
insanlık 
Kıvılcım ekiqor, yarın 

Yangın biçecek l 
(Yazısı~ üncü sayıfada) 

Sapm Her Yerde 3 Kunıt 
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Dün Akdenız manev
rasına başladı 

(Yazısı 2 inci sayı/ada) 
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Cebelidruzda · Suriqe 1-Iatay davasını kazanclciığız! 
1 

1-l , . •• C b .. ..k b. aleyhtarlığı başladı 
eyetımız dun enevreqe uqu ır M.. h·ı• Al A k .. 1 .. d ' ~ ~ h k • uşa ı ıer evı oy erını olaşarak 
ınanış havası ıçınde are et ettı ilerigelenlerle görüştüler 
Başvekilimiz ve Dahiliye Vekili ile birlikte 

ltalya elçisi de heyetimizi uğurladı 

siyaset a. tnıurlar siyasi bir partiye aza 
4'J& 0~rak kaydolunabilirler mi'! 
biı1tı Sıyasi parti işlerile meşgul ola. 

il er illi? 

h\t)'1~81lale b~ün meriyet mevkünde 
olata,k 11 '•Memurin kanunu,, menfi 
~etı cevap veriyor. •'Memurlar si. 
~ th·: Uğraşmazlar ve siyasi partile_ 
t'aber /!•eıler.,, diyor. Bununla be. 
ttiQ h .. •li vaziyet böyle değildir. Bu. 
~Ut ~fı~et memurları Cumhuriyet 
ta l>a artiaine girebilmektedir. Hat. 
'ı da r:ııin vilayetlerdeki başkanlığı 
te eıı.ı 0hudan doğruya valiler ida. 
-~ ektedir. Ancak bu vaziyeti ka. 
dit, ~·telakki etmek de doğru değil. 
t..bit 1~ son büyük kongre kararile 
"etiQd edııen ve kanun hüküm ve kov. 
ı.ae1Q11~ olan esas prensiplerin icabı 
ltte1'l11r~ kanununun t.amtersi olarak 
dit. rın siyaset ile iştigal etmesi. 

ı~ llunun .• 
""l' kaa ıçın yeni yapılacak memur. 'tt 1~nunda Parti programı ve tat. 
a~lldae .bugünkü kanun hükümleri 
Oııdan kı bu tezat kaldırılacaktır. 
\lltiyet SOnra Devlet memurları Cum. 
llıltıla halk Partisi içinde tabii aza 

:n 'aktır. 
L UgUnk .. d"" ""ncta.n u unya ahval ve şeraiti, 
ltlaltliJe ott sene enelki dünyadan ta. 
"rtiat başkadır. Bulgaristan siyasi 
~!dutq ha.en bol memleketlerden 
~ldırıı ide tamamen parti hayatı 
\adar nııştı. Yunanistan düne 
'a ltıuhdev_let adamlarının sayısın. 
b'llrada tehf partilere ayrılmış iken 
0ltınıtıu dahi Tekparti usu1ü kabul 
ltleltılek!~~r. ltalya, Almanya gibi 
r•tere rib er bir tarafta dursun, ln. 
an bir i demokrasinin vatanı sayt. 

• 

Yüksek lkti8at mektebi talebesinin samimi tezahilrleri C11'a8'1Mll 

ayrılırlootl 

Ayın 21 inde Milletler Cemiyeti 
konseyinde Hat.ay meselesini görüşe. 
--L -1• - L---4.J:-!- .t.ı!:.,.. ı.,•:.,..!;t,. J....: .. on 

mimfyet havası içinde Cene~'t'eye ha-
reket etmiştir. 

Heyetimzi; başta Hariciye Vekili 
Doktor Rüştii Aras olduğu halde, Ri. 
yaseticumhur Genel Sekreteri B. Ha. 
san Rıza ve Hariciye Vekaleti Genel 
Sekreteri B. Numan Rifat Menemen. 
cioğlundan mürekkepti. 

B. ~lal. Jtalyanrn Ankara büyük el. 
çt~i B. Karlo Gam, İspanya masla. 
bı,ıto-ii.,ı.ırr ll.,J3eı.tonz..a. 11lurlamtştır. 
Ist.anbul Vaıi ve Beledfye rel8ı H. 
Muhittin Üsttindağ, Emniyet Direk_ 
törü B.Salih Kılıç, şehrimizde bulu. 
nan saylavlardan B. Ali Kılıç, B. Sa. 
lih Bozok, ve diğer zatlar heyetimizi 
teşyi etmek üzere istasyona gelenler 
arasında idi. 

(Sonu Sa. 2 Sil. 0 
Kendilerini Raşyekil General lsmet ------------------------

Avrupada kış! 
Amerika da yaz! 

1 nönü, Dahiliye Vekili B. Şükrü Ka. 
ya, Riyaseticumhur namına başyaver 

Yeni mebusumuz 
Bugün seçiligor 

B. Atıl Bayındır 

General Şükrü 
Naili Gökberk'in 
ölürnile açılan Is. 
tanbul mebuslpğu 
için bugün seçim 
yapılaqktır. 

İntihap sandığı 
Bayazıtte Üniver. 
site konferans sa
lonunda buluna. 
cak, ikinci mün. 

tehipler sabahle. 
yin saat dokuzdan 

on üçe kadar gelerek reylerini atacak. 
lardır. 

Cumhuriyet Halk Partisince ı.,. 
tanbul mebu.qluğuna namzet gösterL 
len Ziraat Vekaleti müsteşarı B. Atıf 
Bayındır, Mülkiy~ Mektebinden ~ık. 
mıştır. Muhtelif idare vazifelerinde 
bulunmuş w meşrutiyetten sonraki 
yıllarda, daha pek gen~ iken Ankara 
valiliğine tayin edilmiş ve bu vazife. 
ı:ıinde gösterdiği inkılapçı hareketleri 
ile o zaman dikkati celbetmiş, öteki 
valilere örnek olarak gösterilmeğe 

ba.~lanmıstır. 

Yunan denizıerinde müt
hiş fırtınalar var 

(Yazısı, ! incide) 

Bir fıkra 
(Lafonterı) in m~şhur efsaneleri 

ar<ı.<;ında şöyle bir fıkra vardır: Bir 
giin atın biri geyikten intikam alm-alz 
için immndan yardım i.<itP.r; insan bu 
y'1rdımı yapmak için ala biner; fakat 
ondan .ı;onra gPyilo'ten intikam alacal.
yerdf' atı r>ir eder. 

( f,a f ontnn ) in b rı /ık rası f skend e
ru n m<>selesinde Tiirkiye ile Fransa 
ı•e Suriyenin kar§ılıklı va..--iyetlerini 
tasuir eden l{iizel bir misaldir: Zira 
Fransa İ sk,mderun meselesini kendi 

hfwıbma halletmek İf;in Tiirkiye ih' 
Suriye arasını açıyor. Tü.rkiyeyi Su· 
riy,•lilP.re yanlış olarak d~man gös· 
tnriyor. Suriyeliler bu propagandaya 
kapıldrldarı için Tiirkiyeye karşı 
Fran.mdan yardım istiyor. Fransa yar· 
dım t'adile Suriyelilerin sırtına bine
c<>htir. Maksadı onlara yardım etmek, 

Antakya, 16 (A.A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: Mi1Jetler Cemiyeti mü. 
şahitleri dün sa hah Süveyda Alevi 
köylerinde tevakkuf ederek köy Heri 
gelenlerinin fikirlerini almışlardır. 
· Kudüs, 16 (A.A.) - Sariye millici. 
Jeri dört sene 7.arfında iki misline çı_ 
karılmak üzere elli bin kişilik bir 
milli ordu viicuda getirmek fikrinde_ 
dirler. 

Mutedil milliciler Lübnan cumha.ı 
r~yeti ile Jskenderun Sancağın .. da ih. 
ti.~a edecek. federal bir Suriye devleti\ 
vucuda getırmek arzusundadırlar. 

Halep, 16 (Hususi) - Cebelidruz. 
de Suriye aleyhine için için devam 
eden memnuniyetsizlik gittikçe daha 
alevli bir hal almaktadır. 
Bilh~ son zamanlarda Cebeli 

druz muhafızlığına bir Alevinin yeri. 
ne bir Suriyelinin tayin edilmesi Sü. 
veydiyede gayet kötü hislerle karşı. 
lanmıştır. 

KUDÜS !Jf ÜFTOSUNUN 
SÖZLERi 

Dün gelen Daily Telegraph gaze. 
tesinde okunmuştur: 

(Sonu Sa. 2 Sü. !) 

Bir hır sız/ık oyunu! 
----------~~~--~------~ 

çocuk bir kadın ber• ,. 
uç 
berini soymıya ka'ktı!arl 

Karni1•, 

Frans1zca (lllu.strasyon) 
gazetesi I skenderun mesele
sine ait bir ·maka.le yazmı§. 
Bu ma.Joo.Zeye göre Suriyeli
ler Fran8'1Z siJja8etini ten. 
kit ederek: 

- lskenderun ~ Mu81iı. 
da olduğu gibi bir ekalliyet 

: TMSelesidir. Fakıat Mu8'1ıldll 
::: 

:e 

bir Tiirk e7ro:Cl:iıyeti -0lduğu 

OOlde lngilizler orada 
Türklere ekalliyet hakkı bi
le vermediler. Fransa ise 
lskendcrıın Türklerine c.. 
kalli11et hakkından /azla o. 
lamk hıum.si bir iilare te.'}ki
lini kabul etti. • B'lt doğru 
m1tdnr',, d1yarlarm:ı,ş. 

Yascf, Seyfi 
(Yazwı 7 incisayıfadıa) 

Alman yada 
Küçük hükumetler 

ilga ediliyor 
Bertin, 16 (A.A.) - 30 kanunu~ 

nide Berlinde yapılacak büyük kabine 
toplantısında çıkarılacak bir kanunla 
Hamburg, Brene ve Lubeck muhtar şe 
birleri Prusyaya ilhak olunacak ve 
Prusya, Bavyera ve Saksonya müste&o 
na olmak ürere diğer bütün küçük hU. 
kUmetler ilga edilecektir. 

Bulgari standa 
Beledıye seç. minde 

annelere intihap etmek 
hakkı verildi 

Sofya, 16 (A.A.) - Kral, belediye 
intihap kanununa tasdik etmiştir. Ka. 
nun, annelere intihap hakkı ,-ermek. 
tedir. 

Siyasi partiler mefsuh kalmakta 
berde,·amdır. 

0ldtı~ hhleınlekette zahiren üç parti 
~n hUkllalde iktidar mevkiinde bulu. 

111 etıni ~et (Milli) sıfatı ile teşek. 
~rtinin ttır. Ye bu. hiikt'.imet her üç 
hiıltıekted~vvetini hala muhafaza ede. 
~el 1 ır. İngiltere dört beş sene 
1'oltıik b~erfsine düsfo<rti biiviik eko h· llh " " • • 11!lıf~tı... randan bu ~:ıyerfe kurtula. 

B. Atıf. Halep valiliğinde de bu_ 
lunmu~. bir aralık İttihat ve Terakki. 
fırka.qı umumi katipliğini yapmıştır. 

Cumhuriyet hükumeti zamanında t.a. 
pu ve kadastro umum müdürü olarak 
çalışmış, sonra Ziraat Velialeti müs 
teşarr olmuştur. 

kendiforine istiliUil vermek değil. zn-1 ~=2.=:~~=-~=-~==-~= hiri istiklnl t•<İitlerile Suriyelileri esir 

gibi hullanmal·•tır. Belki bugiin bu 
lıaldkati Surİ)'eliler farketmiyorlar. 
Fa!rnt milyonlarca insanın kıvam.ete 
kaılar g;;;Tcrini bağlı tutmak .elbette 
miimldiu dr·Jifdir. lJir giin gelecek on· 

Suriyeliler ağzmdan ya 
pılan bu p1"0paganda neşri. 
yatı Frcın.sızlara hak ver
mez. Tamtersi olaro1\. itham 
e4er. Fra.rı.~zlar M·ıu:-ul 

Türlclerinin ekalliyet hııkkın 
dan fatifade edip etmdikle· 
rini dü.şilı1ecek ve lmrasm1 
hiç bir suretle m:ulroye. 
sesi d-Oğru olmtyan 1 sken
deru:na benzerıecek yerde 
Mu.su!daTri Tilrlrlerin /ngiı
tercden ve lra7dan şimdi
ye ktul.ar hiç bir şiT,-ayeti -0l
modığına dikkat etmelidir. 
lskenderıırıda mandater dev
let okt.rok ofu.M'l'I. Fransa 

Şehir itleri konuşulurken ••• 

• • • 
lstanbal düşmanlığı I 

••• 
Bir okuyucumuzun ileri sürdüğü 

ASIM US 
.(Sonu Sa, 2 SU. 3). 

Atıf Bayındınn "Muhayyel ada,, 
ünvanlı hir romanı ve Bartelıninin 
idare hukukuna ait büyük eserinin 
tercümesi basdm~tır, 1 

lar bu hal.-il:ari p<'k açık ol.arak gö· 
reccklerdir. 

Haaan Kum91yı 

bir fikir 
(Ya~ 6 ıncı sayıfaila) 



Fransız Atla t ·k fi osu 
manevraya çıktı 

lngiliz ana atan fi osu da yarın 
ha eke ediyor Akdenüze 

Paris, 16 (A.A.) - Fr:ınsanın At.ı 
lantlk filosu Afrikanrn garp sahilleri 
boyanca yapacağı on günlük mnnev. 
ralara başlamak üzere bu sabah 
Brest'ten hareket etmiştir. 

Bu filo, aşat.,dakl gemilerden mü. 
rekkeptir: 

Lorraine, Probencc, Ileretagne, 
kruvazöıleri Bearne tan are gemisi, 
üç torpito muhribi filotillası, sekiz 
torpito filotllla.sı ''e iki denizaltı ge. 
misi filotillası. ı 

Da filodnn Dearine , .e Ju1Jes 

ruz edecektir. Bu taarruı.a. Fort -
Lyauteydcn gelen Croix . du . Sud 
tipinde büyük tayyareler de iştirak 

edecektir. 
Filo pazar günU Uzbonun önünde 

dağılacak ve gemilerden bir kısmı 
Madera istikametine, bir kısmı da 
C'nsaplancn gidecektir. 

JNGILIZ FiLOSU DA YARIN 
IIARE/(ET EDiYOR 

Londra, 16 (A.A.) - Annvatan fi. 
losu senelik ilkbahar seyahatini yap. 
mak iizere paznrtesi günü harenet e. 
dccektir. Filo doğrudan doğruya Ce. 
belüttarıli'a gitmektedir. 

Berne gemileri ile beş denizaltı ge. J 
misi asıl filoya Daknr sahille inde 
iltihak etmeden evvel l\fnder ve Yeşin 
burun adalarına da ut:rrıyacaktır. 

Parls, 16 (A.A.) - Fransanın At. 
lantlk filosu pa1.nr gUnü Lizbon açık. 
lannda bulunacak ve hir nakliye ko. 

Oradan Aknenlz filosuna iltihak 
edecektir. Müşterek manevralar şu. 

' batta yapılacaktır. 

Junn taarruz harekatı yapacaktır. 1ı Tahtelbnhlrlerin faşe rremisi olnn Ju. 
les Yerne ikinci hafif filotilla ile nak. I 
llye gemisi \'C muavin gemileri rnzi. 
fesini görecktir. 

Nakliye koluna zırhlı fırkası taar. 

iz mitte 

l\fnnevralardan evvel filoya men. 
sup birçok gemiler, adet olduğu üze. 
re Afrika limanlarından bazılarını zi. 
yaret edeceklerdir. 

Şarki Akdenlzcie ''e bilhassa Yu. 
nan sulnrında rla bir g.ezinti yapılma. 
sı mukarrerdir. 

s 
100 bin braqa bir 
stadyom yapılıyor 

lzmit, 16 (A.A.) _Şehrimizde 100 Şimdi rehinelerin idamı 
bin liralık bir stadyom yaptmlmasmın başladı 
Parti Genel sekreterliğince kararlaştı-
rılmıa bulunduğu vilayetimiz Pnrti Fransanın gönüllU gönder· 
bqkanlığma bildirilmiştir. memek karaunı purUlmento 

Bu mtınasebetle Parti baakanı B. tasdik etti 
Ha.mit Oskay belediye Uyelerini Parti- Madrit, 16 (A.A.) - Müdafaa kon-
ye davet ederek görtlşmeler ynpmı§tır. '"eylnin tebliği: 
Bu ıtadm yeri kısa bir r.amnnda tesblt Asiler, diln gece, Madrlt cephesinin 
edilerek krokisi yapılacak ve bu yıl muhtelif mmtakala.rındıın, ezcümJc Ca 
içinde lnsa.ata b~lnnncaktır. Bu hn- rnbanchel ve Uxı,ive,roite mahallesin
ber aporcu}ıu Jmll'.l SCV!ııah Ull1'tlr• llt:U llU.)' Uh ı.. ... w ol.Jç,ı Jo;ı hUIJUil•"' hCUh• 

mışlarsa dn her yerde geri pUskürtUl-
:s 

General Göring 
Dün tayyareciler 

şehrini gezdi 

milşlcrdir. 

Ara.va - Calas Razas mmt.akasmda 
hUki\metçiler, beş kilometrelik bir cep 
he Uzerinde iki kilometre ilerlemi§lcr. 
dir. 

Madrit, 16 (A.A.) - Havanın fena 
Roma., 16 (A.A.) - General Göring ·olmasmn rağmen milisler dün Üniver

bugUn general Vallenin mihmnndarlı site mahallesinde taarruza gcçmişler
ğile Quldonladaki "Tayyareciler eehri., 1 dir. Milisler bir kııç bina zaptcderek 
ni btitün tef emıatma kadar tetkik et- 250 asi öldürmüşlerdir. Şehrin garbın 
miştlr. General Göring Quidaoniaya dnki Parkta da Faslıların bir hücumu 
muvasalatmda askerl merasim yapıl- nu tardetmişlerdir. 
mı3 ve orada kendisini DUk A'Aostc Barcelone, 16 (A.A.) - Asilere ait 
ve General Fcrari karşılamışlardır. iki tayyare ı;.ehri ve limanı eiddetle 

Uçuşlar yapan hücum ve bombar- bombardıman etmişlerdir . 
dıman tayyareleri filolarını mütcnld- AMERiKAN KONSOLOSTIANESI 
ben zabitan mahfelinde verilen öğle HARAP OLDU 
ziyafetinde General Göring gördüğü Vaşington, 16 (A.A.) - Son bom-
bütün seyler hakkında hayranlığını ba.rdınıanlar esnasında Amerikan Bir
blldlrmlş ve İtalyan, hava ordusunun leşik devletlerinin Malaga konsolosha 
kuvvet ve aza.metinin kendisi üzerin- nesi tamamen harap olmuştur. 
de derin bir tesir icra eylediğini ilave Bombardıman hA.discsi, Amerikanın 
etmiştir. Ccbclitta.rıktaki konsolosu tarafından 

Öğleden sonra General Göring Ro- Dışi!ileri bakanlı~na blldirllmi§tir. 
mada bir gezinti yapmış ve Antikitc .. ı Konsolosla diğer memurlar dnhn 
lerl tetkik eylemiştir. 1 evvel konsoloshaneyl tcrketmt~ olduk~ 

Bu gece Operada General Göring lanndan insanca 1..:ıyiat yoktur. Ame-
5ere!ine bir temsil verilecektir. rikan Blrlesik devktleri Dışic;leri ba

Sahte damf!alı ölçülere 
dikkat edıniz ! 

Ankara, 16 (A.A.} - iktisat Ve. 
ktlletinden tebliğ edilmi tir: 

Bazı yerde sahte dam"uh ölçüler 
kullanıldığı görülerek ynknlnnmış Ye 
muhakemeye verilmiştir. Halkımızın 

müteyakkız daYranaralt, ölçülerin 
damgalarına dikknt etmeleri \'e her 
türlü şüphelerini iktisat Vek'ılctl 'e. 
ya 1Jelediyeler ölçüler teşkilatına veya 
zabıta memurlarına hemen bildirme. 
Jeri tm>siye olunur. 

1ürki1Je - Yunanic;fan 
arasında qen1 bir 

mukavele 
Ankara, ~6 (A.A.) - Türkiye ile 

Yunanistan arasında k~cal;çılığın 

men'i hakkında HariciJc Y kulctindc 
bir muka' ele iınzalanmrştır. 

kanlığı hftdiseyl daha protesto etme .. 
miştir. 

BiR liOMPLO 

Ba.rcelone, 16 (A.A.) - Asi kıtala
rınm Katolonyayıı ihracını kolaylaştır 
mak için te kil e lilen bir komplo mey
dana cıkarılmış ve 14 kiRl tevkif edil
mi~tir. Bazı mühim evrak elde edilmiş 
tir. 

REIIlNELERIN iDAMI 

-ıyona, 16 (A.A.) - Bilbaoda- re-
'hinc:crin idam edildiği haberleri Na
vandn derin bir heyecan uyandırmı~
tır. Bilhassa Pamplumede miinalrn.şa. 

lar yapılmlf! \ 'C halk mukn.bclci bilmisil 
: . 'l' 'lt ir. A l;çri hükiımet buna mıın! 
oi. u !.ur. 

HUKUMET BARSELONA MI 
TAŞINAOAKY 

Londra, 16 (A.A.) - Valencianın 

son bombardımanı ve asilerin Malaga
da ilerlemeleri üzerine B. Largo Ça. 
ballero'nın hUlrumetl Barcelone'n nak-

(Usyanı, ı incide) 
Bugün bilhassa Tekparti ile idare 

edilen yerlerde memurlar devlet te§. 
klltitının mim ideal istikametinde fa. 
aliyetlni tecessüm ettiren parti kJldro. 
sunda en esaslı bir unsur sayılıyor. 
Bu suretle devlet teşkilatı ile parti 
teşkilatı biribirini tamamlıyor. Esa. 
sen blr devletin nnasiyasetinin doğ. 
ru işleyip işlememesinden en evvel za. 
rar görecek ve yahut fa,·dalnnncnk o. 
]anlar memurlardır. Diğer taraftan 
her memlekette memurlar milletin en 
seçkin ve fikren yükselmiş kısmıdır .. 
Bunların dirayetlerinden, faaliyetle. 
rinden millete ait ldeal i~lerde istifa. 
de edebilmek en tabii bir neticedir. 

Sözün kısası büyük Türk inldtabı. 
nın esaslarını memlekette yaymak ve 
kökleştirmek için memurlıınn siya.set 
perde.si altında bitaraf, yahut hissiz 
kalmaları değil, bunun aksine en faal 
birer parti uzvu olmaları lliz\mdır. 
Esasen bugüne kadar devam eden sis. 
temde knnunt baltımdnn olduğn lcndnr 
hakikat noktasından dn pek büyük bir 
tezat vardı. Memurlar, kanuni ola. 
rak siyasi intthaplara iştirak ediyor. 
lardı. Fakat lnkilfip esaslarının mem. 
Ickete yayılmasına ve kökleşmesine 
alt faaliyetlere, gene kanuni olnrak 
nl{ikadnr olamıyorlardı. lşte yeni 
memurin kanunu bu mantıksız tezadı 
ortadan kaldıracaktır. 

ASIM US 

Cebelidruzda Su
riye aleydarlığı 

(Ustyanı 1 incide) 
Kudüs mUftüsU Hacı EminUlhU. 

seyni, Fllistindekl İngiliz tahkik ko. 
misyonu önünde Arap davasını anla. 
tırken, ''Arapların şikayeti ortadan 
kaldırılmadıkça Filistinde daima ha. 
<liseler sıkacağı,, yolunda bir ihtarda 
bulunmuştur. 

l\lliftU, bilhassa şu noktayı tasrih 
ederek demiştir ki: 

'' A •-,,, .. 'I I ._ _ __ .. . • "' • --- -

lerde Türk idaresi altında bulunduğu 
zamanlarda, şimdi lngiliz mandası 
altında olduğu zamnnlardnn rok da. 
ha mesuttu. Eğer Arap iI tll Hilini te. 
mln yolundaki arzularımız tahakkuk 
etmezse Filistin üzerinde bir Türk 
mandası bir İngiliz rnan<Jn.sına tercih 
edilebilir. ÇünkU Türkler Yahudi tc. 
s iri altıncla değildir ... 

J{udüs miiftüsü, bundan sonra, Ya. 
hudilerin müslüman mukaddcsntııu 
tehclit ettiklerini ve Peygamberin mi. 
raca cıktığl kayanın bulunduğu söyle. 
nen Camii ömerin ''hnmhclcri., iize. 
rine mabedi Süleymanı yeniden inşr. 
etmelt ga) esini beslediklerini söyle. 

miştir. 
lngiliz tahkik komlqyonu n-i~ i, bu 

ittihamın gayet cidcli .olduğunu ve de. 
]iller ortaya konmasını istemiştir. 1 

l\ıi.iftU, son Filistin hadiselerine 
temas edip sözüne deyamla, Arapla. 
rm kendi memleketlerinde siyasi hal .. 
lnrmclan mahrum edil<liklerini söyle. 

miştir. 

Yahudılerin Filistin nze
rinde tarihi hakları 

lJOktur 
Paris, 16 (A.A.) - Hm·as ajansı. 

ıun Ammandan bildirdiğine göre, l\la. 
vcrayi Şeria emiri Abdullah, halen 
Ammanda bulunan İngiliz komlsyo. ı 
nunn bir nota tevdi ederek, Yahuclile. 
rin Filistin ü1..crlnc1c hiçbir tarihi 
haklan bulunmadığını ve Balfour be. 
yannamesinin Arap menfaatleri ile 
]{abili telif olmadığını bilclirmlştlr. 

Ietmeğe hazırlandığı söylenmektedir. 
FRANSIZ PARLAMENTOSU'NUN 

KARARI 
Parla, 16 (A.A.) - :Mebusan mcc· 

Jisi İspanyaya gönUilU gönderilmesinin 
meni zımmında Hi.zımgelen her t\irlü 
teclbirlcrl almak üzere hükumete sa .. 
ırıhlyct veren kanun projesini 509 rc-1 
yin ittifa.kiyle bu n.keaın tasvip eyle
ml§tir. 

HATAY DAV 1 
(Ustyans 1 incide ) 

Dün öğledeıt sonra Cumur Reisi. Avrupa da kış' 
mlz Atatürk şehir içerisinde bir cev. • • f 
lnndan sonra Perapalas otelinde isti. Amerıkada vaZ· 
rahat etmekte idHer. 1 "' 

Bu .esnada Dahiliye Vekili D. Şük. İ y . . d ;il1 

rü Kaya, Ulu önderi karşılamış, dı. Unan denızterın e TTl , 
şnrda bulunan Hariciye Vekilimiz D. hiş fırtınalar var 
Tevfik Rüştü Aras da çok sürmeden 
Perapalaa oteline gelmiştir. Amerika da fidanlar 

Saat yedi sularında İtalyanın An. c;tc;ek a«jmış dt' 
kara büyiik elçisi B. Karlo Galli, Pe. Atina, 16 (Hususi) - Yunnll 
rnpnlns oteline gelerek Hariciye Veki. nizlerindc büyük fırtınalar '~. 
llmiz Il. Rüştü Arası ziyaret etmiş n "Ellos,, ismindeki Yunan vapuru ~ 
yanın saat kadar kendisile görUş. viada karaya tourmuştur. Miiosl: 
müştür. nuptan karaya oturan "Volga,, şile 

Hariciye Vekilimizin İtalyan bü. iki tahlisiye vapurunun çalı~~ 
yük elçisini uğurladığı sırada Başvc. na rağmen b:ıtmı§tır. 11Volg:ı,, 'l'il1' 
kil General ismet lnönü Perapalas o. yeden Hamburga yUklU olarak gitrıl 
teline gelmiş ve Hariciye Vekilimizle te idi. 
hususi surette bir müddet görüşmüş. "Tasses,, ismindeki yolcu vr.Puı: 
tUr. Hallds civarında karaya. oturmuşt~ 

Avrupa ekspresinin hareket ssıati Bütün Yunanistanda kış şiddetill' 
21,45 idi. Sn.at tam 21 de içeriki sa. muhafaza etmektedir. 1'l' 
londa Büyük Önder Atatürk ile bir. Nevyork, 16 (A.A.) - Ga.yrj ı-tıı 
likte oturan Başvekil General ismet olarak sıcak hnvalar devam etın~,_,. 
İnönü, Hariciye Vekili B. Tedik dtr. Termometre gölgede 20 detv 
Rüstü Aras, Dahiliye Vekili B. Şük. gBstennektedlr. Nevyorkun balı~ 
rü Knya beraberlerindeki zatlarla rinde bUtUn ağaçlar ve fidanlar çl~ 
birlikte otelin methnllne çıktılar He. açml§ ve ~lıı.r yaz mevsiminde ••· 
yetimiz istasyona hareket ediyordu. ötti.§meğe ba.slamıştır. 

Ba~ta Hariciye Vekilimiz Doktor BOLU YOLLARI KAPANDl » 

ArM olduğu halde, B. Numan Mene. Bolu, 16 (A.A.) - üç gUndUt" 
mencioğlu ve B. Hasan Rıza ayrı ay. va.m eden kar Boluda bir metre ~ 
rı Büyük Şefe saygılarını sundular. be3 ııantimetre ve Bolu dağmd• 

Bu esnada otelin methali, Yüksek metreyi bulmu§tur. ·~• 
iktisat .Mektebinin arkndaşçn bir top. Bolu dağından geçen eose tl.f,efPI"':_ 

lnntı yapmakta olan talebesi ile bir. ki kar, mütemadi amele postal~ 
denblre dolmuştu. teml.zlenmekte ve pqstaların f§l~..., 

Mukaddes Türk davası ve kudret. temin olunmıı.kta idi. Bu defa lJ\11"' 

Ji Şeflerine karşı duydukları saygı ve ile Hendek arasında.ki Nuhveren lJ°'! 
sevgi heyecnnile kaynaşan gençler. zınm kapanması yfü:Unden BoludaJl ~ 
yiireklerinden kopan bir sesle: den İstanbul postası DUzcede ve 

1 - Yaşa 1 tanbuldan gelen posta otomobili 
Diye haykırdılar. Nuhvercn boğazında beklemektedlt• 
Bu sırada Başvekil General ismet --------------

lnönü, kendisine yaklaşarak beyanat 
istlyen muharririmlze sevimli ve nıüş. 
fik yüziinü çevirerek: 

"İşte, Rü~tü Arası u_ğurlamağa 
gidiyorum.,, demiş, "Hatay dnvasını 
uıuhn.kknk ~sa,rac:ıt!17.. nn l!;i v:ına~nf 
gız, degirmı \:.ienernı . -ısutun mıı e 
bu heyecan, bu ümit \'c azimle clolu.,, 

Sözlerine mm·nffakiyettcn emin bir 
sesle ''e katiyctle: 

- Yapacağız! 

Cevabını \'ermiştir. 
Atatürk ve onu takiben lsmet in. 

önü Ye Tevfik Rüstü Arns 't'e Şükrü 
I\aya için alkış ,.; '-Yaşa!,, scslerile 
orta hl inliyordu. 

Cenevre he)'Ctimiı, na~v<?kilin re. 
fakatincle olarak, istasyona, bu coş. 
lrnn tezahürler içinde hareket etti. 

Sh ){cci istnsyonuna yardıldarı za. 
man trenin hareketine tam dokuz da. 
!,ika vnrdı. Bnşvekil General ismet 
lnönü, istasyonun merasim salonun. 
ela he) etimizle birlikte istirahat et. 
mekte iken İtalyanın Ankara Büyük 
elçisi n. l\nrlo Gnlli. beraberinde 
elcilik hasın atnsesi B. Varezl olduğu 
h !.1.lde, Hatay davasını hnl için Ccnev. 
reye ~iden heyctlmir.1 tesyl etmek üze. 
re istasyona geldi. J{endIBin<len nz 
önce ispanya masahatı;Uı:nrı D. Be. 
gonya gelmi5ti. 

Bn~vekilimi~ ltalynn bliylik elçisi 
ve İf:panya mümessili ile trenin hnre. 
kctine katlar rnkit vakit sohbet etti. 
ler. 

Muharririrniz, trenin hareketi sıra. 
sında Hariciye Vekili Doktor Arnsla 
görüşrnü . Cencvrede konuşulacak 
olun Hatay dm·asınn ve İtalyan lıiiyük 
rlı:isile \'aki ofan mülfilrnta dair sual. 
lcr ormustur. Hariciye Vekilimiz 
muhnrririmize unlnrı söylemiştir: 

"- Hntny davarnmı dair hamclls. 
leri bhknç giine lmdar Cencvreden 
alacnl<Sınız. ltnlyan hiiyük elçiı;ile 
Yaki oJan nıülfllmtımızn gelince, hal. 
yn büyük elçisi ile her znman dostane 
konufulncnk mevzularımız çoktur.,, 

Trenin hareket saati yaltlnşmıştı. 

Doktor Riic:tii Aras. n. !':uman Men<' 
mcncioğ1'.ı, n. Hnsnn Rıza; DnşTeldl 
General ı~mct lnönii ile ayrı ayn hUr. 
metle ve<lalnştılar. Tcşyie gelmiş bü. 
tün diğer zevatla dn ycdalnştıktan 
sonra trene bindiler. 

Ankara telefona .................................................. 
1 icaret mektebi mezun-

/arının c:ayı )):!~ 
,. .......... ıu, ... v \• "":~vuıa/ - .L-U. ~ 

. 'k . t l teb' . ı:ı:.: 111 
tıcaret ·ve ı tısa me ~ ının ;:ıv biO 
yıldönümU mlinasebetile mel\:te 

0
, 

Ankara mezunları bugün Şehir ıotc1' 
tasında bir toplantı yapmışlnrdıf·....r 

Cemiyetin fahrt reisi Celal D•~ 
mü9teşnr Faik Kurtoğlu ve bir P' 
davetlilerin iştirakile yaprlnn bu to 
Jantı çok snmlmt olmuştur. ~· 

Ekonomi Bakanı, söylevlere ce ~ 
vermiş, mektebin yarım asırlılt rnıı 
si hatırlnnmıştrr. 11 

nllhassa knpitillasyon belfıstn~1 
uzun uzun bahseden Uaknn, ckoıt11 

nin safahatını anlatmıştır. f~ 
Celal Bayar, nutkunu, "Tii~I< ;ı. 

dünyanın en ileri bir mtmlcket•.~r 
malıdır ,.c olacaktır.,, sözlerllc b• 
miştir. 

Ziraat Vekilinin istif' 
edeceği doğru değil 1 
Anknra, 16 (Telefonla) - Zit~ 

Dukanı 1\Iuhlis Erlcmenin istifa ' 
ceği haberi tamamen nsılsıddır. ti 

Muhlis Erkmen, zirai kalk111 rt 
projelerini hazırlrynn komisyonU'\.-ı. 
isllğini etmelttcdir. Ziraat Yeldi 
ıin sıhhati çok iyidir. 

Ecnebi paralaraıırı 
karşılıkları '* 

Anknrn, 16 (Telefonla) - Da~~· 
resmine tabi evrak ve şenetıerde ..ı· 

11·· 
rolunan yabancı memleket pnrt\. ~· 
nın 1'ürk parasına çevrilmiş aylıı. 11,ı 
sati karsılığını bildiriyoruz. (Yılb3., •. 

~ • e..,. 
paralardan l mayış 1~37 tarihli' e;~ 
<far bu vasatilere göre darngn r 
alınacaktır:) 6 JI• 

Iı'rnnsız frangı 6G,5, dolar 12 'V: 
ret S, Bulgar 21,2:>, drahmi 1,15· 10ıı 
viçrc frangı 33,87,5, kron 487,5· ~'P~' 
23,62,5, leva l,50, n~:i~ 75,5, r v' 
23,37,5. AYusturya şılını 2-3,S7,"6·o'' 
çeta 14,:.>0. mark :iOG2,5. ley 1. ~5-
2S7,5. pcn 31,G~,5. lngiliz 1iraS1 tff 
Mısır lirası 650. ruble 23,75 k~ 

Berlin, 16 (A.A.) - Gönüllüler m(· 
selesi hakkında.ki !n.,,iliz notasına ve
rilecek Alman cevabı gelecelt hafuı., 

B. Göring'in Roma.dan a.vd~t_ini mUtea.- { 
kip gönderilecektir. 

Tren hareket ettiği sırnda bllyUl\ 
hfr samimiyet, memnuniyet ve itmi. 
nnn havası l'3meltteydi. 

Başvekilimiz ''e Dahiliye Ve.kili. 
miz, aralarında ltal>:an bUy_Uk elçislı 

ve beraberlerinde diğer zevnt ol~ 
lialde, istasyomm merasim aa1° 
dan çıktılar ve ayrıldılar. .. 0~' 

ı ··ııu Başvekil General ismet no .,,,~ 
bugUn Ankaraya dönmesi muııte 
dlr, 



[ l<urtuıu• yolu . ' . ., ________ _ l 

Iıı anlık kıvılcım ekiyor, 
Yarın yangın biçecek! Su mahsulleri 

sanayiini tetkik 

l Nazikle Kadriqe ve Fatma araııntlaki davalar 

Yazan: 

Hakkı SUha Oez1rın 
Memleketimızde nereler-

~- lflnde Ml)'Uk bospn- en MDP UrünUdUr. Ruhlarda bu bo- de ne balıkları yetişiyor 
~~--;. vırilla ptlm darlık· nlduk. Yit9Ylft& bu karanı.ııts, ı&nUl-

111 llea derin oluyor, hem usun leııle bu Umittisllk bir yandan da iç dUn lfı\kOmetlmia au mahaulleri sana-
• ..,.. ... ll"ıllill bldı.tler, U11cıler u.- yamuı çunıtmel• bqladı. Rakı ve p- yllni, memleketin mil.bim gelir meın

------------....---------------------------- ....... 

"ALLAH VAR, DOG .. 
RUDAN ŞAŞMA•,, 

" - Şahide seslen meyiniz; yoksa, sizi 
dışarı çıkarttırırım/,, 

tlıfnklan brmakanpll eclea raptan yakf, ailken saftlk inunhk, ko- balarmdan olarak ele alnuatir· 'l'Urko. 
iM pttr. Hlntts, Kılırda kain, eroin, ve b8yld hep "in,, le biten fia deniz mahsulleri maa&Sl ayrıce. de

etld Taudı, Rum SeltUkl- ıeblrlere alqtı. Evet llıttr ve indi. Da· niz. göl ve nehir ba.4k1an hakkmda 
bir etüd huırla.mıttır. Etti.dün bir hü- t&tanbu1 blrlncl ceza. hakyerinde, ._iMia "Tua"11f,, u ya,uı .n. ba nı kadar lnecelfni de artık k:imM bil 

Wr nah IUllllltlll oldupu mi)'Or. lAsasım neşrediyoruı: bir Türklüğe hakaret davasına ba.kılı-
lofa " Papu RoaıaFI• 6'tU lntalb olunak, btltUn bu bospnun Sardalya: Boğaz ve Marınarada av. yor. Bu yold& hakaret da vasile birle-

...,., ApJr ıdtn lı JdliH ,.. '°" bUyUk Mftftan çıktrtmı ıöylemek- lananl&n kUçilk, Çanakkale ve Akde- tik olarak, eahıslar arasında k&.r§Ilık
IGJUk llVllftl bO.ttln clUDya ten çeldnmeyls. Madem. ki bu böyledir, nizde avlanaları daha btlyllkttlr. Ağwı h ha.ka.ret davaları da var. Kadriye i-

11 111 tortu böl ortadadır. o halde nu:l ol'Uyor da U.tUnden daha tostan smıra avlananlan aemlzdir ve 8hnll birisine ve ayni zam.anda TUrk-
tft. J'nntadald san'at ydammı, yimt yıl ıeçmeden inu.nhk, tekrar bel tuzıanmıya elverişlidir. 1tlfe hakaret ettifi iddia olunan NA-
• nt panoraması., ile belirtme- ki ondan beter bir çukura atılmak sev- Tirsi Ringa: Kara.deniz sahilleri ve z1k de Kadriye ile ll'atmadaıı, kendisi- 18§111&!,. dedim kendisine! 
,,._..,,..•-mı-., ve 'Tay,. rıöi estetik daımı tapyor? Kuşadası, Göllilk körfezinde, M.arma.- ne hakaret ettiler, diye davacı! - Şahide lıiG ldm8e bir teY fıaddl;. 
~ . -a.ıtatzlik,. no~smda birleıi- Adem oğlunun iç ve d11 llemlerile bi ra ve Adalar denizinde bulunur. En iyi Ni.zik, Ermenidir. Babasınm adı 1 yamaz! · 
~-- ribirinden baınbqka ıeyler olduklamu leri Trabzon sahillerinderir. Bu balığın Yevripan, anumm adı Virjin. "40 Y&·J Sabriye, Nlaikin hakaret ttuiÇ 
"t~ da toplar patlar, h01PUr- bilınez delilim. Ve ıene bilir.ın, ki ıim- dişileri daha leaetlidir. Civar memleket gmdaymı,, diyor; Şişlide otlU'Uyor. J Türklük aleyhinde &öz eöyldefli ,_ 

lniltUerinl baıtıntınazken, dl UÇ&U adam, fizik dtlnyasmda. pek ztn lere hava! depolarile sevkedilen dip - l&VUmlainlsT 1 da ifade verdi. 
~111-.ımw'OG- motörleri, içlerindeki gin olduğu halde, ahlAk dilnyumda çır- balıklarının kıymeti geçici balıkların - Evet! Ni.zik, o, böyle &ltyhinde sös ~ 
~·~~'-Un ıuunlufuııdan bahset- sıı>lak ilk insanın huyunu tapr. Yara- kıymetlerile 5lçtllemiyecek kadar çak Şık giyimli olan Nlzik, evvelceki terken, boyuna yerinden kalluJor, 
~~ latikbal elenilen varbp inan tddığr cündeııberi bir tek admı ilerle- tur. Bunlarm tam yerli olarak sayabi- oelılelerden birinde, TttrltlUğe hakaret vuka.tı Orhan Jl.ithat, oturmuım 
~~ .W alır tty deiiJdi. Herkes memiftir ve ayı postu ile firakın örttü- leoeflimiz imam altmıo c.lns k~. maddeB1Jıden llOl'guJ'a QeJdJırıiı ve bu- liyerek, pannağmı ağma oftH.ll"lht 

.d'ltllM lfln etmek kaygısına dUptıı- fil ravde birdir. Bence, 8811 btlyU.k dUş Bunlardan Çipura Akdelıizde, Ka.lkan nun kl.tlyen asıleıa olduiuJlu, Kadriye "SU•HıBB!,, diyordu. 
~.:"'.:"' dnttl. bir daha dolarken man iate bu. Ka.radenizde, Dil balığı Marmara ve ve Fatma U. bir ev meeelesinden. dola.. Sabriye, aöyllyecoklerfni bl 
lı:~, 1'1zcle blr Jdt1niıı bile ereme- Ona brp elele vermuaek, sıra ile Akdenizde, PialbalJğı her denizde, Ka. yı mUn&k• ettiklerini, bu sırada du- N4clk'e ne diyeceji IOnlldu. o, bil 

l~. eaer yaratmak cerçekten dolanlaruı bopai ayni itJcenc~i çckec.k. J"K&: bahfl Karadeniz ve Kannarada -rup dururken TUrklilğe hakaret yollu lerin kesenkes aslı obndılsm IJ.erl 
•·naırıı!'mf:1'ıltla:a ld.aaJınıı ifidir. Gençler: Böyle blr cthemıemle Jnıptılaıı toprak bulunur. 11Ss söylemelinln, akla ya.km bir aey riiyordu: 

,1 ....... ftnm, ama ya.rm. ? •• Kim- parçuı Ustilnde büyük ve gUzol pyle- Raporda diler balıklar da bu amet- olmadığım, bu Türklüğe hakaret iddi- _ Katiyen dedi katiyen ki.bal 
"* re yer ka1u mı? Htm biliyor hem de dur le yerlerile ~. unu, kendilerile kavplı oldufu kim- mem! ' ' 

r, ıull\l!lq, bayat konutta- Ve 
•esi daha acı ve daha korkunç-

_.dlft tilf 1NDilnnlyord~ Da 
onJan kaynar kulu isin
~ l'abt bu 

ilk wOWlatr, ... emtlbı ""ana • ..,. bir :r..a mua 
dlndUIGnfl -.... cener
llftr lldlOfhılu pPnce. 

t!ttı-.sıldıtı ...., J'llltftl• ,.m. 
• lll'tUldl ,.tıyorlantı. 

tabtlarla, dtlltft tatJarm 
tdaJan vatanlar vardı. Her 

latr yer bltldacU, DUn,... a
~llllL bir \'Ucut lfbl bayp 

IDet daha bilirdi. Av ... 
plomatllr ... "1r .. 

~-. lltllp bfstller. :Dlldt 
bl&ltlrlaı tkltdll4ıao. eoı 

~aaıım. la n.- .... 

madan kmlcıın ekiyoru. Yarın da hiç Dip bGı:kiarmm gezici Jmmı kırk 1181eriD, llJ:f kendisini esmek makıla. 
ıiip~ 7UlllD bJseceiiz. kadardır bwı1v da Ketal, Lenek. Bar dile Ol"taya &ttlk1a.rim anl&tııuttır: 

blm:ya, Tekir, )fercan, ÇiJJ&kop, )fer. - Ben, TU.rklil~ hakaret etmedi-

Hopa - l"'dır vola aln, GUmO,. lfult rı'bl balıklardır. lfm gibi, Kadriyeye de !en& saz a&yle-
5 J y .. deri gttb larak Jrull medlm Sadeoe m.Unakap ettim. BUA-

Denizyolla.rı id&rem. Hopa ile Jtd,u' q,g, ve re 0 uır kis Kadriye ve Fatma. bana hakaret 
arasmda Jwnyoıı Hfeleri yapacaktır. ıu balıklar da Yunus,~ Ayı, Kun etmekt.ell geJdnmedller! 
Bu sefı ı --'•de ci .... na dus, SU&m.urudur. er er sa"~ 0 :va.r vwa.yet. Bunlard b k _ ... ,, __ h _ .. , • Son celsede, Tllrkln"e ve Xadriyeye 
!erinin ticaret etYUI tam bir emni- an af a ~ a" .. CloLUa ..... 
,.ııe ;Hop& fakelteine indlrilnıff ola. rmdan mUnkkep, ahtapot, fsta.koz. ha.ka.ret davasmm p.hitlerinden Sa.1:>-
oakt!r. Şimdiye kadar tstanbulda,ıı Ho- silkye ve kalamarya, l1lrtlnen hayvan- riye dinlenildi, tim.dl ~k*hlr Tayya.

lardan kanlın~ 1rı•";'bah BillUkler re karvglhmda bahmdnp 81renllen -- ..._._ .. -...... ... __ .. __ .. ._ ..,_.. W.~ .. ~cJW.- 1 stirtd , Ha:kkml:D oliLcli fta.aesiııüi alınması 
,.. vapuru ffll)'Ol'du. Denizyolları a mı ye, 1 ye, 
Hopa loln lldnoi blr po9ta daJı& fflet- tara.k,AksUades, StiUlnez ve Pitellıwıs kararlaştınldı ve Nbikin açnuo oldu. 
mefe 'bqladıfl için t!mcU ı.tuıbul ile bulunmaktadır. fu davadan dolayı da Fatma sorguya 
Hopa arumda lt1i19D potlt& haftada Bir de havyar bakımından kıyın.et- çekllcU; &ha evvelki celsede gelip de, 
ikiye gıJmuotır. JkmJvdaıı bqka He- ll olan Mersin balıklarımız vardır. Bun o gUn için Fatmaya tebligat yapılama
pada bir de ilkele )'apdmuı loln lca- Iar Karadenbde, Yeellfrma.k, Kızılır. c!Jlmdan, aorgusu bu son celseye bıra
bldtll tedbirler almmıatır. Hopa. 1'· mak Ye Sakarya.da ve ktlçtlk çay alız- kılan, fakat bu son celseye de gelm;-
41r kamyon lll'Villeri bql&f ve Hopa larm.da bulunur; h&vyarlarmı tatlı su- yen ll'atmanm zorla getirtilmesine ka-
l*elesl yapılıru. IJrsurum. Kan, Ço-- 1ara dölmıektec:Urler. rar verildi. 
wh Villyetlerinin eıkonomUc hayatı Ana.dolunun Garp ve Orta kıamıla.. Sabriye, sade giybıınif, oldukça 
bUyUk bJr ~ ve !nttflf bulacak. Pllldald 8apanca. Y:anyu, Apolyont, pııç bir i'ldmdı. Hakyerine çağırıl
tır. DeaJçoJJan icl&Nlfn1ıı nra w cSe. Izııik, Ef!rdtr, Ye Sakarya afu;1arı el- cıı. O, 18.lona girip de hikimlere dof
Uya.tı De ele &Jek&1anm111 kara ve cı.. varmdakl kUçUk söllerde yılan, t&tıı.- ru yürilrken, Nizik birdenbire ayağa 
DJa D&Jdlyatmm blıib1rfnl tıı:maı 14er su levreği, IUID ve Turna bahWan kalktı, lellendl: 
h!mıttl.erden oJdutmıu a&tcmtll ftf. bulunmaktadır. - Cok rica ederim, IUDUU bunun 
bvUe 4t ebemlat,...ıl lıalallr. em-- M'erlo, Sa.kar)'&, YeşUirmak. Kızıl. tesirine kapılıp da ulı olDU)'ID 18)'1er 
dfter hatlarma amud ol&ıı .,.. '°Dan ırmak, Gediz, JleDderea. S.ybuı ve eöylmeylnis. Dojnıyu 16ylemek, bir 
bu hatl&rlll fuU,.ılnl belJedJll cJbi Ceyhan eularmm aiıala.nnda amgin vicdan borcudur! 
Umanlara inen bra Y'>llan da deniz ve verimli dalyanl&rmını hulunmakta- - A a, elbette; olan biten! söyU-

... ttea, kendi etimizle hn poetala.rmm hayat damarlan demek- dır. yecellml . 
:_,_111ım11a1. a.tllnde denedifiıalz tir, . ~ memleketlerd• culp bir av- - Ha. 6yle !it.et lahidfn il.Mrine 

•~:~tiıi,;;ı;.i;~~ IOnfl, bu hataya iman- lama eğlence mevzuu oiJa al&balJk dlllen, budur! . i~•~=~' I>i,. 10naak neye :va- Burhaneddin Ôğen Kırk- bild• Bunada uıudal Ve Ku ctatı gi. Bela &tutruı S&tt, Nlzlk'e ihtu-
*'-f_'.te ortada.. Bin "musıöet., J ı· b k t t • bl berrak"" tem1z lulll.l'! ol&n yerler- da bulundu: 
f~~ i yaratmala ,etmedi. are ıne are e e h de ve Şark vtıt,.ııerlnıizhı hepsinde - Sahide sealen.m.eyiniz; yoksa, si-

Bunc!arı sonra, Nlzlkhı ~ -·-j 
nm duruşmaama pc;ildL ıratıoa. ~ 
nldı. GözlUklU, tem.hı glylı)mlf bir b. 
dmdı. Hakyerfne, zarif gfylnmia 
bir kızla birlikte geJml§f:i. Dava 
lenin htıvlyetbrl bellrtiş yollu 
tevclh eden Azadan Murat Şerif 
fU cevapları aldı: 

- Babamm adı A.bdulah, WM 
adı Havva. Y~ albl.ıf. 
Coenklarııll ifA ~~ımıa._ ...... 

Şişlide oturduğunu söyliyen Fatma 
Nbik'e hakaret f"ılb. etmediğini, 
tariht.e Yeellkayde ofullanııdaa 
nln yanmda m1satlr olduğunu, ~-
yerinde bulunınadıjnu sCSyledl: 

- llattA, kmm buna §lhfttlr. 
hfg kabahatim olmadığı htJdf 
edildim, bu IOğukta IJC&Cık <KlmDiiıı 
çıkıp buralara kadar geldim! 

Netioede, dUl'UlftlL • yukand& ... 
ı..t ettifimim rfbl. Hıktmm maı• 
birde ifadesinin &Immuı, 
r.orla get1rilmeai iP, "balka 111111 
rakıldı. 

Z•y• (Moll•) fJldU 
()smanb KecJlli ~ 

mebWIU ve on ıseDıe nvel ~ 
mumiyel belediyede Aa olu. 1: 
Ziya (Kolla) evvelld ü:fam 
vefat etmiftb' • 

CenUNI dUa ~öydeld nblliili 
kalchnlarak Edlrn&kapı 
ıöm.WmUftilr. Allah rahmet ~ 

-..ı bitim ıUnl, 1918 de Terfia4 70 lira ııı&afla 1'xrkll.Nli bulunmaktadır. Silhwa Uludağ VP I zi dlşanya ÇJkartbıumı! 
;;:: aerçıkte tilfek - hl' din .. lıak)wi lı~bnllfiııe t&Yia olun- Kaz da.fı yollarının açılmasile turllt;.I Sonra, Sabriyeye de töyle dtdi: D•klrat 1 
ili •tı.nnda nime mı kur- dujuıııı )'U(lffmım lstaııouı aaliy9 U- lerin buraya utramalannm temin e.. - Bu tarafa Da.kınım, biainı sor- .,,, - --

...._Bunu -1- '-'- ._-t... çUııcQ ota h&k1Wl iatmcluı Burb&- d1lmel1 d"-'1-m-..s.+Alllfr, ..._._, .. __ IWVQ'ft ve-ı-=- "'--11·-ıa G U ?J 
~-.ı... r .... - uu -..."..- ~- '-~ -·~ 'A.WU.. ... ..,.-... ıcw· ene mı· ( ·ı··tan1 

•Jllll)'onsm. ÇUnldl ,... MWıl Ojm, Kırklareline Jweklt et- Raporda bmaJardan be..,kt. balık av- konupıaymm! • • 
~.._.... bu ,.W..lı: duYıuJarJa mittir. Kl)ıınetli &dllyeaiye, "'1i YUI· lanıa. tanıarr, avlama mOddetlerl, dip Aa Uar&t Şerif oğlu, Sabriyeııln 
ı.a.t11··"""'- ohnutuzdur. Bin lı:eyf ve f•inde muva.ff&ldyet temeniaini teJr-ı ba.bk avcılr#r, -.bit dal7anıaım kıy- hilvlyetin.l talbit ettirirken, )'81hca. 
~~fltııt. !Pabt bıınun gerçekten rar ederiz • !Mti tetk1k tcUJıniştlr. ~ ıt71mnit, ~ bir ka

.... blr yam ftr. "Yenay,. 
~ 1acl1t bJs de!fldik. Nü 

... ilmi, ,._., tllcııiği. 
'.'ıl,lllllillLfıQ ilıri mllletltr de maf 

t....... aıralanmıtlardı. Amil ! 
•llfdıklanmı.ıı yapanadı
~ bir örnek varkoıı )'1-

llALMIW DILEICtf!Rt 
Tramvay bekleme yerlerinde soauk 
ve yagmurdan ne vakıt kurtulacag•z? 

"Ktt ~eUr ueımoa daima t<wL!wıeıt ..,. m&eZe ucr
dır: Balk ll'atiA, B<1Jlamt Kara1r.1J11, 2"°""'"" 1ıattd BmC.. 
nihııl gibi ri14gdro ve tipiye fl9lk bu1u,.. ,.,-ımı.e tram
""11 MM% be7cZiyeoe7e. 

Bv meH19 llM'-lttde ~ ~ ~ 
fGWı> ..,. w b ""' ,,.... ,ega.oe,..,. "4ı ~ 
J'GW ..,.,.,. "'°" W 1* q ...... JG ~· Bv 
,ırlo8ffft I~ ~ ~ bütün latan-'*' 1laJ1o& ,,...,.., ..... ,, ""'~ ffıtWt ,. ,.,,,,.. 
1oGr§t 6Uım w~ atlcdtyor. O,., ... .,..,.,. 1" 

bu ı,ıe tMfgW olalı. ~ -- yerlerltıM «>ğwlc 
YOMOnfn • clotM1' oWu;r.ıw WlmnııektdrlM. Fakat 
on1.ımı A~ oıtnaaaa bW giJn meaeıct Taksim yahut Beya
N 4wM yerinde Aer1wıMefi 1*- Nat tnlM"°fl bekJetJw. 
lerW •nye ~ NfJfıbl ohrak fi"* a/Jy'kmuJt ls
tiyonım ki h itin 1&GUcWI M1IGff no1etonndoJt ~ 
ya Aig Wammliıfı 1J01dur. Aeaba dun.ıh yerlmiM 1otıpa. 
Zı birer be1cl6m.e malı.aUi ya~ı latanbiülular ne w
l* ,,,. ... , .. 
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~ 
Polis Haberleri f 

ikisi de mağlllp oldu i 
"' i 

Yangın 
Fenerde Yıldırım caddesinde Ben.kol 

oğlu Pirekonun 35 numaralı evinin 
üst katında bulunan soba borusunun 
kurumları tutuşmuş ve yangın çıkını~ 
tır. Yangının fazla ilerlemesine mey
dan verilmeden söndürülmü.ştür. 

:f.1ııııı111111111ıııı11111ıııııı111111ıııııı11111ııı111ırı11ıı•"'.'"ıı'.ıııı1111ııı _ _<Fransız Hi~ay~si) ~~viren: Vir Gülıııırıııı~ı 
Yaz olup termometredekı cıva yill<-1 yeye gıtmış degıllerdi. Daha eski ev. 

selmeğe başladı mı M. Turlot akşam
lan içeri girerken ceketini sırtından 

sıyırır ve derin bir "Oh!,, çekerek: 
- Ne kadar sıcak~ derdi. 
Gece de bütfüı ailede o yazı neredel 

geçirecekleri konuşulurdu. Yalnız, M .. 
Turlet bu konuşmalara pek iştirak et
mezdi. Çünkü, o bilirdi ki: "Bu sene 
nereye gideceğiz?,, demek "Madam 
Turlet'le kızı bu sene nereye gidecek
ler?,, manasına gelirdi. 

1935 de "kıra,, gitmişlerdi. 
1936 da muhakkak "deniY.e,, gid~ 

ceklerdi. 
Madam Turlet, ne zamandan beri: 
"Geniş bir ufka ihtiyacım var!,. 

diyordu. 
Bu geniş ufuk deniz kenarında değil 

de nerede olurdu? 
"Küçük,, de "kumda oynamak,, ar

zusunu gösteriyordu. 
Bu iki arzu karşısında babaya bo

yun eğmekten başka yapacak bir şey 
kalmıyordu. Bunun için M. Turlet bü
tün bu münakaşalar edilirken sesini 
çıkarmadı ve bekledi 

:wıµaa .re.nıli laı\-emN 
Deniz kıyısına gidilecekti. ' 

* • • 
M. Turlet deniz kıyısında bir yalı 

tutmak istiyordu. Fakat, bu arzusunu 
kimseye söylememişti. Çünkü biliyor
du ki burada da son söz gene karısile 
"Küçücüğün,, dil. 

Kansı ilk ve son sözünü nihayet 
söyledi: 

- Otelde kalalrm. 
Faka.t otelde oda tutulamadı: Çün

kü bu sefer "Küçük,, öyle istemiyor-/ 
du. Tutturmuştu: 

- Evin bahçesine kadar deniz gel
sin! 

Aradılar: Deniz kenarında bahçesi 
olan otel bulamadılar. Bir tane buldu
lar: Yüksek ve parmaklıklı bir rıhtı
mı vardı. 

Otel bııhınnmaymca çocuk ağlama
ğa ba.c;ladı. O zanun babası, kendi fik
rine fatirak ettiği için sevinerek, kızı. 
m okso.dı: 

- Q{' s<>n bana. gel! ben sana bah
<'esi d niz kenarında bir köşk bulaca
ğım. 

* • • 
Evvelce, kansiJe kocasmm fikirle

ri ayrı iken anncsile birleşen küçük 
Emm.a şimdi babasmm fikrine iştirak 
etmiş, annesi onlardan ayrılmıştı. 

Fakat, babası kızı ile karısının fi
kirlerinden ayrı olduğu zaman onların 
tarafına çabucak geçer, aradaki fikir 
ayrılığı hiç bir zaman kendini göster
ı:ıezdi . 

Bu sefer böyle olmadı. Çünkü ihti-
13.f anne ile kızın arasında idi. Halbu
ki anne, kızile babasının fikrine işti. 

rak edeceklerden değildi: 
Muhakkak otelde oturmak istiyor

du. Karısının arzusunda ne kadar ıs
rarcı olduğunu bilen M. Turlet onu fik 
rinden vazgeçiremiyeceğini düşünerek 
çocuğu yola getirmeğe çalıştL 

- Sana otelde bak neler alacağım .. 
Hayır, küçük Emma "istemem de 

istemem!,, diye ağlıyordu. İlle de deniz 
kıyısında "kumda oynamak,, istiyor .. 
muş. Hem de dıniz evin bahçesine ka
dar gelecekmiş ... 

Bu, halledilemiyecek bir meseleydi: 
Ya çocu'!unun kalbi kmlacaktı, ya ka
nsının. Bu müşkül vaz•yette kalan ba
ba neye karar vereceğini bir türlü 
kestirememiş, müthiş bir sıkıntı için
de bulunuyordu. 

* • • 
Bütün bunlar olurken heni.iz sayfi-

lerinde idiler. Fakat, nereye gidecekle
ri meselesi halledildikten sonra orads. 
nasıl yaşıyacakları meselesi, bu sure~ 
le, halledilemez bir şey haline gelmişti. 

O sırada havalar birdenbire bozdu. 
Bir yağmur. Bir fırtına. Felaket bu .. 
nunla da kalmadı: Çocuk hastalandı. 

Doktrırlar geldi. Çocuğa bi.iyük bir 
itina ile bakıldı. Havalar düzeldi. Ço
cuk iyileşti. 

Doktorlar şimdi çocuğa deniz kı-' 
yısının yaramıyacağmı, yazı_ kırlarda 

geçinıelerinin ıaznn geldiğini söylü. 
yorlardı. 

Küçük Emma, hastalı~ esn.:ısmda 
deniz kıyısında "kumda oynamak,, hül 
yasını unutmuş, Madam Turlct de ço
cuğunun hayatile alakadar bulunan bir 
ı:;eye itiraz etmek kuvvetini kendinde 
bulamamıştı. Baba da, anne de mağ
lup oldu! 

Güzel Sanatlar 
ı~kademisinde 

Yeni gelen iki ecnebi pro
fesör ilk dersferfnı verdHer 

Dün Güzel Sanatlar Akademisin. 
de samimi ve faydalı bir toplantı ya_ 
pılmıştır. Bu toplantı, aynı zamanda 
Akademideki son faaliyetler hakkın. 
da, Adakemi haricindeki sanat alfı. 
kadaı·larını da aydınlatmağa yara
mıştır. 

Güzel Sanatlar Akademi5İ direk. 
törü B. Burhan Toprak, Akademiv~ 
iJı:i yeni mütehassıs getirtmişti. Bu·n_ 
fardan biri tanınmış Fransız re.~sam. 
tarından B. Leopold Le,;, diğeri ma. 
ruf Alman heykeltraşlarından B. Bel. 
lim~dir 

Toplantının başlangıcında Direk. 
tör B. Burhan Toprak, Akademideki 
y1..ııi takviye hareketlerini anlatmış 
ve bi1hassa kadroya iki yeni profesör 
daha eklemekle, mevcudu daha ~ağ. 
Jo.ıı1la.-ıt=nn.;- oldu;;u~... f~.t<:' ctıul;:-. 

tir. 
Diğer taraftan Avrupada tahsilini 

tamamlamış genç Türk unsurlannı da 
hugünkü tedris heyeti arasına sok. 
maktan biiyük fayda beklediğini söy_ 
]emiştir. Anla5ıldığma göre, Akade. 
mide sanat öğretmenliği hususunda 

tutulan yol ~udur: 
Genç ve ehliyetli Ti.irk unsurları 

n tecriiheli ecnebi uıoıtalar .. 
B. Burhan Topraktan sonra yeni 

iki profesör ilk derslerini herkt'.sin 
m iivacehe.sinclc vcrmi<:lerclir. 

Paris ve Berlinde kayde değer bir 
sanat mazisine sahip lıulunan her iki 
profesörün dersleri biiyük alaka ile 
dinlenmiş ve sonra misafirlere çay 
ikram edilmiştir. 

Kadıköy Hal"evi hiin 
Kadıköy Halkevi için yeni bir bina 

yapılacaktır. Binanın projeleri hazır
lanmıştır. Yakında inşaata başlana

caktır. 

lST ANBUL BELEDiYESi 

Ş eh i,. 1 i l' af .,.o ~ 11 

Ekmek keserken karnına 
bıçak girdi 

Topkapıda Melekhatun malıallesin
de Cami sokağında 22 numaralı evde 
oturan askeri aıtitekaitlerden 75 ya
şında Hasan, ekmek keserken düşmüş, 
elindeki bıçak karnına 20 santim de
rinliğinde saplanmıştır. 

Ha.sanın bahsaklan çıkmış, ferya 
dına koşan komşular tarafından haı:ı. 

tahaneye kaldırılmıştır. 

Kadınlara ne oldu? 
Fatilıte Malt.a çarşısında 6 numara

lı dükkanda oturan Halille • metresi 
Gülsüm kavga etmişlerdir. Kadın dos
tunu iyice dövmüş, duvardaki büyük 
aynayı da kaf asma vurarak ehcmnı!
yetli surette yara.lamıştır. 

* DÜKKAN SOYMAK JSTEMİ§
Defterdarda oturan sabıkalılardan 

Kör Talısin dün gece sabaha karşı 
Defterdarda Abdül caddesinde 4 7 nu
maralı Vaikin dükkanını s9ymak üze
re kilidi kırmak istemiş fakat o esm:
da oradan geçen polisler tarafından · 
görülerek yakayı ele vermiştir. 

*SOKAKTA NARA. A.TMIŞLAR! 
- Kırç:eşmede oturan Arifle arkada
şı Lutfi Şch7..adeba§ı caddesinden sar
hoş olarak geçerken nara attıkları gc
rülm~ş. her ikisi de yakalanmıştır. 

* KUM AR - Arapcamii caddesin
de 78 numaralı kahvede tavla oynı

yan Halitle bir arkad~ınm tavla oy
namaları şüpheli görülmüş ve zabıta 
tarafından tetkik edilerek bunların 

kumar oynadıkları neticesine varıla

rak her ikisi de yakalanmıştır. 
* DVŞTV, BAYILDI - Üsküdar. 

da Paşa limanında 18 numaralı evde 
oturan 65 yaşlarında İrfan evine gi~ 
derken Paşalimanı caddesinde yıkık I 
bir duvarın üstünden geçmek istemi~. 
fakat duvar karlarla. örtülü bulundu
ğundan Iifan ayağı kayarak birden 
biere düşmüştür. 

İrfan düşmek neticesinde bayılmış
tır . 

Sabah isine giden ameleler bunu 
görerek polise haber vermişlerdir. tr. 
fan hastahar.«-ye kaldmlmıştır. 

KISA HABERLER 

• Malların azlığı dola.yısile yumurta fiyat_ 
larmm yükseleceği anlaşılmaktadır. 

• Edirne peyn~rlerinln taklit edilmemesi 
lçln tenekelerin Uzerlerlne birer marka vu. 
rulmam kararlaşmış, keyfiyet İktısat vekA.. 
!etine yazılmıştır. 

* !ktuıat vekllleti umumt mağazalar açıl. 
ması etra.:;.-mda. bir program hazXTlamıştır. 
İlk umumi mağaza Mersinde açılacaktır. 
* Deniz ticaret mUdilril Mti.ftt Necdet bu 

gUn tzmlrden dönecnktir· 
• Devlet Demlryollart hasılat dairesi mU. 

dilrü bay Naki Edirneden dönnıUştUr. Tarife 1 
lerin indirilmesi etrafında. vekA.ıete bir ra. 
por verecektir. 

• üniversite dÜJ.lden itibaren 20 gUıı mUd. 
detle tatil edllmiştlr. Beş şubatta açılarak 

derslere devam olunacaktır. 
• Limanda yapılacak ilk Yeni tesisat ola_ 

rak evvela yUk alıp verıne işi ma.klnele~tıri_ 
lccektir. 

TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bugün saat 15,30 el 
ve akşam 20,30 <" 

SVRTtlX 
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1 Kadıköy Süreyyac 

111 

1 
ve =~~amı 

Son haftası 
Fransız Tıyatrosu 111111111 ESKi HAMAM 

Operet Kısmı ESK.1 T A..S 
Bugün saat 15,30 da ve akşam saat Operet 3 perde 

20,30 da AŞK J!EKTEBI Çarşamba akşamı Sa.rayda ENAYiLER 

il Müessis üyelerimizden, çok sevgili arkadaşımız sadık bir dost ve iyi aile babası, 
eczanesi sahibi, eski kimyagerlerden 

• 
ARZUMAN N ıJREDDIN 

Ankarada, daha çok faydalı işler başarabilecek bir çağda iken ölerek aramızdan aynlmıştır. 

Tür~iya Ge~ el Kimyager!er Kurumu 

ÜLK~M~ZDE] 
Gaziantepte trahomla 
mücadele kafi değil! 

~·az."antcp Trahom m "ir.a<lele te§l:ilalı na 

Gaziantep, (Hususi) - Bu hava./ 
fide trahom hastalrğı adeta salgın ha. 
!indedir; öyle ki, Kilis ve Nizip ilçe_ 
lerindtt trahom nisbeti yüzde doksana 
kadar yükselir. 

Bu melun hastalığın vatandaşlar 

üzerin de yaptığı kötü tesirler hüki'ı

metimizin nazarından kaçmamış ve 
Antepte bir trahom mücadele te::;ki. 
!atı yapılmıştır. Antepte on beş ya. 
takh bir ha.ı;;tahane ile büyük bir dis_ 
pa.nser açıldığı gibi Kilis ve Nizip 
kazalarında da birer dispanser açıl. 
mıştrr. 

Fakat bunlar ihtiyacı karşılamak
tan çok uzaktırlar. Ne on beş yatak. 
lı kiiçük bir hastahane, ne de üç dis
panser muhitin ihtiyacına asla kafi 
gelmemekte ve bu yüzden hastalığm 

mensup hcTrimlcr ve sıh1ıat menııırııP4 
önüne geçmek de mümkün olmsoıP' 
tadır. 

Vesait de nok..<ı..'lndır. Hatıa Hılçla~ 
bile kafi miktarda olmadığı .~öy1eni~ 
Bu müthiş salgının önüne geemel< 1 
son ıo:i.stcm kamyonetlerle köyleri d: 
laşmak Jazımgeldiği gibi hastahane~ 
yatak sayısını !_;oğaltmak, trahont fi 
panserJerini g2nişletmel<. doktor. 

1 sıhhiye memuru kadrosunu tevsi er" 
mek behemehal şarttır. 

Hastalığın yaptrğı tahribat çok .. : 
delir. Yurttaşlardan çoğunun go ,. 
kör olrnu~tıır. Teşkilatın hemen ~· 
sii ve bol ilaç ve malzeme gönde .. 
mesi her halde ehemmiyetle na1',. 
itibara alınmak 13.ztm gelen çok Jll 
hinı bir ihtiyaçtır. 

Burdurda fakirlere yar
dım için verilen temsil 

r; rdu.tda Hall~<Jviııde verilen "Hinı.m etin oğlu,, teın,~ilinde rol alan genÇ1' . ~ 

Burdur, (Hususi) - Son günlerd~ı rarlaştrrmıştı. Sosyal yardtın .1''ol 
burada kış pek şiddetlendi. Birden. menfaatine hazırlanan (Himmetın ~ 
bire karın bastrrmasr odun ve kömürl lu~ piyesi bu cumarte~i a~ş.a~ı tıılf' 
fiatlannı çok yükseltti. Yolların ka. evı salonunda . t~msıl edıldı. SJı 
pa.lı olması yüzünden şehre odun da hıncahınç dolu ıdı. , 
gelrn~z oldu. Bu yıl oo:le kışın bir. Him~etin o~lu piy~i Burd~ 
denbıre bastırması üzerıne bilhassa bu~d~n uç yıl once _ hır defa te dl' 
yoksul aileler çok sıkıntıda kalmış. edılmış olmasına ragmen bu defB # 
tTr. Bunu göz önünde bulundura~ ha cok rağbet ~~rd? ve_ a~ı~~3;,)i 
Halkevim~ bir toplantı ya~ar.~k geh. Halkın a~zu~u .. ~z~n~e onunıu:fl 11 
•·i ile fakırlere odun ve komur alın- cumartesı gunu ıkıncı defa teJII·,. 
mak üzere bir müsamere vermeyi ka. dilecektir. / 

Hasan Saka'nın oğlu Beledrye Terkos lflrketlfl' 
borcunu veriyor 

vefat etti ~" 
Terkos şirketinin satm atııurı& ~" 

Trabzon saylavı ve Büyük Millet te ııv. 
Meclisi ikinci reisi Bay Da."!8.D. Saka.. kavelesine göre belediye, şirke ~ 
nm og-lu Hukuk fakültesi talebesinden sene 1.300.000 frank taksit öd.iye il~ 

936 senesi taksiti olarak bir JJl ~ 
Zeki Saka müpteJ.8.. olduğu hastalıktan üç yüz bin f rangm tutan olan 70 . ..ti! 
kurtuJamıyarak vefat etmiştir. lira Cumhuriyet M.erkez bankasın&.,. 

Cenazesi dtin Türbede belediye bi-
nası karşısındaki 9 numaralı apartı- tırılmıştır. ~ 
mandatı kaldmlarak Eyüp mezarlığına ------------
gömülmüştür. 

Hasan Sakaya ve aielsine derin ta.. 
ziyetlerimizi bildiririz.. 

"3ugUn yapılacak lik maCjlar1 
tehir edildi 

Son günlerde havaların çok fena 
ve sahaların oynanınıyacak kadar ça
murlu olmasından dolayı bu hafta bü-1 
tün sahalarda yapılacak olan lik ma.ç-l 
lan tehir edilmiştir. 

·-----------------------.......-· . 
$Parasız muayene kupofl11 

S Husus! doktorumuz pazarte.ıl 
:günleri saat on beş buçuktan ytnı:ıi 
ika.dar gazetemiz idarehanesinde Ol 
!martesl gUnleıi de saat 14 ten 19 
5ıı:adar LAJeU Tayyare apartımantsfl 
itklnci daire Uç numarada daima ol<" 
• d 
;yucula.rımıZ1 yf.'dl kupon mukabUill 
:kabııl eder. ... 
: ............................................ . 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Katil bulunuvoı nıu? 
Doktor Mattson'un oğlunu kaçırıp öldliren 

adamın izi elde edildi zanno:unuyor 
-, 
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~1'1Q11 Yazan: Sermet Muhtar Alas No. 78 
ııııı.-.......lllltt11111ııt11111111fllllll111111ll"ll111111llllll111111ın111111111lllllllt1Mlllllltı111111lllll111111llllll1t11111ııı1111111lllllll1tH1llll 

;..:_ ~-- ...... fula Çll'PDllD&; yataim l 
~ bir nadan hir yana deli aibi ken--.: 

Çocuk hırsızının elınden kurtulan kız hô.a,seqı anıatıqol" 

....... "· . 
w..riQde sözüm yok, biçWrini İ9te-

:-- Hepsi mıiibarek olsun ona.. Yam-

.~ ':;j~";~ -hileyi buraya toplanm!. 
timdi ele Hafizenin 

etefine varıyordu. 
.;- 41.1.. peygMDber ..ıona bir mas

' .... setir. Elimi üstüne buayım 
. ~ V.n.hilizim ve hilllalıilkerim 
...... - bir haftadır nizanteriden yab
L.:.:': 1 durmadan heliya tqmıyordu. 
~ edin. Küçük bir Mbal, hafif bir 
~ ~ ne kıbfa aolr.w ınMiım. 
""-.. llir hafta mütemadiyen devam 

11 • ~ lııasuru düıünün. Oilancaiı-
~ Wtirdi 

'-lit laraftan.·da, yine Hafizeye, gizli
...:_~(s_ de söylesene; yardım ebene 

;::,___ ~ kandınana!.) yollu kat göz 
.:. ~. böiriine dürtükler, par

~ ..... ipretleri.. 
ll:an da siriıti araya: 

- Bir h.ftada nizantericlen mi yatı;:;? .. E buna akar ıular durur. De-

' lfteldceli deineğe dönmemi,, 
....:::;: aanlmanuı. Canmı kur-

nimet.. Ayaia kalkal>ilip 
~ kaclar ıelebildiğine hayret .• 
.. eınini Hacı Eıref pafft!VD hamlen
~-~ gıDi kadın, çeki ta,. alır
~ ha!un, iki gün kanlı buar 
..-a idi -de dal ıibi lcalclıyclı .. 
.... ~· dabaauu aöyliyecejia .. Beytül
' .._, kadUllker Safiyetttin Mol-

Ort91neanım keza.. 
ı....~ ll:anlan onun yanmda iskemle 
~ aiW kalır. öylesine boylu, iri 
~ Bıld~~ kanlı basura ufnımıb. Çok 

• ya uç rün, ya da dört sh Mir
Cörünce, tövbe ol.an tanıyllna-

bnnllk için, nr kunetile ve boiu)ur
caama, öksürüğü tutturdu; ke.er keı
mm atıldı: 

- Öylecli ya ablac:ıfan, merkadi pÜ

rünur olsun, rahmetli Taha papmız, 
sancak mutuarnflan ..-.unda yekta
clı; cildi saniai yokta •e bir dalaa da ı 
ıelemez. Şimdi nerede o hazretler? .. 
Ekmel beyfendi velinimet zadem, belki 
sizlerin de ....... u aıinb olmuıtur ya. 
Taha pqayı müıariinnileyb o rütbe mü
min, mütteki, musalli, mert dürüıt, bir 
zab mübarek idi ki .• 

Hafiae, bu kulak büküıün, paf&IUR 

TMıir deiil, Taha oluıunun farkında bi· 
le cleiiJ. Bir dakika evvel, ağzından çı
kanı da unutmuı: 

- Ne diyorum? •• Erzunım valisi Tay 
y., pqa elenildi mi.. 

Kör, yine öksürüğü tutturdu- Buse
fer ki boğmacadan beter .. Al çuha ke
silerek, gözlerinden yaılar gelerek, ara
ya akımklar tılumklar da kan,tınıiten, 
yine hiç oralı olmayan koca kan ötme 
de: 

1,a-ocuk lur~ızı; Aıncrikada ~ocuk. 
ları korkutmak için uydurulan bir 
ına..~l oımakt.an çı.\ıp hakikat haline 
gelmiştir. ~imdi bu hırsız ha}ali yal. 
nız çocukları değiJ, çocuk babaları. 
nı, çocuk analan111 korkutan, rüya. 
)arına giren bir Jı'antomadır. 

Amerikada çocuk kaçırma vakala. 
rının sık sık görüldüğü malümdur. 
Her tararı en fazla heyecana veren 
çocuk kaçırma vakası, meşhur tayya. 
reci Lindbergin yavrusunun başına 
gelen maceradır. 

Son günlerde Mattson ismindeki 
bir doktorun çocuğu da aynı şekilde 
kaçırılmış ve zavallı yavru on beş 
gün sonra ölü olarak bulunmuştu. 
(Bu vakayı dünkü ilavemizde tafsila. 
tile anlatmıştık). 

Küçük Mattson bir gün evin ch-a. 
rında oynarken maskeli bir haydut 
tararından kaçırılmıştır. Hadiseye, 
çocukla beraber oynıyan bir kız da 
şahit olmuştur. 

Miss Alice hadl"eyi şöyle anlatı. 
-Erzunım valisi Tayyar pafllDlll iı- ,.

0
r: 

mi ambnca, bütün latanbul baJla par- · ''Charles'le beraber oynuyorduk. 
malda sösterirlercli. lıte aadnizmı ola- Birdenbire yanımızda maskeli bir a. 
c:ak vem- budur, derlerdi .. Bir tanecik dam belirdi. Ben bir çığlık attım. Za. 
kerimeciii ya'91'WD Leyli hanım da.. valb Charles şaşırmıştı. Adam beni 

Kör, baktı ki öksürükten boiulaa, ci- tabanca ile korkuttu. Elim a. 

lflis.'l Alice 

kendime gelip bağrmağa başJayınra. 
ya kadar çoktan uzaklaşmıştı.,, 

Çocuk hırsızının elinden kurtulan 
kız, hadlyesi böyle anlatıyor. 

Bütün Amerika polisi haydutları 

aramak için sere:ber halindedir. Şim 

diye kadar polisin şüphesi birçok kim. 
seler üzerinde toplanmış bulunuyor. 
Bilhassa iki kişi bu cinayetle maznun. 
dur. Fakat, kafi derecede delil bu. 

Koca •--- • lunamıyor. ğerleri ağzma selse faydaılız. -.o yağım titremeğe başlamıştı. Yerım. 
daha deYaın ederse tüyü cleiiJ. tuiu di- den kıpırdıyamıyordum. Artık bağı. Diğer taraftan, Amerikan polisinin 
kec:ek.. ramıyordum da. gözüne çarpan başka bir hadise ol. 

A:raia fırladı. Dudaldarnu hirbirine ''Haydut hemen çocuğun Uzerine muştur: 

rülen biı· çalgıcı birlic;ıbire ortadan 
kaybolmu;:ıtur. adamın ne zamandaa 
beı·i göranmez olduğu pek anlaşıla. 
mamı:.sa da bu kaybolr.ıanın hemen 
h~men küı.-ük l\lattsonla bir gilne gel. 
dl3i görülüyor. 

O halde. <"ocu~u çalgıcı mı ka~r. 
m• ;tıı,.?. Bu da pol~in zihnini işgal 
l' • l ihtimallerden biridir. 

Bu ihtimal biraz daha kun·etli bu • 
luırnJ or. Çünkü çalgıcı öteden beri 
;i·:ı•~eli olan bir adamdır. Çocul\ hır • 

sızlığında değil3e de başka hırsızlık. 
lardn Qabıkası vardır. Otomobil ~1. 
mı~tır. Esrar kaçakçılığı etmiştir. 

Bütün Amerikayı meşgul eden bu 
muammanın yakında halledilip edil. 
mi}·eceğini, katilin ve haydutların 
meydana çıkarılmasını yalnız onlara 
karşı kin ve gayz besliyenler değil. 

hadisenin nasıl tereyan ettiğini ıne. 
rak edenler de bekliyor. 

Hakikaten Amerlkada halk, po• 
vakalarına karşı çok büyük bir alüa 
duyar. Böyle hadiseler hemen btitlln 

Ameıika hayatını işgal eder. Gaze~ 
ler o günlerde en fazla bundan baJL. 
sederler, resimler basılır, hallt ara. 
sında .. Siz hadisenin nasıl olduğuna 

tahmin edersiniz?,, seklinde anketler 
açılır. 

Amerikalıların böyle şeyleri -
sevdikleri i~in de çocuk kaçırma ftk.. 

yapqbnp avurtı.n. tifirerek, ılmup atıldı ve tuttutu gibi aldı, koştu. Ben Çocuğun çalındığı yerde daima gö . 
hlmup yGziinü laplunum ettikten sonral_:=~:..====~.:..:__: ___ _::_ ____________________ _ atarı orada hiç eksik olmuyor. 

yine öbüriitü tutacakmt • pç zapt- T 1 \ ı ş a ret 1 er: 
ediyannaı gibi, aizına mmdili tlkach. ayyar e er ._._ - - . . . . 
11a.-ız boroar .- zspbyo1du: Milletler Cemıyetı bu şekılde kalamaz - An-. ..,.., bana bir ,udum ... ye- b • 
tiftirt )'üksekle az enzın Sadri ~rtem 

Hame odadan çıkınca hadi o ele pe- sar -'ediyorlar hi-Lı'r -y olmaz. Çünkü 1 
• Man__çuri hadiselerinden. [t,yopya ~ ,,_ ~bı1L...aııask~~QJllY!Mrd!~1İn4hQ... Geçuı yaz, SOTYetler Btrllfi sivil k meselesinde olduğu cinsten an t-

lrar ~ bdıa mı.- Jlla· Artılr çeneyi aıluı-••· çmn detimıe hava filosu pilotıarından birçoğu, hikayelerinden sonra sanca mese· , 
-'--= ·7 R · u..1.- al ----•- 1 · · d .. ·· d l M·1ı tler cemı· mamazhklarda kararın tatbiki ancak •~t mı ·• -.ı .___, meaini Y Y~ nakliyat tayyareleri ile yüksek irtifa. esınm onup o aşıp ı e -

atalannın ömeii olmmı•ı mı? Bir de baktıı. ki Eda mer&venden larda uçuş tecrübeleri yapmışlardır. yetinde bir karara bağlanmasını bek- iki tarafın kabµlü ile mümkün olur.. 
~~ da, Hafize de, Edanın yubn çıkıyor. Elinde bir tepsi, iki kah- Bu uçuş tecrübeleri şurasını lsbat et. Jemek de bir nevi tahmin mevzuu- iki taraftan biri kabul etmezse meee
~Yere çöınelmit, 7ine ellere, ve fincanı; odaya ıirmeie geliyor. miştir ki 3 ill 4 kilometre irtifada dur. Zihin sporudur. le muallakta kalrr. Halli için batb 

..,:cwlardı. Abdürrabman, Hafizeye lizmı gelen uçulduğu zaman benzin sarfiyatı azal Netekim son günlerde bilhassa careler aranır. Böyle bir vaziyette 
""'"- ayağrm larıp odaya giri- tenbihi .. -.:. Evveli ikiıi vezirzadenin makta. fakat aynı zamanda tayya. · · · k tın k ·,.;.., 
.. .,...,..__~ • - .~... ha h'tl d T·· k. en·n Mil Milletler cemiyetını ter e e 1~ ~-·...:qum!. Bir safa ıeldin deyip yanma döndüler. Biraz sonra Eda girdi. renin sUrati artmaktadır. ya nCJ mu ı er e ur ıy ı -

1'~ iki cLııkikacık iliu •oma çık.. Elanel bey, Edayı ıörür aörmez apııı Meseli 4,000 metre irtifada, bir Jetler cemiyetine karşı alacağı vazi- bir sebep yoktur. 
~~ ~et, laöarlıir ıende kalıın verdi. O kadar befenme ki baynmüküm .seri motörii ile mücehhez (Al_ 1) nak. yet dikkatle münakaşa zemini ol- Milletin ideali yurdda ve cihanda 

· ~ paatnma.. Ayaia kalkmeğı hile unut- liye tayyaresinin sürati saatte 250 den maktadır. Milletler cemiyeti Türki- sulhu temindir. Binaenaleyh bu ide
'-'~ kendini tutamadı. Son ko- mutt oturduiu koltuiun iki yanına tu- 300 kilometreye çıkmıştır. yenin istediğini kabul ederse me· ali tahakkuk ettirmek için Milletler -.. S.:. 'lco,,.,.ı. ;çın lndaia eğild;, ,...,..., ._..,.. uinmq gôbi......,,. Sivil tayyarecilik merkezi idaresi, eele yoktur. Fakat ya kabul etmez· cemiyetinin hakka ve hakikate riayet ta.._~ en doğruıunu aöyliyeyim mi zangır titrtme ele .• Rengi kiğıt •. hıtafu- önümüzdeki yaz, bu neticeleri 1 . .L edecek gerçekten bir t.,.•ekkül halini "._...._? Bir kere ,u oilanı elde et. rullah, Uiıt beyazdır, kül.. Gözlerinin uzun hatlarda da tekrarlıyaeak ve se? Buna cevap veren er arasmClil -Y 

~~det di,ini sıkıp yüzüne süJ.. "-alan gitmif, aklan kalmıf. Tıpla sal- bunu mllteakip 1937 sonlanna doğru Türkiyenin Milletler cemiyetinden almasını temin etmelidir. Bir varlık 
~· mücevherlere kon. Ustüne hanede boynu ftftDiı sDlca 'bir sığır. Sovyetler Birliği dahilindeki mtihim çekileceğini ileri sürenler de vardır. istediklerini söylemek kafidir. 
t.a N.' ~lar çevirt.. Sırtında yumur- Edaya gelince, öyle bir aYUl't za'9Ul"tta ve uzun hava hatları üzerinde yüksel< Filhakika buaünkü Milletler cemi- Milletlerin müsavatma, hakkma ~ ~ ... , Cannua • .._.ı:~ •• Kal C' 

~ .._ •• var._ •--.• lfWlt ki suratıncbn clüten bin parça. aya irtifada ekspres hava seferleri işle yetinin kısa tarihine bakanlar bu ce- istinat eden bir teşekkül vücuda ge-"I ~iin yere; beiendijin gibisile, · di---L eksik kt r u 
-nın. m ~ IOf>UI • meğe başlıyaca 1 

miyetin kurulduğu günkün~ naza- tirmek istiyenler itiraf etmelidir u ' • pi, gününü gün ~· Arbk Hrua iki ,...._ tutunma da olan Ye- afL'L! 
a.. .. di1ec:etin var mı a kifir?- d d ran bugün daha ziyade bir hak v~ emellerinde yüzde yüz muv nm. 

'il.i ~ IÖ:ıler Edayi biraz yumuptır =~~: .::.!~~=:.:e;::;.irıe Görinıt kırk dört gaşın Q millet davasına yaklaşmak istidadını olmuş değillerdir. I3u muvaffakiyet-

..... tha: la d A i• kalkavnn derken Alman hava nazırı ve Prusya baş. gösterdigwini itiraf ediyorlar. tıızlik onların ideallerine sadakatsiz. • ~~ • - A Ja-l.1- ce top n ı. ya ,,-- G" • R it e 
~ ş":"'-.eruze hınız tap be.. n wa sendeledi; tekrar davrandı ve kalka.bit- vekili General orıng ~ma:.a g m - Netekim 919 muahedelcrine birer liğinden değil, sosyetenin bünyesini 

~ ~ '"""
1
•• hopmdon; IHnz di. den birkaç gUn e.vel 

44 ü~u yaş gii. ek halinde girmiş olan Milletler ce- kuran emperyaliet temayüllerin tem-~ - 'boblmı holld .. lirim.. ...ı. filô ok B'lmem nünü kutlamıştır. Bu munasebelle be aber 
..._. t~eler. Yet• artık, oksa Aınalık, t~ d . linkyl · 

1 
d" kendi~ine birçok hediyeler verilmiş. miyeti fikri büyi.ik harpten sonra polarmı indirmi~ olmakla r 

· ' k...... ne sebebe belki e ınce 0 
sun ıye, · d kfl"t J ı dk · d·kı · h d 1\111 1 · · · 1 A]A b" .. _L_L 'it.r. vauu•üz rahat olsun seleceiim ' .. ___ , ___ ,_ akl . . tir Bu arada "iş or nsu.. teş a ı ga ip.erin i te ettır ı <'rı mua e e- i et er cemıyetını m a ır taııaA• 

alafrangalık ı.aaa-a•- ma esıvennıı · . d' t . t• ·ı b 1· 1· .k Al ti" lc...:.ıı • 1 kadar .-x.:1 rek b" da bir kazma hl' ıye e mış ır. lerin ebedi olduğunu ı eri süren u- küm sili'ıhı, bir giz ı po ıh:a a e , ve lı.,_•-11419 olac:ak kı. yer ere .... e ır re- •---
,;-f•L. lllecell9!1Deler devamclayken, nun mi.ieyyidesi vaziefsini görmesi 918 galibiyetlerinin ebedi vesİJU11J1 ı. h~ ~ Ekmel .._ de dört 1öz- v .... s yaptı: lnh:aarlar idare• muhake• 

._,..,. ._

7 

- Meni kardi,..nu!.. istenen bir mi.iessese kurmak için saymalanndan ileri gelmektedir. L.. ~ lıo1Jaınac1a. Taha pqa kerimesi mat tubes · nde 
~ lıı .••• ı.._ ~ n-0 z.au alemlerinden, Marika ve ileri sürülmi.istü. Mi1letler cemiyeti Bilhassa F ransanın; Milletler ce-~ -...'llllhn relme,ini iplerle çekme .-7 a• İnhisar idaresi muhakemat şubele-

~la Hafize, sevine leVİne 
....._ !:..! ,...._ gittiler. 

~fazlaca beklettilc ıaliba. affet . t' t ~yip oturdular. 
"" ._ lr.c' Rönlü olup ıelmesine kim bi
~ Is.., .., •akit var. Uf lizım ya, 
tlt ela.! '-tladı cene r.almağa ve çam-' -··~e. . . 
tı~ ~~ kabrini nuretain, beni 
~~llnden saba alan rahmetli 
~ ........ dadılık ~iğim yavrucuiun 
"- ._. ._ Pafayclı, ne pafA. Ac:ai:le üstü-

'ı ~dı onun? .. Beş vakit nama
lıil. '~n orucunda; üç aylan 
..... '118. • içici ıniçki fi;yle dursun, tü-
~; ınekruhtiö. Jiye crgarayı 
~ 1'111ı· en hi'e ko:-1<,,rch. S::!'%Urt11T' 

1 

~ Pe,a •'e•·i--r .-j; •• t,. iitP.m .• 

~ '- "Urulnıuşa dönen Abdür-I 
Pot lanıı prültüye kant· 

Katinalardan yadigar iki kelime.. ri i"in bazı amir ve mem.ur .lar aım. .ağa ı telekkisinde 919 a nazaran zamanı- mi yetinin bu şekilde kalmasmda bü-
"--!n ..ttcudu, bilbuıa elleri dahal "' dak' f k 1 k · · b b k · 1 · 1-~ .... karar vermişti. Memurının ımtıha· mız ı ar ı an atma ıçın u ce- yük amma pek i.iyü tesır en o ziyade titriyordu. Fincanı bile tutamı· · 1 d T k · So · · 

na tabi tutulacağı bildirilmektP idı miyetin için e ür iyenın ve v- ınustur. Sancak davasında cemıyetiD 
yor, koyacak yer anyor; üstünde altın; İdare Hukuk fakUllesinden mezun o-1 R d t tt w .. • 1 1· ·ı k 1------L 
• L-1--- bul !!-!!-..1 --Lpa'" yet USyanm 8 yer U UgUDU SOY• böyle bir a?;sÜ ame 1 1 e arŞI109ll'aUiO sıgara ta ..... ı unan VIRUHle - J., . rk 1 1 

bile gönniyor •. Kahveler tepsinin kena- !'tıp da bilfiiJ bakım 1 yapmış o.an ~ lemek ve bu iki dost memleketin ga· bunu Milletler cemiyetinin emperya-
n imtihana tabi tutmadan almaö-:1 ka- bed l ... ı_.-

mutan yere akıyordu. )iplerin muahedelerini e i eştiren lizmden tasfiyesi için ortaya aUQI.., rar vermişt!r. Bunların hariı iı·ll~kı 
Eda kendini tutmasa makaralan ko- hukı.ıl· m~zunları imtihana tabi tutu. bir müessese yerine hakkı ve millet- ı:cber:>lerdcn biri saymalıyız. 

yuverecek; kahlcabalan savuracak.. laca·• ndır. ferin müsavatını miidafaa eden böy- B~ tasfiyeyi yapmak, hakiki MiJ. 
Mendille yüzünü kap11mış, fıkır fıkır ka- le bir hadise vuku buldui?u zaman. !etler cemi ... ·eti kurmak için zemini 1 Hafi ed d tami. TE k rda llıh Anadolu iı'tl J tı ıyor.. z e e r: yani Milletler cemiyeti Ti.irk tezine hazır!amak, ve milletleri sulha b-- Ben ~ bir delikanlı olaaydnn., q=d yor 
böyle bir cüzelJik kart11mda bulunsay- Türkiye başpehlivanı Tekir~1ı.ğlı karşı aykırı bir vaziyet aldı;; vakit vuşturan yolu kısaltmak lazmıdlr. 
dan, değil birkaç damla kahve <'ökmek. Hilsey·n yakıııda Anadoluda bir ı.:eya- realist bir memlek~t sıfatile bizi a!a- Bunun için Milletler cemiyetinden 
(incanclakinin hepaini göğsümden aşağı' hate çıkacak. bazı yerlerde güreşler kadar eden taraf bu kara önünde ayrılmaya hiç ihtiyaç yotkur. 

o:ö~üslük gibi giyerdim.. yapacaktır. memleket menfaatlerini ve mel'!'le- Ci.\nkü emperyaliete klZIJ> yapıla.. 
De~iğj de, bu gidişle vezir zadenin l'C'kird9 -;h Eminönü Halke\·iılc baı; kef n ins'.'l.ni :rle-ı!lerini göz öni.inde cnk böylr b;r harel;et: bu sosyeteyi 

, __._ · Abd··-L-- vur""ak Anadoludaki HalkeYlerine hı- 1 1 l bir 
.,,.. "'" "'C "~-,.. ·•anı ya.. UrTillUINJn "" bulw,durmaktır. empf'ryal.,

0
•lerin aya~ an a tına 

fırlft('t . e hcle•l: taben bir mf'ktup is~m~ştir. b km k d _L 

~ "'11~•1 ... r <"~miyetinin kararı kabul merdiven halinde ıra a emca.• _ M;üaaat'.e et, nunll"a!.. Hüseyin bu mektup f:a:vesin~e !!it-
1 (Devamı var) tiği yerlerde kolaylıklar görecektir. edilmemekle fiili vaziyette değifen tir. 
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Şehir işleri konuşulurken .• 

"lstanbul düşmanlıQ-ı !,, ı Programı 

Otıe ntıtriyatı: 

Beledıyenin son günlerde uğradığı hücumlar 
karşısında bir okuyucumuzun düşünceleri 

18,30 plikla Türk musikisi 18,50 havadis 
19,0ı:i pllkla hafit mUzlk 13,25 • H,00 muh. 
telif neşriyatı. 

Posta bfae §ehir içinden ve. 
rilm6§ 'bir 1Mktup getirdi; zar
fın içinden iki yazı çıktt, biri 
~eteye hitap ediyor, biri de 
k4rikre ... 

Mektubunu /. D. harfleriıe 
im.2'alıyan okuyucumuz, gazete. 
f,48 hitap eden yazısında "M ıt· 
harrir değilim, faktıt 1tırk sene. 
dir mafbuat1 devamlı oln.rak ta. 
kip ederim; 8on aamamlarda ki 
garip M§Nyat gücüme gitti,· 
Mrf memleketi seven bir vatan
da§ gayretile bir yazı yazd1m, 
gönderiyorum,· eğer neşreder. 

-'fmi.ı bi1" haksızlığa cevap ver
mtf o14Mk.tınız,, diyor. 

Bu okuyıtcumuzım basma
m~ı iatediği yazıyı (1,§ağtya ko. 
pyoruz. Bu yazı başlıca iki en· 
tJ~e ve i'Jtek ta.,,<nyor: Biri in
aaflı oı11uik, öteh,"isi de menilek"e 
tim~ ~nc;ııara j(ma tamta
ool; ruwiyqtü.Jn ~loinmek.. Bu 
yazı matbı'4tm, yani bizim aley 
htmi.zdedir ama okuyucumuzu 
tamamen 1ıoJcsız sayma'k da ga
liba mümkün olm1yacak! Oıınn 
f,çindir ki bu yazıyı dercettik; 
f afw,t ~u da ildve edelim lci 
ga~teler o'kııyucıımuzun "ga... 
rip,, bulduğu bu çeşit yazılarla 
Jtih.ayet oo:ı:ifeleri 01.an tcm1cidin 
11.wlutwmdan dıfanya çılcmı§ 

olmuyorlar; bu nckta'Jft atı 1\ay
cZctmede11 g~yelim ... /§te o .. 
kuY"QUmuzun basmamızı istedi .. 
ği yazısı: 

Gençliğe çok düşkün analar vardrr? 
Evlattan geliştikçe, onları kıskanırlar, 
onlara düşman olurlar adeta. Bizim 
Mtbuat da gilrbüzh:gen evladına kin 
bealemeğe başlayan analara döndü: ts
t:ırıbula dUtmlln )ıeaildi. 

Soıı z;ıq}anl~rda şehire dair yazılan 
kuyiınlar, eğer eski tstanbulu bilmi

' orlaraa §Öyle dUıUaecekler: Bir zaman 
tu bta1lbu1 bir cennetmig. D\Ugün yol
Jım. aydınhk caddeleri, mııntazaın §Osc· 

J~ri VifIDl§· İatanbul belçdiyesi bu gü
ıcliın ıehri on sene içinde bakımsızlık
tan harabeye ç~virıııiı ve son zamanlar
da alıp yürüyen nCJriyatrn ilhamile pek 
tablt olarak belediyeye linet edecekler-
dir. 

lı~nbı.ıl belediyesi bq lanete ınüst:ı
Jıa}ç ınıdır? 

Jıstcınb4lqn yanın asır evvelki halini 
ne çabuk unutmuıuz? Çeyrek asır ev
velki tstanbulun halini de merhum 
pir Mehmet Akif b~e ne güzel anlatı
y,r: 

. . . . . 
Sppa .,.r elde, kırık camlı fener bir elde, 
Botaun yafmar llflderde, çamur U belde! 

N N _.u J'IJ MwJ döfenlD kaldmmm 
~ ~ .•. DQılnlsl olnp baatonnmoıı 

Jfadlren yoklaya.ra]ı buldufa Ahcar .•. remlm 

gezen ve sopa ile dolaşan İstanbullu Akşam neşriyatı: 

kalmadJ. Hayır, bununla bijtün btaııblll 18,30 vartyeto müzUu: Amba.sadörden nak. 
yolları Berlin şehrine taş çıkartır demek len. 19,30 konferans: Selim Sırrı: Tarcan 

istemiyorum. Fakat İstanbul yollan Ordu saylavı 20,30 MUzeyyen ve arkadıışlan 
taratmdan Türk musiki.si ve halk şarkılan, 

yirmi sene evvele nuaran çok munta- ~0,30 J>ay Ömer Rıza tarafından Arapça ha:: 

zamdır. İstanbul kanali:ı•syonile, halile, vadls 20,45 Belma ve arkadaştan tarafo:ıdan 
mezbahasile, ıehir dıtı ıoseleri ile beton Tilrk musikisi ve halk şarkıları 21,15 saat 

köprUJerile, elektrik liJnbalarile, itfaiye- ayan, orkestra 22,00 ajans ve borsa hıı.Q<?r. 

si ve terkosile çok gelitmlttir. Ve bütün leri ve ertesi gUnUn programı 22,30 plAkla 
sololar 23,00 son 

bu geliıme de on senenin mahsulüdür 
Daha on sene evvc:line gelinceye kadar ı--------------~ 
Emin6nU meydanı bir mezbelelikti. On B Q R S A 
aene evvele gelinceye kadar tutugan bir 
baca mahalleler yakardı, bir katre su 16 1 9~7 

i~fn ııdam öldürüJUyı:ırdu. Uzağa ıitme- ,.- Hl:t.Amrıııdıt yıldız ıı"n·uı ı)IJuıJllr, ~ 
yelim Divanyolu caddesinden yağmur rlDde muıı.ml'lP. ~ôrımlt:rdlr. ~ıkaruJa.ı 

.aaı l2 de "npanıı 11111.Jı Uyıılları 111. yağdı mıydı bir taraftan bir tarafa geç-
m~k ka~il almıyordu. PARALAR 

Hafızalanmızı biraı toplayıp, elleri-
1 

• s~erıtn 
miı:i de viçdanımıza koyar.ak on ıene • Dolar 

evvelki İstanbul ile bugünkü İstanbul 19 
Frank 

• l.Jret 
arasında gece ile gündüz kadar fark ol- • Belçika Fr 

~~ • Ş:lill .\ VUE 
"ti - turya 

117- •Mark 
2),- • ZloU 

~8 -

duğunu itiraf etmemiz lazımdır. • Drabml 
Q- •Pengo lf,-

a:ı. - ·~y H -
Nedçn ileri geliyor, bu İstanbul düş- • lsvtçre F• ı b - ' Dlr)B.7 b ~ -

~ :> •Leva manlıgı . li - Yen -
~Florin 

Bazı kiracılar vardır oturdukları evin •Kron Çek 
öi,- •Kron İBvef; li2 .. 

80 - • A.ltm tü3 1 -

l. D. 

Peır:eta ,,. • Banlalot lı!'i:ı 

• l.oDW• t~l-

• Nevyprlı 1 7~07 
•Parla 6 ' ii 

• M.111.ııcı ıo.• 2t•• 
• Brtıueı 1 !86 1 

• Attnıı ., ' ~!l:ı 

•Oeun~ ll •1iJ4 

1ş Bankası ıo - l'r•mV&) ıt,' 
Nıadolu ~j! ~, • <,;'lmento 111.70 
H.•ıt Ui 1 (.711yoa Del. uoo 
Şlr. Rayrty - Şark Del 1 O'J 

• t.forktız Qo.n\r ın- BılJY, .'lfl 
u. Stgom .00 Şark m. ec7.a -
Ponom~lftJ -.- TelelOlt .00 

etlkraztar 
• 1933 T..Hor. ı :.2 •U ıı:tektrtır 

• • , • D IU füı l'ram.,., .ıı,7ı> 

f • .. " JD ~U! Kıhtıaı 4,llf> 
C.tık.~n u ı.ıı • ~~ ı iJ6 '10 
ıı:rgenl lattlL '1, 7 lı • Aaadolu ıı a uu 
19~'< A M - - Anadolu ID -
8. E~rum llb - • MUm.,."llfJ A : 8 7 ' 

- - - -

Takvioı 
PA7'.AR Pasartesı 

11 n. Ka. 18 II. Ka. 
4 Zilkade 5 Zilkade 

Glln doğı.lf!J 
7 '~ 7 2~ 

GUıı batıo> ı7.0n 17 08 
Saba.h namaz. 620 620 
oaıe qe.ma,:ı 1224 ı~ ~a 
ı Ktnat lll\Ula.J,ı ı~.~· ı ;.:1,i 
A kfanı ll&ma&1 17,06 17 08 
)"11taı rıamUJ 184~ 1843 
lmall 5 J8 5,:!8 

Yılm geçen gflnten 17 18 
Yılm kalan günlen 3<!8 il4l 

Dün ve Yarın tercüme külliyatrndaııdır 
Fiyatı 40 kuruştur 

AS 1 LA M 1 Y A N A DA M 
~:::s~~;~:~~t:~~~~.r t~~7;e~e:!:1:;ı 
dualarını bir daha okuyup bitirdi. 

Kli"l. 
Nakleden: Ka.l\apların sürJÜSÜ yeniden çekil. 

H ık met. M {.j n ı r mi~ıi. Ve J<apaldar geqe ancak iki 
parınak boyu Açıhhlar. 

- s - nu sırada kuvvetli ve hid<Jetli bir 
Con Linin ayakl~rı alttnda bir tür. bu ınüddet zarfında idam i\JJıtini tet. .ses, ortalığı veh·eleye vererek hay. 

lü açıl~ bilmiyen kapakları epi kik etmişlerdi. Onlardan biri ipe a. kırdı: 
müddet tekmelediler. Sürgünün sa. sıldı. Diğeri sürgüyü çekti. Zemin. - Tekıneleyin k~pakları.. Hızla 
ımu ileri geri oynattılar. Fakat ka. deki kapaklar birdenbire açılıverdi.. üzerine v1n·ung~. Bakalım şimdi de 
ll&klar llAli açılmamakta devam edi. Sürgüler gayet güzel işliyordu. Yan açılmıyaca.1' mı? 
yordu. taraftaki odadan, mahktim bütün bu Dediği gibi yaptılar. Kapaklar 

Buaıun üıerine h.Dpishane müdürü: tecrübelerin gürültfu:ıünü enikonu işi. tekmelendi. Altındaki boşluktan da. 
- Malıktlmu ~ıkarTJltZ ! Emrini tiyordu. vul gibi akisler geldi. Hapishane ki. 

nrdi, Cellatlal', Con Linin yanına tekrar lisesinin çanları delicesine çalıyordu. 
Con ·Linin başından beyaz torba geldikleri zaman ondan özür dilemiş. Fakat hayır. 

tıkarftdı. Ayak bileklerindeki kayış.. Jer, ve vazifelerini hemen göreıneyip, Kapan, hH.la demir gibi, sımsıkı, 
Jar aöküldü. Ve kendisini, idam seh. kendisini beklettikleri için affetmesi. açılmak bilmi)·ordu. Hiç birşey onu 
pasınnı yakınında olan küçük bir oda. ni, hiç asabiyete kapılmaksızın rica açıp, Con Unin cesedini i~erfsine dü. 
yıı ı:&tilrdüler. Herkes, onun öJınemiş etmiılerdi. şürüp sallandıramıyordu. 
o!masına hayret ediyordu. Li, yeniden dışarı çıl(arddı. Başında beyaz torba, kollan ve 

Çpa :r,_fnin o dııkikada düşüqdüğü Beyaz torba bir kere daha başına ayaklan bağlı olduğu halde mahkum 
'ey ise, rü11asımn haki'kcrt olmasıydı! geçirildi. , .öylece bir kenara alındı. 

Con Li kttçlik odada beş dakika ı\yak bileklerine m~hsus kayışlar Hapishane adamlarından biri eli. 
lradar kaldı. Hapishanenin adamları tekrar takıldı. ilmek geçirildi, Bazı ne bir keakl n bir destere al~ Bel. 

~. ·~· BiR ıABiTiN 
~-~ATlr:GALA 

AzUa,tan: M•nUkli ttayel'-P 
._ 32-

''Efendim, candan kıymetli bir ş 
olur mu, yalnız bana dua ediniz 
ben bu pis meslekten kurtulayim! 

Diye cevap Yerdi. Te~ereyi alarak 
gti?.elce bir yağmurluğa aa.nndı. Ka.d: .. 
köyüne gitti. Bu efeııdiııin gidere~ ıağ 
döwncsi Allahm bir lôtfu idi. ÇüıJ.Jcij 
aonradan öğrendiğimize göre o gece. 
nin gilndüzünde vapur bile işlememiş. 
ti. Bununla. beraber giden adaın roveı. 
verimle beraber birqok para getirdi, ı 
Allah şahidimdir verdiğim bahşi.§i bi .. 
le kabul etmedi. Uırar edhıw Uııerine : 

- Efendim, cıuıda.n kJynı~Ui J:>ir 
şey olur mu? Ya.lııız bana dua ediniz 
de ben bu pis meslekten kurtulayım, 
Çünkü bundan sonra bu i§lernc kalır, ı 
sam baş1ma büyük bir felaket gtle~k .. 
tir.,, 

Dedi. 
Recep Ferdinin (Sana) ya, benim 

(İhsa) ya gönderilmem.iz hakkında i
rade çıkını§. Biz evvela ikimiz bil' ye
re gideceğiz diye çok sevindik. Fakat 
sonradıı.p be.na : 

- Sen ha.ika. bi?' yere ıridece}tsin.,, 
Dediler. O vakit ihtiyarım eHm4en 

gitti, ağlama.ğa başladım. ZavallJ Re
cep Ferdinin ihtiyar bab~ı, familya
SJ, goluk çocuğ\ı hep gel«Jiler. Z"valll 
ilıtiyar: 

- Qğlınn, biz bu gE>Ce ne yiye~ 
ğiz ?.,, 

Pedi. Bu söz bana o ka.dar do}qındu 
ki derhal kendisine on yedi altın v~r .. 
djın. Zavallı hocam hem teeş~ürden, 
heın fevka,l~ bir hUzüıı va ~~Ur i~ 
çimle yaptıiııu nakdi mlffl. venetten lıa
sıl ettiği ~m.ııj bir ı:t(!Vinçle §8.ŞU"!l-rak 
c.J,erP.~ bir ~~met yş.Jdı. Elime tutuştur .. 
du. Ben o zaman kederimi uI}utarak 
ke.lıka.lı~ Ue gUldijpı. 

Recep Ferdi hocam gittikten aoııra. 
~ ~k çQ'k garipsediJll. Ertesi giin oo; 
nim ihtiyar babaml{L refikam ~ldiler, 
Fakat onlar hiç ~ğlamadı. Aslan ba., 
bıµn bana erlteklere ınahsus teselliler. 
de bulQJldu. Gay~t genç olmasına. rağ .. 
ınen fevkal!de bir zekA. ve hamiyete 
sahip olan zcycem etrafımızdaki hafi. 
yeterden hiç perva. ebpiyerek: 

- Başın,a gelen f elikE;tten dolaYJ 
NnB. acmııyonım. İftihar ediyorum. 
Şwa yakından hizmet etmek için beni 
de ııl götür.,, 

Dedi. Kendisine te~ekkllr ettim. Bu,. 
na imkan olınadığını söyle<}im. O za,. 
ma.n. ~vn.llı masum v~ hiWliyetU kar 
<Jınca.ğız ya.b.ıı~ b3,lla değil, ihtiyar b2,. 
ba.ırw. bile llletanet tavsiye ec}iyor{:lu. 
Bu ı:ıözler ~arşıs{nda etrQ.fmuzda ola.nr 
lArm h~mıi mütehayyir kaldJlar. Pin
liyenlerden biri ~vcemi Arua,vut san .. 
mı~. Baııa hitav ederek: 

....- Beyefendi, ~v~nlz Arnp.vut mq. .. 
dur?,, 

Pe~i. Ben cevap verer~k: 
- tmıandır!. 11 
Dedim. Tahmin hilafı olarak bize 

epeyce g-öriif!mcl\ mü":ı.ade~i de verdi .. 

1,i de rutqbet, kapakları şişirmişti. 

1\apaJdatı biriblrile birleştiil yerde11 
muayene ettiler. Fakat hiç blrşey 
yaprnağa lüzum olmadı~ı görUIUyor. 
du. Çünkü testere, aralıkta rahatça 
dolaşabiliyordu. Bunun üzerine sür. 
gü yeniden tecrübe edildi ve glirüL 
dli ki işliyor. Demek tamaın .. 

Con Li sehpanın yanıbaşındaq, 

mumya ı;fbi hnlile tekrar kapakların 
Uzerine getfrlldi. 

Li, hail lHmcrniş, !ah.at şu birka& 
dakika içinde, ölümlerin en büyük 
kabusunu geçirmişti. 

lel". Bununla beraber ben kerur 
11.P.tık dönüp gitmeleri için ~ 
lundum. Gerek babam, gerek 
sanki bir eğlentiye gidiyol"DluşUJll 
güle güle aynldıla.r. 

Beni de erleai günU (Girit) 
runa. bindirdiler. Fakat mevBiıll 
müaaadesl.zdl. Bu vapurun yola 
yacağı solll'adan anlaşıldı. Beni 
gevirdiler. Bir gece daha İlt 

misafir kaldım. Sonra KUçt1.k 
isminde bir binbaşı kaptamn 
dasında.ki (MUPUvvet) vapuruna 
dirilerek sevkedildlın. VapUl'da 
muha.fu.a.ya memur olmak 
bir kişi vardı: Nişancı kolağas/ 
Şerif, Paysalı mUIA.zim Emin, 
cıdan dört b~avuş, dört za.pti'9 
VU§U, Nuri efendi isminde bir 
komiseri, ayrıca yanında üç po1Jt. 

Benim tabiatım çok safravt 
ğunuan deniz çok dokunuyordu. O 
dar lti denizde bir kayık v~ya 1D1J 
mn sallandığını gördUğUm va1'it 
ğnn karada olduğµ halde bş§ıJO 

nUyordu. Buntµı için gaye~ btı~ 
kamış sepet ile portakal, man 
limoq aldım. Falq&.t bir U;ı.nesıni 
yemek pıısip olmadı. 

Ifaptan I{llçijl} Hamdi tab'aıı 
cı bir ad:ı.mdı, 13erlim b11 hıı.lhndatl 
kor~tu~mu anlayınca teselli yo 
'llP.Y etme~e ba~Jadı, ?ıı{eseta: 

- Beyefendi, <jenlzden hiç Jto 
Dalga JJağ ve soldan geldiği 
seren (lireği demze kadar iner. 
ılan gelil'!:ie- vapurqn burnu baca. 
r.e Klrinceye kadar iner. Fakat 
relen çlalgaJar HJ.ınal~ya <Jalı 
pis, hiQ kımıl~~ "f~ 
IJ~ti bir Pijle dij§er.,, 

Piyorı;lu. Bep ise OM: 
- ~ ~y~ba, bq ka4ar 

yetifir. ~ beıı by lffl.~ 
4ah3ı görmeden öleçeğW,,, 

Diyordum. 
Ha.kiktı.ten vapur Çanqaralı 

rma. geİiıı~ 4algp.lınn ber tUrJ 
gördük, VtPtUVml.lı dördtını::U 
mire girdJ. Diier vapurların be~ 
det'ek içerisine girdiği luılde 

(Mürüvvet) ha.nnıı cü3aııda kal~ 
bu haU kaptanın ııuu:ıra.fta.ıı Qek 
ne harrı.leqerek: 

._ ~ybıba, biz niçin içerjyıt 
dik? lilğer nıaaraftın gekiuiy 
emjr 'Quyurunuz da. ~ini lm 

Oeıııiştipı. Ka,pUı,n 4a ba.ıJa; 
._ Par~ b\ılma.k Jçplay<tır. ti 

v .. puı;\ın ~biatinde. CWJJrn vap 
çqJc ç~uf4qr. KatiyeI). tıır-ıuı.IJ 
GçJ'i dönmekten )liç 4031~ 
~ Menclenığe girmiş o}N4 
mandan çıkmak mümkün olmaJ!ı 
mg.k için bir Jt&.Q roınorkör 1 
bte p vakit rezil olunu:.,, 

Piye ceva.p verdi. 
bmirde Uc gUn kaldık . .Ant 

göre pek c:üriik cupık bir teY' ol 
pur burada tamir edildi. 

Vapurda ikl takım lriirgUn 
vıı.mı. Bir takımı lraka, dijer 
Aka Ue Bodrum ta.rafına gidl 
cihetin muhafızı irfyan ve k.J 
bir adamdı. Gayet büyiik bir 
giYJllişti. Bu. Ali efe11dl tımıi 
Çerkez müla1.1mdı. Gere14 
gerek di~·er tarafın memurları 
i~in bize hakaret etmek şöy}f 
gfıya hel' iki taraf istlrahaUmlllİ 
igin biribi.rlerile müaabaka edl 

'A.·.·•.n.n _.. 
Bununla beraber, işte il~Uncıü de. ,_ _________ ..,,.,,,....-... ;:. 

fa onun idamı tqln tecrübe yapılıyor. 
du. Fakat heyhat! 

Süryiiler, üçüncü üf a dahi, işle. 
memiı ve kapaklar bir tiirliJ a9ılma. 
nuıtı!. 

Sinirleri artık bo§anacak bir llııle 
gelmiş olarak, eellat ve muavinleri, 
mahkOınun boynundan ipi ~ıkardılar. 
Ve atahkftm, idam sehpasının yanı. 
başındaki odaya bir kere daha götü. 
rüldil. 

.(Bu meraklı hikdge yarın bitlyor.)l 

Zahire satışı 

.. .... bul Urartıt 1" uahlre 1lllt 

......... fÖP4tlt (kit, 1 """"4"'" 
Kf. f' 

rJ•rh in .. 

Buğday (yumupk) 8;i'I 

,, ~ 1,ıı 

Arpa s.ıs 

Mwr ıan s,ıo 
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Bir hırsız ık nu! oy :ıriyat 

M. T. • lüç ço 
berin· 

uk bir kad n 
soymıya ka 

Yeni yıhn ilk nU hası 4jıktı 
:Maden tetkik ve arama ensUtUırllnUn mıı.. 

denclllği, bUyUklcrlmlzl.n de bellrtUğl gibi, 
tktuııı.dl hayatımızda en mUhim döviz kayne._ 
B"ı olan madenleri l§letme mC3leğlnl, çiftçilik, 
tüccarlık gibi memlekette tanman ve sevilen 
bir meslek haline koyqıak yolunda, iyi bir 
ömek olıı.rak çıkarılmakta olan yaymmm 
albncıaı 1137 ilk nüahuı, mündericat, baskı 
ve dokUman bakmılarmdan gok güzel ve 
tayd&IJ bir mecmua olarak negrolµp.muJ bu. 

luıuımktadır. 

nu tınıa n abnh Beypğlunda bir apar. 
Çoc~da geçen bir vaka, sinemaların 
bir ~uhu üzerinde ne kadar bürük 
rrı~ted rl olduğunu bir daha lsbat et. 

fr. 

rQ:~a ilk nnda soygunculuk gibi gö. 
ilbı nı ise de sonradan sinemadan duh almış 'Uç ı;ocuğun marifeti ol. 

'V meydana ı;ıkmışbr. 
§iiyt aka, Ynptılhmr• tnhkikata göre, 

e olınu§tur: 

}{ lıeroflunda Jstlkllll caddesinde 
ıı:nbey apartımnnrnm birinci kn. 
bir be birkaç odayı Pcrbazil isminde 
haı rber kf nılamı tır. Burada mun. 
'1aı:~an kadın sn~ kesilmektedir. Per. 
anı blrkl\ç ay evvel Deyruta gitml§, 

jt8ını yerine vekil bırakmıştır. 
kt\ Q berber lonunda kadın n er. 
nı~dkalfnlnrla 16 ya mda Kamlk Is. 
nIJı e bir çocuk lı maktadır. Kar. 
rruı, ~elce ltı ay kadar çalı mış, ~ık. 

R.aikf ay evvel ene gelmi tir. 
lerek tnlk sabahlan yedi buçukta ge. 
ce t asma kilidi çmnkta, snlonu iyi. 
ltıek:'lzlemckte, onra kn1fnlar gel. 

dlr. 

Ietı ~n hah scl<lz buçu~a doğru ge. 
gİrf l kalf n knpıyı nrnlık görüp i~erl 
lal'dncc nlony karma knrışık bulmu!J. 

ır. 

ler. Çekmcceyt g'liç halle açıp para. 
Iarı aldım. Yaser ile Seyfiye yirmi. 
şer Jlrıı verdim. Hisseme 35 lira a. 
)'lrdım. Dunu da Ronradan almak 
üzere Seyfiye verdim. 

''Sonra çıktık. Ya.setin aya.l;kabısı 
yoktu. Ona güzel bir kundura aldık. 
Snnt birde de caddede çocuklnnn git. 
tiği BPOr salonunda buluşmak Uurc 
ayrıldık. Oradan Ayaspnşaya gidip 
mü terek bir oda tutncnk, pnralar hl. 
tinceye kndar oturaca1 tık. Den de 
hnstalığımı tedavi ettirecektim.,, 

Du itiraf üzerine memur B. Tevfik 
Karnikle spor snlonunn gitmi~ bir 
hnylı müddet diğerlerinin gelmesini 
bcl<lemf tir. Nihayet saat bire dolru 
Y: ef knpınm dışında görününce 
Knrnlk dı§arı fırlamak iıdeml;,, me. 

TQrldyenln ve dUnyanm bQttlD milden ha.. 
rekcUerlnl bir KamAllat zllınlyeU, bir mo. 
dem mm gör0ı7Q ne tahlll eden bu meslek 
ınecıııuaamı ok\lyuculnnmwı. tavsiye ederiz. 

Bu nllBhndn 93-i )'llmda TUrldycnin ~e 

dUnyanm maden dunımlıın, madon arama 
eruıUttlırllnUn bir ııenellk çalşna b1l~ı;oıru, 

Keban ve Zoll~ldak maden ha'l7.Alarma alt 
tetkikler, yeni tolcbne tarzlarına ve tedbir. 
!erine alt etUdlcr, birçok mühim madenlerin 
plyıuıa vazlyeUerlnt gllıtenm tatatlııUk ve 
gr&fikler vardrr. 

Mecmua. Avrupadaki ~lert &1'8Btllda değer 
kazanmıı tıuıunmnkta ve TUrki_yenln iktısa. 
cU hayatı fçln sa.alı bir mehQ olarak ele 

mur hemen kolundan tutarak: ....... -....--..--.................................... ---
- Sen çıkma, onu ~ntır içeriye! Halk edebiyatı gecesi 
Yascf cllle caddenin bir kcnann. 1 

da dumn otomobfll göstererek Karni. Y8 PJ ıyor 
fli dı arı çağırmnkta ısrar etml tir. Emin&Q. Tlalkevitıdon: 
Memur otomoblldcı geriye doğru çe. EmlnönU Halkevi dil, ta.rhl ve ed&-
kilmfş çocu#un Seyfi olduğunu öğre. biyııt komitesi tar&fmda.n 19 lkinci.kAr
nlnce dışnnya fırlamıştır. Bn :sırada nun sıı.Iı gllnU a.k§amı aaa.t (20,30) da 
Yaaef ve J{nrnlk de otomobile binin. bir Halk edebiyntı gecesi tertip edil. 
ce Seyfi of lire: miuQ.r. Pr~ a~a. konulJnuştur: 

- Çabuk sUr! Emrlnt vermlıttr. Progr8.m §Udur: 
Jı. Tevfik ntlk dıı.vrnnnrak hemen l - AçIB 

otomobilin itine ntlnmı~. §Oför~ §Öf. 2 - Konferans: halk edebiyatına 
le hitap ctmi§tlr: umumt bir ba.kıe (İsmail Habip), 

gö e 
Maden etkik ve Aram E s
itüsü Genel Direk örlüğünden: 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müselbaka ile A vnıpaya 
20 talebe tahsile gönderilecektir. latek.lilerin nşnt:qdaki şartları haiz olması 
Iazmıda. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklımılda çnlı§tlbilecek kabiliyette ve sıhhab tam olmak 

"sıhhi Qluayene Ankarada yapılacaktır . ., 
C __,,. Lbe mezunu ol~ Fransızca, Almanca, lngilizce dillerden birisi

ni okuyup yazabilmek. 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yuknrı olmamak. 
2 - Müsa~ka imtihanı Ankaıada M , T. J\. Enstitüaüpde 25 ikin· 

cikinun 937 günü yapıla<;aktır. Açılacak mijsabal@ imtihanm\ia kazanmq 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ttikl ri derece itibarile 20 
arasında bulunmak §"rlbr, 

. 3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve ya
kanda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - T ahailo gönderilecek olanlar ileride tnhtll müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
ebnek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun içinde muteber kefil gös
tereceklerdir. 

5 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hümUhal varakasmı, 
mektep, şeheldebıamesini veya bunların t{lSdikli birer suretlerini 4 kıta fo. 
toğraf v~ dilekçel<:rini 21/1/937 per§embe günü ~a kadar Ankara

da M. T. A. Enatitiisü Gçnel Direktörlüğil_ne göndenneleri ve 21/1/937 
cmna günü aıhhi muayenf;elri yıs.ptınlm~k üzere, öğleden ~yv-el bay Ha· 
san aparbınanmdaki Enstitü dairesinde bulunmeılnn UN'ı olunur. (2119), 

(3673) 
de.:Blr kU ed duran bUyijk çekmece 
dUı~hnl • içindeki l<dğıtlar )'erlere 
bir i U ·• nlonun Qrtasında kalınca 
Yor, p, fnılncn pnmuklnr göıU çeki. 

_.. Doğrucn Tnkslm merkezine! 3 - Halk ~]erinden örnekler, 
Şoför, çoculdann başka yere git. A) Kayıkçı Kul'da.n (Sabri Esat latanbul L v zım lmirliAi Selimiye Askeri Sahnal-

mel{ lstedifinl söyleyince n. Tevfik: Ander), Sa tin a 1 m a 

lltı Bu hal karşısında kalfalar, salo. 
'ra~ soyulduğunu anlayarak hemen 
tan iın merkezine koşmuşlar, bir 
dırn dnn da Karniğin eYine adam sal. 
t tışlardır. Karnik bu adamdan 
h~el ~ıkagel.miş, snlonu işleten zat da 
la er ~r edıldibrinden lfarnik sorgu. 

- Den zabıta memuruyum. Sana B) Karacaoğlnn'dan (Bedriye), Komfsyonu llanlQrl ma Komisyonu ilanları 
emir veriyorum! 4 - Birkaç halk şı;ı.irinc dair (Meh-ı•-------ımm-m:::ı:ıı~ı:.m .. ...: ---.-ıı..--._.!l!llll!!ll!ll!!llmlll!!lllll..-~_. 

Diye kati ihtarda buh.ınmuştur. met Halit Bayrı), Trakya ve Çanakkale ile lstan -
Şöför, bu emre itaat e<lip arab.-ıyı 5 - Halk şairlerinden örnekler: bulda bulunan birliklerin ekmeklik-
doğru Taksim merkezine götürmüş, A) !§ık Dertli'den (Muvaf!a.k Ben-
memur kapıyı açmış, çocuklan içe. derli), leri için lardmlllcak 1350 ton buğ-
riye ayrı nyn odalara soktuktan son. B) Gevhcr'den (Naki Tezel). dayın lmdmlmuı 27-1-937 çar· 

~ekılmi tir. 

ıı:ıı .. ~rnik ağlayarak unları söyle. 

ra !\mirinl hnberdar etmiştir. -----
0
.----L--Ü-M____ '81Jlba günü Hat 15,30 da Topha • 

Oç macera diişkfinü çoeuk, suçla. nede Sabnahna Komiayonunda ka· 
~tıt: nnı tamam ile itiraf etmişlerdir. General Mustafa Nuri torunu Albay palı zarfla ekııilbnesi Yftpılaçaktır. 

Ahmet Cavit mahdumu Bursa eski Hepsinin tahmin ~li 8689 lira 1 
Kaplıca ~ahibi Bay Mehmet F.sat sa. kunı~tur. fik teminab 651 lira 68 
ra.çhaneb.ıı.şmda.ki evinde vefat etmiş- kuruştur. Şartnamesi Koınisyonc:b 
tir. Cenar:.e namnzı bugün sa.at 12 de 

Y. R. Ö. " dlııı." Sabahleyin yedi bu~kta gel. 
l'oııı Asma kilidi açıp lç~ri girdim. _....-........ .....-...-.....---.....-...,.,..,..,,.-.---

Fatih camiinde kılınacaktır. görül bilir. Trakya ve İstanbul için 
Mevla rabm~t eylesin. ayn ayn fiat verilecektir. lsteklile • 

1lfrı llert\en içeri fki iri ndam ~rdl. • •• 
dire •lrah bı)ıldı idi. "Usta nerede?n Tramvay bılet uc-
0 ltelsordular. "Biraz sonra ~elir, hem 
tfJııa~e bile knlfn1ıır nerede ise gö. retleri indiri ecek 

ş.. r . ., dedim. 
(V. No. 203•4) rin kanuni seviknlarile beraber tek -

"anı l.>YJe oturdular. Hen de i~ıne de. • • TU !lıtı.ıt etınek üzere silpürgc)i elime al. 1 alebenın paso ışı de rklye Tıp EncUmeninde 
:1 1nı ki · h d yeni idare heyeti _ , sıyah bı}ıklısı: aile iliyor 

ta.rıı Bana bak kiiçük, dedi. 6öyle Türkiye Tıb encUmcni yapmış ol. 
"'tnıı gel bgknyım 

1 
Elektrilt tarife komisyonu son top- duğu uınumt toplantrsında yeni idare 

b 'anın . o lantısında elektriğin kilov:ı.~nı 14,10 lwyetini tıcçmiştir. 
inden !l ınttiJn. zerime atıhp ce. paradan 12 kwı.ı111a indirmi111ti. Bu ta- ğ ıtır ... ,_ knlın bir ip çıkardı, Kollıır1 . :ı :ı Birinci reisli c profesör N~t ö-

••l'namd x • rite tasdik edilmek üzere Nafio.. veka- mer, ikinci reisliğe profesör Abdülka-
4ını c . an bıı.ğladı. utelu de yar. 
Sol\ra dıp ağzn:rıa pamuk doldurdular. letinc gönderilmlatir. Bu tarife tasdik dfr Noya.n, genel ~terliğe dolrtor 
ilahta Yere bıraktılar. Çekmeeeyi a. edildikten sonra tııunvny tarife kp.. Nq.rettln Onur, veznedarlığa. pl'Ofesör 
llrdıJ rla açıp içindeki knğıtlan kanş. misyonu toplanacaktır. Niyazi İsmet GözcU. kUWphane JnE'· 

ha. ~r. Para fnlnn da nldılar gali. Tramvay Ucretlcrinde de hayli te.. murluğwıa Salii.hıı..tttin Mehmet, kA
kılçtıı" 0 nra ortalığı bu hale getirip nezzill olacaktır. !ık tahminlere göre tipliğe profesör Ali F.sat intihap edil-

ar. ikinci mevki arabalannda birinci mm- mlştlr. 

-7-

n darı:"· onlnr gittikten sonrn ağzım. taka. için 20 para, ikinci mıntaka için Et flyatlar1 niçin yUk r 
1{

0
r'· 11tnu~u çıkarttım. İpleri çözdüm. 40 para kadar bir tenzilat olacaktır. se ıyor 

ı.. "Uıtıd Birinci mevki bilet fiyatlarında da Anadolunun her tarafına. yağan 
l!ll~ıttıd nn e\·ime kn~tım. Anneme ~O para ile 60 para nraamda bir deği. kardan yollar kapandığından ka.şaphk 
dan h:n geçenleri anlattım. l\orku. §iklik oalea.ktr. hayvan az gelmeğe b~1amıştır. Bu 
l'a1,, la titriyorum, görüyorsunuz yUzden et fiyatları Y'1ksclm.I..+ir. vn . 

Yeni tarife mart başından itibaren ~~ ·~ 
11unı tatbika bnşlıı.nacnktır. raman .elli bc~e, kıvırcık eti 65 kuru-ı 

ll. 'l'evf"~:n din)iy~n znl>ıta memuru şa çıkmıştır. 
tıe 'kndL J>alon s.-ıhibine çekmecccJen Tramvay şirketi talebe hakkındaki ---------------
o da 

1 
ar para alındığını sormuş, yeni tonzillltlı tarifenin tatbiki etm- Yen; 

fmda tctkilder yapll).aktadır. 

lif mektuplanm ihale saatinden bir 
saat evvel Ko:nisyona vermeleri. 

(289) (166) 

-yedek. Subay okulu için 2800 a

det Fildikos kısa don 29-1-937 
Cuma günü saat 14,45 de Tophane -
de Satmalma Komiayonunda agk 
eksilbnesi yapılacaktır . . Taluniu be -
deli 1820 liradır. ilk temin~tı 136 li· 
ra 50 k\ını~tur. Şcırtname ve nümu -
nesi Komisyond" görülebilir. istek -
lilerin kanuni veaikalarile beraber 
belli santtc Komisyona gelmeleri 

(294) (167) 

1 - Haydarp p lıutahanesinin 

lkinciteırin 937 aonuna kad r olan 
ihtiy cını karl)ıl~k mere ssso ı. .. 
vuk ve 1826 piliç Alınacaktır. Tavu· 
ğun bedeli 2387 lira 10 kuruı, pili· 
cin ise 864 lira 75 kwuıtur. 

2 - Şartnamesi tavuk vepilicln 
her gijn ı,omi.ayonda gl:iriilebilir. 

3 - Eksiltme 27 / 1 / 937 çarşam
ba günU saat 14,5 da Selimiye Satın 
nlına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ekşiltme a~ık e)ailbııe ı 

tile olacaktnı. 
5 _,,, T pvuk ve pilicin teminat1 

243 lira 89 kuruıtur. 
6 - Bu işe trifcççklerin bu işle 

meştml qlçhıkl~a d ir resmi veDil 
ibra:. e~eleri meşruttur. ( 65) 

İLAN 
Bu yd çıkan BAYER Sağlık Takvimi 
nin yapraldannda bulunan dünyanın 
her dilinden &eçilmiş güzel sözlere 
( sUzrne sözler) bqlığı konulmu§tur. 
Bu tabir vecizeler kelimesi yerinr
kullanılmıt olup bay Rıfat Kestelli · 
nin bu dla çıl{qn kit11bile alakası ol· 
madığt, eşerin değerhıe kıymet biG· 
mek istiyenlerin gö~ önüne almala
rını takvim sahiplerinden rica ede-. 
nm. 

Takviınin muellifi 
bı <> lira, demiştir. 

tlkta!~\!r, ''aka yerinde tetkikat yap. 
~'kr:tlş: onra çocuğu tenha bir yere 

Şirket hal şekli olarak ya talebele
re kendisi tara.fındnn paso venneyi, ya 
but da talebelerin mekteplerinden aı.. 1 
dıkları hUviyet varakalarını damga-1 
lamayı düşünmektedir. Yıılcmdn l>u 
h~usta kııt'i bir ~arar yerilip Maarif 

DU.n ve Yarın 
Tercfunc külliy~tı 

Nm114rg 62 

Yedek Subay okt\lu için 2350 
çift yün srorap 29-lkincikanun-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top -
hanede Satmalma Komisyonunda a· 
çık eksiltmesi yapılncaltbr. Tahmin 
bedeli 1175 ·liradır. ilk teminab 88 ~ ....... ~""!"""!" ....... -°"T'"",.......,.,-----
lira 12 kuruştur. Şartname ve nü • Dr, Hpfıı Cemal 

lt.. ~ihım, şu isin doğrusunu söy. 
So~ ıa na Para Hizırndı galiba. Hem 

t>ı Ylflnrnışsın. Hasta mısın? 
t1' fe orgudn bulunmuştur. 

• •ı..Rntik . 
ıs~ de Qvvelt\ ınkfırdn bu1"nrnu:-. 
~an ha:onradnn kcqdiş;jnin bir kadın: 
1tlrarın talık nldılfını sijyliyerek şöyle 

- n bulunmuştur: 
clurıı . ~? çel·mcceyc anahtar uydur. 
beş lirtı ır kere bir Jirn, bir defa da 
benıı:ıı nldırn. Bütün parayı als.nm 
daşları:!dığım anln ılncaktı. Al'.}m. 
Ya~"d nn 12 }aşında Yasef ile 14 
llasıı a~a~ıcıyffy , çckmeccdelt{ parayı 
.. "Ouşunlece~imizi sordum. 

gordUkı dUk, ta ındık. Sinemada 
tek 'Pa erimizi yapmı gibi göstere. 
balıltyt~Yı nlrnnyn knrar '"erdik. Sa. 
btn açtınıerkenden huluştuk. Salonu 

' onlar da arkamdan geldi. 

iqnresine bildiriloccktir. 

üniversite kütUphaneıslnQ 
ahnecak yeni eserler 
Ünivcrı;itedc okuyan talebe i~i.n 

yardımcı olmalt Uzwc türlü dillerden 
ilmt derslerden alakalı eserler terei:..I 
me ettlrilmeaine karar ver-ilmi§µ, 

Tercüme edilCQCk eecrlerin bir lis
tesi yapılmış ve tercüme işlerine de 
baalanmır;tır, 

Bundan b~a. talc'benin bo5 zaman. 
lıı.rdo. meş~l olmıışı için her fa.küıtc'ı 
kütüphaneleri türl~ cserle.rle zengin-

Virgi e 
L'enelde 

2 

Maurice Rat 
Ahmet Rçgit 

19::!6 
leştirilecektir. 1 

Yeni a.J.maca.k eserler için bütçede Fiyatı: 100 kuruş . VAKIT Kitabevi t 
(2000) lira tahsisat a~tır, İstanbul. Ankara caddesi. Telf: 243701 

munesi Komisyonda görülebilir. ls- LOIU11Al'I mıntM 
leklilerin kanunt vesiknlarile bera - Dghiliye Mütehac~q 
her belli saatte Komisyona gelmele • Pazardan bqka gUnlerde öğleden sonr ı 

ııaat (0,6 tan 6 y~) ~adar lstanbulda Dlva ri. (295) (168) 
~ ,_ N- yolunda (100 numnrnlı husus! knbinesl.nd 

baataıannı kabql ec!er. Balı, cumartc~ Jr1l 
lstanbul Asker konağmdıı bulunım len enb\ılı "9,ô-l!l" ı:ııw.tıcrl hakikt tuknray 

kaloriferin tamiri 19 /1 /937 salı mi-1 mnhsustur. Muayenehane ve ev telefon 
a~ 22898. l{ıglık telefon: S!lQ4.4. 

1'Ü saat 14,30 da Tophande Satın - ======::::::ı:~=====
alma Komisyonunda puarlığı yapr 
lacaktır. Ke§if bedeli 999 liradır. llk 
teminatı 75 liradır. Şartname ve ke§· 
fi komisyonda görülebilir. istekli • 
lerin şartnamesinde istenilen belge • 
lerle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (303) (237) 

ma günil saat 15,30 da Tophened 
Satın alma komisyonunda kapnlı zar " 
in eksiltmesi yapıhlcaktır. T ahmi , 
bedeli 5970 liradır. llk teminatı 44; 
lira 75 kuru§tur. Şartname ve nüım: 
nesi komisyonda görülebilir. utekl 
lcrin kanuni vesikalarile teldif mı&.· 

~ ~ ~ tuplımnı ihale saatinden bir saat e\· • 
Yedek subay okulu için 3000 adetl

1 vel komisyona vermeleri. (291) 
Y.ün fanila 29/lkincikanun/937 cu- (189) 

;.,ı 



BU TE<MÜBEVE 
TAHA,.MUL EDEN 

YALNI~ tl~~ I ANDJ!J!J fi/(. 
l l?'i~~~~~1y;{fı~l!ı~ 

~~~BİR PUDRA VARDIR 

~f. 

Sabah dokuzdan akşam 
saat bqe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten- Gündüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
işte; havalandmll1Uf yeni 
T okalon pudraamm ga -
ranti muh888enab bunlar • 
dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli bir kim • 
yagerin kqfidir. Bu usul 
dairesinde havaaı toplan • 
dmimq yegane hafif pud • 
racbr. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrası
nın istihzannda kullaiıd • 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya • 
PIJU cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmif ve yüze bir 
makiyaj ,eklini vermeden 
kaim adi pudralardan ta -

mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni Tokalon pud
rası yüze yapııık kaldığı 

cihetle buna .. 8 saatlik pud· 
ra .. tabir ederler. Amk ne 
parlak burun, ne yağlı cilt 
görünmiyecek, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö • 
rünecektir. 

lst. Defterdarlığı OskOdar 
MlldDrlUğflnden: 

Tahsil 

.Aclalar Emvaline 542 lira 31 kurut yeruet vergiainden borçlu ölü 
Midi) Nalbantyan vereleSİnden bn11 Anderiyanm üçte bir biuesine mu
lalUnf olduğu Kamköy Caferaia mahallesinin Moda caddesinde eski 47 
~ 49, 51, 53 ve 55 saydı gayri menkul emvali Kadıköy kazası idare he -
Jetİ karan ile müzayedeye vazedilmittir. Talip olanlarm o/0 7,5 pey akçe • 
lerile birlikte Yövmü ihale olan 18-1-937 gününe miiladif Pazartesi 
ıünO Kadıköy kazası idare heyetine müracaatlan. (87) 

Istanbul Defterdarlığından: 

: Dayehatun Büyük yeni han orta kat 8 nu
maralı oda. 

: Mahallesi Amıa alb caddesi Kaııbur oğlu 
ban üçüncü kat 17 No. h 00.nm 32/48 
hi• • 
-uell. 

: Bahariye caddesi Namn bey IObğmda 2/ 4 
ve ÇanaklraJe sokağında 14 numarah evde 

iki kalem etY& 
: Cami mahallesi Tepe köy 1 O sayılı evde yir

mi kalem etY& 

~ : Sahaflar kapm 80kaiı 23 sayıh dükklnm 
tamamı, 

Ahi çelebi mahalleü Lonca sokak eski 16 
yeni 16/18 sayıh clükkinm 40320/1612800 
payı ikinci tertip mübadil tasfiye vesikuile 

134400/1612800 payı nakden 

: Köyiçinde eski orta bahçe yeni bottan na· 
mı diğer poata kutusu eokağmda eski 42 ye

ni 22 numaralı evin 1 /3 payı 
: Meyhane sokağında 6,8 sayıh 104 metre 29 

desimetre murabbaı arsa. (ikinci tertip mü
badil tasfiye vesikasile). 

: Camili han ikinci kat iki nmnaralı odanın 

Lira KW'Uf 

275 00 

133 34 

6 00 

15 00 

200 00 

415 00 

1385 00 

640 00 

175 00 

481&4 H. 75 00 

: Yeni cami mahallesi Yeni cami sokak eski 
ve yeni 2 saydı üstünde odalan bulunan ma-
iazenm 18/120 payı. 4500 00 

: Eski yağlıkçılar yeni örücüler sokak eski 24 
yeni 36 saydı dükkimn tamamı. 500 00 

: Hanmm Hoca pqa sokağındaki kapı ma-
halli ile meydan mahallinin ve Hocapaşa ham 
üst katmc:la bir ili bet saydı münhedim oda
lar anan eski 53, yeni 1, 2, 53, 3, 4, 5 nu
maralı ve 297 metre murabbaı mahallin 8/ 
16 hissesi. t 785 00 

Yukanda yazdı mallar 212/937 sah günü saat 14 de peşin para ve 

ZAYİ 
Kocamdan muhassas maq cüzda

nımla beratımı ve nüfus tezkeremi ve 
bu maqı almağa mahsus zat! milhilrii
mli uyi ettim. Bunlann biÇ birisinin 
hükmü olmatbğı gibi kimseye de bir 
borcum yoktur. 

Aya~ptqa • Yeni.kibar ıoka1c 3/5 
Malunat zevcni Fatma Şelwer 

YAKIT cep k teplerı No. e 

Pl'Olpel' Merime 

Etrüsk 
·Vazosu 

Tllrkçeye çeviren: 
HAYDAR Rl1'A7' 

lstanouı intıhabımeoıısan 1 ettıı Ha9etınd.en 
Mülga müc:levvenab kanmıiye miidürii Serkia ICanlmçaa 

Şükrü Nailiclen münhal latanbul mdJaaluiuna mü....._ 
kO)'IDUf olduiu ilin ohmur. 

Beher metre murabbuna 5 lira kıymet biçilen Akara,. fllllllD 
de 12 inci adada 2 metre 50 santim yüzlü 21 metre 65 IUdlm 
ana eatlmak üzere açık artumaya konulmut ile m-ldW blllamıa.G~ 
pazarhja çevri)mİftİr. Şartnameeİ leVUDD müdüdiiiünde ~· 
te:kliler 8 lira 11 kunqluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
28/1/937 pertemi>e ıünü saat 14 ele daimi endimende balıımalalM~ 

16/1/937 tarihiıide intipr eden 20000 ton kriple Alman ....... 
mürü ilanında yanlıthk olcluiu anla!'Jdıinldan &f&ilclaki tekilde 
olunur. Bedeli muhammen 175,297,50 muvakkat teminat 11.004,81" 

name bedeli 8,76 liradır~ (292) 

Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

İaak Pardonun Cağaloğlunda Ameli 1 
Hayat mektebi yanıda Bq musahip IO-

kağında 3 numaralı apartmwun 1 nu· ı 
maralı dairesinde oturan Tevfik aleyhi
ne açt·ğı alacak davasından dolayı müd-

deaaleyh namına gönderilen davetiye-! 
nin gösterilen adraten çıkarak elyevm 
nerede oturduğu bilinemediii terhile ı 
bilitebliğ iade kılınması üzerine davacı 
vekilinin talebile yirmi gün müddetle 1 

Telefon 
ld.ıet 24J7f 
Yaı ltlııd: 214tJ 

Poeta katant 45 
Telpaf .m.a: KURUN ........., 

llPk arbrma ile sablacaktır. Satış be:'eline istikrazı dahili ve o/o 5 faizli 
laasine tahvilleri de kabul olunur. Tal"p!erin rr-,. 7,5 n .. ,,. 1 ·r~1erini vakti 

1

_ 
-nminden evvel yatırarak defter .. ,.,,tı; 'll:l'i emlak müdürlüğündeki 

.._ komisyonuna mürac:aatlan. (M) (286) 

illnen tebligat icruma karar verilm:ı 

olduğundan 10.2.937 tanlıine mUaadü 
ÇU1&1Dba günü saat 10,30 on buçukta 

VAKiT ~A~ l mtlddeaaleyhin bizzat veya bilveklle 

. -, ma.'ıkcmede b:.ılunma11 lürumu illnen I 
.Fiyatı: 20 kurut teblii olun.ur. 1 

(V. No. 20374) 

8UrWıts yer: t....ı.ı A-.a ~ 
VAXITY-._ 

Sahihi: ASIM l1' 
Nepiyat clirektöri: ltelilc A. ~ 


