlnlzln kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sok mayınız. 
Gazeteml.ze göndertıen yazılar, gazete· j 1 

79 g1rmek için Uıe. zarfının köşesine lg•· 
ÇiinkU her mikrop ağızdan alınır. Ağız mlkroplarıoı Uldiirecek kıymetli 

sete) kellmeal yazılmalıdır maddeyi haiz yalnız: 
KarıılıJr UıUyen okurlar. mektuplanaa 

10 kuruşluk puJ koymalıdırlar. 

BasıJmıyaıı yazılan gen gOndermekten. 
Juy'ı11etatz yollanmıı mektuptarm ıçtne 

koııulaıı parala:-ın kaytıolnıaamdan, nan 
olarak çıkan yazılardan dolayı. direktôr • 
ıllk, tıatllne eoru eorgu almu. 

P~~-•r~~•Flf••F#ft 1 ~ ~/~ 1 w 1 1 ~ ~ 1 
Günü geçmİ.f aayılcn 5 lmruıtur 

Adre.::nı dcğt§ttren aboneler 25 kuruıı 
Oderler. 

Uazetemtzde çıkan yaı:ıtarla rt'11lmlerln 
ller hakkı -.ıt kf'ndlAI l(lndb 

~ ~,~~~·Al 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 

-......:,_·. . .Dl$ AGRILARINI 

NEVR.Ozi.NÇ48l/N NESER, 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

YALNIZ L' Ai IA ı A !#nan#ı M!C
~ rJ~YiJI ~~ff#ı!ftJfı ~~ı~~ 
11 i'i ?r~fs,H~ lY;fr,~t fi~ 

•v: 

~bah doKuzdan akşam 
saat be~' kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo~·. lşte; havalandınJ. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli blr 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinrle havası top 
lanrlırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye karlar 
yapılan pudralardan on 
defa <!aha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel hir 
tarzda yapışır cildi hem<>r 
hemen ""görünmez hir gijzpl 

lik tat ..... ası ile Kapıaı ve 
yüze tabii bir güzellik vt? 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

venneden ka!m adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu )em 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik puclra,, tabir 
derler. Artık .1e parlak hu
run, ne yağlı cilt görünrni
yecek, belki rüzgar, y3ğ. 

murun · terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat. sat 
ve sevimli bir ten görüne
r.P.ktir. 

Dün ve ~r: ~c?!k!l~a~dandır 1,
1r:::. !:~ !.~.::ı 

Fiyatı 35 kuruştur 1 uun v Fiyatı 25 kuru~tur ııanuu 1 

__ TiFOBiL-• 
Dr. iHSAn SAMI 

fifo ve par:ıtıfo hastahklanna tutut 
mamalı: için ağızdan ılının ıifo hap 
l andır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

DOKTOR 
Hüseyin Usman 

1Ş1KL1 ------·-------~ 
NEON 

REKLAMLARI 
Ucuz ve taksltBe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 
mütehassısı muayenehanesi: Laleli 

1 

~ 
Lütuf apartımanı. Saat 4-7 Y.e ka- ------------------
dar, Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası Negriyat Direktörü: Refik A. $e 
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