
lfeTclenburg canavarı 
balta ile idam edildi 

bur;chverin, 23 (A.A.) - Meklen. 
eftld ~navan namile maruf Se
da ~l q &abah hapishane avlusun. 
on iJf ta ile idam edilmiştir. Cani 
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537 1 ÇOcuk öldürmekle suçlu idi. '-----·--

Viqana .1Jeniden karışıyor 

Nazii;-Sta;h~;D\;;g' ın 
Şatosuna hücum ettiler 
Mütecav izlerden ikisi aldığı 

lardan öldü. 20 kişi 
yara

yakalandı 
-----------~~~~~~-li a beşi standa ki 
ltalyan ordusu 
~?dan ve Mısır için ciddi 

1
' tehlike teşkil eder mi? 

a abeşistanda, harp filen bittiği 
halde, İtalyan ordusu henüz 

tır. y _ana vatana iade olunmamış
ı:a erıı Eritre, Somali ve Trablus-\ 
nı?kt kıtaıarı da silah altında tutul-

adır. 

j'on İtalyan ve yerli, hepsi yarım mil
}{ ~ Yakla§an bu kuvvetlerin derhal, 

j'o~t 11~ı boşaltmalarına imkan 
ldiıı Ur. :Sır defa, Habeşistanın ilhakı, 
c etler cemiyetince, tasdik olunun-
a:va, v 

lecek ~Yahut İtalyaca kabul olunabi-
da.r b hır hal sureti bulununcaya ka
ga.ı hu .kuvvetlerin Habeş iilkesini iş
dan ~1nde tutmaları zaruridir. Bun-

di h~~ka, Habeşistanı fethedip ken
nııa ıne bırakıp gitmek, bütün kaza-

Clk \~UVaffakiycti, tehlikeye soka
beş ır hareket olurdu. Dağılan Ha
rind 0l'\iuıa~ı mensuplarının beraberle
"~ c e- tötürdUklel'i her türlü silahlıırı 
lllia eı:ıhaneyi toplamak ve asayi§i te
det ~· 1Sefer ordusunun bir mUd
ııın1 . a a Şarki Afrikada muhafa?A· 

ıcap etti . :o·... ren şcylerdendır. 
buatııger cihetten, ecnebi ve Türk mat 
dusu Oda, liabcşistandaki İtalyan or
icin ~~ın Sudan ve M1sırın emniyeti 
rnulll.l ır İehlike teşkil ettiği zeminind~ 
gölUn~alara rastgelinmektedir. Tana 
llÜlhar c, deniz tayyareleri için bir üs· 
le lef ~ke Yapılması da ayni mahiyct
bir t ~itlere uğramaktadır. Biz, böyle 

01,.... de didin bugün için hiç de varit 
·••a ı~ 

duau • ~ı mUtalcasındayız. İtalyan or· 

Viyanadan bir manzara 

Yiyana, 23 (A.A.) - Röyter ajan. 
sın dan: Bu sabah on bin nazi, Prens 
Starhembcrgin şatosuna hücum et
mi lerdir. Bunlardan biri ölmüş, bi. 
ri yaralanmış ve sekizi tevkif edil
miştir. 

Böyle bir hadi8e olatağınr haber 
almış olan polis, naıilerle hemen 

.hemen aynı zamanda yetişmi'.j \'e şid
detli bir mücadele olmuştur. Nazi
ler:, şatoda iddihar edilmiş olar. ateş. 
Ji silahları zaptetmek istiyorlardı 

Yiyana, 23 (A.A.) Siyasi mahf el
ler. Premı Starhembergin ı::atosuna 
bu ~'lhah naıiler tarafından yapılan 
hücumun mahalli bir hareket olma. 
dığını. belki nazi teşkilatı mf.?rkezi 
tarafından tt'rtip edilmiş olduğunu 

beyan ediyorlar. 
ti la 0:çın, arkasında, yeni fetih ve is
§iınaıdunrnuş bir Habeş ülkesi bırakıp Aynı mahf eller nar.ilerin bu ~u
rnuınk·~ Yeni bir maceraya atılmanın retle Hcim,:ehre:ıleri silahlarından 
~ÜldUrun olacağını düşünmek müş- tccrid hart>ketine mukaHmet etm1"1h 
tnescıe .. Rabcşlerden bir ordu kurmak teş,·ik için ıhusturyada karışıklık 
lr. sıne g ll rıkmasını istediklerini tahmin edi. "' harbin· e nce, vücutlarında, isti· ~ 
hirJigaıl ın Yaraları kapanmıyan, ze- lorlar. 
~e.n in arın tahribatı henilz geçmi
~e''e saünları yeni bir "silahlı angar· 

( Smm: Sa. 7 Sii. fj 

.J " 8 rükl 
tnadığ enıeııin hiç de kolay ol· 
llsltert ı meydandadır. Ha beşlerden . 
lneaeıes~uvvct olarak, hariçte istifade 
hu 8en 

1
' .zaınan ve teşkilat işidir. Biz 

Celece: ıçf n, buna . imkan görmeyiz. 
Yardımcı sc~e için, pek şüpheli olan, 

da bir h :!Yah ordunun, 1938-1940 
a ıkat olması düşünülebilir. 

B. O. 

Amerika qeniden 11 
destroyer yapıqor 
\'aşington, 2.1 (A.A.) - iki mec

lisin muhtelit komitesi, muhtelif mo. 
delden harp gemisi inptma devam e
dilmesi ve yeni 11 destroyer inşası 
için 500 milyon dolar tahsisat kabul 
etmiştir. 

ayı11 Her Yerde ~ K ....... 
................................................... ! 

Parasız ; 
-· Ed =••uıııı 111 &lllllllllllllllH• •STANBUL 

PAZAR 

24 
MAYIS 
1936 

** 

Muagene kuponu f 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasrz muayc • 

ne ettirebilir. 
(Ta/siUit 7 inci sayı/ada) ................................................. 

Arap- ·y ahudi mücadelesi 
-----------------------

1el-Aviv'de panayır binalarının 
teşebbüs edildi qakılmasına 

Kudü..;;, !?3 (A.A.) - Ali Arap ko
mitesinin metalibinde lsrar etme'!li yU. 
zünden dün, bazı karışıklıklar olma
sından korkuluyordu. lı,akat sırf A. ı 

raplarla meskün yerlerde nncak mus
lihane nümayişler vuku bulmu~tur. 

Tel • A'·ivde panayır binalarını 

tutuşhtrmağa teşebbüs edilmiştir. 

Nablusta, ak~am saat 17 den sa
bah saat beşe kadar e''lerden dışarı. 
ya ~ıkmak yasak edilmiştir. 

lki Arap, bir de Yahudi gazetesi !'!~ • 
kapatılmıştır. • 

Bugün toplanacak olan Arap be
lediye reislerinin içtimaı hükumetçe · 
menedilmiştir. 

Londra, 23 - Eski Filistin fevka. 
iade kom~ eri Sir Herbert Samuel, 
son l<~ilistin vaka ları hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 

"Karımı ben 
öldürmedim!,, 

"O heni öldürmek 
istedi, fakat ••. ,, 

Yozgatlı Muslaf a 
dün tevkif olundu 

Karısını Runırlilıisarından aşağıya 

dÜ§Ürerck öldürmekle maznun 
Mustafa 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

Istanbul Maliyesin
de yapılacak yeni 

Yakılman istenen 1'el - Adu sergisi 

"- nalfur beyanname ... ile lngiJte. 
re Filistindeki Muse,·ilere karşı taah. 
hütler almıştır. lngilterenin bu te
minatı üzerine 300 bin Musevi Filis. 

tine hicret etmiş ,.e oraya on milynı 
sterlin götürmü~tür. lngiltere vak
tinde ,·erdiği özü geri alamaz.,, 

Türk - Fransız dostluğu 

Yeni Fransız elçisinin 
muharririmize sözleri 

Bay Ponso, Düyunu Umumiye anlaşmasından 
başka bir istikraz müzakeresinden 

Ankarada ('umur Başkanımrza iti
matname<;\ini verdikten 8onra ~nelki 
gün şehrimize gelen )eni f'raru iZ nü. 
yük elçisi B. Pon~o bu akşam tekrar 
Fransaya gidecektir. 

Ankarada hükumetimiz erkfınile 

de temas dmi · olan n. Pon.so, bu tc 
masları etrafında hükumetile görü
şecek ,·e hılha. a yeni 1''ransız ka hi. 
nesinin te~ekkiilü ı-ıralarında menı le
ketinde bulunacaktır. 

Franı:ırr. Büyük el<:isi yeni kabine 
reisi ye dı~ hakanı ile de temasını 

müteakiJl bir ay kadar sonra mcmle. 
ketimiıe dönecektir. 

n. Ponso dün ~ehrimizdeki ch;ilik 
bina~ında muharririmir.i kabul ede
rek. Türkiye hakkındaki intihal:ırını 

~u )"Olda anlatmrştır: 
"- Fransa ile Türkiye arasındaki 

dostlııktan bahsederken yalnız meı:
cut ananevi muhabbete işaret etmek 
klili değildir. Çünkü eski dostluk
lar da daima yenill'nmek ister Zira, 
bu dostlukları kuranların zihniyeti 
zamanla dl'ğiımlıtir. 

"Memleketinize yabancı 'değilim .. 

söylüyor 

Fransız elçisi il. l'on.<Jo 

Dört yıl önce. de Ankaraya gitmiş v. 
dct'lct adamlarınızla görüşmüjtünı. 

Bu defaki gelişimde talıakkuk ettiril. 
miş yeni muvaffakigetlcri takdirl• 

(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

teşkil~~ .. ~~~~~.~:~aj Terziler Cemiyeti bir sergi açtı 

ı,~~ lstanbul 1 avla Şampiyonlufu 
uyuk müsabakamızda kazananları bildiriyoruz 

r 

Ali sırrı 
I>'" Konyalı Nuri Cemil 

adı1tt1:0d:~la ınerakh~rı arasında açtıfımız büyük müsabakanın bittiğini ,.e şampiyonluğu Bay Hüsc) in Hakkı 
sayıfa•rztb z bi~ genem kazandığını hildirmiştik. Son müsabakaya ait bü tlin taf:\ilat ve neticeleri bugün iicüncü 
derece alanı ve~yoruz .. Yukanki resimlerde soldan itibaren ikinci Bay Ali Sırrıyı. ütüncü Konyalıyı H! diğer 

ar an Nurı, Cemil, Rahmi ve Nazmiyi ıörüyorsunuz. 

Terziler Cemiyetinin hazırladığı aergi dün Tablm bahçe11fntle açılnuı. 
lır. Yukarıki resimde gösterdi!ii son moda modellerilc büyük bir alaka 
toplıyan l' AKIT Moda Salonu köşesini nörüyorsunuz. Sergiye ait diğer. 
r<'simleri -1 üncü 11agıfaımzda bulacakauıız. 
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SON HABERLER 
üçüncü Türk Dili Kuru 

tayı hazırlıkları -·". . ' _.~ . . '• ... 

• §ü.!'le_! §an~_g_e.!'~~ heyt;_ti. d~ ;!OP_~~d! • 
Bu seferki kurultayır1 mihveri 

Banka bu sene içinde çelik ve demir 
fabrikaları kurulmasını temin edecek 

Güneş • Dil teorisi olacak 
Ankara, 23 (A.A.) - i'ürk Dil Ku

rumu genel sekreterliğinden: 
Üçüncü Türk Dili kurultayı için 

hazırlıklara ba,lanmıştır. Bu kurul. 
tayın mih,·eri, Güneş - Dil teorisi o
lacaktır. Bu hazırlıklara zaman bu
lunabilmek tizere Güneş - Dil teori
si üzerine kurum üyelerince yazılmak. 
ta olan y..ızılara aralık verilmiştir. 

kurulta) . .a ll ye olarak bulu~ 
istiyenlerin adlarını, işlerini ~ 
reslerlni bildirmeleri ve kurultaP 
tez vermek istlyenlerin de yasılı 
)erini göndermeleri için en son Jll 

Jet 15 temmuz 1936 akşamı bi 
Yaln:z dinleyici olarak bulu~ 
tiyen1er 31 temmuz 1936 akşamın_-.M 
dar adlarını, işlerini ve adr~ 
blldirebilirlu. 

Fabrikanın raporuna göre, hükumetimiz ikinci 
yıllık pilanı neşretmek üzere bulunmaktadır 

beş 

Ankara, 23 (A.A.) - Kamutay bütj 
çe, divaııı muhaaemt ve iktisat enet• 
menleri Ut baınkllet namına deleıe J 
olarak bulunan lıtatlıtik ıenel direk
ttfrU Celil Bayara baıvektlet muame
llt ıenel dlrektörU Haydar, evkaf ı<· 
nel direktörü Fahriden mUrekkep SU. 
mır Bank ıenel heyetini buıUn bütçe 
encUmtnl batlcını Muıtafı Şeref Öı· 
kanın batkınlıfmdı toplanarak bınkt• 
nm lHS yılını alt idare mecllıi raporu 
Ilı ~o. kir ve zarar heaaplınnı tet 
kik ttmlftlr. 

Bu toplantıda MSa alan baaı Uyeler, 
banka tMafmdan bqanlan itler Uae
rlnt!eld takcfüterle ve eöz önünde bu
lundurulması icap eden noktalara ait 
temennilerini iıhar etmitler ve bazı ıc· 
alter aormutlardır. 

Ekonomi baka~n Ceııt Bayar ve SU. 
mer Bank genel direktörü Nurullah E
aat sorulan suallere kartı izahat ver• 
mitlerdir. 

Heyeti umumiye verilen bu izahat
tan sonra raporu bilanço, kar ve zarar 
hesaplannı taavip etmit n batkan Muı 
tafa Şerd, toplantıyı kaparken sayle
diği bir nutukta hükOmetin, sanayileı• 
me yolunda ılmıt olduiu kararlann 
tatbikat sahasındaki muvaffakıyetli 

verimlerini tebarüz ettirmiı ve heyeti 
umumlyenin de büyük iı Jrarııaında 
duyduf u derin bayranlıfa tercüman 
olmu§tur. 

Ankara, 23 (A.A.) - SUmer Bank 
heyeti umumlyealnln buıUn yaptılt 

toplantıda idare mecllılnln bankanın 

UçUncU çıbtmı yıbmn neticelerine alt 
raporuna ıöre SUmer Bank, tqekldllU 
tarihinden itibaren devletçe kendlalne 
verilmlt olan rotil milli ekonomide ha
kiki blr kalkınma unıuru olmak rolU· 
nU, bu vulf enin iıtilaam ettlll hı .... 

siyet ve itin<1 ile yapmakta devam et- seçilmiş olan sahalarda lazım gelen 
mittir. bütün tetkiklerin neticeleri imalat 

Bet aenclik endUıtrileıme programı- programlarile kapasitelerini tayin ey
nın tatbikinin Uerlemeal dolayıaUe de\·• lemiı bulunmaktadır. 
Jetin Sümer Bank kanalından milli c· 1936 yılı içinde banka, çelik ve · 
konomiye bUyUk aerınaye yatırııı, bir demir fabrikalarının kurulmasına ala 
sene evvel oldufu ıibi ı 035 te de mlllt ka göstermiş olan muhtelif büyük 
cknonoml kalkınm111nın en ehemmi· • müesseseler tarafından hazırlanıp ve
yetli bir meanedi ve kaynafı olmuıtur. rilecek olan teklifler Uzerinde karar 

Kurulan her fabrikanın milli elconc• alacaktır. 

minin doirudan dolruya veya bilvaıı- Raporda mnıt ekonomiye stUrUk· 
ta alakadar bUtUn brınılannda uyan· türel bir olgunluk vermek milli en
dırdıf r hareketler bu hareketlerin mem düıtriyi takviye etmek ve nihayet 
leket miky11ında1d umumi heyeti, mı:• Türkiyede demir ve çelik istihlakini 
auam bir kuruluı mannr111 Yermek- yaymak gibi bir vazife ile kurulacak 
tedlr. olan bu fabrikaların bazı imtiyazlar-

Yeni teessUılerin samimi bir vasfı dan istifade etmelerinin temin husu
ile mütenasip olarak inıaat endüstrisi- su bilhassa ipret edilmektedir. 
nin timdiye kadar &örülmemig bir mik· Esas itibariyle ham maddelcrimi· 
yasa varan faaliyeti, nakliyat ve tica. zin kıymetlendirilmesi hedefini göze· 
ret hareketleri tehirler ve köyler ile ten beş senelik endüstri alanının tat. 
şehirler arasındaki iıçi hareketleri va· bikatı safhaları etrafında raporda n
tanda§larrn çalııma ve kazamnası , it• rilmekto olan bu izahattan sonra, ha
tihllk maddeleri ve bam maddeler is- rict ticaret müvazeneaini yalnız bazı 
tihııalltı mUteıayit bir genitleme ha- ithalAt yerli mümessillerini ikame de
lindedir. Birinci endüstri planı tam<?• ğil, endi.iatrileşınenin bir icabı olarak 
men tahakkuk ettiği uman memleke- artan ithalatımızı karşılamak için de 
tin iı hacmine ve refahına ilave edece· ayni zamanda ihracat imkanlarını da 
ği pay çok büyük olacaktır. temin etmekte aramak lUzumunu du-

Raporda bundan sonra birinci e!'I• yan hükumetin birinci planda farkı 
dlistri pl!runa dahil işlerden bugüne daah ziyade ihracat maddeleri endüst 
kadar başanlmıı olanlarla üzerinde e. rilerini derpiş eden ikinci beş yıllık 

tiltler yapılmakta bulunanlar hakkında bir plan neşretmek arefesinde bulun
iaahat verilmektedir. dufu kaydedilmekte ve denilmektedir 

Bu arada millt endüstriye kuvvet- kl: 
li bir mesnet olacak olan kombinaları- ''Türkiyeyi kendi içinde ve dünya 

tarihinde teklJlendiren bUylik ve ln· 
kıllpçı bir yenlıini ifade edecek olan 
ikinci plAndan bankamızın uhdesine 
verilecek mevzular hakkında henüz 
direktlf almıı değiliz. Bankamız bu 
programda üzerine alacağı yeni vazi
feleri de ayni dikkat ve itina ile ifada 
geclkmlyecektir.,, 

n& dair banka raporunda. verilen ma
lfunata göre bu kombinalar için tesis 
mahalli olarak Zaframboluda Kara
yiik mevkiinin tayin edilmesi üzerine, 
banka hükumetten aldığı direktifler 
dairesinde hemen faaliyete geçerek 
işin istilzam eylediği ehemmiyetli etUt 
lere b8.§lamıı ve tesis mahalli olarak 

Kurumun üyelerinden olup da bu 

Fransada dahili vaziyet 
---------------------~-

Heryo hariciye ııdzaretini 
kat'i surette reddetti 

Pariı, 23 (A.A.) - B. Leon Blum,' 
bugü:ı mecliı baıkanı B. Bui11on ile 
görüımüıtUr. Bu mlillkat esnaamda 
bütün iç meıeleler ve bilhaaaa mecliıin 
içtimu daveti meıeleai göriltillmuttiir. 

Pariı, 23 (A.A.) - Diln ıece, ra· 
dikal ıoıyaliıt partiıinin icra heyeti 
kıu bir müzakereden ıonra, bir reye 
kartı ittifakla, partinin milıtakbel .ka• 
bineye tam ve aamimt mUıaherette bu. 
lunmaama karar vemılttir. 

B. Daladier'nin nutkunu müteakip, 
,ımaı eyaleti radikal ıoayaliıt federaı· 
yonu mUmeuili Bay Dupuiı ıon inti• 
habatta partinin ba9bca hanel ıebepı
lerden ötUrU hezimete ulradılını izah 
eylemiıtir. 

Hatip, radikal sosyalist partisi pro
gramının tadilini ve bu partiye men• 
ıup mebuılarrn reylcrinde ittihat et
melerini dilemiştir. 

Parla, 23 (A.A.) - Echo de Pariı 
gazetesi diyor ki: 

''Dün, ıiyaai vaziyetin Jnki,.ııo' 
ehemmiyetli bir tek amil kayıt ol°' 
muştur. Bay Herriot hariciye ne~ 
ni kat'i surette reddetmigtir. Her 
de Bay Leon Blum da baıvekiletle ~ 
raber hariciyeyi de kendi üzerine y# 
lenmemeğe karar vermiştir. suııOS: 
beraber, gelecek haziranın on beftl 
Bay Blum, hariciye umurunu tevdi; 
mit olacağı her kimıe, onunla beta~ 
Cenevre konıeyine iıtirak edecekÜI"' 

Radikal sosyalist partisinin icra ~ 
mitesinin toplantısını mevzuu bab...,
rek, yine ayni gazete, bu partinin ' 
zun zamandanberi Fransız siyasa~ 
idare etmigken bu defa bu kabiliyr 

kaybeylediiini kaydediyor ve diyor ~ 
"Bay Daladier'nin irat ettiii rJJOf 

hem ve melankolik ve beklenilen il' 
hattan hiç birini vermiyen nutuk, ~ 
zim kanaatimizi teyit eylemiıtir.,, 

Habeş imparatoru 
Londraya gitmeK tizere 

Kudüst~o ayrıldı 

ltalganın lngiltereye karşı lıattı lıareketi 
Kudiis, 23 (A.A.) - .Iabeş fmpa-. tarafından a .ınmış olmakla ber•"' 

ratoru saat n,o:> de Hayfaya hareket iki Habe§ imparatoru mevcut bul0' 

etmiştir, Oradan lngiltereye gide. maktadır. 
• - ,_ ~ sms =- ,.. ,.., - - - cektir. RASLAR DA FRANSAYA 

lngiliz donanması geri alınırsa Ital ya 
Akdeniz misakına girecek 

Londra, 23 (A.A.) - Habeş impa- GiDiYORLAR 
ratoru sekiz gün içinde Londraya va. ·~ 
racaktır. imparator kllçllk Bapetovn Kahire, 23 (A.A.) - Ras Nası 
kruvazörü ile Cebelltarıka gelecek o- ve Ras Makonen ile Ras Muguleti'' 
radan bir yolcu vapuruna binecektir. nın oğlu Portsaidden geçmişler .,, 

1',ransaya gitmek üzere oradan pıJ" 
Negüs, Londraya gelmek arzusu.j 

port almışlardir. 
LclMlıt, 23 (A.A..) - Röyterin Ro

ma muhabiri, İtalyanın lngiltereye 
karşı olan hattı hareketlnln hilen 
pek çok deği§tiğini ve B. Hoar'm İn· 
giliz kabinesine tekrar girecefinin bu 
değiflklikle hadim olduğu zannedildi· 
fini bildirmektedir. 

İngiltere, İtalya ve Fransa arasın
da bir Akdeniz paktından tekrar bah
sedilmekte ve bunun Akdenizdeki İn
giliz donanmasının geri alınması met· 
rut olduğu bildirilmektedir. 

Muhabir, bu raporu Tribüne gaze
teainin Londra muhabiri tarafmdan 
verilen tafıilltlı malQmata istinat et
tiriyor. 

Londra, 23 (A.A.) - Londradaki 
ltalyan mahalllinde hakim olan dü· 
şUnceye göre, efkiri umumiyede ya
pabilecefi akaUllmelden ötUrU İngil
tere htlkflmeti hentls zecri tedbirlerin 
kalchntmumı istiyecek vuiyette ol
mamakla beraber, lngil~ltalyan 
gerginliği IUr'atle halifllyecektir. 

Bu mahafil, leCl'I tedbir taraftan 
bulunan bllbam kttçtlk devletlerin 
bj.rer iklter çekilmeleri U.rine Fran
sa ile İııgilterenin de her ttlrltl ıiddet
li tedbirlerden nihayet vugeçecekle
rinl Umit etmektedirler. 
~e a,m aalıafil, ltalyanm, zec

ri tedbirllria Upem• kolaylaştıracak 
hertıanrt bir harekette bulunmak ta
ea vvunında olmadığını, ancak Akde
niz vaziyetinde bir istikrar temin ve 

Franaa ile lngilterenin endişelerini 
izale edecek herhangi bir mukaveleyi 
imzaya hazır bulunduğunu söylemek
tedirler. 

B. Mussolini, Deyli Meyl muhabiri 
Vard Price'e verdiği beyanattaki te
mina tı lngiltereye karşı reamen teyi
de amadedir deniyor. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Zecri tedbir
lerden vazgeçilmedikçe, İtalyanın Mil
letler cemiyetinin her tUrltl faaliyetin 
den uzak duracağına dair olan resmi 
beyanata rağmen, -' haziranda topla
nacak beynelmilel mesai konf eranama 
patronlarm, ifçilerin ve hUk6metln 
mtımeulllerl olarak ayn ayn Uç İtal
yan delegasyonu ittlrak edecektir. 

Keyfiyet, B. Suvlch tarafmdan, 
dün, telgrafla B. Avenol'a bildirllmie
tir. 

SlY ASI ZİYARETLER 
Berlin, 23 (A.A.) - Korespondana 

diplomatik gazeteei diyor ki: 
Yugoelavya naibi prerta Paul ile 

Çekoelovakya cumur reill Benes ya-

nu Filistin fevkalade komiseri vasıta- Londra, 23 (A,A.) Cibuti~ 
kmda Romanya kralmı resmen ziya- sile bildirmiş ve İngiltere hükumeti d ıur 
ret edeceklerdir. de, İngiliz topraklarında bulunduğu bildirildiğine göre, Diredaova a J 

Uç devlet reisinin bu mülakatı ha- d yanlar tarafından tel•kif edilen 1 
müddetçe her hangi bir üşmanhk liz seyyar hastanesi memurların~, 

riciye bakanlığının son Belgrat top- hareketinde bulunmamak şartne bu "" 
l t 1 d Ku U A B. Dunner, İngiliz konsolosunun ... an ı arın an sonra ç k ntantm hu.cıu.41ta hiç bir itirazı olmadığını bil. be b _ .. ır 

b. müracaati üzerine ser st ır..,... tesanüdünü parlak ır tarr.c:la tezahilr dirmi~tir. 

ettirmek gayesini istihdaf ettiğine İmparatorun kendlcıine layık olan mış~~isababa, 
23 

(A.A.) _ Adi.salı" 
şUphe yoktur. Fakat bu mülakatın merasimle karşılanıp karşılanmıya-

1 
ı çO' 

üç devlet arasındaki bazı anlaşmam az- ba - Asmara tayyare sefer er 
caiı merak edilmektedir. Hükflmet "altılmııı.tır. Her oün bu hat Uzer~ lıklan kapatmak için olması da çok b h b .. h' b' k "' -s • • 

muhtemeldir. u ususta enuz ıç ır arar ver. de sekiz tayyare işlemekte ve yote 
memiştir. dan başka eşya ve posta taşım<ıkt" 

Paris, 23 (A.A.) - Başvekil B. lngiltere ağır bir durumda bulun- dır. • 
Sarraut dün Romanya hariciye nazı- maktadır. Zira. halen biri kendisi Yerliler, silahlarını ltalyaa~ 
rı B. Titüleako'yu kabul ederek ~un -------------- teslim ediyorlar. İtalyan maka1111'

1
., 

uzadıya görllşmil§tUr. miyet itibarile bütçe ile alakadar son şimdiye kadar beş binden fazla ~i Y 

Belgrat 23 (A.A.) - Polonya bari- skandalların B. Thomas'ın faziletkar- to la ı d . ,. Be p mış ar ır. 
1
,.. 

cıye nazırı B. Beck ın lgrada ayın lığına hiç bir leke sUrmemelde bera- Adisababa, 23 (A.A.) - Jt9;; 
27 sinde vasıl olacağı resmen haber ber, sayisliktcn bakanlığa kadar yük- bankasının Adisababadaki tubeli ~~ 
veriliyor. selen B. Thomas'ın romantik hayat asılmıştır. Bu banka fimcHllk ,..._ 

B. Beck, burada iki gün kalacak- seyrine nihayet verdiğini yazıyorlar. işgal ordusu efradmm ihtlya~tar' .... 
tır. Times diyor ki: ltalya ile iş yapmakta olan Avrfl tfl· 

Londra, 23 (A.A.) - Belçika kra- ''Tahkikatın meydana koyduğu tüccarın ihtiyaçlarını temin ed~_._ 
Iı Leopold bu eabah Ostende'de hare- hakikatlerden sonra B, Thomas her Aynı zamanda Habef -~:-.. 
ket etmiştir. • hangi bir devlet adamı için elzem olan da mümkün olduğu kadar az sa~ 

:!!!l~==-~===!!!!!!!!llım=!=======~==== iktidarı haiz olamaz.,, da Ukida,yonanun yapılnıuı ftl 

lngilterenin 
nazırı 

müstemlekit 
istifa etti 

Londra, 23 (A.A.) - Sabah gazc· 
teleri müstemelekeler bakanı B. Tho
mu'ın istif asını sürprizsiz bir surette 
bildirmektedirler. Thomaa istifumı 

başbakana daha çarşamba günü ver 
miştir. 

Gazetelerin B. Thomas için yazdık
lan yazıları renksizdir. Gazeteler umu 

Daily Meil ise B. Thomas'ın dok- kik olunmaktadır. 

torlarm tavsiyesine uyarak uzun bir MAREŞAL BADOGLIO DA 
deniz seyahati yapacağını bildiriyor. ITALYAYA DONUYOR 

Gazeteler müstemleke bakanlığına d•' 
getirilecek devlet adamı hakkında Roma, 23 (A,A.) - Mm&~ dol' 
muhtelü tahminlerde bulunuyorlar. bildirildi({ine göre, Mar~şal JJa ~ 
Şimdilik en çok ismi geçen i~ hirinci lio, dün ltalyaya gitmek uzere ,,, 
komiserliğini yapan muhafazakar par pura binmiştir. Mareşal ay sc>1111 

tiden B. Orınsbygore'dur. doğru ltatyaya nrmış olacaktır• 
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Müsabakamız bÜti. De
.,.ece alanları qazıqoruz 
''Birincilik onu 

M ii:cabahalarımı:ı.d a 

rak ed İ'shnb~l.un her sı:-mtindeı:ı i~tL I 
" '°11 tm ıyı oyuncular arasında 
.rapt1fr-ız b'' "k bitrn· ... uyu lavla müsabak:ıHt 
se . 1

1ş: Istanbulım ta' la şampİ}1>nu 
çı nu tir. 

aıa~aşladığı _gündenbcri hiiyük bir 
da ta ile takıp edilen müsnhakamız
Ciden vla ~ampiyonundan maada ikin. 
lat· onuncuya kadar olan oyuncu-

a da dl'rece v~rilmistir 
ŞAMPiYON SEÇJ;;J/ :'VASIL 

M . YAPILDI? 
hak , uhtelıf sem tlercle yapılan mü.o;;a. 
da a artla oyuncuların iki beş oyun-
• rnuvarr k ı ı 1 huı ... a · o m:ı :ırı esas tutulmm; 

dile t. d.' geır ı.,, 

' . a.ıncn en son resı.m. 

rular on dört oyunda biitiin maha
retlerini gö,,;termck ı-ıurctile dere<>e 
alabi!mi~lcrdir . 

BiRiNCi KiM? 
f!'ltanbul tavla ~ampilonlu~onu, 

dilsiz ve r-.ağ·ıı· oyuncu Bay Hüseyin 
llat~kı kazanmı~tır. Hüı-cyin hakkı 
nıüı-::\lJ:ıkaıarda atılan zan görmediği 
ve öyleneni de duymadığı için ilk za. 
mantarda çok müşküH'ıt ~ekilmiştir., 
Atılan zarın ne olduğunu kendisine 
parmakla i~aı et eden bir mihmanda
rın yardımı ile oynamıştır. Şampi. 

~onluk maçlarının sonlarmcla, zarm 
kendi ta\'lasına yakın bir y<.'rdc atıl
ınasmı, atıldıktan sonra bakarak 

cuı:~ Q) ordu. lki beşi kazanan oyun. 
Yo aynı semtte tekrar karşılaşı
se rİı- &"nlıp gelenler semt şampiyonu oynatılma•;cnr rica etmiş. bu istet!in 

ç 1~ Orlardı. hiç bir mahzuru bu1unmadığrndan 
SG 

0

8.crnt şampiyonları olarak seçilen kabul edilmiş, bundan ~onra Hüse. 
c... ) Uncu arasında tstanbu1 tavla }'İn Hakkı oyunlarını daha serbest 
-llı.. 
~iıtı·Pıronunu seçmek i~in tatbik etti- o~·nıyahilmiştfr. 
r:ık'rşekn !16 oyuncunun karşılaşa- llü~eyin hakkı: 1, .ı, 6 7, 9, 10.11 
lıir '1t Yedi oyun yapmaları idi Bu 12, 13, 14, numarah oyuncuları yene
'l:ınh~~i .<wuncla mağlup olanlar oyun. rek ü~er puYan nlmr~. 2, 3, 5, nu. 

ki.. Çe •ıltnişler, geri kalan Yirmi se-
1 

maralı oyunculara üce karşı besle 
"'· oy . . .. 

j'edi ~ncunun arasında tekrar bir maglup olarak birer puvan almış, 33 
tarın O} ~n oynatrlmı~. mağlup olan. ! puvan1a birinciliiri ka1.:ınmıştrr. 
Jl\i .. t· rnu"abakadan alakalan kesil- H ii..,eyin Hakkı, hirint•iliği ka-

aı •r. S 7.andıktan sonra büyük bir sevinç 
l.caı eını Şampiyonlarmc!an süzülerek cluvmn~. kendiı:ı.ini tebrik eden1ere: 

an bu d .. karo.ı on ort oyuncu arasındaki _ Tc~ekkür ec!erim .. 
:i'' il 'at kend·ı . a eski şekilde yaprlmamıs, })he karşılık çermiye muktedir oL 

O'-·u.,.
1 erır.e rterece ''erilec~;'ri için 1·1 ı ., .. cu muş ur. 

der nun birhirlerHe karc:ıılasmalarr 
:tar:;-ıerin buvan tLo;;ulile .. tesbiti kn. (Sonıı : Sn. 1 .~.;;. 1 

ın b !1tırılrnış mu··Qabıkl"'r bu suı·et ................... - .................... ---.. ~ i b. , ~ ' C.4. - ....................................................... . 

l'apa~ ırlerile kar!'!tln~mı~Jar, bir beş 'I • li 
ı>uva <3) ı>uvan, üç ı-a.}, yapan (1) ı l Z 1Dga1 iJ 

n alrnı"t •• n ~ rr. • • =i 
hirle;t11retıe on dört oyuncunun bir - J PAR K E L E R J ~ 
~·a al~~ karşılaşmaları bittikten son- ı ii !I 
\'e en r {hm pııvanlar hesap edilmiş. g ~~ ,.... kur ut u 1 muş ve :; 
leri dÇok Puvan alan birinci, diğer. 1 !i ... UA 

1 İi 
1 ~ ı:nral .. •• fırı la t 20 se ·· lltclır . ( arına gor(' r!cr<•('e ~ım1ş- :: n nmış ır. ne :e 

. 1 :; . • • ı · k h ı k h 
" !Sarrıblyon . . . . :: ' çın tem1z 1 - r a at ı n 
Jtİtniz b ı-erımı ıçın ta thik etti. 

1 

ii .. . d Ei 
r,hfl u ~ekil hiitün oyuncul:ır tara- ii ve luks temın e er. !: 

.an rok . .• u 
· YennrJ" hulttnmuc::: .. oyun ........................................................ . iiii::::---- uounnnn•nononnon•••o•n•H•H••unuono 

Talebemiz için 
8Uyük ve şerefli bir mü

sabaka açıyoruz: 
Atatürk ve 19 .Mayıs 
1'ilrk {Jen li ~- 1 

raruıı oü _ ç gı 9 mayısı spor re hareket canlılığı :ıe kut/uladı ve bu 
li~· nun hatırasın b·'t" 1 · fJırı kalbind ı ".un ıeyecanıle yaşattı. 19 mayıs hakikaten, genç-
~tlu he e yaşıyacak bır tari/ıiir. Biz, biitün gençliğin bu büyük ve 
oçılloru: .uecanını anlatmasını i.çtiyoruz ve talebemiz arasında bir müsabaka 

1'iirk · .• lJ ırtkılabı t ·ı . . lu Ônderı' . A arı unın başladığı 19 mayı.ç günii size ne lıaiırlatıyor? 
nıız l t" k .. Ceva 

1 
a ur · size ne illıam ediyor? 

~ P nr 100 kel' · · 0 nuna kad ımeyı geçmemelidir. Daktilo ile yazılmalı ve haziran 
beğeniJenıe a~ ga:etemiz ) azı müdürlüğüne gönderilmelidir. Cevaplardan 
le r srra ıle neş 1 k r tayin ed'l . ro unaca n> gene ol<uyucularrmızın reyi ile derece. 
le . 1 ecektır r ] rıne göre h d. · \.az:ınan ardan, birincide::ı onuncuya kadar, derece-
re.ı:;j 1 e ıyefor \'Crilecuk b' · 'd ıtı erite b b " • ınncı en elllnciye kadar kazananların da 
taktıl'. er;ı. er Yazıları hir kita.p, şerefli bit- kitap halinde neşroluna. 

'1Usabak 
ıttfzd h aınıza ktt Ye e k k b'.t" e er .. n r e u unta1ehe iştirak edebilir. Yalnız gazete-
nı k 6UI\ ne~r d"" e ve bunları :ş c uen devamlı okuyucu kuponlarından 20 tane biriktir. 

CeYaplarla beraber göndermek lazımdır. 

Mesken bedelleri verilemiyor 
Muallimler Dev:et Şurasına baş vurmaga karar verdiler 

!ık okul öğretmenlerinin meskeni 
bedelleri bu ayın sonuna kadar veril
mediği takdirde yapılan kanun mu
cibince düyuna kalacaktır. Öğretmen
lere bu tahsisatı vermek için bugünkii 
hususi idare bütçesinde gelir yok
tur. Mesken bedelleri almak için be
lediyeye baş vuran öğretmenlere dilek 
lerini yerine getirmek için bütçede 
tahsisat olmadığı bildirilmektedir. 

Öğretmenler bu durumun düzeltil
mesi için Şurayı devlete baş vurmağa 
karar vermişlerdir. 

1 a 'ebelerin lramvaqa 
asıımaları gasak 

Bazı orta okul talebelerinin yolda 
giderken tramvaylara takıldıkları sık 
sık görülmektedir. Kültür direktörlü
ğü bu yüzden gelecek kazaların önünE: 
geçmek üzere bazı tedbirler almıştır 
Bu tedbirler dün bir tamimle bütiin 

Silah sesleri 
Apartmana f!İren bir 
hırsız nasıl yakalandı? 

Evvelki gece Beyoğlunda Elmadağ 
karakolu mıntakasında halkı heyeca
na düşüren bir vak'a olmuştur: 

Sabıkalılardan Süleyman evvelki 
gece saat dörde doğru Elmadağında 

Vefak apartımanına girmiş, eşya ça
lacağı sırada kapıcı tarafından görül
mi.işttir. 

Süleyman yakalanacağını anlayın
ca Akbaba sokağına doğru kaçmıya 
başlamış, yolda bekçi Mahmutla kar
şılaşmıştır. Sabaha karşı bir adamın 
koştuğunu gören bekçi dur! ihtarın

da bulunmuşsa da Süleyman buna al
dirış etmiyerek bekçiye bıçak çekmiş
tir. Bekçi Mahmut tabancasına sarı

lınca Süleyman işin fenaya varacağını 
kestirmiş, bıçağı bekçiye saplıyarak 

ağır surette yaralamış, Yenişehire 

doğru koşmıya devam etmiştir. Bekçi
nin düdük seslerine devriye gezen za
bıta memurları yetişmiş, Sillyeman'ı 

takip etmişlerdir. Bu sırada memur
lar Süleyman'm arkasından bir kaç el 
silah atınca sabıkalı korkmuş, memur 
lara teslim olmuştur. Sabaha karşı 
atılan silah se~lerinden civardaki halk 
hayli heyecana düşmüş, yatakların
dan fırlamıştır. Bekçi Mahmut hasta
haneye yatırılmıştır. 

MAKİNEYE KAPTIRDI - Büyük 
derede irmik fabrikasında amele yir
mi yaşında Süreyya dün elini makine
ye kaptırmış, yaralanmış, fabrika mü 
dürü tarafından Alınan hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

KAYNANANIN BAŞINA GE-
LENLER - Gazlıçcşmede Hamam so
kağında 6 numaralı evde oturan bah-

okullara bildirilmiştir. Öğretmenler 
sık sık dışarıda teftişler yaparak tram 
vaya asılan talebeleri polis vasıtasile 
yakalıyacaklar ve okul inzibat kuru· 
luna verdikten b~ka velisini de ayrı
ca haberdar edeceklerdir. 

937 San'at Sergisine 
biz de iştirak ediyoruz 

937 yılında Pariste açılacak olan 
San'at ve teknik sergisine Türk okul
ları da iştirak edecektir. Sergiye gön
derilecek eserleri seçmek Uzere kültür 
direktörlüğünde bir komisyon toplan
mıştır. 

1Ik okulların yıl sonu münasebe
tile açacakları elişleri sergilerindeki 
güzel eserler de dikkate alınarak uy
gun görülenleri bu sergiye gönderile
cektir. 

Bütün ilk okul sergilerini birer bi-

F enerbahçe imar 
edilecek 

Belediye lstanbulun en güzel yer
lerinden biri olan Fenerbahçeyi de 
imar etmek için tetkikata başlamı~
tır. Eskiden halkın çok rağbet ettiği 

bu yerin sahilindeki kayalar kaldırı

lacak, buraya giden yollar tanzim e
dilecektir. 

Şehiı cilik mütehassısı 
yarın Yatovadan geliyor 

Bir kaç gün evvel Yalovaya giden 
şehircilik mütehassısı Prost yarın !s
tanbula dönecektir. Prost döndükten 
sonra Türk mühendis ve mimarların
dan bazılarının iştirakile bir toplantı 
yapılacaktır. 

Prost şehrimizde bulunduğu müd· 
det zarfında çalışmalarını üç kısma 
ayıracaktır. Bunlardan birinci Yalo-
vanın, ikincisi Floryanm imarı, üçün
cüsü de İstanbul planı etrafındaki 
tetkiklerdir. Profesör inkılap abidesi 
etrafında incelemeler yapacaktır. 

li'yi şiddetle itmiş, yere düşen Meh· 
met Ali'nin sağ bacağı diz kapağın
dan kırılmıştır. Mehmet Ali Çocuk 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

ZARF AT ARAK - Sabıkalılardan 

Sarı İhsan iki arkadaşile Cerrahpaşa
da bir adamın önüne zarf atarak pa
rasını dolandırmışlardır. Sarı İhsan 
ile arkadaşları aranmaktadır. 

BARIŞMAYINCA - Fatihte otu
ran 25 yaşında Ayşe dün evine gider
ken eskiden dostu bulunan Mehmet 
önüne çıkmış, barışmak teklüinde bu
lunmuştur. Ayşe bunu kabul etmeyin· 
ce Mehmet kadını dövmüş, bıçakla 

başından yaralamıştır. 

çe amelesinden El3.zizli Ali kaynanası ............................................... ını ........... ... 
He kavga etmiş, fazla kızınca eline bir U D 1 k ff 
taş alarak kadının başına vurmuştur. U eva_m 1 0 uyucul•r I~ 
Kaynana hastahaneye kaldırılmıştır. H i41ın kupon : 3 Ei 

GÜRE~lRKEN - Fatihte Kurşun- H Bu kuponlar! kesip saklıyanlar ~! 
lu medresede oturan ı:laffet'in oğlu ye- ii "KURUN,. un açtığı müsabakalara İi 
di yaşında Mehmet Ali ile sekiz yaşın- ~! iştirak hakkını kazanırlar. :: 
da Halil medresedeki ı-:ayır üzerinde ~L ......... u ........................................... J~ 
güreş yaparlarken Halil, Mehmet A-

- Bu küçük te insanı adeta bır 
şoför gibi eziyor I 

- Beni dalıa genç göstermenizi 
iBtlyoruııt, 

- isterseniz elinize bir çember ve
reyim bayan! 

rer tetkik etmeğe imkan olmadığı için 
bu hususu temin etmek iizere yeni bir 
formül bulunmuştur. İstanbul tara
fında birinci okulda, Beyoğlu tarafın
da 11 inci okulda, Üsküdar tarafında 
19 uncu okUlda ve Kadıköy tarafında 
da 95 inci okulda umumi sergiler açı
lacaktır. Bu sergilere her okul kendi 
sergisinde en iyi gördüğü iki veya 
üç eseri umumt sergiye gönderecek
tir. Eserler gönderilirken ispekter ve 
baş öğretmenler tarafından aynca in
celenecektir. 

Sergiye gönderilecek eşyaların da
ha ziyade milli san'ate ait olanları ter 
cih edilecektir. 

/spekferlerin teftiıi 
Kültür Bakanlığı genel ispeklerle

ri imtihanların yakınlaşması müna
sebetile dış viHi.yet okullarını tefti§ 
etmek üzere grup grup gitmişlerdir. 

Beyaz gömlek 
Hastaneye girmek için 

yeni bir usut 
Anadoludan gelen Bay İbrahim dü!'l 

Haseki hastanesinde yatan kansını zi

yarete gitmiş, kabul günü olmadığın• 

ıian kendisi içeri alınmamıştır. Bay ib· 
rahim bunun üzerine doktorların giy. 
dikleri beyaz bir gömlek tedarik etmi~ı, 
bunu arkasına geçirerek kansının yat
trğr doğum kovuşuna ginniıtir. 

Hastane memurlarından Bay Hüsc• 
yin yabancı bir adamın doğum kovu
şunda dolaştığını görünce baş doktoru 

haberdar etmiş, Bay İbrahim sorguya 
çekilmiştir. Bay İbrahim hastaneye be. 
yaz gömlekle girmesinin sebebini te• 
mizliğe riayet şeklinde izah etmiştir. 

Zabıta Bay İbrahim hakkında kanu• 
nt takibat yapmaktadır. 

BULGAR MiMARLARI 
GELiYOR ' 

Haber aldığımıza göre yakında 00 
kadar Bulgar mimarı şehrimizi ziya
ret edecektir. Bulgar mimarlar İstan
bul mimarlar cemiyeti tarafından kar 
şılanacaklar ve muhtelif yerleri geze
ceklerdir. 

TAHMiL VE TAHLiYE iŞLERi 

Liman idaresi tahmil ve tahliye 
işaretleri için tüccara şimdiye kadar 
kredi açmamakta idi. Hazirandan iti
baren kredi usulUne nihayet verilecek 
ve bütün tahmil ve tahliye i§leri pe
şin para ile yapılacaktır. 

Tramagla v11ük arabası 
çarpıştılar 

319 numaralı tramvay arabası dün 
sabah Kurtuluştan Beyazıda gelirken 
tepe üstünde tramvayın freni tutma
mış, hızla ilerliyerek Mehmed'in ida
resindeki yük arabasına çarpmış, ara
ba parçalanmıştır. Tramvay arabaya 
çarptıktan sonra bir müddet daha iler 
lemiş, sonra durmuştur. 

- GeM ü9 gündür yoksunuz Ra.. 
por getirdiniz mi bari 

- Hayır ef<ındim, çünkü bu sefer. 
sahiden hasta idim!, 
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Terziler Cem· yet· 
güzel bir ergi açtı 

1 

Terziler cemiyetinin hazırladığı mo-ı 
da sergisi dün Taksim bahçesinde açı'· 
dı. Şehrin ta:ımmış belli başlı sanatkar
larının hazırladrklarx kostümler, manto
lar, şapkalar canlı mankenler tarafın

dan gösterildi. 
ist~mbulda hemen ilk defa tertip e

dilen bu sergi büyük bir alaka topla-

• 

mıştı. Bu sergide en çok dikk<ıti ~eken 
kısınılarda:ı birisi de Almanyadan ge
tirttiği en son modelleri ve patronları 

gösteren (VAKIT) moda salo:ıu köşe-, 

siydi. 
Yukarıki resimlerde canlı manken1'

rin halkın önünden geçişini görüyor

su:ıuz. 

e ızm ve ol 

Dün Ro~·.'."rt Kollej sahasında Galc·-1 
sar.:ıy - Ko1lcj atletleri mevsimin en 

dikkate değu kar§ılaşmasım yapmış

Jaı dır. Alın.an neticelerde:ı çoğu iyidir. 
Yubmki rcsimcle iki tarafın atletlerini 
lıir .:rarln göriiyorsunuz. 

.Bugiinkü maç 
Bugtln Şeref ve Kadıköy sahalarır.

cı.ı lig mnçlarına devam olunacaktır. 

T k :m sah smdaki lig m;>çları tertip 
c !ıLn dostluk maçı dolayısilc tehir C• ı 

it nmu~tur. Bu dostluk maçı Galatasa· 

ray - Glii'Cf. muhteliti ile Fc:ıerbah-, 
C" - Dcşiktaş muhteliti arasında ya
placaktır. 

Seçilen oqıınculor 
t nbul muhteliti i~in seçilen oyuı -

cula:m adları şunlardır: 
Kalede: Necdet, Mehmet Ali, Safa. 
Müdafaada: Yaşar. F<ıruk, Lutf.i, 

Hü nil. 
Haf: Cevat, M. Reşat, Es t. Rıza. 

fı'arı k, Mehmet (Beykoz) Si'krü ( E
yüp). 

Hücum hattında: Niyazi. Necdet. 
Hakkı, Şeref, Fikret, Saliihattin, Muh. 
tc~cm, Ali Rıza. Nazım, Eşı ef, Naci, 
Mcli!ı. 

B. TAKIMLARI MAÇLARI! 
Taksimde dü:ı yapılan B. takımları 

maçmda Vda Süleymaniye B. takımı 
nı o - 10 yenmek suretile uir rekor 
yapmıştır. 

Galatasaray takımc da sahaya nizami 
bir şekilde cıkmayan Güneş takımınn 

hükmen galip sayılmıştır. 

MUALLiMLERiN ALMANYA 
SEYAHATi 

Alman lisesi ok1 1lları11 tatili müıı • ı 
scbetilc ögrctmcnler aı asında bir A !
manya seyahati tertip etmek üzere kı.il 
tür direktörlügüne müracaat etmiştir. I 

Seyahat •lO gün ı;üıccck ve gidip ~c· 

mc yol masrafıle yiye el~ ve yatacak 
masrafı olmak üzere lıir kis:den 1 so li-ı 
ra ücret alın!!caktır. ı 

Teklif bakanlrğn ,,az lını5tır. Gdr -
cek cevaba ...,.öre hareket edileccktır. 

il AM ALLIK I ŞLERi 
Sırt hamallığının kaldırılm .. sı ii· ı 

zer:ne belediye nakliye i~lerini tar. 
zim ic:in tirilret odal'iı miime-s 'lJt>li!C'll 
müşterek bir komisyon tc kil" E' 1, 
l'J.r venniş in. Ii'akat komisyon 11 ıı 1< ı ı 

laıınıasmd n evvel bekıliye A \'ı u a 1 

ı;ehirlerindeki nakliye işlerı hakl~mda 1 
malümat almayı dalın faydalı bulmu'·ı 
tur. Hamallar için ksbit rdi cct'k c-j 
saslara kadar belediye larafından amel 
li bir şekil bulunacaktır. 

Hergün bir hikaye 

sen 
Gaziantep'te tet
kikleı·de buıundu 

Gaziantep, (Özel) - Gaz'antebin 
imar planını hazırlamakta olan ve 
bir kaç ay önce §ehrimiz urayile bu 
lıu!:lustaki mukaveleyi imzalıyan ma
ruf şeh1rcilik profc.sörü Yansen, bu 
hafta şehrimize gelmiştir. 

Profesöriin bu ziyaretinden mak
sat, p1fının henüz tcsbit edılmeyen 

kısımlarını, bizzat yerinde tetkikatta 
bulunmak surelile tamamlamaktır. 
Profesör şehrimizde kaldığı dört gün 
zarfında şehir ic:indeki mühim işleri 
bitirdikten başka civarda da mütead
dit tetkik gezintilcl'i yapmış, bilhassa 
Ku vaklığa iki defa giderek buralar
dan ;iz:uıti if'it ifacklcr sağlamak için 
c_:arcicr araştırmıştır. 

~ehriıı kal~ tıı rafl::ırrnı inceden in
ceye ~ez<'n profesör, bu taraflarda da 
mi\hiın bahc:eler arnınğ·ı kanırlaştır
mış, "'ehrin her halnmdan giizelJikle· 
rine hayran k;ıldıi!mı saklıyaınamıfi
t ·r. Antcbin kısa bir zrımanda Türki
yenin en giizel selı ı )erinin baı:ıınd·l 
gelc.:b"lcceği kana:ı.tini stiylPmi~ ve ı;ch 
rimizi <Güze1Jiklc·r müzesi> tabiri le 
t· \'Sif eylemiştir. 

Profesör!.in plfuıma ı;öre manrif rııd 
desi; şelırı ikiye ayıran an:-ı cadde ola 
1·a.k düzeltilece1\, buraya vr>ni Jıükfını0.1 
c1'lirckri. giizcl villalar. ağaçlı geçit 
l• ... r lrnrula,.aktır. 

T~ale ve Cİ\'aı ile> "l'lır:ıı ~·ükFıck :·nn 
!arı tamamile ~·eşillennirilecck. maa· 
rif caddesinin İsmet pa~a. bulvari!e 
birle -t"ği noktaya uray daireleri ah
nacak ve buraya biiyük bir park ya· 
pılacaklır. 

Subıırcıı ve Kara!!öz caddelerinde 
bazı ıslahat yapılacak. abidenin etra· 
fı bir şehir parkı haline konulaC'aktır 

Şimdiki uraym arka tarafına bü
vük nıobi1yc, at ve kömUr pazarları 
kurulacak, Al·,..a1;:oy.ı.mlu yolunun baş 
!angıcı sanayj mrnlaka'it ol ar.akhr. 
Şimdiki !~met pasa ~uh·arinin imti
dadilc ı:ıchri r.cvireıı biiyük bir vol bu 
sanayi mıntakasırıa üıeccktir. ~.femle
ket h:ıstahnncsi iki hiiyük cadde ilr 
; • wıya b:ı ;~lanacaklır. 

Profnc::"r, ı ·an l,1ı•1m rok nıiilıim 
h"r a"i;v0 h-:ılin*' l·eM(l,., az bir ma~
r::ıfla komıl.ıi:ıilecf'<Ti lrnnaatind<'dir. 
[) '"<b"\'tı ı~lah cnikcek. muhtelif y• r 
k ·e :ı:r"rnnın:ı havn·;hrı yapdacaktn. 

Profe~iir. evlerin iist ka.~1al'Ind<1 ki 
riıılrn rıkınt11'ırı col;: rirl,in bıılmaktn 
iki kattan [azla ev yapılma.;;ına mua
rız :b•ıJunı~ınkta<lır. Proft'gör fı"lırin 

tuş1arrıın bü~·iik u('n('r vcrnıı~kte ve 
bunların her ıııcmlC'I·c in arnyıp da 
buhnı3.dığı hirer C'l'\"her olduğunu iJ;"t 
ve cyleı 1C'I tr>Jir. 

.. Profesör bur:ıcla btıluııfüı<Yıı müd 
rl t,.c ::::elıir parkının. asl'i mezarhğır 
1 C'f<'n"ıa 4 uım phlnlarıııı bi'irmi~tir. 

Dün ııvnlan prnfN;0r g'irdüğü hiis
nü ka bulılcn ifüirLi ~arhay Hamdi Kut 
lar'a teşehkiir etmiştir. 

Taş 
Mersinde bir adamı 

ö!d ii rdüler 

Kav D 
Kahvede oturuyordum. Arkada~ım 

telişla. içeriye girdi. Yanıma gelen'k 
"Oof,, deyip kendini sandalye üzcriııe 
attı. 

- Ne o? Nereden geliyorsun? 
Alnından şızan terleri mendi.ıle 

silerek cevap verdi: 1 
- Bır::ık azizim, hiç böylesini de 

görmemiştim. Belii. satm almak i~te 

buna derler. 
- Hayrola, kavga mı ettin? Bici 

sine mi çattın? 
- Yok be canım. Kaşke öyle olsay

dı. Neye uğradrğrmı hiç tahmin ede 
mczsin. Biıaz sabret de anlatayım. 

Bir sigara çıkardı. Yakıp bir ıki 

geniş nefes çektikten sonra anlatını 
ya başladı: 

- Bir nrk"adaşımııı c'·i11e gitn1'ı; 
tim. Dönüşte dar bir sokaktan gcci 
yordum. Bidenbire pat diye kafama 
bir şey düştü. Baktım, bir kavun ka 
buğu . Fena halde kızdrm. Başımı k3l 
drrmca. pencereden altmışlık bir ka
dm gördiim. Cadaloza hemen okka!. 
küfiirii savuracaktım. Fa!ral o bana 
Eııra bırakmadı. Yalvarır bir Eesle de 
di ki: 

- Vah, \'ah o,~hım. Valbhi, bilin 
hi ist:yerek atmadım. Elimcleıı diiştü 
Affedersin, yavrum. 

Söyliyecek bir şey kalmadı. E' İP 
kapısı önlincle idim. Bir ihtiyar kad1· 
na cevap vermeyi düşünürken lrnp 
açıldı. Aman yarabbi Genç güzel, hu· 
ri gibi giizcl bir bo.11 göriindii. Çok tat· 
lı. c:ok cana yakın bir sesle özür dilr 
mıye ba~ladı: 

- Affedersiniz bayım, bu hatr 
bende oldn . lstemiyerck ka\ un kabu 
ğunu düşürdüm. Bilseniz ne kadar Ü· 

zülüyorum. Hele beni affetmezseni7 
öiinyada vicdan azabından kurtulamı 
yacağım. 

Genç kadmm güzelliği bir taraf· 
lan, cana değen tatlı sesi bir tarafta!"' 
ne diycreğimi şaşırdım. Kcl·eledim: 

- Aman bayan, sizi afffet.mek be 
nim haddim mi? Hem ne mUnaseb t! 

Insa11 bu, elinrlcn bir şey de düşürebi 
lir. Ne çıkar, bayan? Eninde soırnnclcı 
bir kaza olmadı ya'. Pcli: i'zam cdiyor
l'ıunıız. 

- Ö) 1t'y:'C' liıl f<'ıı İ"eı·i~·" bııyrnw 
rfa bir acı lrnhvcmhi ir:in ne olurr 
:·?ap!,anııı tC'mizleriz. 

Gördün mii l1":>akrti ': Ji':ıkat bit 
ih li yar k~<1ııı ıa g-P:ıç ve gii;:el biı ba 
~·anm b<'lki ele ya'mz bulndnklan lw 
EVe nasıl gircı im': Do·•nıc:ıı bir ar 
İÇİl1de rf'V!1İyndP }ljn tiiı'Jii dinhc d1 

laı-:mıyn b1şla, .ı. T\1z xsr:ır edi~·Drdu: 

- Buyurun: hir. trr('drliiıl" liizım' 

yok. Enıin olıın J·i r" b"ıı !r>'l, n•' d 
ı!ıt i~·ar hahımcl:ın s"zc bir zarar gc·ı 

!l1C'Z. 

l~lr:ıfım:ı b;ıl,Jıııı. Sı l•n\[a, l;ı)lıl'"l 

Ye karşı ev\cr·n )('ll<'rı elPı inde kim!;C 
lcr ~:oktu. btcmiyc istenıiye g-irıllm 

Kalbim müthiş çarpıyordu Cüze! l.ı:ı 

yn n beni iyi dü~eııın iş bir odaya g ö 1 
t üdü. Yastıklaı-la dolu bir rivan gös
tererek oturmnmı rica etti. Sonra bcP 1 
den bir iki dnk'kalık müsa:ıde isliye 
rck odadan çıktı. 

Ben etrafı tetkike, Yaziyeli kend' 
kendime şöyle bir düşiinmiyc vakit 
bulmadan gene geldi. Fakat bu geli"" 
cidden pek ~airanc idi. Göğsü birn7 
açılmış, saçları dökülmüştii. BadC'rr 
gibi, siyah ve kudretten sürmeli göz
lerinin içi parlıyor. ince dudakları a-

ağa 
H 

Hala dımi brrakmamıştı. Bu sıcsl'0 
bu nefis f!li istemiyerek sıkmışll1\. 
zamaıı biraz daha sokuldu. vucut c 
rnnız biribirine dokunuyordu. Ge~. 
elimi bırnlcmıyarak sözüne devam e 
ti : it 

- Allah aşkına söyleyin. Si~ ~t• 
zararım oldu mu? Bir tarafınızı ıncl 
ti mi? Nü kadar üzüldüm bilselljj. 
Bakm saçlarınız biraz dağılmış.. 'Iİ' 

Eliyle saçlarımı düzeltiyordu: . ~ dJ. 
ıü. adeta yüzüme dayanmış gıbıY 
Kalbinin çarpıntısını pek yakınd~~ 
ciuvuyordum. Saçlarımı düzelten eJııtl 
tuttum. Yüzünü kendime doğru çe~· 
tim. Hic b'r itiraz etmedi. Bilakis tat• 
lı tath güliiyor, beni bayıltacak bit 
~öz süzmesi ile k:uşılık veriyordu· 

:;. :;. :;. 

İki yıl evYel kocasından ayrılı111* 
[i'akat koca pişınaıı olarak kadınl~ 
lekrar evlrınınck için peşini bırakJl'll' 
yormuş. Bunw1 için kendisini h;maYe 
edecek bir erkeğe muhtaçmış . _gğet 
anlaşabilirse bu erkekle cvlcnebiJİ!" 
miş de. Fakat ahbapları çok olmadı· 
ğı, lstaııbııla yabancı oldukları içiıı 
aradıkları erkeği kolayca bulamıyol" 
larmı:::. Nilıavet halaı:;ı orijinal bir c;ıı· 

re b•ılmu4. Her ~ün p0nccreye otur ll' 
yor, be~endiği erkeklerin tepesine kS.' 
zara hir şey düfjürüyor gibi yapıyor· 

muş .. Konuo::up tanı!;mayı temin içi~ 
bundan baı::ka çare yokmuş. KendiS1 

böyle hareket etmek istemiyorrrıı.11 
'lma ha.~:ı c;ma süz p-e,irr.'\'ıiyormu~· 

bugiine karlar büyi.ik bir muvaffaJd• 
yet göstermiyen bu talih dcnernesi, 
bugün benim bal)ımda patlamış! 

- Desene kısmetin ayağına gel• 
miş. 

- Ge". azizim. geç. Kadından bıl 
fıik:iye:vi dinledikten !'onra kocasınt~ 

kim olduğunu sonlum. İlkin söylcrrıe1' 
istemedi. $onra mesleğini biluirincd 
kendimi rnka!fa dar attım. 

- Kirıunis? 

- Güçlü kuvvetli bir kasan! 
~ -·· -~----

~-:----~-~-----~---;...,...._,; .,..! 

TELEFON i KRAMiYELERi 
VERiLECEK Jl.fl? 

Tel<'fon şirketindeki memurlar i l<' 
ramiye meselesini ha iletmek için ara· 
Lırmda küçiik bir teşekkül vücuda gc· 
tirmişlcrJir. Bu tc§ekkül ilk iş ol• 
mak üzC'ı e Lonclradaki merkez bürO' 
ya bir tPlgı·nf ~ekmi~. memurların il<' 
ram iye;.;i mı>~eıesindc kat'i ne t iceyi 
RotmU>ilur. l\leıkcz bürodan henüz bil' 
cevap gelmemekle beraber bu cevabı11 
miislıet ol cağı iimit f'dilmektedir. p i· 
ğ<'r taraftan teşekkül hükumet net· 
dirnh- de te~c'Jhüskrde bulunmuı;ı ,,., 
ıııiiz~ht·r<'l v:ıı.lını alnıı~lrr. 

AYASOFYA 

Edrnfın ~a~arnıfunda bulunan cg.• 
ınileriıı tamir İı$1crine devam ed ilme!<' 
tcdir. Yıılmz Ayasofyanm tamiri bii• 
yiik masraflara iht iyac; gösterdiğil1' 

den yapılamamaktadır. Yeni sene biit' 
c::esine ayrıca tahsisat konduğu tal<' 
clirde bunun imkanı bulunabilecekti!• 

ZEHiRLi GAZLER VE 
KORUNMA ÇARELERi 

Yefa lisesi kimya öğretmeni kiJ1l' 
yager M. Mazhar Tabur bu adla bit 
kitap cıkarmıştır. Yayılmcısım pe~ 
faydalı bulur, öğretmenin hizmeti111 

takdir ederiz. 

Mersinin Arslan köyü ci\'arında rasında belli belirsiz bir güllimseınr ----------------
1 Frans1z tiya tr osunda katran kuyust, mevldinde çok feci bir < ıJlgalaıuyordu. Yanıma gelip otıırdt• 

cinayet ı~lcnrııiı:;tır. Yumuı_ıak ve beyaz elini u.zatcı.rak: 26 Mayıs pazartesi gecesinden l·tJ· 
A\·c;ıl:ıı· aşiret.nden Ali Dc<le oğlu - Safa geldiniz ! baren Pr. Zati Sungur gala müsaJ1l6"' 

~khmet ismiıırle!d bir arlam Dinar Dedi. Eli iı:indeki elimiııi titredi· rcsile son hafta programına başlıyor· 
kriyilndcn Alı cfeoğlu Hasan, J{nzucu ğini farkedc>rek daha :l\lk bir giiliim· Bu programda Yepyeni ve şayıırıJ 
kôyüııdeıı Durmuş ogıu Ali, Takanlı- seme ile dedi ki: hawet numaralar arasında ilk def~ 
dan Meri' ın Ali adıııJ.aki üç ki~i ta - TI~ınin olunuz ki cYdf' kimse yok ol;rnk bir kızın halkın gözü ünii.J1d.e 
rafından vahşice oldünilmiiştiir. tur. İhtiyar halanı, yukarda pencere iskelet oluşunu da gösterecektir. fi' 

I Iacliscnin sebebi şudur: <l0 otul"uyor. ~·n!rn tr fr.\•r-"rliyor. Ara yatlarda değ·işiklik yoktur. B iletleri" 
Mehmediıı lrnymnları öldürenlerin fhya inmek atleti değildir. Ilah:ıtr,cı nizi eneldcn temin edebilirsiniz. 

ekili t:ı.rlasın:ı girmış ''e biraz zarar konuşab'Jiriz. 
yap nıı.;tır. Buna kızan lrnlilleı- M:eh- wsıe wwwı -• ... _ 

ı~ed'P rastlaılJldal'ı zaman cıkışmıy<ı mlslardır. Bu cinayl'tlen bir g-ün sonrr.
l•üfür ve tecavüze bn~lamışlar, Mch- oradan geçmekte olan saym1 meurl< 
mecl'in kcmdilcrine karşılık vermes;n- n ve jandar malar bir cesede rastı~· 

den son derece :.ı.sabile~;~rek saldırmış- mışlar, derhal karakola. haber vermiş 
lar ellerine geçirdikleri sivri ta§larla lerdir. Yapılan tah kikat neticesinde 
kaf\'..sma göğsüne ve rasgelen yerleri- katiller tcsbit edilimş, yakalanarak 
ne \'urarak ıavallı adamı yalvarmala- adliyeye verilmi~tir. 
rma kulak ,·ermeclcn insafsızca öldiir- Cumuriyet müddeiumumiliğince 

müşlcr, bir çalılığa sürükliyerck k aç- t ahkikata devam cdilıncktcdir. 

iu.ıl'lt'IUI ~r'?d.'\I 

SehirTlyiJtrosc 
1 ıımı 11111111 ' 

1 1...1 
1 111111111 

Tepe başında A nfİ 
Tiyat rosunda 

Bu akşam 53aC 

20.30 da 
MU!ıt söNDtJ 

4 perde 
J{om edi 

Yazan: 
Müsahipzade 

CELAL 
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''K arımı ben ....................... -=================-==============~===( i Gezintiler~ 
Öldürmedim!,, 

hüy~aırısı Zemineyi Rumelihisarmda 
tıp ~ ~~nin tepesinden aşağıya a. 
gadı durmek suçuyla maznun Yoz

lniid ~'~~.~fa dün sabah emniyet 
ttıi url~gunden adliyeye t_eslim edil. 

r ş, dordtincU istintak hakimi tara
•ndan 

• • • JJzaktan • • Yakından. • • 

Adisababada 
imparatorun kitapları 

ne yapılacak? 

Mükemmel 
diplomat 

lngılız Har. cıqe Nazırına 

Çocuk tiyatrosu 
Moskovada a.aka uyan
dıran bir sergi açıldı 

Şu dünya ne 
tuhaftır! 

h.ak1c; sorgusu yapıldıktan sonra 
11\da tevkif kararı verilmiştir. 

ke M~s~fa dün adliyeye göttirüfür. 

İtalyanların demesine göre Adis • A-
babada imparatorun sarayındaki kü- aktörıük teklif edildi 

Moskovada çocuk sanat terbiyesi 

merkez evinde, Sovyetler birliğinde 

Bir mecmuada okudum. Y ep

yeni buluşlar ile ünü !>ütün iif uk

lardan a~an uEdison,, bir gün bah
çesinde bir ku§ görmüş. Kanadı kı

rık olduğu için yoldaşlarından ay
rılan bu hayvancağua acımış. 

Yaklaşan kışın, tipileri. fırtına· 

ları içinde ölüp gitmesin diye e

vine götürmüş. Beslemiş, uzman· 
lara baktırmış ve sonra güze/ bir 
kafese koyarak cenuba, göçmen 
kutların kışladıkları sıcak iklime 
gönd ermi~. Hem tren parası ve
rerek ve adam tutaAak yolcu et
miş. 

n bıtkın bir halde idi. Sık Qtk si
gara içiyordu. 

.... 'Mustafa kendisile goruşen bir 
• 11Uhar • · Yı .. rırımize başından geçen vaka. 

şoy}e anlatmıştır: 
d .. :- Be:ı bu hale gelecek bir adam 
y ':1 hliın. Yo:ıgadda beni tanrmryan 
d 
0 :ll~. Işim, ticaretim çok yolun

\'~ dı. Zengindim. Yirmi sene ev. 
.. e Zemine ile evlendim. Ü c çocu -
~u~ oldu. Bunlardan biri~ lstan. 

1 rrıu dadır. Bcşiktaşta 19 uncu ilk 1 

.,, ektepte talebedir. Kanm otuı altı ' 
ol'aşın.da .d. B '\" ı ı. en de kırkr ıte~tim .. 

ozgaddaki dükkanımı kardeşim ida-
.re etmektedir. • 

~ltı senedenberi ailemle araYTt·rla j 
~ieçırnsiılik vardı . Beni istemh ordu. 
ın astalanıp zayıflayınca bana bakma. 
d ıya başladı. Daima kavga ediyor
a u. Önüme sürdüğü yemeklert azar 
. ~ar zehir attığını ~anıyor ve bun un 1 

~i'" Yemiyordum. lstanbula kaçtTm. 
e]~rn tedavi idilirim, hem de karımın 

inden kurtulurum diye ... 

kt 'Rer sene yazın tstanbula geliyor, 
s şın Yoğgad& gidiyordum. Ge~en 
t e~eki gidişimde karım la beni barış. 

dı~r ıl.ar. Beraber otuı·maya baı;:;la
t~· Bırl\aç ay evvel de gene beraberce 1 

1 
tanhuıa geldik. Beşiktaşta akraha. ı 

r:trrnd~n birinin evinde oturdnk S(\n-1 
il Fatıhte ev kiraladık. Havalar r"'ı. 

1 
tn~~ Boğazda ev aramıya çıktık . Sa- 1 

t' gunij Bebeğe J?idecektik. AiJenıin 
\\allıdıklarından şoför Salahattinin il 
arısı ...... . 

4"4azıke: 

le ._ Berim Bebekt~ tanıdığım ail('. 
r "ar, bera her gidelim... Dedi. 

tik llerabcrimize alarak Bebeğe git
ll' · Rir iki ev baktıktan sonra aiJem 
1'lı '"aı·a ~ıkıp niyet toprağından al. 
d :tk:-tstedı. Onlar önde, ben arka-

'\.~ Hisara gittik. Toprak yokuşlarıl . a,·a., 
~ Yava cıktık. 

~ık Ben k:ıle ~erdh·enlerini tamamen 
}\ atnadım, Yolda tıkamp kaldım .. 
,, arıtnıa Nazike üstlere kadarrıkıp 
to>eZd'J ' 
g 

1 
.1 er, <lolaştılar, sonra yanmıa 

.,~ .. dtlet". Naı.ike yammdan geçip a. 
:.-.•gıva . · tndi. Karım yamma geline<': 

- Knlk, haydi gidelim dedi. 
1 si .Ben, hkandığımı, kendisinin ~nme- · 

ın ~\~eşini yavaş ya yaş takip edeceği. ! 
a)~ Roy}edim. Kızdı. Bunun üzerine 
bi aif:a kalktım ve daha merdivt'ndt>n 
at:ı ba..;:;anıak inmeden karım üzerime 
ll\ arak heni aşağıya doğru iU:. Hcz:". kendimi duvar tarafına çektim. 
du~tne benim hayatıma kastediyor. 
dık C~n hevlile mücadeleye başla
di~ n." Yandan da Nazikeye seslen. 
""a · O: "Ren karı koca iı>ine karıs-• ,, tn . , • 

B:·· D1yerek yanımıza gelmedi. 
ır aralık karımın: 

lta -:-- Nazike gel, herifi atalım . ç;a. 
'adettiğim şeyi vereceğim! 

ke Diye bağırdığınr duydum. 1\'azi
vaıfyet· k . . M· ı anach ve kaçıp glttı. 

bin bi:cade~emiz e..<ınasında Zemine. 
kat k a~~g~ kayınca beni bıraktı . Fa
ta <'ndısını aşağıya düşmekten kur. 

rarnad B 
koıu 1

• en de yuvarlandım . Sağ 
1irnı:' boşluğa gitti. Fakat sol e
lij taşları tuttum. Bu suretle ö. 

lllden kurtuldum B . 
ıtıin ~ndan ~onra aşağı indim. Ze-

enın Yan •tt· .. )'ordu • . ına gı ım. Can çekışı. 
korkt · Bır kaç dakika 5ıonra ölünce 
llu .. urrı, ka~tım. Polise de doğrusu-

• 0Yliyenıedim 
l\tuhar · · · ·•· • . hu c· nrımız Nazıl~eyi almak icin 
ınayeu • . 

larrn d • yaptıgı yolundaki ~yia. 
l\.Iuı:ıtar ogru olup olmadığını sormuş, 

a şu cevabı Yermiı.tir • -n "' . 
ltlıtn ~~ .~asta Ye bitkin bir ada-
~·or · t.-.Goıum hiç bir kadım görmü. 

' l"\TJ"k l • dına dön'" Y• kadınsız kalsam 0 ka-
rını e ~P bakmam bile... Bana ka 
le hi~ ~ ol~ürdün diyorlar. Ben böy: 
lliitiin y:;et Yapac~k adam değilim. 
llal\\u~l .ga.dlılara ~orun. 1\e kadar 
cekle~d? hır ım:ıan olduğumu sövlive.I 

ır. T<arı h ı 
t'ttni~tl nl;t o~nma teklif 1 

hfak.~;' · Onu hile lrnhııl etmedi., , 
k~lldisi ık beni öldürmekti. Fakatl

1 

azaya kurban gitti.,, 

tüphane dokunulmamış bir halde bı • . ingilterede büyük bir sinema kum-: 
lunmustur. ı panyası İngiliz dı§ bakam Antony E-

Bu ki.ıtuphanede Habeş dilıle yazı!- ı dene, çevrilecek olan (Mükemmel dip
mış el yazısı kitaplardan başka orta z<• lomat) filmi:ıde rol almasını teklif et• 
mandaki haritalar gibi etrafı vahşi ha)- miş, buna mukabil kendisine, siyasi 
van resimlerile süslenmiş eski planlar mevkiinin şerefine uygun bir para ve. 
ve resimler vardır. Krallar kralı, merr • rileceğini de temin eylemiştir. 
leketinde basılmış olan her şeyden mü- Tabii Eden bu teklifi reddetmekte 
rekkep tam bir koleksiyona malikti. gecikmemiştir. 

Yeni eserleri de dikkatini çekmemiş Bebek. kukla. manken 
değildi. En son çıkan Fransızca ve İr.• ' • 

g-ilizce eserler pek çoktur. Hatta bur- I 
tarın kenarlarına bir çok notlar yazıl · ı 

mı-:tır. 

Şimdi bu kütüpha"lr "! C r1 ~~ ~ ?.:? İta'

vanlar bu:ıu müsadere mi edecekler, 
imp;uatora mı vere1.:ckler. eğer imp~

rator kitapları istemezse o zaman bel-
ki c::ıtılığa rık .. rılacaktır. 

Sovyetler 61rliği 
dem;ryolf arı 

1935 yılında Sovyctler Birliğinde 

yeni olarak 1862 kilometre uzunluğun .. 
da demir yolu yapılmış. 2526 kilometre 
uzunluğu üzerinde de demir yolu çi'· ı 

te hat haline getirilmiştir. 1936 ytlın- ı 

da ise yeniden 4000 kilometre demir 1 
yolu yapılmakta ve 5500 kilometre üzı - 1 

rinde de demir yolu çift hat haline ko
nulacaktır. 

Sovyetler Birliğinin umumi demir 
volu şebekesi, ihtilalden evvel 1913 te 
58 bin, 1930 da 7 7 bin kilometreye mı• 
kabil, bugün 85 bin kilometre uzunlu
~ unu bulmustur. 

~'emleket;nin baqrağını 

takmıyacak 1kı gemi 
isviçrenin denizi olmadığı için gemi. 

leri de yoktur. Fakat bundan sonra ş<:• 

ka yahut istihza için kimseye (İsviçre 

gemisi kaptanı., demeye hakkımız ol
nııyacaktrr. 

Çünkü bugün bu memleketin (Bern:. 
na) ve (Albula) adında iki motörlü ge
misi vardır. Bunlar Bal ile Şimal den·. 
zi arasında sefer edeceklerdir. Yalnızı 
bir mesele var. İsviçrenb deniz huku-

cı 
·::-::-·:-::·::-::·::-::-::-:.·:=·:· 

Tetrıka: 37 

sergısı 

Ağustosun sekizinde Taksim bahçe· 
sinde Kızılay cemiyeti tarafından bu s~ 
ne de tertip edilecek kermesde diğer 

bir çok gösteriler ve eğle:ıcelerden ba; 
ka bir de beynelmilel bir bebek, kukla 

ve manken sergisi açılacağı haber alın
mıştır. 

Bu sergide muhtelif tip ve kıyafetle
ri temsil eden sanatkarane hazırlanmış 
bebekler teşhir edileceği gibi ayrıca 

her türlü sa1on bebekleri ve karikatü
rize edilmiş tiplerde bebekler de bulu· 
nacaktır. 

öğrendiğimize göre bu sergiye boyu 
seksen santimetreyi geçmiyen ve her 
türlü malzemeden yapılmış bebek ve 
ma:ıkenlcrle her istiyen iştirak edebi

lecek • Bebek ve mankenler arasında 

yapılacak müsabakada kazananlara yük 
sek miktarda para ikramiyesi dağıtıla• 
caktır. 

Müsabakada jüri vazifesini memleke
timizin tanınmış sanatkarlarından i.. 

baret olan bir heyet ifa edecektir. Bu 
heyet Beyoğlu Akşam kız sanat mek• 
tehi müdürü Bayan Ayşe , Baya:ı Me
lek ve Bayan Bakiye ile Ertuğrul Muh-

sin, Burhan ümit. Ramiz, Cemal Na• 
dir, Müfit, Mitat ve Günterden mü· 
rekkep bulunmaktadır. 

Okurlarımızdan sergiye iştirak et. 
mek istiyenlerin Kızılay Cemiyeti E
minönü kazasından her türlü mallımat 
ala bilecekleri bize bildirilmiştir. 

ku olmadığı için bu gemilere İsviçre 

bayrağı konamıyacaktır. 

mevcut 100 e yakın çocuk tiyatroları· 

nın sahne maketlerinden, tezyinat ve 

kuklaların fotoğraflan:1dan mürekkep 
bir sergi açılmıştrr. 

Beyaz Rusya, Türkistan, Gürcistan, 
Ukrayna, Kırım, Tataristan ve sair 

yerlerdeki çocuk tiyatrolarının iştirak 

etmiş oldukları bu sergi, Sovyetler bir· 

liğinde çocukların sanat terbiyelerine 

verilen ehemmiyeti layiki veçhile gör· 
terme !etedir. 

Eski paralardan 
yapılan hamur 
Bütün hükumetler gibi Kanada hi.:· 

kfımeti de eskimiş ve ortadan kaldml

mış olan kağıt paraları yakıyordu. Her 
halde kağıt itibarile az çok değeri olan 

paraları:ı yakrlmasında küçük bile o1• 

sa zarar gören hükumet başka bir ça

reye baş vurmuştur, 

Şimdi piyasadan çekilen bütün pz• 
ralar bir kazan içinde kaynatılarak ha-

mur haline getiriliyor ve kağıt fabrikcı· 

larına satıhyor. Bu da bir iktisat işi. 

Gürc;$fanda limon ve 
po1 takat ağaçları 

Gürcistan Sovyet hükumeti, Acariı:· 

tan, Abazistan ile Gürcistanın diğer 

cenup kısımları:ıın sahil mmtakalarm
da köylülerin mecburi surette limon, 

portakal ve mandalina ağaçları dikme• 
lerini kararlaştırmıştır. 

Bu mıntakalarda her köylü, yerine 
göre, en aşağı, 25 ila 40 ağaç dikecek
tir. Önümüzdeki beş yıl içinde, üze• 

rine limon, portakal ve rnandalba a. 
ğaçları dikilecek arazi miktarı 6 bin 
hektarı bulacaktır. En fazla miktarda 

ekme ameliyesi 1940 da yapılacak ve 
bu yd 2500 den fazla hektara limon. 

portakal ağaçları dikilecektir. Hükf • 

tnct, bu iş için köylüye çok uzun vadc-J 
li kredi açacaktır. 

Okudum ve acı acı güldüm .• 
Baz.an insanda gamın son sınırı, 
böyle sırrtmQğa yakın bir gülüt 
oluyor. Acımak, güzel mi. çir
kin midir?. Ben, buna daha ka· 
rar vermiş değilim. Onu bazan 
yaralara yumuşak, sıcak bir sargı 
gibi dolanır gördüm. Bazan sa· 
rılmış yaralara tırnak gibi sap!an· 
dığmı, yeni bt!§tan kanattığını 

sezdim. Fakat fU Edisonıın mer· 
hameti, galiba ya, ilk bakış!a 
kavranamıyacak kadar derir. , ya 

insanı kızdıracak kadar yapma· 
cık. Onu bir insan ızhrabı önün
de görmediğim için, hangi hiik· 
mün daha gerçeğe yaklaştığını 

kestiremem. Yalnız şu var. ki o
nun sakat bir ku§ karşısında duy
duğu acı, katland fı fedakarlık 
beni uzun uzun düsündürdü. 

Biz, en sevgili çocuklarımız 
uğrunda bile bunu yapamayız. .. 
Hastane kapılarında titriyen dert· 
lilere, dispanserler önünde dıwrır 
diplerine sıralanan veremlilNe. 
ince, sarı boyunları üstünde bns
ları haşhaş ağırlığile sarkan canlı 
cenazelere, talih, o kuşa güldii
ğü gibi gülmemiştir. 

lztırap 

keye göre 
da doğup yaşadığı ül· 
renk ve mana alı.var •• 

S. Gezgin 
(Lut fen sayıfmıı rqıirrni~ > 

Bedia, kızının yüzü gözü dönmüş, yırtıcı bir 
pars atılganlığı ile kendisine saldınp vahşi ve tehli -
keli bir sesle, mitralyöz ate§i intizamile arka arkaya 
dizip savurduğu ithamlar karşısında sendeled:; 
"çocuk, çocuk ... ,. diye hiçe saydığı kızının bir erkek 
için giriştiği mücadelede büründüğü dişi kaplan hü • 
viyetini bütün korkunçluğile ta yam başında kendi
sini tehdit ederken gördü; neye uğradığını anlama -
dan, karşı koymağa imkan bulamadan derin bir heye
can sadmeııile sinirleri yerinden oynadı. sanki vü • 
cudunun bir arada ,toplu bir varlık olarak bulunma
sını temin eden bağlann hepsi, - kızı gibi - ken -
disine ihanet ederek çözüldü, boşaldı ve kadın, oldu
ğu yerde bayılıp kaldı. 

Vural Gündoğdunun karısı, sinirleri yatı§rp ta 
aklı başına gelince başını iki elinin arasır.a alıp dü. 
şündü: işte hadiseden beri kaç gündür evının zi
yaretçileri derhal farkına varılır şekilde azalmıştı • 

nı dönenler de davetimize ve sonra da evimize kö
pekler gibi gelirler! 

Doktor Çetiner her zamanki gibi evde idi; Se -
vim çekilip gitti, hekim hasta ile meşgul olmağa ba~. 
ladı. 

3 
Y eı·in kulağı vardır; eşya dedikoducudur; du • 

''arlar seuizee, duymamış gihi, cansız gibi durup din
ledikleri şeyleri derhal dört bir tarafa <!ağılan elek • 
trik dalgaları içinde bütün konukomşuya yayarlar. 

Kibar alemine mensup olup da skandaH hemen 
o akşam duymryan hiç kimse kalmadı; fakat bu ha -
diseden bahsedenlerin asıl sözlcr:ni süııliyen vak'a 
ikinciııidir; Sevimin kavgadan sonra bir daha eve 
dönmemiş olması! 

Şüpheli gözler önce doktoı· Çetinere çevrildi; fa. 
kat o evin iç:nde idi, hiç bir şey olmanuş gibi, ııakin, 
sade, ciddi bir tnn·la hastasile meşguldü. 

Aradan bir iki gün geçip de Sevimin tlhanın Ti
yatro sokağındaki bekar odasına kaçtığım öğrenen • 
ler Çetinerden şüphe ettikleri için utandılar; Sevimin 
arkada{hn dl!I: 

- Bi7. 7at<>n hiliym·d:ık, dediler, Çetinerle Sevim 
arasında hiç bir gizli münasebet yoktur; doktor, Miı 
Koleti seviyor; hem de delicesine ••• 

Kibar aleminde hayat, borsa gibidiı·; en küçük 
tesirlede fiyatların çıkıp inmesi gibi, orada da en 
küçük d.adikodular akisler bırakır ve Vural Gü • • 
doğdu ailesinin salonundaki akisler tehlikeli bir hal 
almak iizcre idi; Ev, monden hayatın kaynağı ol
mak imtiyazını biı· kaç gün içinde kaybedebilirdi. 

Muharrem Paşanın kTZT, işte kaç yıldrr ilk defa 
olarak, kocasile haşhaşa, verip Rilenin işlerine dair 
konuşmaya girişti; Sevimin ilhanla derhRl evlendi. 
rilmesini ve genç adamın damat olarak eve alınma
sını ileri sürdü. 

Vural Giindoğdu önce ,aşaladı; 
- Herkes ne der? 
Diye tereddüt etti. 
- Sen etrafa kulak ver de herkesin l\Sıl şimdi 

ne dediğini işit; kızının bu kepazeliği hemen te
mizlenmezse bir hafta ıonra kapıımzın zilini yalnız 
dilencile?'le çöpçüler çalacaklar! 

Vural Gündoğdu, doktor Çetinerin teyzesinden 
kazand~ğı büyük mirastan sonra onu kendisine da· 
ırat edinmek hu1yaınndan bir türlü vazgeçmek iste. 
miyordu; fakat tanınmış kimselerin, büyük memur
lann. bankacıların, iş adftmların•n salonunu terke". 
meleri piyasadaki mevkiini sars:ı1lilirdi. Bu kepaze
liğin nasıl olursa olsun biran evvel temizlenmesi lü. 
zumuna onun da aklı yatıyordu. Zaten Bedia, koca
sının cevabını beklemeden karnrını verm:ş, ona tel-. 
liğ ediynrdu: . 

- Şimdi kalkıp gider, llhanla km bulursun; 
hemen nikahlarını kıydmrsın; belediyede kayıt işi 

biter bitmez de fevkalade parlak, mutantan, müthiş 
bir düğün yapar, bütün dostlımnuzı ve ba,ka bü
yük adamlan çağrrırız, iki üç gündür bize arkalan. 

Bedianın dediği gibi yapıldı. 
Pırıl pırıl tuvaletleıile göz alan kadrolar, siyah, 

ciddi, ağır fraklarile ortalıkta dolaşan ve etraftc:ki 
yarı çıplak kadın bolluğunun süs, ipek, koku ve gi:. 
zellik şa'şaasile gözleı·i kamaşan crkekle1·, Tokath
yan otelinin önde, arkada, yanda, kenarda bulunan 
hütiin salonları ;..çrlmış olduğu halc:e yine hole ka. 
dar taşıyorlar, 

Bir palmiyenin kocaıT'An yaprakları arkasın" 

yerleştirilmiş bir koltuk!a genç bir kadın ıaklanmış 
gibi oturuyordu; Hüseyin Tok, koltıığun kenarına 

ilişmiş, kadının yan açık göğsüne doğru eğilerek 

kalabalıktan ve yerin darlığtndatt şikayet etti: 

- Mcml~1<ette balo verilecek büyÜcek bir Si\• 

lon bile yokken ikide birde Avrup:-ldaşmaktan bal-. 
sedilmesi ne kadar tuhaf, değil mi? 

O sırada yanlarından geçerek büf'.eye rloğru git

mekte olan y.enç bir adam, bu sözü işitip r'(\:ıdü1 
Hüseyin Tokla selamlaştı, eğilip k1"dının elini örı. 

tü: 

- Yeı-den göğe kadaı- hakkınız var, mon~er ... 
dedi; Avnıpalılaş~k bizim için uzak şey! Ben Pa
riste iken gittiğ:m balolardaki salonlar ..• 

Bu genç adam lstanbulda bir ecnebi bankasınd• 
memurdu; banka hesabına Avnıpaya gönderilmiş, 

tetkiklerini mali müesseselerden ziyade eğlc!'ce 

yerlerinde yapmağı üstün gönnüş, memlekete dör. 
dükten sonra r'a artık hiç bir şey beğenmez olmuş· 
tu; Hiis"virı Tck'la i~ hı\yatından tanışıyorlardı. 

Kadın "" bu banka<l:;.ki Türk müdürlerden birisinin 
kamı idi. 

(Arkut var) 
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Istanbul maliyesinde ya-
pılacak değişiklikler? 

Yeni kanun layihasının lstanbula ait 
kısmını aynen yazıyoruz 

Ankara, (KURUN) - ~{eni Maliye 
Vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakkın
daki kanunun ikinci müzakeresi, önü
müzdeki hafta içinde yapılacak, ve bu 
suretle mali yılbaşından evvel, maliye 
hayatımızda büyi.ik bir salan uyandı

racağı umulan yeni kanun tatbik mev 
Jdine konulmuş olacaktır. 

Kanun, İstanbul maliye teşkilatın
da esaslı değişiklikleri mucip olacak 
yeni hükümler kabul etmiştir. Kanu
nun İstanbul maliye teşkilatına ait 
faslmı, maliyeci okuyucularımızı ya
kından alakadar edeceğini şüphesiz sa
yarak naklediyoruz. 
ISTANBUL MALiYE TEŞKiLATI 

MADDE 33 - lstanbulun belediye 
hududu içinde bulunan kısmı - Bakır
köy, Adalar, Beykoz ve Sarıyer kaza
ları hariç olmak üzere - defterdarın 
idaresi altında bir vahdet teşkil eder. 
Bu şehirde varidat işleri biri irat ve 
servet ve diğeri muamele ve istihlak 
vergilerile, üçUncfuıü damga kanunu 
tatbikatı ve dördüncUsU kara ve de
niz av vergilerile m03gul olmak üze
re dört varidat müdüril ve lüzumu 
kadar varidat müdür muavini ve Is
tanbnl, Beyoğlu ve Üsküdar mmtaka
ları ta.hsilııt işlerile iştigal etmek üze
re üç tahsilat mUdUrU, bütün vilayet 
için muhakemat, milli emlak ve mu
hasebe müdürleri bulunur. 

Bakırköy, Adalar, Beykoz ve Sarı
yer kazalarile İstanbul vilayetinin 
mülhak kazaları diğer vilayetlerde ol
duğu gibi defterdara bağlı birer mal
mtidUrtl tarafından idare edilir. Bun
ların vazife ve salllıiyet noktasından 
\'aziyetleri diğer vilayet mülhak kaza
larının aynidir. 

Madde 34 - İstanbul vilayeti def
terdarının vazifesi; diğer vilayetler 
deftı:rdarlarınm aynidir. Defterdara 
yardım etmek ve icabı halinde kontrol 
i§lerile meegul olmak üzere muavinle
ri ve bir bürosu mevcuttur. 

Tayinleri vilayete ait memurların 
ı:ıfrillel'ini tutmak ve sicil hülasalarmı 
ve~rtı.lete göndermek vazifesile defter
darhk bürosu meşgul olur. 

Her müdür başında bulunduğu ser
visin amiri olup bu servise ait işlerin 
kanuna mutabık surette yapılmasını 
temin ile mükelleftir. 

Madde 35 - Bil\unum servisleri 
kontrol altında bulundurmak Uzere, 
defterdarın emrine ihtiyaç nisbetinde 
varidat, tah8ilit, muhasebe kontrol 
memurları verilir. Bu memurlar def
terdar namına ve alacakları direktif 
dairesinde belediye hudutları içinde 
ve dışındaki servisleri tetkik ederler. 

Madde 36 - Varidat servisi, vari
dat müdürleri uhdelerine verilen kı
sımlarda, tahakkuk şubelerince veri

len yapılacak tarh ve tahakkuk mua
melelerini kanuni miadmda yaptıra
rak tahakkuk eden varidatı tahsiHit 
servisine vermek, terkinleri icap eden 
vergilerin terkin muamelelerini yap
tırmak, defterdarlarla miiştereken 
tanzim olunacak bir program daire
sinde varidat kontrol memurları vae·· 
tasile tahakkuk şubeleri ve vergi ta
hakkukat muamelelerinin aleddevam 
kontrol altında bulundurulmasını ta 
kip etmek vazif esile mükellef ve tarh 
ve tahakkuk muamelelerinin kanuni 
miadmda ve muntazaman yapılmasın-

İşçisi biltekle beslenen, sabahlan 
banyo yapan, fabrikaya otomo
bille giden bir memlekette mer
hamet borsası da elbette böyle 
yüksek olur. Evet amtı, gene bi
liyoruz, ki Amerika cennet değil· 
dir ve bolluk inaamn özcü
lüğünü de arttırabilir. Netekim 
bir kuıa birinci mevki tren bileti 
alan ve yanına adam katan Edi· 
sonun, kendi laboratuvarlarında 
çalıfanfo.ra karşı çok sert davran
dığını ela unutmadık. Ne denir, 
tıılıallık Amerika~ının iliklerine if
lemif ueaelam. 

Sa Gezgin 

MllllASEBE SERViS! 

Madde :~s - Muhasebe servisi, ls
lanbul vilayeti muhasebe müdiirü vi
layet leşkil:Uına dahil maı:ıraf ta hak
kuk memurlan tarafından tahakkuk 
ettirilen maaş ve masrafları ita em
rine bağlamak ve bilcümle tediyatı 

kanuni hükümleri daireı:ıinde icra et
mek, muhasebeyi umumiye ve diğer 

kanunlarla masraf muhasiplerine tah 
mil edilmiş olan sair vazifeleri yap
mak ve divanı muhasebata idare he
sabı vermekle mtike1leftir. 

İstanbul helerlivı- lrndudu kinde bu 

• R~ A ~o~,y-zyı 
. PROGRA.MI~; 

. . 

Hlzalanncla ,111dn lfareUI olanlar, ll2e 
rlade muamele görerıJerdlr. Rakamlar 
ııaat ıı de kapanıt ııatı' flyatıanı ıır. 

p ARAL AR 
• Lon<lrll 'ı.!7 •Viyana .:4,-
• Nevyork 126- • Madrtd ıs -
•Parla 166 - • Beru.n !'l'.a -
• Mlla.no 1116 - • Varoova :lli -
•Brüksel -4..- • Budapeşte <'4 -
•Atına ~.-- • BUkre: 16 -
•Cenevre -20 - • Belgn.O b2 -
• Sotya ~4 - • Yokobanuı df -
• Amate,.dan:: "'· -- •AJtm 1162 -
•Prağ S8 - *Banknot \142 -
•Stokholm iU -

~ &nkB.Sl l080 rramvay tt,U(J 
•Anadolu l!H'O *Çimento 10 rıo 

Rejt t 70 üııyon Del uoo 
Şlr. Hayı1y lö.OOJ Şark Del )00 

* Merkez Bank 68 rı< Balya JOO 
U. Sigorta .l.O Şark ın. ecza ı.oo 

~' Ponomontı ~.LO Tel et on () O'.J 

; stlkrazlar Tahvlllar 
•19.'t3TJ3or.l all.7l> mlektl'lk JOU 

"' .. .. . a ~.67b l'ramvay IH,70 

• . .. m 2000 Rl.btim 1406 
lstlk.Dahltı 11\)00 • A.nadoJu J IB 9lı 

• Ergeıt! istik. llô,00 • Ana.dolu n 48.ÜJ 
1928 it. M ıu m A.nadolu lD 11 4-0 
S. Eı-zunını 6 CO * MUm.,l'SfJ A bl bU 

K~ P. Kıı. P. 
Nev'i: En az ıı:o c;oll 

Buğday (yumutak) 6,27.S 6,30 
Çavdar 5,6 5,8,5 
Mısır beyaz: 5,25 5,30 
M111r ıarı 5,30 5,32,5 
Tiftik mal 96,29 
Tiftik derili 83,34 
Peynir beyaz 22,15 24,28 
Peynir kaıar 40 kuru§tan 

lunan kazaların Bakırköy , Beykoz, 
Adalar, Sarıyer harici maaş ve mas
raflarının tediyesi bu kazalarda bulu· 
nan malmildilrleri tarafından yapı

lır. Bu malmildürleri münhasıran ka
zalara ait maaş ve masraf tediyatı 

ve muhaaebei umumiye kanunu ile 
diğer kanunların masraf muhasipleri
ne tahmil ettiği sair vazifeleri ifa ve 
divanı muhasebata idare hesapları 

vermekle mükellef olup varidat ve tah 
silat iı:ılerlyle iştigal etmezler. 

İstanbul vilayetinde de diğer vila
yetlerde olduğu gibi damga ve pul sa
tışları vilayet muhasebe müdürlüğü 

ile kaza malmüdürleri tarafından icra 
öl un ur. 

Madde 39 -Muhakemat ve Milli 
emllk servisleri bu servislerde bulu-

sa süren bir yağmur geldi. Hepsi de 
bahçeden ev içine girdiler. 

Fakat (Haşud) bahçede kalmıştı. Bü
yük bir ısrar ile Sadık'm attığı levha 
parçalannr aradı. Nihayet bunlardan 
birini ele geçirdi. Levha o şekilde ik~-

1 ye bölünmüştü ki her bir parçası üze
rinde kalmış olan yazılar aynca birer 
beyit teşkil ediyordu. Fakat bu beyit
ler Sadik'ı:ı ilk yazdiğı beyitlerin ma
nasına tamamen zit bir mana ifade ,_ 
diyordu. Daha doğrusu bu yazrlar kral 
aleyhinde bir hiciv teşkil ediyordu. Bu 

beyitler şö •le tercüme edilebiliyordu: 

En bliyük !eliıkeUer ile 

Tahtı listiinde yerleşmiş 

Umumun rahatı içinde 

Bu ycg~e bir dU~man .. 
(Hasud) bunu görünce hayatında 

ilk defa olarak kendini mes'ut his!let
ti. Bununla faziletli ve herkesin sev· 
diği bir adamı mahvetmek imkanını e
le geçirmiş oluyordu. Sadık'ın el yazisı 
ile yazıtını~ olc:ın bu hicviyeyi vakit 
geçirmeksizin krala arzettirdi: Bunun 
üzerine Sadık ile beraber iki arkada§ -

1 
nı ve bir kadını hapse attılar. Heme!"'• 
cecik muhakemeleri yapıldı ve muha
keme yapılırken Sadık'a söz söyleme
sine müsaade edilmedi. Mahkemenin 
karan tebliğ edileceği zaman (Hasud) 
Sadığın geçeceği yola durmuştu. Ona 
yüksek ses ile yaptığı beyitleri:ı hiç 
bir kıymeti olmadığım söyledi. Sadik 
kendisinin iyi bir şair olduğu iddiasır· 
da değildi. Fakat kral aleyhinde hicv!
ye yapmak cürmünden dolayı mahkum 
edilmesine müteessir oluyordu. Fazla 
olarak güzel hir kadın ile iki dostunun 
kendi yüziinden hapse girmesine c;ok 

nacak müdürlüklerin vazifeleri diğer 

vilayetlerin aynidir. 
Madde 40 - İstanbul vilayetinde 

kazanç vergisi kanununun tatbikatı 

ile iştigal eyliyen hesap mütehassısla
rı, defterdara bağlı bir baş mütehas
sısın idaresi altında çalışırlar. Hesap 
mütehassıslarına vazife tevzii ve mü
essese üzerine dosya teşkil eylemek 
baş mütehassısa aittir. 

Çeviren: A. US 

b. 'bir Her iki levha parçasmI 1rı 

yaklaştırınca bunların bir tek l~; 
teşkil etti!Yi c.nlaşıldı. O vakit Sad 

- " · tl ot<ııf yaptıg1 şıırın tamamI şu sure e 

O vakit kral emir verdi. Sadik'ı b1 

getirei:ıler, dedi. Sadık ile iki drl 
nu ve güzel kadını getirdiler. Si 
krahn ve kraliçenin ayaklarına kıtP' 
dı: Yaptığı şiirin çok fena olrrı~• 
dan dolayı kendisinin affedilmesil11 

ca etti: Sadık o kadar telakat jlt 

kadar i::ıcelik ve mantık ile eöz sÖ) 
di ki kral ile kraliçe tekrar kendİf 
görmek istediler. Bir çok defa _kr~I f 
kraticenin huzuruna kabul edıld•· 
defa .kralın hiddeti (Hasud) a te~ 
cüh etti. Haksız yere mahkumiyet, 
sebep olduğu için onun bütiln ıtış ~ 
müsadere ettirerek Sadığa verdi: f9 f 
Sadik kabul etmedi. Hepsini tekrar 
ri verdi. 

0 Kralın Sadık'a olan teveccühü g 
den güne artıyordu. Bütün eğıeııct 
rine SadıkI iştirak ettiriyordu. BiW 

. . 1 d l{rııl~ işlerinde onun reyını a ıyor u. 
Sadık'a o günden itibaren o dereC: 
iltifat ediyordu ki hem ke:ıdisi, )1 

1 ı.ef kral, hem Sadik, hem de mem e ~ 

dn tehlikeli ola bilirdi. Sadık artı!< 
'tr "( 

vatta mes'ut olm~k kadar zor bl 

olmadığını zannetrneğe başlıyordll· 

f: 1 
:(. :(. :(. 

Beşinci kıs1m 
ı- CENERALLAR · .. 

Babilde büyük bir bayram günil t 
turdu. Beş yılda bir defa geleJ1 p 
bayramda Babilde yilksek bir fll1 )J 

ve alicenaplık hareketi göstermiş o 
vatandaşları ilan etmek adetti. Balı~ 
büyükleri ve ilimleri bunda hakerfl 
zifesi yaparlardı. Şehri idare edet' 
büyük memur kendi zama:ıında . ~! 
miş olan iyi hareketleri, faziletleri iı 

ni olarak izah ederdi. Sonra kral ~f 
münü verirdi. Bu tören o kadar bıl ~ 
ve kalabalık olurdu ki dünyanın I 
iki ucunda olan insanlar bile bun:,, 
lirlerdi. Bu törende muzaffer kıl 
danlar kralın elinden mücevherler J(<' 
süslenmiş altın kupalar alırlardı. fi 
onlara kupaları verirken: .. Atınız ~ 
sek fazilet rnükafahnızı. hemen d' 
sizin gibi tebealamru çoğaltsın,. ) 
di. ( Arkf'ltl .,,, 
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dostluğu Parasız Doktor 
(U çüncüden devam) 

1 
BtltUn oyunlarda tek kelime söv-

eın • -
y tıe muvaffak olamıyan dilsiz o. 

uncunun teşekkür ettiğini görenler: 

(Üstyanı 1 incidt'l 

Viyana, 23 (A.A.) - Starhember
gin şatosuna karşı yapılan tecavüze 
i~tirak ederek yaralananlnrdan ikin. 
cisinin de öldüğü bildiriliyor. Bu 
mc8elenin iç yüzü anlaşılamamıştır. 

(Vstyam 1 incide) \ı ! 
gördüm. Ru münasebetle Türk hü· 
kılmeti erkcinile de temaslarda butu.\ I 
narak eskiden tanımadığını bazı yeni 1 İ 
ııe kıymetli şalısiy<'tlerlc d(' tanıştım.\ i 

KURUN hekimleri mek\upJa soru
lanlara da cevap vereceklerdir 

- Birincilik onu dile ge'tirdi .. 
Demişlerdir. 

IKINCILIGI ALI SIRRI KAZANDI 

B T~vıa müsabakamrzın ikinciliğini 

2
: 3Alı Sırn·kazanmıştrr. Ali Sırrı, 

0 
• 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 14 numaralı 

1;uncuları yenerek üçer puvan almış. 
~ 8, numaralı oyunculara üçe karşı 
n şle mağlup olarak birer puvan, 1 

1:ınara1ı oyuncuya sıfıra kar~ı mağ-
p olarak hiç puvan alamamıs 32 

PU\'anla "ık" · ı · ı· ~ 

Polis 20 kişi te,·kif etmiştir. Heim
vehr men~uplarrnın şatodaki slllhla. 
rı ete geçirmek istedikleri hakkında
ki şayialar manalı görülmektedir. 

Ozerimdcı hasıl olmuş olan çok miisa· 1 KURUN okuyuculanna yeni bir 
it intibaları billıa.,.sa kaydetmek isle. 'li hizmette bulunuyor: Parasız mua 
rim. J yene .. 

'Bence dost dc·l'let mümessilleri a- j:I KURUN hekimleri İstanbul ve u .. 

ıncı ge mış ır. 

VÇONCOLOCO 

Vaksemberg şatosunda Starhem. 
berg avcı ala},na mensup bir müf"e
ze bulunmakta idi. Prensin Heim. 
,·ehrein istinatgiıhı olarak telakki e
dilen 12 şatosu daha \'ardır. Kan. 
şıklıkların hu şatolara dayandığı 
hakkında şa~ ialar dolaşmaktadır. 

rada bir karşılıklı ziyaretler yapma. ,1 kildar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
lıdır. llunun faydasını takdir eden- !! da birer gün KURUN okuyucularını 
/erin başında Türkiye Dış l:lakanı ih parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Doktor Aras bulunuyor. Fransayı f: Bundan istifade etmek için sadece 
tanıyan re bizim det'let adomlarımız.

1
11 KURUN okuyucusu olmak ve neş· 

la da bir çok temaslar yapmış olan i rettiğimiı kuponlan kesip biriktir
Dış Bakanınızın seyahatlerindl'n bü- ii mek kafidir. Vedi kupon bir defa mu· 
yük fa!Jdalar doğacağı muhakkaktır .. ii .tyene için yetecektir. 

KAZANAN Yakında Fransız Dış llakanlığına gr. il MUAYENE YERLERi 

) Kadıköyünden Konyalı 30 pu\'an. ~ • ı leceği söqlenen re Türkiy<'yi tanı11an. ji İstanbul için muayene yeri Kurun 

6
a 0U~ünciiliiğü kazanmıstır. 2, 3, 5, ~ f m a Türld!JcdP. dostları hul:ınan 8. Her- :i idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka 

1
• <', 9, 10. 11, 12, 1 ı numnralı oyun- riot'nun memleketinize gelip burada r.: dd . d ardan .. 1 k t 1 • : ra ca eıın e Kurun idarehancsı ;ıt 

b uçer puvan almış. 1. 4, 7, m em e e e rı yapılan i~leri (IÖmwsi z·e dostluklnn. !f nrnda "VAKiT" kütüphanesine mü· 
umarah oyunlara mag"lun olmustur. nı yenilemesi lıcr lıaldc faydalı olur. !•, ,. .. racaatla biriktirdikleri kuponlardan 

DIGER OYUNCUI.AR Silô.htanmanın akıbetin· "Kısa bir nıiidd<'l için Parisc gi- ii yedisin\ gösterdikleri takdirde ken• 
Oörd'' .. ı·· -.. d d • d. / dişime hususi bir mana atfedilmcme • • iı: dilerine bir vesika v•rı·ıecek v• bu v·-

uncu ugu 12 numaralı :\leh. en en lle e l'IJOr ar ildi A k .. .. '" ~et. "alt 29, bc.incilig"i ı numaralı D" b r. n orada qördiiklerimi ve tc. H sikayı alanlar pazartesi günleri öğ· 
., • Kopeuhag, 23 (A.A.) - un u. mC1Alarımdan hasıl olan intibaları (le. U urı 27 Rltıncıtı<rı 4 numaral ıı r z · •: leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
(' ' ,., • 1 a 1 • rada şimal memleketleri parlamen- rck benden önce memleketinizde !.: 

emil 26, yedincilH~i 3 numarnh Hü- F • dar kütiiphanenin üstünde KURUN 
se~ · n_ tolar az.ası kongre.~i toplanmıştır. Da. ramıa11.ı temsil etmiş olan Ba•baknn ı1 •• : .. ın ·•'-lıhmi 2::i, sckizinciJi,..ii-j ; nu. 1 8 ... idarehanesinde doktorumuza kendi 
ınara)ı , . 

23 
_ nimarkadnn, Fenlandiyadan, r- • Saro ya gerek yeni kurulacak J,;0 • : azmı dokuzunculugıı 10 b' " terini muayene eıtirebilereklerdir. 

n · • · lan dadan, :N orveçtcn ,·e ls,·eçten ge. ıneııe bildireceğim. l'i 
"'umaralı Dnci 20 puvnnla alm•:;lar- k t ·~ı "F • DICER YERLER qr. · len 60 kadar delegenin ıştlra · e be ransa ile Türkiye arasında ye. ıl 

DERECE ALAMIY AN 
OYUNCULAR 

Sl'mtll!rinde bir çok O) uncular a. 
~:q1n;ıa sampiyon seçildikten sonra 

• 2 oyuncu arasında )apılan ..;eç
~elerde de muvaffak olan B. • 'aci. 

0 
• Hasan \e n. Halit, müsabakada 

r n °>'llncu>a derece vereceğimize ka. 
l ar verdiğimizden derece alamamış
, ardır. B. Naci on dört oyuncu ara. .;:da ha lanan karşıla~malar, }arı 

rı)a geldiği vakit çok az pm·an aı.I 
~lf Te diğer oyuncular ka6at· puvan 
'•ası ihtimali kalmamış olmasına 
~~n çok zevkli ve ahenkli bir ~u. 
ba devam etmekte bulunan müsa
b ~yı oyundan çekilmek suretile 
k 0Zınamak nezaketini ~östermiş, son 
G'lrşılaşm·•ya dahi i tirak etmiştir. 
Jcı~ıetemiz, kendisine bilhassa te~ek. 

'lr eder. 
k B. Ha.san, Istanbulda yapılan 

Varşılaşmalara Kadıköviinden gelerek 
e b· -ka ır çok yorgunluk ve külfl'tlere 

•atlanarak iştirak etmiştir. Son mü
d hakadan sonra on oyuncu arasında 
b e~ece alamadığını görmüş, orada 

Q Unan muharririmize: 

bu kongre iki gün sürecektir. Kon- n~ bir ietlkraz mukarJelcsinden balı . .;;e. :i 
grenin dünkii müzakerelerinin mev. dıyorıunuz. Gazetelerde de "ördü. :! 
zuunu sinıal memleketlerinin Millet- ğüm bu meselenin ııon zamanlarda İl 
ler cemiyeti karşısındaki v:ulyetl teş. dllyunu umumi/le iş; üzerinde yapılan İİ 
kil etmiştir. anlaşmadan galat olduğunu sanıyo- !c 

Danimarka dış işleri hakanı B. runı. Çllnkii ayrıca bir istikraz mii. f! 
Munch, Milletler Cemiyetinin istik- zakereslnden lıaberim yoktur. Eler ji 
halinden bahsederken demiştir ki: lıalde böyle bir mcseleııi J1U!ıısimsı·· :! . ... !'I "Hakem meseleleri için her halde .;;a!Jıyor11m .•• 
bua:Unkünden daha iyi bir usul bulu. ========-= ı: 
nabilir. :Mamafih bugün me\•cut olan Ankara'd I! 
haleti ruhiye deiişmedikçe ve netice- a il 
de silhlarda geniş mikyasta bir azalt. t • h k f J li 
maya doğru gidilmedikçe daha iyi arı on erans arı;: .ı 

bir vaziJ etin meydana gelecett Umit E h U 
olunamnz.,, n e emmıyetlisi diin ;ı 

Eski Norveç bakanlannclan B. Profesör Gabriyel ii 
MoYinkel ise muhtelif memleketlerin tarafından verildi li. 
silf•hlanma gayretlerini mc\'ZUU hah· 
sederek demiştir ki: .Ankara, 23 (A.A.) - A:ıkara halke- ft 

• Üsküdar için muayene yeri Us · 
ku<larda Ahmediyede cenaze yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Muayeı.e gü· 
nü ve saati cumartesi günleri öğle · 

den sonra 14 den yirmiye kadardır. 
• Kadıköyünde muayene yeri Mil· 

hürdarda 30 numaıcth dokt.lr Leon'un 
evidir. Muayene günü çarıamba, sa· 
ati 14 • 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par • 
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Has:ınbey apartımanında 2 

inci katta rontgen mütehassısı A I.t 
MAH1Rin muayenebanesidir. Bu • 
rada muayene giinü pazar, saati 14·18 

arasıdır. 

• Kasımpn~ada Postahane karşı . 
sında Trakya apartımanında doktor 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
günU pu:artesi, muayene saati 14·20 

arasıdır. 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya· 
zılı saatlerde KURUNun redi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KtTRUN doktC'rlan tarafından para· 
sız muayene edileceklerrlir. 

RöNTGEN IŞLERt 

"Bu 'azlyet karşısında şimal vınden verilen malftmata göre tarih kon ğ 
memleketlerinin pek ziyade dU~Un. feranslan ıerisinin en ehemmiyctlile • :~ 
melerl lazımdır. Bilhassa bir harp rinden blriıi dün verilmittir. h 
halinde bu memleketlerin alacaklan Anadoluda Türk anıtları adında iki H 
yaziyet tetkik olunmalıdır. Harp büyük ciltlik eseri."l ııahibi ve bu saha- fi 
takdirinde şimal memleketlerinin ta- da beynelmilel otorite olan Strezburg fi 
mamen bitaraf oiarak mı kalmaları, üniversitesi profesörlerinden Gabriyeli- ii 
ve yahut, muhasım taraflardan biri. nin verdiği bu konferans tarih tezimiz H .. Yedi kupon karşılığında KURUN 
nin yanında yer alarak zecri tedbir- bakımından çok mühim yeni verimleri !! •1 k . . d 1 k b" k 

1 
:: sag ı servısın en a ınaca ır art· 

lerc i:;tirak mi etmeleri meselesi üze. top anuıtır. ı: 1 •• ..ı ·ıd··· kd' · 

gen milteha11ısı Bay Ali Mahir mm 
almak buıusunda da hastaya ızamf 
tcnzilit yapacak ve her tUrlU kolay
hir gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mu.. 
yenelere ihtiycıç hasıl olduğu görül· 
mü§ ve bu gibi hastalardan 
Şitlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddeıindr 

Röntken apartımanında Röntken mil. 
tehassısı Bayan Saadet Kimilin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a· 
zami tenzilat ve teıhilat gösterilmesi 
kararla§tırılmııtır: ancak bunun. i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimuden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak lllzımdrr. 

Doktorlarımız istiyen1erin tana! • 
yonuna da bakacaklaSl gibi Belıo • 
ğuklutundan, kulak haatılıldanndan 
şikiyetlerl olanlann da temin edl • 
len mütehassıslar tarafından, aallrk 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştmlmııtrr. 

MEKTUPLA DA SORABiLiR
SiNiZ 

Gerek İstanbulda gerek diler 
şehirlerimizde bulunan KURUN o
kuyuruları, yedi kupon göndererek, 
::ağlık bahisleri üzerinde istedikleri
ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 

sorulacak şeylerin açık olması, has • 
talık anlatılırsa duyulan ve görülen i 
arazın geniş bir şekilde anlatılması ı 
şimdiye kadar gördüğü tedavi fe • li 
killerinin de İzah edilmesi lazımdır. 

KURUN hekimi bu sorgulara KU • 
RUN gazetesinde hususi bir sütun • 
da cevap verecektir. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek • 
ti;. Kupon biriktirmek için tarih ıı- • 
rasına riayet etmeye :ı:aruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 

DiKKAT - Kuponlamnıı her 
gUn birinci sayfamızda. gazetemizin 
başlı~ı yanındadır. da - Bari müsabakanın sonuna ka. 

ı r bütün gayretimle çalıştığımı ya
~~ıı. da arkadaşlarım emek verdiği. 

1 okusunlar.. Demiştir. 
d Gene on dört oyuna girdiği halde 
.:.~ete al~mıyan n. Halit, kendisi ile 
k U&avt puvan alan B. Cemil ile 
ın~~§lla'8rak mağlup olmak suretile 

v bil .. k A .: a muracaat enı ı~ı ta ırae rc,nt· 
rinde kati bir karar verilmelidir . ., Uyandırdıgr yu alaka u··zerı'ne bu :: 

Dış Bakanım iZ :.:~!:'~~:;.,:::.:.·:~:~Ü~: ~~şül:ı~; ::-.:.=mıi\';;'u::==h::::::e::::::n-d
1 

):

1

S
2

:!'!" • .-'!!!'::w~a-... ~r· .. n:::a-n ı y o r 
M. Hayri tarafından Ankara radyosur- 1 Y 

Memleketimize rıelmek da tekrarlanmasına profesör müsaade 

üzere Belgrad'tan f(ecti etmiştir. inhisar Jar Umum 
Mısır parlamen

tosu açıldı 

Müdürlüğünden: 
U.'iabakadan çekilmic:tir. · 

Verilecek mükafatlar 
ka lsta.nbul ta\ la şampiyonluğunu 
ci ıanan B. Hüseyin Hakk, 2:J, ikin-
1\o Bay Sırrı 20, üçüncü Kadıköylü 
ltanı·Yah 15, dördüncü Bay 1\11.>hmet 

ıt 10 d'V Har ' ıger derece alan ~uri, 
ı\h~ı Cemil, Hü eyin Rahmi, Nazmi, 
ra 

1
et Daci ve Cemil Attaç beşer 11. 

a aeaktardır . ~ . 
lart hnle1" yazılan oyuncuların pa

esı g .. u ·· Jttııa un ofleden sonra matbaa. 
ıu rı gelerek mükafatlannı almaları

ea ederiz. 

Giresun 

Belgrad, 23 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyor: Türkiye Dış işleri Ba. 
kanı Doktor Te,·fik Rü tü Aras, Tür
kiyeye dönmek Uzer('. hu sahah Bel. 
graddan gcçmi ,.e durakta Türkiye
nin BeJgrad elçisi n. Ali Haydar baş. 
ta olmak üzere bütün Türk elçilik 
memurları, Romanyanın Belgrad el
çisi n. Gurunescu, dış işleri bakanh~ı 
siyasi şubt! genel direktörü B. Anclriç 
\C drş i~lcri haknnhğı hususi kalPm 
direktörii H. Protiç tarafından selcim. 
lanmıştır. 

Doktor Aras, saat 7,4:l de seyaha
tine devam etmek üzere Belgraddan 
ayrılmıştır. 

Arnavutlar Yunan haber-
Şarbayhgı"' ndan : / . . k . d' er1n1 te zıp e ıyorlar 

fı !.n - Gireıun belediyeıi tara· Tiran, 23 (A.A.) - Resmi Arna. 
bil d leıiı .edilecek olan ıehir vutluk mahfelleri, Yunan membala-
aıı oau · · I" d b ıçın azım olan 20 parça rın an çıkan ve Arnavutluk toprak. 
a:~o alltı 26 - 5 _ 936 salı 1 larının mt:htelif yerlerinde istihkam
ı u ıaat 15 de ihale edilmek Ü· Jar yapıldığına \ 'e bir İtalyan heyeti. 
ere 15 

1
.. .. dd l nin bu işleri kontrol için Arnavutlu-

lb.ey • un mu et e açık eksilt· ğa geldiğine dair olan haberleri kat. 

2e Çıkardmıttrr. iyetle tekzip etmektedirler. 
rad - Muhammen bedel 900 li- Aynı mahfeller, Arnavutluk 1i. 
İre ?"·d ihale Giresun belediye da· manJarına her gün hüyük miktarda 

sın e to 1 k C\iııa • P anaca Belediye En- harp malzemesi çıkarılmakta olduiu 

3enınde yapılacaktır. hnkkındaki şayiaları da tekzip edi. 

ler· • 7 Taliplerin ihaleye İJtirak- yorfar. 
ı ıçuı 375 n· b . d d . --·----------lo Yat I ' 11 etın e epozı- larını lstanbulda Asma altı numa-

d. çı~ arı l~zımdır. latanbul- ra 44 Azmi Güraoydan öğrenebi-
ca talıplerin diğer tart- lirl~r. (2798). 

inhisarlar idaresi merkez ve m:.ilhakat letkilitında 
üzere mühendis ve fen nıemuru alınacaktır. 

Mühendis: 

Kahire, 23 (A.A.) - Bu sabah 1 - Makine, maden ve Nafia mühendisi olmak üzere doku 

Parlamentonun açılışında niyabet nüh:mdiı alınacaktır. 
mecll'4i azalarının huzurunda Başba. 2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
kan tarafından okunan Kralın nut. 
kunda bilhassa deniliyor ki: 3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 

"lngiliz _ ]\{ısır müzakerelerinin 4 - Memur olabilmek için lazım ıelen evıaf ve veıaiki haiz bu~ 
açık bir samimiyet havası i~inde ce. lunmaları ıarttır. · 
reynn ettiğini ,.e bu sayede ml'vcut Fen memurları: 
gU~lüklerin iktihnmı kabil olabildiği- 1 - Nafia Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa fen me]l.: 
ni kaydetmekle bilhassa bahtiyarız. tebinden mezun olmak. 

Yapılmakta olan görüşmeleri, Mı. 2 _ Askerliğini yapmı§ bulunmak. 
sırın Lı;tilr1iı1inl "' İngiliz - fısır & ittifakını n dostluk bağlarını kU\·- 3 - Asgarı üç sene inıaat ve su itlerinde tecrübe görmüt olmall 

vetlendlre:=ek şerefli bir muahede ile ~arttır. 
neticelenecek müzakerelerin t.:'lkip e. lıteklilerden mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri ma· 
deceğini ~ok büyük bir kuYVetle ümit halle ıöre 150 - 250 lira arasında ve fen memurlarına 100 - 150 
ediyoruz... ı· d .. t ·1 kt" · , • .. .. .. ıra arasın a ucre verı ece ır. 

Nutuk, me~rutı re3ıme donu!; do- T 1• l • "h . • layıslte hUkQmetln 1930 dan heri " irtf. . a ıp erın nı ayet 5 - 6 - 936 tarıhme kadar bir iıtida ve 
kap edHmis olan bütün ~iya.~i cürüm- vesıkaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olamadığı takdir
)('r i~in, katil fiilleri müstesna, u. de yazı ile Galata Ömer Abit hanı üçüncü katta inhisarlar Umum 
mumi bir af ilan edeceğini bildirmek- Müdürlüğü Hususi Kaleın Müdürlüğüne müucaat etmeleri lazım· 
tedir. dır. (2700) 

Alman - Yunan kliring 
rejimi d~ğiştirildi Akhisar Urba ylığından: 
Atina, 2.'J (A.A.) - Başhakanın Akhisar elektrik fabrikası ihtiyacı için (65000) litre mctorha 

ha kanhiı altında bulunan finansal (816) l" k ( 088 ı· · ... ··a f k . ıtre va om 1 ) ıtre dızel yagı (822) tane 220/ 25 ve 144 
mu a aa onseyı geçen gece toplana. • 
rak Alman - Yunan klering rejimi- tane 100 vatlık elektrık lambası 2490 sayılı kanun mucibince ve 
nin Almanyaya ihraç edilen hütün 25 - 5 - 936 pazartesi günü ıaat 15 de ihale edilmek üzere ayn 
maddelere dair olan kısımlarının de. ayrı ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmııtır. İstekliler Akhi• 
ğlştirilmemesine karar vermiştir. ıar belediyeıine müracaat etmeleri ilan olunur. (2552), 



'ABONE ŞARTLARI YAZI VE YôNETIM YERi : 
.,. . 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık tstanbul, Ankara Caddesi. { V AKIT yurduJ, 
7fl0 •20 231' 110 :Memleketlm!zde 

Yaba.nCI yerlere 1350 72:5 tOO 1:50 

Posta blrllğlne } 1so 950 ısoo ıso 
glhn1yen yerleriı ...... 

Türkiyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutusu No. 46 

i ldare: 24370 
l Yazı l§lerh 21413 

Telgraf adresi: KURUN bt.anbul 

Telefon 
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1 ı 
Mülhak vakıflar mütevelli erile mü
teverlli heyetlerinin dikkat nazarlarına: 

2762 sayılı Vakıflar kanununun 23 üncü maddesinin D fıkrası 
uyarınca 1 mayıs gününe kadar yeni yıl bütçesini vermemiş olan mü
tevelli ve mütevelli heyetlerinin geçikmeleri kabule değer mir maze
rete müstenit olduğunu on beş gün zarfında idareye müracaatla mü
tebe:r vesil:a ile isbat etmedikleri takdirde haklarında vakıflar kanu
nunun 33 üncü maddesinin hükümleri tatbik olunacağı kendilerine 
tebliğ ve ihtar olunur. (2849) 

Cinsi Miktarı 

kilo 
Tahmin edilen 

bedeli 
K 

tik teminat İhale günü 
Lira 

T oz şeker (10000) 25ı5 195 27 / 5 936 çar-
şa·m ba saat 15 de. 

Gureba hastanesinin 936 senesi Mayıs sonuna kadar ihtiyacı o!an 
y1;1karıda cins ve miktarı yazılı şeker açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlü. 

ğünde toplanan Komisyonda yapılacaktır. lsh:kliler her gün şartna
mesini levazım kaleminde görebilirler. lhaie gönünde saat 15 şe 
k adar pey akçelerile birlikte gelmeleri. (2564) 

Semti meşhur ve 
mahal1esi 

Cadde 
ve sokağı No. su 

Muhammen fia~ı 
Cinsi Lira 

Çelebioğlu Alaaddin Tahmis 5 • 7 Tahmis hanı 3296 sene
liği 

100 Aylı
ğı 

Bah~ekapıda 4 cü 
Vakıf Hanın 

Zemin ka- 11 - 58 
bnda 

" ,, ,, .. , 
" ,, JI H 

" " 
,, ,, 

,, ,, Asma katında 

" ,, ,, .. 
,, ,, Birinci katta 

Çakmakçılnrda Val- Üst ka-
de ham tında 

" " 
,, ., 

12. 60 
13 - 62 
14 - 64 f 

17 
19 
17 
10 

32. 33 

Mağaza 

,, 
,, 

Oda 
,, 
,, 

" 
iki oda 

100 
100 
100 
30 
30 
30 

4 

10 

,, 
,, 
" 
" 
" 
" 

,, 
,, 11 Orta kapı al- 60 - 61 Oda ve peyke 9 50 ,, 

Sirkeci Emirler 
tında 

Tramvay cad- 55 · 42 
desi 

,, Hocapaşa Vezir çıkmazı 4 . 7 
,, Karaki Hüse- Orhaniye 2 

yin Çelebi 
,, ,, 
• 7 " 

H " 

CelebioAlu Alaad-
din 
Çelebi~lu Alaad· 
din 

" ,, 4 
,, ,, 33. 23 

Yenipostane 52 -
karşısı 

,, )) 52. 3 
Venicami av- 117 - 119 

lusuncla 
Yenicami av- 139 • 109 

lusunda 

Dükkan 

" ,, 

,, 
Kamer hatun 

mektebi 

Dükkan 

" iki dükkan 

Dükkan 

55 

31 
5 

8 
17 

,, 

,, 

30 ,, 

5 
35 

" ,, 

21 50 ır 

,, ,, ,, " 48 - 100 ,, 23 00 l' 

" ,, ., 
,, 

,, " 
Asma Altında 

Y enicami av
lusunda 

Mahkeme T ahtaka-le Rüstem· 
paşa 

,, ,, 
,, ,, 
" 

Çarşu'da 

" 
" ,, 

Çarşı Çuh~cı hanr 
Veznecileıde Cam
cı Ali 

,, 
,, 

Nalburlar 
Sahaflar 

Çadırcılar 

Yorgancılar 

Püskülcüler 
Üst katında 

Tramvay 
caddesi 

Topcular 

96 • 47 " 8 00 " 
49 " 6 00 7' 

19 - 127 Dükkan önün- 4 00 ,, 

12 

22 
26 
328. 

7 -
44 . 50 
19 
4. 
2 

80 - 94 

68 

de camekan 
Dükkan 3 oo ,, 

" 
Mağaza 

Dükkan 
,, 

,, 
,, 

" Oda 
Dükkan 

,, 

9 00 " 
15 00 ,, 
3 00 ,, 
5 00 ,, 

6 00 H 

2 00 1) 

2 00 ,, 
5 00 " 

18 00 ,, 

Mercan ağa 
Mahmut paşa Hacı Köçek cami 21 ,, 

4 00 '7 

35 00 ,, 
altında 

K. Kapı Muhsine hatun lbr~him 30 

K. Mustafa P. da 
Ali Faik 

Eyüp Kızıl mescit 
Balıkpazarı Ahi Çe
lebi 

pa~a 

Ağaç kakan 

Dibağhane 

Soğancılar 

24 - 26 

47 -

71 -1 

" 

Dükkan ,.e 
bahce 

D·ikkan 
Ardiye 

3 00 " 

4 00 " 

5 00 .. 
50 00 ,. 

MBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

.. 

TARLADIR 

1 
:.·"{~~~pi~t .DemiryoÜarı ve Limanları işİetme . . . 
,.L;~~ ·. . . Umum idaresi ilô.nları . 

Devlet Demiryolları eksiltme ve arttırmalarına 
girenlerin nazarı dikkatine 

1 

7 - 5 - 936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neşir olunan 
" Nafia işlerine aid eksiltmelere girmek isliyenlerden aranacak ehli
yet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlar da 
şamil olup daha evvel ilan edilmi§ olsa bile 1 - 6 - 936 dan itiba
ren yapılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden alakadarların 

şimdiden bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (2787) 

fzmirden Denizli, '.Alaşehir, Soma istasyonlarile aralarındaki 
istasyonlara nakledilecek emtia veeşyaya 1 - 6 - 936 tarihinden 
itibaren tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara müraca-
at edilmesi. (1117) (2841) 

--
.,ı~ . . -

kcmcsindcn: 
Üsküdarda Solak Sinan mah 

sinde Çınar caddesinde Yağhane 

kağmda 6 numarada Mülazım m' 
kaidi HUseyin: · 

Nurinin sizinle müştereken ve 
yian mütesarrıf olduğu mezkur Y 
hane sokağında 6 numaralı han 
izalei şuyu da vasmın gıyaben cari 
hakemesi sonunda: Mezkl1r hane 
açık artırma surctile usulen satıla 
esmamnm hissedarlar arasında t 
sim ve tevziine temyizi kabil ol 
iizcre 1:3151936 tarihinde gıyaben 
rar verilmiş olmakla tarihi tebliğ 
itibaren sekiz gün zarfında tem 
dava etmediğiniz takdirde mez 
karar kat'iyet kesbcdeceği ilanen t 
liğ olunur. 

(V. No. 16214) 

OPERATÔR VROLOG 

1 1 

Dr.SÜ~EYYA ATAMAL 
Muayenehane: Beyoğlu - Parmak 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! kapı Tramvay dura~. Roma Ot~ 

Miilhak vakıflar mütevellilerile 
mütevelli heyetlerine 

il yanında 121 Birinci kat ;-s 
Her gün 15-20 ye kadar 

lstanbul Asliye Altıncı Hukıık M 
li:cmcs;mzc11: 

Ilayriye tarafından Nuruosman 
2762 sayılı vakıflar kanununun23 üncü maddesinin (D) fıkrası 

uyarınca 1 mayıs 936 gününe kadar yeni yıl bütçesini vermemiş olan caddesi 85 numarada bakkal iken 
mütcvellilerle mütevelli heyetlerin in bu gecikmeleri kabule değer bir len ikametgfıhı meçhul lsmail Ha 
mazerete müstenit bulunduğunu on beş gün zarfında idareye müra-

1 
,aleyhine açılan boşanma davası 

c:ıatla mulebcr vesika ile isbat etmedikleri takdirde haklarında va- sonunda.: Boşanmal:.ı.rma. ve müd 
kıfbr kanununun 33 üncü maddesinin hükümleri tatbik olunacağı aalcyhin bir sene müddetle bn. kllS 
tebliğ olunur. (2844) cvlcncıneınesinc ,.e mahlfome masr. 

larmın miiddeııaleyhc yükletiJmesı 

Sirkeci Emirler 

Çelebioğlu Alaaddin 
Kumkapıda Kürkcü
başı Süleyman ağa 

Han 

Tahmis 
Taşçılar 

10 

73. 1 
14. 

Gülbenkyan 
hanı altında 

bodrum 
Arsa 

,, 

6151936 tarihinde kn•rar verilmiş 
90 00 ,, mezkfır karamı tafsilfıtı havi bir ~ 

rcti de mahkeme di\'anhanesine tıı 
kılınınıiş olduğundan ilan tarihi. 
ferdasmd•rn itibaren on beş gün iÇl 

16 00 " de mahkemenin 9:~5/1698 dosya fl 

4 00 ,, marasilc temyizi dava olunmadığı t 
dirde müteakip kanuni muameleJl 

. Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayıs nihayetine kadar ki
:aya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler Hizala

yapılacağı tebliğ yerinde olmak uıe 
iltm olunur. 

(V. No. 16216) 
rındaki muhammen fiatmın seneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetin- ======================~ 
de pey akçelerile birlikte ihale günü olan 26 mayıs 9~6 salı günü sa-
at on beş:! kadar İstanbul Vakı flar Başmüdürlüğünde Akarat kale-
mine gelmeleri. {2668) 
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