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i\.tatürkün kıymetliİıitapları 
1-takamet prooran11-
llın fiili neticesini 

bekliyoruz 
88

1JVekllin evindeki toplantıya Atatürk 
Şe~eı verdiler ve bu hitapta bulundular 

~ehli Bayar verdiği cevapta dedi ki: 

\ '[ eahhiillerimizi muvaf /akigetle 
(Yapacağımıza kanaatimiz vardır 
~ ~ara ll k l1 ·usi ve çok 
~ l'i.ıı..in on ' (A. A.) - İkinciteş.. Vekillerden ve ço u; tti. Çok 
f" kil Uncu ·· ·· ı.~ .,- ad ıarda.rı •bare · Ceıaı gunu a~ı Başve-. yakın ark a§ •. 1 Ata-

daı;et Bayar evinae küçük bir şeyler konuşuldu. t.ı.tum e 
laıi"le:Yaptı. Atatürk vüce huzur- türk mesai arkadaşlarına: bı'l 
le ,J §e • • b · ogram • 

, da\' tı:Cflendirdiklta·ı bu davet "Millete yepyenı ır ~ S'" SJ 
e ıler, denilebliir kf yalnız (Sonu: Sa. u. ti 
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Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

llavemızıe beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 
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Bulgar Edirne gönüllüleri 
25 sene evvelki ideallerinin tahakkuku için 

Bütün Bulgarları ittihada 
davet ediyorlar 

Sofya t t ·rHususi muhabirimiz 
den) - Sofyada kongre yaptıkları 
nr geçen giin bildirdiğim (Bulgar E 
dime gönüllüleri) teşkilatı kong~e 
müzakerelerini bitirmiş, en fazJa hız 
met gören (kahramanlara) 120 ma 1 
dalyon verdikten ve uzun müzakere 
ve müteaddit nutuklardan sonra bir 
kararname suretini kaleme almıştır. 
Bulgar gazete!erinde neşrolunan bu 
kararnamede şöyle denilmektedir: .. 

1- Edirne gönülliileri 25 yıl on 
ce uğrunda havatlarmr ve sıhhatlerini 

feda ettikleri ideallere sadık oldukları 
nr ve umum Bulgar milli emellt'ri uğ 

runa canlarını her vakit fedaya hazır' ye nazınnm mumessill, Bulgar ihti 
olduklarını beyan ederler. yat zabitleri birliği mumessili, , "Si 

2 - Halihazırdaki umumi vaziye nod meclisi .. ilinden Makedon,, tq 
ti gözönünde tutan eski gönüllüler kilatı ve kahramanlık nişanlan hamil 
bütün uyanık Bulgarları, göniillüler Jeri birliği mümessilleri tarafından 
tr..şkilatmm yüksek idealleri ile birlik selamlamıştır. Bu te§ekkülün mak 
olmağa ve bu yüksek emeller etrafın sat ve Tgaykesi BuBlgar] la~ ~rl 

ne ve ra yayı u ganstana ı 
da toplanmaya davet ederler. hak etmek maksadiyle uğrunda har 

Kongrede toplanan murahhaslar bettikleri 25 vıl evvelki idealleri ta 
müzakerelerine devam edr-rken harbi hakkuk etti~ektir. 

IS1t· hitap 
b- ve 

Jr cevap 
~~ltti; _ D_ T"" ki .. 

r f ranko lngiliz planını 
kabul ediyor 

ltjı ..... ~t.t.. QCn ur ye reıııcum 

lf 41ij burk ve Türk milleti bqv~ 
ı;!ıı l>~ann ve onun hükUmeb 
"t ~tit . . ım takip ediyoruz ve fi 

Fakat karşılıklı konsoLosluklar 
kurulmasını şart koşuyor ~~nı görmek istiyoruz. S Yar -Size ve bütün Türk 

'Ut benimle çahp.n --n•P. 
~ lci ~~~kir olarak töz veri7o 

L d 11 (A A) - E,•cningf durdurulmu§lardır. 
Sta~:t gaz.etuı: g~neral f ranko .. U~ a~ler büyuk bir faalıyet 

ha~" llYük Millet Mediai hDurun -1' ~ taahhiitleri muvaff akı 
ka lı)liJcPac:aitmıza kanüz. 
S ~dCtr ... Ö!1dcr Atatürkün yukarda 
J ~tk·iaunız hitabı ile ona kar§ı ; 
::' ~~bCelal Bayar tarafınden veri 
~ 1 c:li~et 1 

•• Anadolu Ajansının tama 
tı lcb)i"~utunlamnrzda okunacak o 

d O h'kınden alyoruz. 

t,~. etti~ ile bu cevabın ifa 
~ Jıll\irıdgı tnana şudur ki Atatürk 
ıh.kal ...; Ba~ vekil makamını 
'>q~ "\lCn ' • 
~nr oJa k ::>ır devlet adamının pro 
llı 1 

ct M tal Yaptığı vaadler Eadece 
'()ak \re :c isinden bir itimat reyi al 
~l~~erıtrıi§ntn sonra unutulmak için 
dcrı 1~· l3un) ır takım parlak sözler de 
ll't •rıcey ar, tahakkuk şartlan ince 
"it \re rne tetkik edilerek hazırlanan 
~~t aetir~tl~ka yapılabileceğine ka 

13 
ı.ıınıuş :•ş, ondan sonra ortaya 

~ ı.ı ~o)da ahhütlerdir. 

ll't~ "aadı .taahhüde baFlanmr~ o 
~nrat~ ise bı:ın tatbik . edileceğinin te 
tı0ı Ctınin h~~t Atatürkün ve Türk 

1 1.ıdur u umet üzerindeki kon 
tte ·· 

Atar· 
urk Celal Bayara yaptığr 

ASIM US 
( Onu: Sa. 6 Sü. 5) 

Yar k. 
11 ~ ın ı 

&"emiz 
~ 
0 e11k11 bir ka-

·· · 11 .. l ·n geri alınması hak gostennıılerdtr. 
nund glon~ı·u e}r~ -·"s itibarıyle ka Londra 11 (A. A.) - Nyon itila 
km a ngı ız P anım ...,... fın d · ekt 1d " k t 1 ..... · f k t b resmen teyit m erpıf etm e o ugu on ro 
bul ett~~nıl, a'lta ~lnukonsolm Jar te işine İtalyanın iştiraki bu sabah ba§ 
etm~~nn~~ıe ow•• ----------~---~--~--------. . . h kkukunu bekledigını yaz lamıştrr. . . . 
atısının ta {:,ndrada bu haberi teyit Kırk kadar İtalyan gemısın__ın bu E 1 k 
maktadır.i ette hic bir mallımet yok kantrola iştirak etmekte oldugun zan v en m e 
eder mah Y - nedilmektedir. 

için fakir 
bir kız arayan tur. (Sonu: Sa. 6 Sü. 3) 

Kiınler tanıyacak? 

d 11 (.A... A.) - f rankocu 
Lon ra d" 1 · .. ter ajansının ıp oması mu 

lar, Roy .. kendilerinin pek vakm 
habirine gore, Portekiz hiikuır~etleri 
da] nya ve 

apoda t ,1ıııacaklarmı beklemek 
tarafm n a 

tedirl~r. fh bu havadisin halihazır 
Ma~d~~ 1 kanı mevcut değilciir. 

da teyı ı ırn 
adrid cephesinde harp 

I ~·d l l (A .A.) - Madrid cep 
~ a n dün gece kar§ılıklı topçu ve 

hesınde . lmu11tur. 
t··f k ateclerı o ~ . d ·1 k"" u e ~ ]u üzerın e ası e; u 

Ko~onyka y;apmak istemişlerse de 
çük hır çr r§ 

P,:: Afet 
Cenevre yolunda 

-',' 
ı ;,·~. ~' ·.··.· .. 

' -~ - ·· -~- ... {.. ' 
··'.•;ı ... 

Ankaradan gele-
rek doğrure f s, iç
re,·e hareket eden 
T~rilı Kurum\l As· 
haşkanı Profc iir 
Af et. yarın CeneY
reye 'armış ola· 
caktır. 

ilk beş aylık tahsilat 
Ankarn. ıı (Telefonla; - İçinde 

bulunduğumuz mali yılın. ilk_ beş ay -
lık tahsilatı MaliY.e Vekilcti tarafın
dan 119.395.645 Ura olat'2li tesbit edil-

ıniştir. . 
Bu rakam dışında kajan ikı milyon 

liraya yakın ?lir tebe:rTllat da vardır 

k. umi bütçede varldııt arasına it-
ı um talı .1• hal edilmemiş olduğundau sı at ye-

künunda gösterilm~iştir · . 
Bu beş aylık tahsılat;•. s;kız buçuk 

milyonu bakaya.dan ta .• :Jılattır. 

Amerikalı ınilyarder istanbula
da gelecek! 

Bütün Avrupayı dolaş
mış, aradığı kızı 
bulanıanıış ..• 

Belgrat, 11 (Hususi Muhabirimiı,. 
den) - Orta Avrupa hiiıtfımet mer
kezlerini dolaştıktan sonra, Bclgrada 
gelen bir Amerikalı milyarder, çok 
dikkate eayan olan hayatı, hal ve et
varı ile herkesin nazar dıkkatini ccl· 
betmektedir. 

Bu genç milyarder, Aracrıkada bir 
çok fa.brika, banka ve sanayi mlicsse
selerinin sahibidir. Con l,ıınard ismin
deki bu zenginin serveti seksen mil -
yon dolar tahmin edilmektedir. Ge7.d.I· 
ği yerlerde pek çok kadL"'llarla görüş. 
mekte ve kendisine bir hayat arkada
şı aramaktad111. 

olmasını istemektedir. Böyle bir fakir 
kıza tesadUf ettiği gUn, milliyet farkı 
gözetmeksizin kayıt ve uartsız evle • 
neceğini söylemektedir. 

Fakat, §imdiye kadar dulaşt.ığı yer
lerde, kendi arzusuna göre mUstakbel 
bir zevce bulamamış o!;m Amerikalı 
Bclgrattan sonra Sof>'ava gidecektir: 

Ayni zamanda, Avrupanın fabrıka 
ve ~anayi mliesseselerinf de gezip gör
mekte olan z.engin, Sof yada be§ on 
gün kalacaktır. Şayet ->ıada da Jstc
dıği kızı bulamnuıa diğc: Balkan dev
let merkezlerini ziyaret eaecektir. 

b~k tcersinde 
Yet Cok güzel 
Si~ılarıa ve re

lerle cıkıyor 

~JJ 

Jla~ta Tarih Ku
rultanmızo iı. tir ak 
.-uııi~ olan f \'İçreli 
Prof r-siir Pittanl ol· 

11 t 
nıak üzere Cene' re 

Amerikalılara mahsus olan garip 
huyları bütün Avrupada dillere des
tan olan milyarder, bılh.Lfilln, intihap 
edeceği kızın gayet fakıı bir aileden 

Milyarderin bu arada l3tanbula da 
gideceği söylenmektedir. Bılha6S& 
§ark güzellerini hayalinde canlandı • 
ran Amerikalı 1stanbulda da kendi.siy
le evlenecek bir fnkir kız arayacaktır •• 

Bu 
tı\an h sayıda: -- Yerli ro 

~<!§at E~:~1d~ ~ir ~ etüd: -
~. :Yctde. m • Sukutun bitti 
Bıt ..... u : -yazan: \lir Gu··1· 

·•• sık · · · <tonun '1 ınasıu 44 üncü yıl 
trı h lu · oı·· " ktı ·. ~ ume giden 
~in: ;· Hıslerinizi muaye 
1«htrrırrı ~Usturya Macaristan 

arılı b~fhasr. 

.. e 
f'mf<'$Or . • ·n ıla\'eti üzerine oraya 
ilirn ınnlııtı~~ Afet'jn. Tiirk tarih 
. Profesor . . 

gulen . de ,•eni ke~f ıyatı da ıha· 
· .. ıerın ı 

tn:lerı u f anslar Hrrne i heklen-
ta ftlen kon er 
nıektedir. 

0 
hllfYe vekili 

:arava döndü An . 1 . 
1 sehrimıze ge mış o 

· .. n e'l/Ve · p · 1 k lkı ~u kı·ı1• ,•e artı gene se 
h·r •e ,.e 

lan ~a ı ı) .. krü Kaya dün sabah An 
reterı a. Şii .. t:•· 
~~Uf-· 

Birinci i1·:ramiycıJİ 1.'\l.Zanan Şürkil 

Tayyare 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 15346 
num'.lraga çıktı 

Yeni tertip tayyare piyangosunun 
ke.şidesine dün başlanmıştır. Bu keşi 
denin en büyük ikramiyesi olan otuz 

(Sonu, aa ş sa, 4J 

Şanghag'zn düşmesine rağmen 

Çinde harp daha 
yeni başhyormuş 

(Y aı .. 6 -.l4) 



~aretler: 

•• 
Orne-k ev 

Eski evleri hatırlarsınız. Bu evle
rin çatılan altında kendine göre bir 
iiüzen, bir mantık yaşardı. Kapıdan 

girdiğiniz zaman malta döşeli avlu ve 
onu takip eden merdJvenlP.r ve kapılar 
Bizi hemen her evde aynı dekorla kar-

111 kar§ıya bırakırdı. Patiska örtülü 
kerevetler, aynalar, konsollar, kahve 
ta.kımlan, ve hulasa bir evin içindeki 
'bUtün eşya kendisine göre dôsyalan -
mı§, tasnif edilmiş bir haldedir. Es -
ki ninelerden, halalardan hiç dağınık , 
olanı hatirlıyamazsınız. Hepsi iğneden 
jpliğe kadar bütün eşyasını cins, cins 
nev'e ayırm}3tır. 
, Eski ev, eski elbise gibi artık b&
jienimizc uymayor. Yeni ruh yeni ka
!ıbı halkediyor. Sokaklarımız, caddele
rimiz, evlerimiz, odalarır.lız, pencere-
erinıiz ruhumuzun madde üstündeki ... 

son izleridir. Bu izlerde bol bol bizim 
hissimiz, dllşUncelerlmiz, hayatımız 
lta.ıı cam arkasından bakar, kAlı be
lôn ve hendese §eklinde sıntırl 

• .. :ıl 1 

Bütün ceb"i!lınizi nıhumuzu inşa. et
E,ek, yeni bir ölilye gövde kurmak
p~ harcayoruz. Fakat bu taze, bahar 

t • • • • 

1
tiavasma benziyen heyecanm eksiği 
J!ltmda ve)mkin.de Cleğlldir, atefi 
~ldur ldi-ikl"deriıidir.ı 
1 Eksiği l.hayatiinıidakl toyluiun, ve 
aerbederliğin 1 eqkiıılrfm stırftp git • 
• • mesindedlr. Beton binalar: içinde m.,. ' ' . . .. ,, 
kineden, hendeseden lli'kmtlş bir hall-
'miz var.: Sanki yeni konfqr evlerin f .. 
'çini paniğe vermiş gibidir:. DafniıklıJC 
derhal göze çarpar. Ef1-alann malif&. 
[i• yerlerini lbulanuyan .. ew efY&8IDDl 
mustar; nrıceı{ tialiı31an göme çar • 
pacak bir halde<Iir. Evlerimlzhı içinde 
yeni kıyafet · <ıeği§tlriiiil inaıılarm 
halinden ne k'adar. kria. bir samanda 
kurtulursali, bu bizim için' geiçekten 

Yazan : SADRI ERTEM 
bir fetih olacaktır. Teroo~lüdü acemi
liği yenmek az ~ey midir? .. . . 

Hayat şekli teker, teker İnsanların 
tecrübeleri ile, arzuları ile, bulıışları 

ve icatları ile ortaya çıkamaz. Gert;i 
buna verilecek cevaplar vardır. Dene
cektir ki : moda her ~eyi halleder. 

Şüphesiz moda denen kahraman 
her zaman fatihlerin biru!ci safında 
yer tutmuştur. tnsan ruhunc!an arzu
ları fısıldayan, bunlı>.rı lt~hbtan kalı

ba sokan, insana zama.ı J arkını en i
yi h:ıtırlatnn kuvvet mod::.drr. Fakat 
modayı kim getirecek?. 

Moda Avrupadan, Amerikadan bir 
sağanak halinde geliyor. Ve hayatı -
mızın şartlarına uyduğu 4.B.man mu
vaffak oluyor. Bir evin düzeni, bir ev 
e.şyasmın tasnif mantığı modanının 

kanatları ile bize derhal gelebilecek 
mi? 

Buna imkan göremiyorum. 
Çllnkü bir ev, bir karakterdir, kül

oUr. Bu kUIUn aramır.da örnek h&lin
<le yerl~mesi için bizim hayatımız.. 
la hesaplanmış olması laznndır. 

Bu hesa.br, sağanak halinde Ameri
liada.n veya Avrupadan gelen "moda,. 
kahramanı yapamaz. 

• • • 
Hayatmıızı yeni bir tasnife sokinali, 

evlerimizi dağınıklıktan ve toylu • 
iun gü1Unç1Uğiln~ kurtarmak için 
bOtilıı tefenııatiyle, örnek bir eve ih
tiyaç vardır. Bu önıek evi kuracali, 
memlekette öğretecek eus ancak kız 
me!rteJ>Ieri olabilir .. 

'k .. .....,ı • 

Uaan INnlan 
lleyoftu llalkevbldıen: 
Evtmı.de trauaca u blleıılerle hiç bil. 

m!yen 'bayanlar fçln yeni bir kun açılm!ftır. 
'.Anlı 9denlerln kaydolunmak Uaere Evimize 
21111racaat ey'ltmılerl tica olunur. 

r.••" e e .. A~:·~~AI~ yflft:.et,Uf, ~: 

Develer ile Ormanlar 
Orman kanunu orman içinden deve ile nakliyah ycuak et

mi§tir. Bunun •ebebi develerin ormanlar arcuınclan geeçrken yol
ların ilii taralında yeni yetifen lidanları Jifliyerek koparmcuıclır. 

Fak.at bu kanuni ted1iir Ü zerine :zorluğa uğrayan iı •ahipleri 
ycuaktan kurtulmak için bir çare bulmuşlar: Develerin ağızlarına 
torba koymak auretiyle encliıe edilen mahzurun önüne geçilebi
l~ceğini clütünmü,Ier. Ağızları torba ile bağlanmıı develerle nak
lıyat •'nÜ•atıde olunman için hükumete müracaat ediyorlarmıf. 

Acaba böyle bir müracaata kmtı hükUmet: 
- "Kanun hükmü •arih tir. Ağzı torbalı olsa da develerin 

orman içerime girmen doğru değildir." 
Diye mi cevap verecek? Develerin ormanlara zarar verme

m_esi !çin alınan kanuni tedbirleri weni,letmeğe mi meyledecek? 
Şımdıden bunu anlamak kolay değil. Zira develerin ağzına ko
nan torbaların çıkarılmamcuını temin etmelı mümkün değil. 

HASAN KUMÇA YI 

Vindsor Dü·künüf1 ] 
Amerika seyahati 

lakabı veı:ileıniyecek ~ Düşese,, Fahametlü,, 
1 

Sabtk Kralın memleketimizi ::iyarcti 
e.nıasındaki bir resmi 

Amerikaya yapacağı seyahatten 
vazgeçen Vindsor dükü, kardeşi İngil
tere kralı Altıncı Jorjla Paristen u
zun bir telefon konuşması yapmı9tır. 

Kral kendisinin bundan sınra ne 
Y,apmak istediğini sormuştur. 

Saba me.lkes. 

Belkıs çahnmı,ı 

Haile Selfı~iyc meınleketind~ kral
ken kencli~inc ha:ı. ıııü~a' ir 'e ha:;el~i 
olarak intihap ettiği hir Pren:.> Yakup 
Yarılı. , 

Hahr~İı:;taııın ilk krali~eı:-İ Sah~ı 
:\ldike~i Bf'lkı:;'ııı ıw .. lindm olan hu 
Pr~ıı~. oruda ikint·i hir lıiikiimdar gi
hi idi: kendine ıııalı"'u" arazjc;j 'ar
<h. 

Sabık kral, dÜ§eSle istişare ettikten , 
sonra bir haftaya kadar cevap vere
bileceğini bildirmiştir. 

Fııkat, IIııhe~ lıiikümdarlı~ınılnn 
ziyade hir ıhrupalt olıııağı terc·ilı ... 
den Pren Yakup, ~ık cık A\nıpaya 
gcJir gic!er ; hillıa,...a Paristt': ya~ard r. 
Onun A\'nıpalılığıntlan Ye birçok ec
nehi dili hilme inden istifade eden 
Hahccı kralı kendi;ıini de\"letlerle te· 
muc;ı~da hii) iik elçi olarnk kullanır
dı. 

Habe;i,,tan kayholduktan sonra. ta
mnmiyle Parİf'tC ya~nnıağa h:ı~lıyan 

Vindsor dükü ve düşesi, bundan 
l!IOnra bulunacakları her ha.ngi hare
kette bilhassa. siyasi bakımdan gayet 
dikkatli davranmaları lazımgeldiğini 
acı tecrübelerle anlamıştır. 

Her ikisi de gelecek hafta içinde 
Pariste kalacaklar, üçUncü defa ola· 
rak sergiyi gezeceklerdir, 

Sabık kral, Amerikaya gelecek se
ne gitmek tasavvurundadır. 

Fakat bu ziyaretin ilkbrJıar ve yaz 
dan evvel olmayacağı sanılıyor. Ve 
yapıldığı takdirde, tamamen hususi 
mahiyette olacaktır. 

Vindsor dükü ve dü§esinin lngilte
reye dönmesi meselesi de mevzuuba
hlııtir. Sanıldığma göre bu mevzu, 
kral aile45i ve hüklımet erkanı arasın 
da gayri resmi olarak konuşuluyor. 

Fakat herhangi diğer mülahazalar 
bertaraf edilip Vindsor dükü ve düşe
sinin lngiltercye gelmesi temin edilse 
dahi, bruıhca bir mesele daha vardır 
ki Vindsor düşesinin vaziyetidir. 

Resmi gazetede ilan olunduğuna 
göre, Vindsor dükü, krallıktan çekil
dikten sonra "fahametlil,, ünvanmı 
muhafaza odcceksc de karısı ve ço
cukları bu Unvanı kullanamıyacaklar
dır. Halbuki Vindsor dükü, lngiJtere
ye dönmeleri icap ediyorsa, karısının 
da kendi Unvanını tamamen kullana 
bilmesini istemektedir. 

Bu arzusunun da tatmin edileceğine 
ihtimal verilmemektedir. 

-' Pr<'n .. Yakup hu seni' lıir Franı-ız ınu
h'arririniıı yarclmıiyle ··Saha Mf'like
si M akecla" i~nıiıule hi r pi)·es ) azıyor. 
Fakat. 'erıli~i tiyatroda. piyesin sah-

i neye konulııuı.:ını heklerken, oratla. 
ı>aşkn hiri ... inin "Saha ;'\Jelikf'~i ncl
lOs" i -iınli e·erinin o,•nanmak iizcre 
ilan edildiğini p:iiriiyo~· 

· E erin k<>ndi piye,.intlt'n c,;alrııdığı-
m anlıyan Prcnıı Y alrnp ~\meli mahke
mede dava a<:nıı~t ır. 

KUçUk bir hediye: 

22 mllyon! 

fngilİ7. rııilyonrri Lorcl Nuffielıl'in 
çok c•i)nıf'rt olılu~ı.ı 'e hirçok lıa\ -:.r i:
leri için pnra ~arf f'ttİ~İ me::hurılur. 
Şinııli lın Lordun lıiri.,iııe 22 milyon 
liralık ' ·küçük hir hediyede'' hulnn
du~n lıaher ,·eriliyor: 

J\lilrnnerin kan,;;ı lıa<-ta iınk Rii
tün d~ktorlun çal1rrıııı~. 1 iha) ~t hir 
doktor kadını tcda' i "*: iyi rtmi~··· 

B11n11n iİ7.erinc Lorıl, doktora te
şekkür t•tliyor 'e: 

- Karnııı ivi ettiniz. Ji,·or. uf ak . , 

bir lırclin~ıııi kabul lıuyunrun ... 
~lih o~u•rin ,·ercli~i hu "ufak hetli· 

ye'• 2i milrnn liradır! 

J<URUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

l\ 
~ .. 
~it 
li\-a~ 
~ 

~ r~e ---------k fi" tolıı 
Hitler'in Lo a , ~· 
tacı agv abeyist ~~ e .ijıtt 

Onun lsmlodeP ~ tiıbı 
mevklindeo ıstlf''r 

de etmeden yaşıf0 
Jirjl 

Hitler'in hayatı anlatılırken p-
yisinin ismi geçer: Alois ~uıo' 
kat, bu isimden bugün hiç t!IJ ~ 
diği işitilmediği için onı..n. ba)'lltııl'· 
duğundan kimsenin haberı. yo~.ıit ~ 

Alois Hitler buglln Berhndeu 
bir lokanta, birahane işletili:···ıı~ 

Hayret, değil mi? Büyük bif
1 

1tetll 
met reisinin kardeşi ayni roeJJl ~0ır 
ve o memleketin merkezinde ıo 
cı.. tsl' 

Hitler'in ağabeyisinin Jol<~lll# 
Berlinde, tabii çok meşhurdur. ıo • 
kibar i:ısanlar yemeklerini oııtıll 
kantasında yerler. tt: 

Fakat, Berline gidip bu lokali~ 
Alois Hitler'in ismi ile arr.rsıını~ 
hal bulamazsınız: Jı" 

Bu zaman kadar mütevazı bl~ 'f 
yat yaşayan ve devlet reısinin al' 1' 
yisi olduğunu saklar gibi görUtı~~~ 
adam yalnız kardeşinin mc\•k11

1ıf 
istifade etmekten çe.kinmPidc k~ b' 
mış, kendi hakkı olan aile :sınill1 

kullanmamııtır. .. p.ıl 
Lokantanın Ustünde yaıım: ~ 

lokanta ve birahanesi,, •azar._ /. 
nız, kanunen lokantanın sabibirtl '/.. 
teren bir ibarenin bulunmal'ıI l~Z~il 
diği için. camekanın bir koşe~ 
§Öyle yazar : 

''Sahibi: Al<X,, Bitler,, t 
Alois, evveldenberi lokanta ~i ı 

rahane ieletirdi. Yalnız, karde:,ı, • 
yw hayatta ilerlerken o da .. n:)( 'I 
ğinde ilerlemiş ve Berlimn sonu~ 
caddesindeki küçük lokantasını b tİ 
Almanyanm en birinci bir Jok•11 

haline koymuştur. .. dl' 
KardefJinin isminden ve me,·l<ıitl bli 

istifade etmek istemiyen bu adııı1 
kadarını kendisine kafi görUyor~ f 

Alois ara sıra kardeşini görırıeg~ r 
der. Hitler onu samimiyetle k•~ 
der, görüşür. Fakat, Hitler'in .. f6 • 
y~inin lokantasına biç uğradığl 
rülmemiştir . __/ 

18000 lira e-
Hiilasa: Dörthanların kulaksızı 

Mem~P~ete kaçak şsı 
ker sokmak lstıvell ~ 
dambuparayı \ e cC~ Dtirthanlar köyünden Kulaksız Ali bir 

eoeıc: ytıktı oc1onıa kaaaba:a seıtUtt ... 
man yeni bir haber lfltlr: Kuabeam 'fi'. 
mba,mda kurulaeak bir fabrlkaruu te. 
mel kn7.umda çalr,mak Uzere adama,lb. 
tlyaç var. Kulak917., yarımda.ki yol arka. 
dqmı hara~ mezat satmaktan TUl"'Çe. 

rek Dörthanlara bırakır btra.1nnu fal>rt. 
kaya lDUlmak için rerl döner.. Yolda 
yağmura tutulup ıııbıunrştır. Kendlıılnl 
fabrikaya alacıık mWıenclJllerln 3nllne 
böyle ıursıklam çıkmak ononına doku 
nur. tTstıınU başını kurutmaya Jıaurlan 
dığı sırtlda, btınn yapmaya bile vakJt k"ll 
matlan ka11ıla:1tıkı rnühı-ndlster, Kulak 
ııızı kısa bir ııorKuclan sonra fabrikaya 
yazarlar ,.e erteıJI KODU dlJer dört arka 
daşı ile Kıılaksn yola çıkar. Kıımyona 

vllklcnm kürek, kazma saplarından bir 
türlü mhnt f'dcmcz; hattı\ yolu yaya ~·il 
rUmefc bile ru.ı olur: 

K ulaksız bunıan kendi kendine söv 
leyor; ara aıra da kamyonu gl!rfl!c 
bırnlup sonra bir tazt ı:\bl önleyen 

mUhendlBlcrin otomobiline yiyecek gibi dik 
dik bakıyordu. Zaten Kulak1J1Z1 Yo~larda en 
çok eğlendiren de bu olmuştu. Fakat bir a 
ralık : - l.'len Kulaksız, dedi, sende de akıl 
mr '·ar ld be .. Hele bak şu ilin IUnc bir! .• 

Kulaksız şoförün arkasına dU,en dört köşl' 

ktlçUk pencereye başını bir tilki gibi yaptş 
tırmış, direksiyon başında şarkı söyliyer"k 
keyif içinde gtden şO:öre a,tzı ıulanarak b:ı 

....................................... !1111111~-----------.................. ..... 
Yazan: 

luyordu: - Vay anam! Kulakaız burada kU, 
rek ıraplaruıı kıçına kıçına ylyedursun; llot. 
!undaki ou rahatlığa bak aen!. 

Hatta, Kulaksız bir ara o kadar !çerleiii 
ki Balyemezln Htiseylnl bile kışkırtacak ol 
du; sonra her nedense birdenbire vazgeç!! 
vo h&!!Iten, ha!l!tcn, gıo!öre yalvarmaya bal} 
ladı. Aman anam, Kulaksız ıabaha kadar 
yalvarsa adamda yine ses yok. Tarlada baba 
lığın~ yardım ederken okil.ılerden bilirdi· 
Elindeki sopayı hayvanların kuyn.ık alt1arı 
na ıoku, sokyverince kahbeler öyle bir ima 
na gelirdi ki. .• I\:ulaksız ııotöre scalni işitti 

rcmeyccl'~nl anlayınca kn:ı:ma•ardan blrlnln 
ıııı.pmı adamın ensesine doğru dGrtu,ıemeye 
tıa,ıadı. Şofi:Sr blrd()nhlrc d~uştu: - l'Ye 
var man ayı!. Rahat batryor mu tana orn 
da .. 
Kulaksız bunu lşltmeml~ti hile : Vl' kaşla 

göz arasında kamyondan atlamasiy:e şotli 

rUn anın:ı. geçıne"l bir oldu ... 

.Aşa~ı yukarı kasabanın Uç J?lin ötf'sln •p 

tabrlkanın kuruıacağı :vere ıtelıil1•l•rt zaıt'"'l 
bu sefer d"' Kula!csızı hiç klınu knmyond'ln 
indiremedi. 

Şo!6r: 

- Vay ayı oflu vav. itiyordu: ulan kavak 
ağacı mr 1:andın orasını?'. 

- Niçin lnecelmüşlm t'>n~uz : ; daJ başın 
da kurtlarla mı boğu ;acaf,:m ki .. 

KENAN HULUSi 

Hakikaten ovanın çıplak manzarasında 

Kulaksız bu dakikaya kadar yollarda hluet. 
mecllğl tuhal bir Urkeklik duymuıtu. Eğer 
inecek olursa, belki bir, yahut iki 1&&t ISOtt. 

ra, analığının kendisini sakındığı kurUann, 
çakalların gtsz alabildiğine uzayan ova tara 
frndan aökUn edeceklerini, hatt! kazma, kU 
~k eapr bile demlyerek ortada ne var, ne 

yoku hepafnl dl;1lk didik edeceklerini dllşU 
nUyor; tıpkı, dört yaz evvel Dayı ottu Ah 
medln Duraun'u nasıl parçaladılarsa kendi 

ılni de ayni §eklldc parçatıyarak ova Ustun 
de kemiklerini bile bırakmıyacaklarmı aklın 
dan geçiriyordu. Hatta Rus mllhendlalerlıı 
otomobili de relml§ olmasına rağmen Kulak. 

ıızı bir tUrlU yerinden kımıldatamadıJar. 

Dörtl\anla.rın Baba samanlığtnda olduğu ka 
dıı.r burada da bUyUk bir rahnt'ık duyuyor 
ve bu rahatlıkla bcrııbcr korku Kulaksı7.a 
J'ÖZ nçtrrmı:vordu. Soförlln b:ı~r1p çağınnl\ 
ııınıı. Rus mUhel\dlcler geldl'1i zaman dıı Kıı 
lal;:mz yine kımrldamaclr. Bilı\k1s makinenin 
ı ... tarafına do"'nı bU:ı:Uldllk~n bil:t\lldU Nuh 
d~jı, p"ygıunbcr demedi Ku'a1~s•z ... 

Onun lçln:iir ki fabrika yerine gelir gel 
mu Aliyi kendi haline bırakmaktan b~l~R 
ç:ıre bulamndı"nr. Bunu genç bir nafia kn 
mls"ri akıl etmı,tı: - Bırakın, dedi, ıım.!I 

acıkınca kendi Jcendine çıkar. 

Kamyonuıın bUtUn kürekler, kazmalar bo 

şaldi. Rus mUhentıislertn, daha arkalarından 
gelen başka bir kUçUk kamyon içindeki ka 
!aslar da alındı; hepsi UstUste Ytlılmı§, dai 
kadar koca bir şey olmuştu; fa.kat Kulaluıs 
yine yerinden kımıldamıyor; aadece blr Wkl 
maharetiyle bOtUn bu hareketleri cözetıe 

ı:nektcfı de kendini aı:unıyordu. Bununla be 
raber §Orörden yıhn11tr dofrusU! .. Ayı ottu 
ikide bir kamyonun kapısından fÖyle bir ~ 
zUkUyorj kula.lcsızın yolda kendlılne yaptJtr 
gibi kUrek saplarını yara(lana 11fm&rak, ne 
rest gellrso indhi, lndlrlvertycırdu. 

Bir aralıl' lşl3rln pek te yolunda gitmedi 
ğint kcstl~n Kulaksız, kamyonun pencere 
sinden geriye doğru bir bakacak oldu. Tıp 
kr, Dörthanların kasaba yolundaki namaz 
lıktn duran söğUt kadar ince bir ağacm ' ııl 
tındR, iki kanat gibi açılmtş iki beyaz şeylr 
blrdenhirtı blUverdltfnl görmUştu . Babalı 

ğmm Darthanlardakl tarlada gecılcdiji ça 
dır, onun ylJlında bir böcek kadar kUçUk ka 
Jıyor ve Darthıınların hatırasında uyandır 

dığı çadır, Kulaltsızı ya\·a.ş yavaş kendine 
doğru çekiyordu. Ve Ku1aksız bu hissinde 
hakir idi: 
DörUıanlarm tezek ku!Ubesinde yatmaııma 

rağmen hiç bir vakit göçebe olmıyan ruhu 
bu iki çadır karıısında bUyük blr rahatlık 
ve emniyet duymuştu. 

(Dfonm ~!yor) 

Göçmen malı diye gümrük J1lbll~ 
yetinden istifade ederek ls~ ~ 
giimruksüz 413 ton §eker sok , il''' 
teyen Şükrü ve arkadaşlarının }ıt ~ 
ihtiıas mahkemesinde iki yıl dil 
vam eden duruımaları niyhaY~ 1 
bitmİ§tİr, kaçakçı Şükrünün s r' ti 

1 

bit görülerek 18 bin lira ağır fr ti 
zasma ve bir yıl altı ay da agı 
se mahkum edilmiştir. ~ 

r 
Sükrünün cuç ortakları ~~ ~ 

Gölle, Yuvan beraat etmi~ler 1 .,i 
hazine avukatı bunların da tecı\ 
ni isteyert>k karan temyiz etrrıi~tl ·!'} 

Şükrü tevkif edilerek 1ıtarıbU 
pishanesine teslim ed.ilmiktir:_/ 

1 Geçmiş h:ırunlar: , 
9, 

1f. '!'. E . .,,. I, 
Merlçte 300 TUrk boO" ~ 

Edirneden gelen me.liı.mats. ... ~ 
Trakyadaki mezalimin tahamlJltl ııO' 
liiğilnde son günlerde üç yüz tut I' 
çocuklannı kurtarmak için Metle' ııiJ' 
tıldıklarr, hepsinin de boğulduğ'tl 
dirilmektedir. ıJfl' 

Hüktımetimizin bu hususta f ~ 
nistana bir not- vereceği söyl'°' 
tedir. 
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'"" l\aranlıkta 
Yolculuk 

~'"""""'"""" Şehir'":'.~m .. ın~ Kültür baknhğı-
1 haberlerı 1 nın yeni bir 

AsıM us 1 arasında l kararı 

bir 
Gümrükten 
Mallar nasıl 
Çıkarılacak 

toıı d " YAZAN; 
~~. lğlıtındaıı 
~ıı~ q , .. ı.. Erzurum O\'a&ma • Ja durmak· t ~ııy ...ı qıt artık .. ceraeı üzerinde biraz ı rar 
~l~I tö o•ı.ıu. Alq ı;une§ batrnıı tan makcadmı· şudur: Trabzon - Er· 
ı~ i ~tii, A§kaı:m. karanlığı ya' aı zuruın Yolu ,·arın İran ile Trabzon 
etlerle ~Uıde g~ 'k yı gecenin karan· ara ınd~ Lir 'transit yolu olacak~~r. 

" }olııh. tındeıı ktı . Otomobilin ön Bu '.·oldıın )'alnız ,,.iindüzlcri deg~J.' 
~- . "ıtııu çı an el k 'k . n '' j1!1ir aydtnJ e trı ıayası Gece] eri de nakliyat yapılar.aktır .. n ,. 
~r ~~· Faka:~or. Bu uyede tekim hugün hile bu tarzda naklıyat 
:'Qlıı.ı~ tınde gid k u suretle karan- olm:ıkta'1ır. Oııun için hu yolun her 
~.~~ i~:dÖniine hlr en birkdenhire yo- taraf ıncla gcrelcri gelip g~çecck y~l~ 

lııe d en tek 1 o ı;ı h: Otomo· cularm ne gihi ihtiyaçlar ıle. ne. gı~ı 
......_ •ldığn:ı, {r delerin bir l!U içe- zorluklar ile kar~ıla;ahilcceklcrı ~u-

f ı.. c ol ıı ettik· k · J tedhır ~ uedil ~ uy.?rıı~ ?'' · iinü lerek ona göre \'& tın< e • 
( Ctj yOfor ot fer almak ,·azifesi bulunduğu unutul· 
tıı .. 1 )'~ çeJcti. Örnohili tuttu. Son- manıahclır. 

il( lJ Ctın ayd J toınohiJden inerek --------------
• 11"•d~ t~· ığı ile etrafımıza hak l k 

~to~lu bir ı;:a,:r et_ıi~imi~ yol dur- 151 bin lira l 
~e.i ~?•un, ge ~~rı me gıriyor. Fa· Java 

(fJ r."lltn ttnng ı ç ıkten onra denm uj 
it. İrA • e en izı' .. ·· .. "'g0 ..... rı ind gorunmuyor. 
~.ı .. t!illdüğij . ? azlığa benzer •ey• 
ı "'1~ " ısın :ıı; 
lı ilı~ Yıtttıttr l)i ç~y.ın . ?1ecrasıncla 
-.e Oto •ltnj d·· .. rıkıntısı bulunma-

mahkeme evrakın 
yeniden tetkikine 

ıozum glJrdil ~ Çt ttlohili te~t~n~liik. Bu takdir-
~, Ylıı ta.... •nııce sürecek olur-~~ .. • ... Ott d d l du) ..qde Plantn lC asın a çamur batak- Altı yedi sene ka ar evve ' ' 
L' ttl'. 811 içctiai:d kapalı otomobil j. yetim ve mütekait maaşlarının f ~ 
"~ lehSJ. • ak' t e .kalmak ve dışarı- senelikleri tevzi edilirken 151,0Z I lı 
hııı d ~e ile k ehJıkesi vardı. Böyle ralık bir suiistimal meydana ~ı~anl 
~ııt'titıliğini :t§~la!imamak için ıu- mı§, iş mahkemeye intikal etmıştı. 
~ ~ttbah. he ıçerisinde kaim bir o -•-•tt beri süren bu davaya. ~ , -1 ul V<aı en dil . . ı."C?.lıd e lii unup bulunmadı- dün de ağrrcezada devam e mışhr. 
~: 1 au-0~l11 gördük. Ça"'"' ke- · ı· yı Ba "... "·- Bu yüz elli bin küsur ıra ' 
' Co ortasnıa attrğnmz taş- kırköy mal müdürü Nail. Sarraf Sa 
~~ lllJ>t!" Iih. muhuebe katibi Salih, vczn~~ 
~~: trf1rıy Şükrü, muntazam boçlar mümeyyızı 
:')lu.:-J>he " . or, bize emniyetten Sabri, katip Lutfi, defterdarlık mu 
~~~llhlt .e~yordu. Onun için hasebe müdürü Ahmet, mümeyyiz 
~ ~ Jçuıde, çaya giren yola Galip, vilayet muhasebe katibi Re 

~~tceyi htoınohili bir tarafa çe- fik, Zat maaşlan mümeyyizi Abdü) 
t ~ daJıa Qf un içeriıinde ge~ir- kadir, vilayet mümeyyizi RaJit, katip 
t b -.,~ ı~''cn görünUyordu. Rıfkı, evrak dairesi şefi Nadir, vezne 
-~~le b· an Kurtkan ile be- dar Rasim zimmetlerine geçinnekten 
~ ~~~t e}!r karar vereceğimiz sJ• vejhtilas yapmaktan suçludurlar. 

l'e ::"'i Ot ıne elektrik f eenrini Celse açıldıktan sonra müddei umu 

~ Koırkçeşme i 
1 ve Teırkos i 
l Ewelh."i gün Va- l 
~ li ve Belediye re- j 
E isi Muhiddin Ü8· i 
~ tündağ, Sular ida- ! 
J re8ind6 yapı"lan bir~ 
~ toplantıya riyaset j 
j etti. Bu toplantıda i 
i. Kırkçeşme 8U!fU • § 
ğ nun kuilmui ııe o- i 
~ = ~ mm yerine verile- l 
~ cek su işi J..xmu~l- İ 
§ du. i 
~ Belediye, kestiği mahzurlu Kırk \ 
~çeşme .!'Uları arasında Evkafa. ait l 
Jsııları da kesiyor. Evhaf buna iti-1 
~r(l: ederek diyor ki: l 
ff "~elediye, mademki suyumuzu \ 
§kesıyor. Bize yeni.deıı bedava su j 
g vern:eğe mecburdur.,, İ 
~ JJ_ızoe Be'l«Jiye., Ktrkçeşms auyu I 
~ ııcvınden sularla h4lkın rabıtasını !ı 
§n:csmek tedbirini, Sıhh4t Vekôlc- i 
f tinin i§areti liizerine almaktadır. ' 
~Ortada umumi Mhhat t:e tMNfaati i 
jalcikadar eden bir m&el8 oordır. İ 
~Umumi men/aat'/cr dil4ünüldüğil 1 
ğ sırada, 1m8U.!i ahool ikinci dere-
- - I §Ccdc goril§ü.Jecek bir mevzu Jıa.lin- ~ 

Sınıf mevcutları gele- Bu hususta bir prog-
cek sene hu hbeşi ram tesblt edildi 

geçmigecek Eski gümrilk binasının önüne li 
Kiiltür bakanlığı ilk, orta ve lise man işletme direktörlüğü tarafından 

b 
yapılmakta olan sundurma !:ııtmek u" 

okullan için ytni ve ehemmiyetli ir zeredir. 
karar vermiştir. S 

B k 
. d k' d undurma bittikten onr,. Mersı'n 

u ·arara göre önümuz e ·ı ers "' • 
yılı içinde bütiin okullarııı sımt mev Antalya ve diğer hatlardan gelen kü 
cutlan esaslı surette te~kikten geçiri çük vapurlar doğnı.dan doğruya ya 
lecektir. naşacaklardır . 

Bu tetkik neticesinde Pedagojik u Burada eşyanın mahiyetine göre 
suallere göre her sınıfın mevcudu 40 nasıl muamele yapılacağı etrafında 
- 45 i a~mayacaktır. Bugün lstnnbu işletme direktörlüğünce bir program 

l b .. .. 'Jk h hazırlanmıştır. un utun ı ve orta ta sil miiessese 
lerinde 60 70 80 ve hatta 90 , A, B ve C gibi üç maddeden ibaret 

' ' me" b l b da " 
cutlu smıflara tes1ldüf e-:lilmektedir. ~· u u~.an u program tuccarm iste 

Orta tedrisat direktörii ehrimiz gınc gorc, eşya ya antrepoya alır.acak 
de kaldığı bir haf ta zarfında bütiin 0 ya mavnalarda muhafaza edilecek: 
kuUan gezerek bu vaziyetleri gözden v~ya do~dan d.?ğruya arabalara 
geçirmiştir. yuklenmesıne musaade olunacaktır. 

Resmi okullarda fi • h d Birinci §ekilde olanlar hakkında; 
d 

. d"l' k .. l sını al" azamı a giimrük muayenesi tatbiF edilecek' 
e ın m ır en ozc okullar da bu §ar 'k · • kild • • 

ta tabi tutulacaklardır. 1 ıncı }e .. e olanlar, karaya çıkar 
B

.. .. k 1 ken gumruk muayenesi yapılacağın 
. utun o u larda bu işi tatbik oclc dan burada muam l ~L· tutul 

b lmek bak l .... .. ·· ·· d k · 1 c eye umı ma 
b'··tr~ine a~~~ınb'onuhr.ı~z e.]·~ yı yacaklardır. Doğrudan doğruya ara 
~ :r • mu ım ır ta sısat l ave e baya yüklenecek 1 -'.ı- -'-' 

dıJecektir. 1. • • C§YB aman açu. C§ 
ya ıetesıne gırenler olduğu takdirde 

Diğer taraftan lstanbulda yeniden bunlann tqmmMmll müsaade edila 
altı okul daha açılma!ı rtrfamda dü cektir. 
§Ünüldüğünü yazrnııtrk. Bunlal".m ü 
çünün yeri tahakkuk etmi tir. O 
kuIIardan biri Üsküdar, diğeri Boğa 
ziçi. üçüncüsü Kartal ve Pendikte 
açılacaktır. 

Diğer okuHann yerleri vaziyete gö 
re yakında kararla§tmlacaktır. 
. Orta okul öğretmen durumunu <Ja 
<lüzeltmtk üzere bu yıl da ilk ok·uı 
'öğretmenleri arasmda bir orta okul 
öğretmenliği imtihanı açılacaktır. 

lfn11HntilllUhMiiiliilliiüriiiilWJbiiiiiübWIDI• 

öğretmenlerin nakil 
meselesi 

Kültür bakanlığı bu yıldan itiba 

Liman 
işletmesi 
Mavna salın almak 
için Pireye bir he

yet gönderiyor 
Jstaııbul linummda iş sahası l:iu 

yıl bir hayli Utmq olduğun<Wi mev. 
cut tna'Vlla. bdiO.tinun ihtiyacı kar 
ıılama<liğr .,.ainıAtiJiiıqtır. 

:;:ı. ~~ ~~ohilin yanında bırak· mi iddianamesini serdetmiıtir. 
da h· ~ 1.raz tetkikat yapmağa Müddeiumumi iddianamesinde 

~ lt4 !~" ~o;ı!•ı:mi dakika sonra ya· ezcümle •öyle demittir: 

s de bulunmaz mıt i 
ı Şehrin "" makani.."'11UZSUJ& kel- ( 
~ di i§letmeğe başladığındanberi bir j 
g ·ayli masraf ettiği g6rlllen Bele- ! 
~diyenin şimdiki tedbiri ds yine 1 

§kendi.si tarafından Uı.tiyar tJtlQe,.. J 
~ oek yeni 'fn<lltTtl/lıara yol açmtik- § 
~tır- Kim bilir, belki Kırkçe§m6 J 
~suyunu oo, ter~ auyu gibi ter- 5. 
§şih havuzl.anndm& ge~fkten aon i 
~nz, temiz, Wıhi bir aıı lıalindeİ 
ikunm~ biN ~ .. , 
İ Ve bu iş, ~1ırimi..."'in, keaeai ~ _ 
\bol olmıycın beW~ beıdatJa. 6 
jya çık71wyacaktır. J
~ Her '1uılM 1ıtç /...im.senin., haklı 
jiddiasının ~ gitmiyeceğtntlen i. 
~emin olabiliriz. Bizim ist8diğ1mi:::, j 
iMevcmt su ihtilafktn pek tabii o- i 
il.arak k~nıuni meıızııata uygun bir l 
jşeJdldc halledilirken., lstanbulun, ~ 
~ dünyanm birinci ~ fenni su I 
stevzii sistemine molik ~Jı,iTlcri a- i 

.. """ , . 
ren ogretmenıerın gerek vilayetler 8 

Bunun için liman iJletme direktör 
lüğü vesaitkadrosunu geni§letmeğe 
karar vermiş, icabeden tahsisatı da: 
ayırmıştır. 

J C!ıd:L 0t. Ji;_., U ıle hirJikte geldi. s Ctd <4' ~ .....,.tı.n .ı .... _ H--nunlarm bir kısmı ihtilas 
"' il\ ı h .. 1 '·eruigi izahattan öcr- ıvıaz b' k da ~.. ~tı} .. una .... " tan, bir kısmı rüşvetten ır ısmı 
tc(e ~ ti;) Ü .~gu?1uz )~er. (Ciniı- zimmete gerirmekten suçludular. Fa 

J.',,. an ~a nua cıvarr ınıış. Önü- ~ l h ·ı · · 
~ 

1
·h. a..t tıAJıy· da Erzurnmdan gele- kat raporlarda bun am angı ennın 

C\ ··ı " t h · 1 _.ı_0 geldiği tMrih edilme 
ıııı'ii ı~. f' ıne akan (Kararlere) angı suç aTOD ~rasına bir an evvel girmuidir. / 

• rasmda ge~_:kse 'rilayetler içinde bir 
okuldan cliger okula na,Jı:il yapılması 
nı kararlaştırmış. bu h'.lsuata bütün 
küitiir direktörlüklerine bir de tebli 
gat yapılmıştır. 

Nakiller ancak sıhhi ve idari sebeh 
lerle yaplabilecektir. 

Yalnız kiıbank bir ihracat mevsi 
minde bulunmamız dolayı'siyle bu 
mavnalan bir an evvel temin ederek 
çalıf11l3 Mhasma koymak icabettiğin 
deıı Karadenizde bulunan ma 

h 
. vna 

~Ilı 'i)· liç ;.~Yrn üzerindeki (Kesik mi~tir. 1. ·~ ~ı • ev ı k 1 ·Sonra bu para nıa ıye veznesin 
tıı: ~~eti hu. :e.dyı ı rnr~· Erzu- d • k .. maliye naınma banka 

~.:a. L llda.. u • ı are i hunun ye- en mı, yo s.. b . · oıı.ı ·• ve · l . da kilrni<ıtir, burasr ellı de 
1 

ı i,.· -ı ~ • nı ur köprU yaptır· n mı çe ~ da .h d .... 

g ~ • ~ l 

= 
__ ) SeklZ kişiyi )1 

döven adam 
I ına1<kında J 

B~ auretle öğretmenlerin bir ok~l 
d~ hır çok seneler çahpbilmesi te 
mın edilmiş olacaktır . 

ten anesıne ısmnrlamağs imkan ha: 
sıl olmamı hr. 

Çünkii mavnalar bugün ısmarJan 
s.a ancak bir sene sonra alınabilecdC 
tir. u~ J .ıll"' l }(" .• 1 g~ı·ı ve ehlı'vukuf raporu san egı'l 

d·""! e . ı tııh • opru ıcnilz hitme-" ı ı ıon E d' y ·den tetkikat yapılmasrnı 
\ "~ . '}en v , .. rzurunı yolu ils· ır. enı b. ek'ld ba 

1
• tte4 ~ı>otJa • f>fcular da tavın i•·in- ve suçların daha Dçık ır ş ı e te 
ıı ~,·· tıııı 11 · . :. .. . . . ~lı 1llij 

1 
· ııze bu ma!Umatı ruzünü ısterını. . 

f> tıd l c ye · llıJahkeme bu husu.sta. bır k .. arnr ver 
(ı ıj1. ı atalı nı yapılan kiiprü a J 4'111 1 

oı1 ıtı 1~1) orınu . memiş. evrakın tetkıkıne. u~um gö 
.. ~l'dQ~-ıiti Ça~ llr~ıatr alılıktan eonra rerek, duruşmayı başka bır gune bı 
Oı:ı f ~ • ltı I•• • • k 
• }' .._ Uyu •. ı.erı"ıne eınni\·et ile __ ra_m_:ış_tı_r_. -:::;--;;-:::::::;~-----
ı 't'C il ob·· • ~ titıo ·Qıltrnı ur tarafına gc~tik. evıenıne 
~ c, '"te t.rıttru •ıa de\'anı ettik. Erte- lktrsat VekAleti tefti§ heyeti reisi 

}' .... tleyi .. _nıa.'arıp ta Yali Haııı·· k B N' ·~ ··ı~ce " eetırd'Y• • ,_ :ı Bay Hiisnil Yamanın ızı ayan ~ ıiz. 
r•.._ h ta ın ıgımız ~(iprii ,... -·ı.a.run e,•Jenmel · -.:\a 1 J .... betle Bay Salt Tör1;ı• _ crı 

tıı~' lf,.~-~f dık: nn attığımız zaman dil k Tokatliyanın hususi .salo-
ı~d- · ...qL n a şaın 1.. . "ıO '""" ~ten b .. .. nunda kutıuıanınış ve bu. orcnde ıki 
1,,1>,.;ı et>tel ı ı etorı kopru yap- ta af •

1 
dostları ile bırçok tanın 

"t 1 }Q'' ı a,.ıad«Jı k' r m aı e iri Q ""d ı ·'<l)·d . muva llat bir ~tur 
"it b· "· F'.o'· ı )olcular için kola,·- mrş zatlar buluDID . bahti l k 
JQlb... ırı 1. ~at he . 'J G t . ,,•eni yuvaya yar ı -
~-'''<ık . '"rı kad $<ıp cttık: Bunun. aze emız" 
~ ,."'>ıd 'cap ed/r fazla bir m1J1rnf lar diler. 
b•tl<',.d Q /lo,.n.. Yordu. llalbuki E,... 
ı,. <.'tı -·ın k,,. . d' .... 

~ 
/ 

t"rlb· Çok f ,,metı ıger ı·ilô-
~Q 1lr b· ,,. Olarak ;:.'adır. Uuı·ak/;aı 
l 'o.,.<ıJı ,,.. f(>aalı· .. 

1 
:"f:fi!mizden bin /i. 

"" 1!1/· •(lt" ltı.• • 1'lQ ,, rı 'etin d h ) rıpamadıl... Bu 
ı cr,.ı _, a a n "h. 'l . 

'ıı 'l~ ı<:"<>b ·ı '" ım ı ıtımç· 
tr ~ili j l'tlında j/ıek it;in tuttu!•.'; 
:-ı..ı • c"a ır ''al' f ·ı ~ 14\i atını t k ı· • ı atı e kıy-
L ~~t>~etn htt \ol da c ır ettiğimiz Bn"· 
~t et - a •l" .. ' ı •tııı ıtıekte J k u unnıektt> ,.e 
t 'ıı h- '<ı.kkat 11 kr olabilir: r a-
~"l ıtı ı· Urett h' ı. ~ ,;: ıra e ır tahta k" .. 
~ıı ı"'tı«la arf Nmek . . opru 
• ıc11 11 ''olruluk sızın gece ka· 
'il " 1ar1Jahn· ı· edenler 7.or hık -

'il !:'~ 1 1 tı 1 • 1 .. 
:ıı ~!'ttı . ,, :tıı '""r' . ıne~e a: Çm·dan 
"<l' .. • " ın h" · ''il', r vr"~:;i k' ır tarafına wıl-
' ~ ııı le, lıa ş ı~de hir lf'"ha ·a,.,ı
l)i\' 01cuı11 • ~ın hıerine: 
I(.._,.: hi,. n.;;t ·~ıradan geçiniz!'' 

tıfıkta ı areti yapılah"I' d" • ge<'ti~. . ı ır ı. 
• gımız hu «;:ay ma· 

~ Vsküdard.a /cadiyede oturan i 
g sekiz ki§i l;tıra1.'YJ7JJ başvurarak,= 
~Sullantepcdo oturan biri tarafın- 1 
~dan döııüldilklcri tıt: söğiild.ükZeri- f 
~ni. id<lta etmi§Zer ... Neticede '/Ju. a-l 
~dam cfirmü m~hut mah~ı&ıne 
- ·ı . 
~ven mı§. 1.:# ı..;oı • JFJWn~-ı 
~ Bir adamın, ae"'"" "'.Y•Y' '14<111"...,.. 

§98 kalkmokUı kendisini ne kadar\ 
~kuvvetli far::ettiği anlaşılıyor. Fa-( 
#kat eğer hakk:otH, mahkeme hu· _ 
~ ~nıtıdo oaazetin l·:ii.çük bir sı1lesi f 
~ni yediği vakit M koilar 6<-U ve~ 
~kendi hudvdu da]ıfünde ~mağa f 
~mecbur bir aaam olduğunu öğre- i - ~ 

~ncccktir. f 
~"""" ,,ıunıııruırıııııııı,.,.."'ıuaı111ımııı1111ıı•ıııııu1ııııııı1ra 

I Bu çalışmn neticesin!'fe öğretmen 
e;den fazla randıman alınması im 

kanlan hasıl olmuş olacaktır. 
Onun için liman işletme diıektör 

Hiğü Pireden 35 kadar vesait almağll 
karar vcrmi tir. islanbul Gümrükleri-

ne memur alınıyor 
~st~nbul gümrüğünde yeni memu 

ra ıhtiyaç hasıl olduğun<hn gümrük 
baş müdürlüğü tarafından lise ve ü 
niversite mezunları arasında bir mü 
sabaka imtihanı açılmıstır. 

~yı~ on altısında bn lanaca!< olan 
~u ım.tıhana lstanbul iiuiversite ve 
Jıselerınd?n bir <'ok talebeler i~tirak 
etrnektedır. 

lmtihanda muvaffak olacaklar 
memur namzedi adı altmd.:ı ı 6 lira as 
li maa.,la çalışacaklardır. 

Okullara geni tayinler 
} lakimiyeti milliye okulu doktoru 

Bay lsmail Hakkı Haydarpaşa li esi 
doktorluğuna, nkşam sanat okulu 
resim öğretmeni Sabri güzel sanatlar 

okulu ofrot 3te!yesi öğı ctınenlığine, 
Samatya ermem okulu türkçe öğret 
men~ Cahide Kartal Bezczyan okulu 
na, Kıııalıada ermeni ilk okulu tu" k 

.. v r 
çe ogretmeni f!atice Kal:tmış ermeni 
okuluna, Tahım Rum okuluna S d' 

S . d aı 
ye uat tayın e ilmi Jerdir. 

Bu vasrtalan alac.a'lc mühendisler 
den mürekkep heyet yann Pireye ha 
reket edec~ktir. 

Paıa borsasında 
İstanbul borsasında dün muamele 

ler hararetli geçmiştir. 
Ti.irk borc~ tahvilleri 15,20 den 

~uameleg örmüş Ergani tnhvilleri 
_5,75 ten ntdmıştır. . 
Merkez Bnnknsı hisse senetleri 9 5 
d,.n, Anadolu demir yolu tahvilleri 
40.1 O dan, Arslan çimento tahvilleri 
de 1 1.05 den .nuamele f'TÖnn.. b' 1 .

1
• 

1
. ~ us ır 

ngı ız ırasına Merkez Bankası ta 
fmd~.n 625.2; kuru~ tesbit edilmişt~ 
. Dun Londra borsasında bir lngiliz 
)ırası 147.04 den açılmış, 147.07 
frankla kapanmıştır. 

Do.lareski fiyatını gene muhafa 
za etmış, altın da bor a haricinde diin 
1081 de açılmıs 108? ') k 
t 

·' - Ge apanmıı 
ır. 

Küçük .4tanallar .fier
gisi kapanıgoı 

f Çar ıkapıda es.;,af cemiyetleri tara 
md~~ açılmış olan küçük sanatlar 

sergısı bugün ak arn üzeri k 
caktrr. apana 

Galata rılıtımuıdaki in§anl dernm 
ctmcl•te<lir. Bir mil•tar yiil: elti/en 
nlıtım. ya/,ırıda hitmi olaral.-tır. 

Sergide tc hir edilen eşyaların bir 
kıs~ı yava§ yavaş sahiplerine veril 
mege başlanmıştır. 

Sergiyi bu yıl 5000 k ' . . · . ısı zıyaret et 
mıştır. ~ 
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Fransadaki "Sürete,, polis hafiyelerinden: . 
Masenin Maceraları 

ı:;.. Yazan: Volfgang Haynrih --· Tefrika numarası: 5 ~ 

Kadın bacağı mı?! 
Genç dedektif; Erkek bacağı olmasına 

j htimal veriyor I'! 
Tarih 1815! Napolyon Bona

partın Sent Elen adaszna mlf yin
den sonra, Otranto Dukası, F ran 
sa zaptiye nazırı Fuşe emrile t;e 
eslciden Banyo zındanında yat
mış sabıkalı malıldim Vido/.:, ma
ri/etile, Pariste, "Sürete'' deni
len Fransanın polis hafiyesi te~
kilfıtı kuruluyor· Zab1ta memur• 1 
luğıı,ndan ''Emniyet" müdürlü- l 
ğiine geçen V idoku komiser Alar 1 
istihlôf ediyor. Sonra da Mase, 1 

bu te~kiUiua en biiyiik islahatı 1 

yapıyor. Şimdi genç detektif 
Mase. teşliilatın namzet efoman
larında terzi Piyer Vuarboya, 
Parisin muhtelif semtlerinde gö
rülen ceset parralannın bulzm
duğu yerleri devamlı surette ta
ras.mt etmesini, katilin o tüyler 
ı"irpertici kanlı uzuvları bıraTıtı· 
ğı yerlere gelmekte gecikmiyece
ğini söylii.yor. Ve sonrası: 

, Cenç detektif Mase, ayni gun ak
§ama doğm tekrar pansiyona yollan· 
pı. Çoraplı bir çift kadm hacagmrn 
bulund~"u pansiyona! 

Pansiyona, orayı bir kere daha göz 
d.en eçirmek ve ihtiyar pansiyoncu 
liadmı yeniden sorguya çekmek için 
gidiyordu. Yolda. kendi kendisine hi
tapla, şöyle mmldanıyordu: 

- Sen, atıJgan bir adam olduğun 
lialde, lüzumundan fazla heklemeği 
tercih ediyorsun. Mase ! Halbuki hu 
doğru değil t Bu vaziyette sonu ne o· 
Iacak? Suçlu gelsin de, birdenbire sa· 
na kendisini takdim etsin mi istiyor· 
sun? "Müf'etti~. hlf'cinayetin faili be
nim! Size teslim oluyorum!" mu de· 
sin? Eğer böyle yerinde sayarsan, tah
kikatın, ancak bu suretle inkişaf ede
bilir. O da, eğer aklına esip ıe suç
lu sana gelir ve kendisi, kendisini ele 
verirse! 

Bu yolda kendi kendisine hitaba 
·devam ederek: 

- Hayır, dedi, beklememelisin! 
Romanlarda insanlar, herhangi bir 
ııuçun faili kim olduğunu hissederler, 
sezerler; adeta seçkitahii ile, 11Hah, 
işte fail hudur!'~ derler. Ya lıakikat
te? Hakikatte, vaziyet ekseriya taban 
tabana zıddınadır! Fail, hiç u.mulmu
yan, böyle bir şeyin doğrudan doğru
ya faili olmak şöyle dursun, hatta 
böyle bir şeyle en ufak bir ilişiği bu
lanabileceği habr ve hayale gelmiyen 
kimsedir! 

Mase, bir sokak ba§mda durdu, ha
~mı salladı: 

- Ben, bu işe yanhş ba~ladmı. Son 
ay İçerisinde Pariste 34 kadmm kayıp 
lara karıştığı hiJdirilmişti. Bunlardan 
yalnız ikisinin bir cinayete kurban 
gittiği kuvet1e tahmin ed.ildiği halde, 
bunlar sonradan diri diri ortaya çık
ttlar ! Demek, ki zevahire aldanma • 
mak, mut1aka ~frpheyi mucip şu ve hu 
emareyi ·aramak , .e bunların mevcu
ıliyetine gfü·enerek, faili bulmak yo
lunda anrak o zaman ileri adım at -
mak. yanlış hir harcckttir! Her vakit 
yanlış olmac;a hile, umumiyetle ... E
vet. ınu1ıakkak böyle! 

Genç polis hafiyesi. elleri rehinde, 
()kc~esini kaldırrm taşlarrna n1rarak: 

- fü·et~ dedi, heklı>mekle vakit 
k:ı~ hcttik ! Şüplıesiz ... H~m de ara -
dan geı:en zaman. -::ok kıymetli oldu -
~n haldf'. hu ı:;afleti giisterdik~ i şte! 
N'e nızık ! 

J\fa..;c, ka~larım ı,:altı: 

- Ne yaprnaımz ıa~ıııııwlirdi? l\Ic
~r·Hi ... t>linıizde tfolil olarak hir ~ey 
'ar rm? F,, et •.. var .. · y,, yalnız bir 
~ey! O da. hu pansiyo nda bulunan 
bir ı;ift hnc·a 1-.tmı f't!rnnlan lıir çift ka· 
lfm ~ora hı'. Talı!db:ta ha~Jangıç nok
tası. ara~trrma için İ 5 tİnat noktası te~

kil r trnl'.:ıi pek YP.rindt> olan hn hir 
çift kaclm ror:ıhıuı ihmal ettik,.. ya· , 
Lana attık biz! ı 

Sonra, sağ elini cclıinclen çıkarıp, 

parmağım çenesine götürdü: 
- Gecikmiş olmamıza rağmen, .• 

gene bu noktadan araştırmıya girişebi 
liriz! Acaha bulunan bacaklar kadın 
bacağı mı? Bunlar erkek bacağı ola· 
maz mı? $clırin mul1telif semtlerinde 
görülen insan uzuvlarının bir erkeğe 
ait olmasına göre, .... ihtimal hu bacak 
J ar da erkeğe aitti?- Görünü~, aldata· 
bilir! Peki, ya çoraplar mı? Evet, 
gerçi çoraplar uzun konçlu, ama ya
malı ... ekleme! Pantalon iı,:erisinde de 
bacakları ü~üyecek derecede hassas 
olan bir erkek. böyle kadın çorabı gi
bi uzun konçlu çorap giymeği tercih 
ettiyse? Yama... ek] eme! Bu, bir er· 
keğin kendi giyeceği çorapların kon
cunu böyle uzattırdığma da delalet e· 
dehilir, ....... şüphesiz! 

Bu sırada pansiyona varan Mase, 
pansiyoncu kadını kimhilir kaçıncı 
defa, .. -h1mu kendisi de hesaplıya· 
mıyordu !- Karşısına geçirdi. Yeni
den sorguya çekti: 

- Madam, dedi, son senelerde hu 
sizin pansiyonda kimler oturdu? 

Kadın, iki elini birden şakaklarına 
1 

vurarak, haykırdı: 
- Ne?. Son senede değil de son 

seneelrde, ]ıa? Şimdiye kadar sonu 
gelmez suallerinizle kafamı §işirdiği
niz yetmiyormuş gibi, üstelik bunları 
hatırlamakla da mı zihnimi yoraymı? 

- Müteessifim. madam, faka~ ne 
çare?. Yoracaksınız! 

- Neden yoracakmışım bakayım? , 
Ne mecburiyetim var sanki? 

- Mecburiyetiniz var, .. çünkü• .... 
Kanlı bir cinayetin faili. ihtimal bu 
suretle bulunacak? , 

- Arayıp bulmak size dü§er ! 
- Yol göstermek te size, madam! 
- Sebep? 
- Bir kimsenin bir cinayete kur-

ban gitmesi vaziyeti karşısında, her
kes, katilin bulunması için elinden 
gelen yardımı esirgemez! Bu, herke
sin üzerine düşen insani bir vazife· 
dir: Kaldı, ki hu bir çift bacak, si· 
zin pansiyonun uzda buhmdu ! 

Kadın, teiaşlandı: 
- Yani, ne demek istiyorsunuz? 

Ben mi.öldürdüm, kesip hiçtim sanı· 

Ana, oğul RAlndolfler> Gittanın 
düğününden birkaç gün sonra> i
yi yürekli hemşire Selmanın re
fakatinde Merorı.a hareket etmi§
leriU. Kış mevsimi için Bozende 
bir angajman alan seyyah • gezdi
rıci Lizbet Raymerin de kafileye 
iltihakı, kendilerini pek sevindir
mişti. Genç kızın neşesi ve can
h sohbeti, son zamanda Kurtkı 

annesinin ruhlarına çöken kM
veti gidermiş> içlerinden üziiıntil 
gölgelerini uzak"ta§tırmıştı. Ve se
yahattalarken: 

Ancak Kurt hesabına zaman çabuk 
geçiyordu. Ba.zan üzerinde taht kuran 
Karnayde, Lizbetin ineceği yere eriş
mekte idiler. Kız, çok candan bir tarz.. 
da lı:ıreketle, samimi sözler söyliye
rek, veda ve Merana sık sık uğrıyaca
~ını "aadetti. 

Ekspres, Eç vadisine saptı. Mehta~ 
lı şatolar, tepelerden aşağıya bakıyor
lardı; muazzam Zigmundskron. .. Sağ
lam Hoheppan 5atosu... Terlanda 
Grayfenştayn ı;atosunun harabesi,. da 
ha ötede Brandis, Lebenoorg .... ve da.-
ha türlü türlü isimdekiler, ... roman-
tik hususiyeti itibariyle zengin bir ma 
zinin ~ahitleri... 

Frav Randolfün yerleştiği Meran sa 
natoriyomu, bu mevsimde çıplak olan 
üzün1 bağları ortasına kurulmuştu. 

Mevsim;;ı kış olmasına rağmen, rüz -
gar mülayim ve temiz esiyor, güneş 
ılık ve sevimli aksediyordu. 

Lizbet, Bo1..enden Meran'i tekrar tek 
rar geldi. İhtiyar kadına çok içten bir 
nla!uıyla refakat ederek, kendisine eğ
lendirici türlü şeyler anlatıyor, Kurt-

· .. ı r 
f!lt&ı.a& Şehir . Meclisinde dO ~ 

• DavudpB.§a. kışlasına giden yolun a.s:falt k o n u ş u 1 a n 1 a r' 
olarak yapılma.sına. karar verilmi§tir. 

• Edirnede açılan ancrlık ve kozacılık kur 1 

ırunda derslere başla.ıunıştır. Derslere Trakya · b l!-
kllylerinden 40 çocuk devam etmektedlr. ''Ş k ı · . .. . d """ rf 

• İstanbul - Çekmece yolundan a.yrıla.n ey,, e ımesı uzerın e UN 
Florya iltisak yolunun asfalt olarak yapılma 

SI .d:::::~ı:e kadar dış piyasalara, §Chri münakaşa yapıldı 
. fı mtzden 677,697 liralık mal gönderilmiştir. 

• Sıhhiye VekA.letl tdarl mtısteşa.rlığ'ına. 

hıfZLSsıhha. umuın mUdUrU Asım tayin ediL 
ml§tir. 

• :MecidiyeköyU ile Eminönü arasında oto. 
btls işletilmesi için belediyeye bir müracaat 1 
yapılmıştır. Beledlye bu müracaatı inceleme_ 
ye bB.§lamıştır. 

• Adliye Vekaleti, icra dairelerinin ıslA.lu 
için, lsvlçreden bir mllteha.ssıs celbine karar 
vermiş ve İsviçre hUkfımettne müracaat eL 
mlştlr. 

• Konya.da. 300 g\içmen evinin inşaatı blL 
mi§tlr. Yakmda göçmenler yeni binalara yer 
leştirilecektir. 

• Seyid Rıza ve arkadaşları Ellziz ağır 
ceza mahkemesinde müdafaalarım yapmışlar 
dır. Karar pazartesi günU bildirilecektir. 

• Haliçteki bekçi yeri denilen yerde ve mav 
na. uzerlnde yaptlan "gün:ırük mua.meleıd,. 

Sirkeci rıhtımınm Uzerlnde yapılmakta olan 
yeni sundurmaların ikma.llnden sonra burada 
yapılacaktır. 1~ yıldanberl Halicin ortasında. 
blr ada halinde duran mavnalar da kaldırıla 
caktır. 

"' Terziler Cemıyeti yeni idare heyeti seçi. 
minin bittiğini Y&ZnU§tık. Yeni idare heye. 
tine terzi lzzet Ünver, Cemal KUrtln, ve Rah 
mi Gözen aeÇil.mişJerdlr. 

SUtçiller intihabı da dUn yapılmıştır. Neti_ 
ce bugün anl&§ılacaktır. 

• llk tedrisat espekterlerl önilmllzdekl pa, 
za.rtes1 günü KUitUr DlrekWrlüğUnde bir top. 
ıantı yapacaklardır. 

Toplantıda öğretmen kon!eransları ve !lğ, 
retmenlerin pl~a. çalışma §ekillert etra.fm. 
ela görUşeceklerdlr. 

• TUrkkU§u okuluna talebe kaydi işine 

başlannıt§tir. Bu yıl okula liselerin 9, 10 ve 
11 inci smıflarmdan talebe alınacaktır. 

yorsunuz? Ben, ki bir tavuk kesme
dim, sinek öldürmedim ve ..... 

Detektif, pansiyoncu kadını tes
kin etti: 

- Size öyle bir şey demedim! Fa· 
kat, bir çift bacağın pansiyonunuzda 
bulunması, en evvel &izin bizi tenvir 
edebileceğinizi ummak için. yeter bir 
sebeptir! · 

Y a§h kadm, yola gelerek, sayıp 
d-Oktü. Polis hafiyesi, her kiracının 
ismi geçtikçe, muhtelif sualler srrah
yor, her birinin yaşayışı, tanıştığı, dü 
§Üp kalktığı kimseler etrafında malu
mat almağa ı;:alışıyorau. Ayni zaman 
da, bunların orada yatıp kalktık1arı 
müddet zaı"fmda haşlanndan geçen 
herhangi bir macera ve yahut ta ma
ceracık olup olmadığını öğrenmeğe 
uğraşıyordu. 

( A-rkası var) 

EdebJ Roman: 36 ---

S~ V G i; 
Uyanınca .. 

Yazan : Maks El 
la. da hiç çekingenlik göstermeden, 
gayet serbest konuşuyordu. Sık sık 

buluşmaları, bu genç iki insaru biri
birlerine gittikçe daha ziyade yaklaş
tırıyordu. 

Kurtun kalbinde, bu enfes malı -
luka karşı filiz veren sevgi, kök sala 
rak çiçekleniyordu. Gerçi Lizbete bes
lediği sıcak arzulardan henüz bahis 
açmamıştı, ama bakışlar. sözlerden da 
ha beliğ tesir icra eder ve delikanlı -
nın bakışları genç kıza ~yle diyor
du: uSeni seviyorum!,, 

Ve delikanlı da, onun gözlerine bak
tıkça, kızın parıltılı gözlerinde şu ce
vabı okuyordu: .. Benim de sana te -
mayülüm var!,, 

Birlikte Obermays bahçelerinde ge
zinirlerken, biribirlerine kendi hayat
larından, kendi arzu ve ümitlerinden 
bahsediyorlar ve her ikisi de, bu suret 
le düşünce ve duygularını, kalb ve 
ruhlarını biribirlerine göstermek iste
dikle·d intibamı ediniyorlardı. 

Bir~;ün öğlenden sonra, Ran.dolf, 
güzel Lizbete, Terlandan Grayf enş.
t.ayn harabesine trrmanmağı teklif 
etti: 

- Eski surlar, beni alakalandm -
yor, dedi. Elime geçen lngants Zinger 
lenin efsane kitabında, bu Grayf enş
taynde geçen fevkalade hoş bir masal 
vak'asr okudum. Bu masalı size hara
bede anlatacağım? 

Şehir Meclisi dün saat on dörtte 
birinci reis vekili Bay Necip Serden· 
geçti'nin ha§kanlrğmda topJandı. 

- Jed•· 
yeri olamıyacağmı sor ard.ıı ~ 
Dereli de hu noktai paz; ~ 
faa ederek yerine "nokt3ı; 
nin konulmasıru teklif etU· Umumi meclisin Teşrinisani dev· 

resi içtimalarma haşlaması münasebe· 
tiyle Reisicumhur Atatürke çekilen 
tazim telgraf ma gelen cevap okundu. 
Sürekli surette alkışlandı. 

rıııııUI 
· Belediye zabıtası ta 1 

11 ft 
hazırlıyan komisyon naJJl•~efıı 
Manyas, Galip Bahtiyar aalt• 
mesinin yerine konacııkd 1'1~ 
sip bir kelime bulat118 ~.1'~ 
ke1 imenin talimatnanıe }ıu jJet' 
rasma giren birçok fasıl "~,, 
terdiğini söyliyerek kaldı 

Alakadarları bulunamadığı için' 
tahsil edilemeyen yol ve mektep ver· 
gilerinin terkini kayıtlarına dair büt· 
ce encümeninden gelen teklif kabul 
edildi. 

Erenköyünde Köseleci sokağı ile 
Etemefendi sokağı arasında yeni açı· 
lan yola Buluş sokağı isminin veril
mesine dair mülkiye encümeninin tek 
lifi muvaf rk görüldü. 

Belediye iktisat müdürlüğü, cüz• 
daİıları olmıyan ve yahut zamanında 
muayene olunmryan müstahdemlerin 
muayeneye geJmedikJeri zaman bun
ları kulJananlarm da cezalandırılma· 
larını teklif etmiş, keyfiyetin tetkiki 
Şehir Meclisinin sıhhiye ve mülkiye 
encümenlerine havale edilmİ§tİ. 

Her iki encümenin müşterek maz
batası okundu. Encümenler, müstah
demlerin tecziye olunınaları, ile ik
tifa edilmesini, bunlan istilldam eden 
lerin cezalanchrılmalarma lüzum ol
madığını bildiriyorlardı. Encümenle
rin hu tekHfi kabul edildi. 

Japon lıavyarlanndan soğuk hava 
deposu ücreti olarak otuz kilosu için 
bir lira, 60 kilosu için bir buçuk li
ra alınması müvaf ık görüldü. 

istediler. . .. ;, 
. ,~...,~ıı>'ı 

Avni Yağız. "şey,, ke~· ıı"' 
aczin jf ad esi demek oldllğııP ~ 
di ·•ş L lim . .. erinde y ~ j . ey,, Ke esı uz , Je Jll"ı 
at münaka§a edildi. :Neııce 0ısc'~ ~ 
lerin okunması, başlığa kotl ~-r~ ~e"" 
limenin bilahare tayinine dosı 
rildi. . • ll

1 
e~ 

s.•·' lıdı 
Birinci madde ev, apaı:111'~•f ~aıı 

kan ve mağaza sahiplerin;nrııı'' d~ti 
nm önü ve yaya kaldırJ1l1. 8 e J~ ııu, 
tutmaları ve süpünneler~:Ji~1f dı.ı\ 
Hamdi Rasim, ha]knı teru1 kl~ l'ıtt 
Veraikten SODra tekrar 80~~IJ I~ lıı~ 
pünneye mecbur edilnıesı~Jıııt ~ l 
olaımyacagmı söyledi. ferı ı! }Ji\ 

h 1 d• . kaklllfl 1· ltı' yastan, e e ıyenın so 01ğ~ ı; 

1emeye mecbur olup obrıll e(Bf 11 ~1 
du. Feridun Manyas buna c 1111 

miyeceğini söyledi. 
1

, \ hr ı 
d'\ol• ~ 

Madde aynen kabul ~ 1 
•• tO , tıı~ 

ilerlediği için pazartesi guni.1 t~p 
mak üzere içtimaa nihayet ~e 

Yumurta sandıklarından alman 
Frigo iieretinin 225 kuruştan 200 kll· 
ru~a indirilmesi yolunda iktisat mÜ· 
dürlüğü tarafından vaki teklif varidat 
noktasmdan faydiılı görülerek indir
me kahufolundu. 

ipekli mensLJC 
Neşredilen niza~~ 
-mede bazı tered 

ler hasıl oıdıJ/J Bütçenin bazı ma"ddelerindeki İnil· 
nakaaleler tasdik edildikten sonra ye· ı 
ni belediye zabıtası talimatnamesiıiin 
müzakeresine ba§landr. TaJimatna -
menin başına "İstanbul,. kelimesinin 
iJavesi kahul edildikten sonra madde
lerin başındaki cümleye sıra ~eldi. Bu 
cümle şöyle idi: ''Umumi yerlerde gö
zetilecek şeyler,, hu cümle okununca 
azadan Abdülkadir "şey,. kelimesine 
itiraz etti. Kanuni alıkamr taşıyan 
bir ta1imatname<le ''ş~y .. kelimesinfo 

Lizbet, onun bu arzwıuna iştirak 
etti. 

Mukaddes hekimler Kozmas ve 
Damyan namlarına ithaf edilmi§ olan 
yıkık ve küçük ınabedin önünden ça.
Iılıklar ve meşelikler arasından bir ke
çi yolu; yukarıya doğru, üzerinde es
ki şatonun yıkılmış surlarının, bir ak
baba yuvası gibi topladığı tepeye doğ
ru uzanır. 

Bir zamanki büyük methal kapısı, 
otlar bürümüş zeminden iki metre 
kadar yüksektedir. Bu kapıya varmak 
için, taş parçaları üzerinden yürümek 
ve tırmanmak lazım.gelir. Randolf, ön
den çıktı. Lizbet, arkasrsıra yi.irüdü. 
En güç mevkii hemen hemen atlatmıştı 
ki, birdenbire kaydı. Fakat, Kurt, hız.. 
la ko1unu uzatarak kızm gövdesini 
kavradı ve onu çekip yukarıya çıkar
dı. Bununla beraber, Lizıbeti hemen
cecik serbest bırakmadı; bilakis, göğ
sünde sıkı sıkı alıkoydu ve muhabbet
le sordu: 

- Kalbceğziniz niçin tıprr tıpır a
tıyor böyle? 

Kız, utandı; yanakları al a.l olan 
yüzünü yana çevirdL 

- Benden korkuyor musunuz, Li7r 
bet? 

Delikanlı, kendisini şöyle hafifter
tip iten kızı bağrına bastırdı. Ve o 
sırada, Lizbet, Kurta bakıp, güJUmse
di. Delikanlı, içi alev alev yanan sev
giyle dolu, çılgına dönmüş bir tavur-
la, kızın lille Mile saçları sarkan ba.
şmı iki avucu arasına aldı ve onu ih
tirasla öptü. Kız, hiç mukavemet et. 
miyordu.. Adeta mestolmuştu ... Göz.. 
kapaklarını indirdi. Çalak vücudünü, 
ezgin bir titreyiş dolaştı!?! .. 

ipekli men:)ucatın s~~f#j 
mesi için iktisat vekaleb baıf 
neşredilen nizamnamede 

1 
dütler hasıl olmu§tur. ~e ı 

Nizamnamenin tatbikatı ~e~~ 
dar bulunan daireler iktisat ıJSt~ 
ne müracaat ederek bu htıS . / 

direktifler istemişlerdir. P • 
Vekaletten henüz bir ce.,ra 

mamıştır. tO~I, 

Diğer taraftan.el~erinde ~ !> 
rak bulunan eskı tip rnall ff'>"v'J 
odası tarafından damgal~ı'l jj ıJ'ı 
verilmiş müddet pazar gııfl 
bitmiş olacaktır. pef" 

Bu yüzden son günlerde tirı'ct'~ 
me vermek üzere odaya tf'I (jf19 

denlerin adedi bir hayli yek J 
o]maktaJrr. ;/'· 

Bunların hepsinin birde'Ji~~ 
lanmasma zaman lcafi ge1J1l o'fı 
odaca tüccarlara bir kola:Ylılc bl~ 
üzere şimdi1ik yalmz veril~:ıi~ 
nameler kabul edilmek]e 1 ~ 
mcktedir. (Jer 

B'I"'h 'k · k-ıeti11 .. JY ı a ara ı hsat ve a (.'il"~ 

]enen direktif almdıktarı. ,,e ~). 
bittikten sonra alakadar la! . e' b'l·4 

d .. 1 ~ ı-11'1' bıt ,/.1 an tuccar arın magaza ıw "teı:~ı 

gezilecek ve damgalaıurıak/ fıP·~ 
rilen beyannameler haricifl e b~~ 
ra tesadüf edildiği takdirde ~ibl ~ 
musadere edilecek ve mal • ~ 
kında :zabıt tutularak kan••' J 
yapılacaktır. / 

Er kek • f{t~ı 
Tehdit mi edlld ~~ 

ete~ j 
Geçen hafta lzmirderı g e!V ~ 

1 ekza t nam diğeri Kenan eV" (i ı 
Pangaltı karakoluna ırıiit~~ı 
rek imzasız bir mekrupla t .J 

diğini söylemiştir. ·~ '~ 
t?' ' Zabıta mektubu tetkik e ~~ı~ 1 

daki kelimelerin tehdit Il'l~:~I' 
şnnadığım anlamış, mektllb 
ne vermiştir . . 
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Arnavutlukta Atatürkün kıy
büyük bayram metli hitapları 

(Vstyanı Birincide) 
Wz.aJ&rındıl yıJcın a,areuı o1aa1a1. oae 

Hak•mlar Kral Zogunuo nişanı dirdini::. Bu program bcn{m nıı1leto 
--ı duo aUn UAn edilecek oodcttiğim hUSU$laTdır. Celal Bayar 

a1ade mı.ıar.mele ıonmJercUr. 
aaaı U do lıUlpaa.ıf •ut tıJ·aUan ur 

PARALAR "' vo arkadaş1an berıim mıllcto vadettik 

b
' . .,. ~ ••c:Q"'• ve lktllD•• hakkı m•"~"adur •• 

lorans en nihayet tedavi için 
• ~ter11D 

•DolU 
• Fran.lr 

u2S.- Pezeta 
12G • Mark 

86 • zıou 

2l>,50 
:.!J, -

Sofya., ıı (Hususi Muhabirimiz • Zerimi yapac<ıklannı b-ı11ü ve millete 
den) _ Tiran'dan gelen haberlere gö. va.dettiler. Ben milletle teraber CcUıl 
re, bu ayın 28 nde Arnavutluk istik· Bayar'ın ue arkadaşlannu programı
lalinin 25 inci yıldönümü dolayısiyle mıı •nokta tı.okta tatbik ruıldiğini ta • 
bütün Arnavutlukta çok büyük şen- kip edeceğim. Daha iyi lzah edeyim: 
likler yapılacaktır. Arnavutluk, müs- Ben, Türkiye Rcisicımıhı.ıro Atatürk 
takil bir devlet olarak. 1912 senesi oo Tilrk ·milloti, Ba§Vckü. Celôl Baya-
28 teşrinisanisinde Londra konferansı rın vo orımı hil.ki2mctinitı programını 
tarafından tanınmıştı. takip ediyoruz ve fili ncı'.iccsini gör. 

•Uret ll2 • Pengo 25,-

• Belçika Fr. 1:14. • lAJ 1, -
Kırıma gitti 

• DrahmJ ı?3, • otııar 52. -

• l.IVIÇrtı Fr. uSO. Yen 
•IAY& 23 • KroD lsveç 8\1 -

Mis Pi 
orrın~ın hastahane lınline 

na la 
tıC\'\' ngıçtanh • l d er dok erı, en ivi ve en mü· 
ııatu torla . . 
~ \·e Yar 

1 
r 'e zahıtler onun 

!ıaı 11.tı hir le tıneı ı idi. Diğerlerinin 
.t efet edj\" lanıma kar~ı aı:ıkça mu· 
"iQı hd . orl:ır .. h .. 1 • d k dah q rn j,· ' , 0 ur erı t" ar asm 
t:" alelerind~ı olınıyan hu .. e,·Jcre mü· 
'% 1 en <l " • dflk tardı. 'Ru . olayı itirazıla hulu· 

l'ııp ~nacak ol ı~e nek çok yardımı 
h1h 1

11l ltıül .anlar ela hir kenarda tlu· 
.... , ııın .. 1 
İlk Yorlardı. ın~ıeac f>leyi Floransa 

~İ'ılt' trlııhar b ·. 
ltıi~1 111tıet an} e eyı tı>nıİ'.T.tik içirı R<:tı. 
ba~ erııek İr' 'a.~larınıla c' vr.lü veri te· 
.t il) ın ur .. f . 
:-q ı_. Ctnıır) • vuz ırça ı .. teıli An· 
ı "'' ''h arınd l. b' .1· ıı~tıd • 11atı an ur za ıt uıyor-
~.1 t-ıı ht d~ıncla kaldı:-;ına ~öre 

4ar e ırrj 'lk ~ , 
'hi,ı ' \·a 

11 
,., 1 ~eyler o zamana 

~tıı d' 8 ızlık • · · ı ıği . lan kımsenın te-
~ı,h 10taııs l ~erleri temizlemekti·'' 
• aı:t tasta) • ı., 1 tık· ıane,·e ı;elelı on .,.iin 

lJ;ı • 1 ~, 1 • • .., 
ııa tılıle b· 87• n perhız mutfakla-

~ ıııutr kınanın iki muhtelif ye· 
!)ı a in • it~· astah r açtı. Bunlardan hır 

~ıı\1\"ıı od ak~rılara ve kenıline talı· 
bı tıııak a ıdi. Fakat onlar havat 

~~r\' İt~~ak. .. aclile odavı ke~ali 
'%ı t at11t e "erdiler. Ha~ta çor· 

" l'.14,. Ot p·ı - ı' k • • d" ıııt ~ .. U t nne · u;:ın mer "·en 
giı.ı 1 ~'tıı...._r knznn koydurttu. Bu ha
" o,,. ı . •cıak .• 
t ~İın ll)Uh-· 1 ıntle Lonılranm zen-

'°el'ıtı di 1 ttnde "Tef'' oive tanılan 
tP) "k · ~ lalar ... ı· 1. .... 
~ {' 1 ı:ı 11 ]\ • .. azıınge en yernegı 

~a;-;ı" rıt11 t:> lı! Floransa yardrma 
fıJ.: l ''i k a c•ı n[" - .·· •• \1 k . s . l)ııı· ·e .ı. o yo , e .:.ı .,e· 
~1 ~eı.ıd~u tt2dıne hiiyük hir mütte· 
~ ı>:· 1 dair ~aı.-tahakmlardan hi

~'l cıııııı •• ~ıncl k" h" "k d t, "U e ı uyu o amn 
nıan . '•n 7.ara"'rnı ~öyle anlatı· 

'-ı,.~. U Utl 
'ıq'ii1>'le adan 
g ~ d "'hitçok her gün <loktorların 
tl41 il.Sıtıı ararot· sütı:ir liıno-
~ (!}'e l\ <ıtl.) ' • .. , 
g tfttl eb~p ll. Bu hirçok gidip 
~ (rİ{ hekli .01 llrclu. Kapıda birçok 
liı;% ~it }\)~rlar<lı. Biz hu mutfa· 

fıtada b 0ttas1~~ e i) adını 'crmiştik. 
~''lilf tılun a herkes ,.e her ~ey 
fa~· 'f:)h· Ur<lu K • Uaı ı e b 

1 
· ulular, paketler, 

~Ça k ~r, )'tığ lo ıc;:ıları, eski ketenler, 

:~4ta it ell.!ri, )~lan, ~eker, ibrikler, 
'tt, 'f.:erkelı ınekler da;;ıldıktan 
tıı tıtk er, J c 
tıı tt~il 'Huın E~a tahakıcılar, fakir 
d ~~ i~r, >-aLitt~r· ra? ız, İtalyan, hiz· 
~ltl'd~ helıe 1 l\tıs Naytinge1i gör-

k\ ı. r er ve "t h . . 
~ 1,1~}'1 o eye erıye ı;ı· 

~ ec.,. h· 
~ tllıı, ırçok 1 
L. t},.". ~ff ak 

1 
ıayatları kurtarma· 

~ 1tıı o clıı y 1 t ~tıl;1 n <lpt;·ı · a nız ngiliz as· 
at "rrı l .,ı ' )' 1 R L a.tn. ıe\" • ara r u ların -
·~ \ • etı tı • • >au e et , hhıyesıne hirçok 

'h· 11uıu 
s~ ... ~ 'llıt lıizı il J yollarch- da 

~i f orıhd k'net ederdi. 
·ı~ l<ırı~ <ı ı ral 'h 
\ \,. (\ 11.lldak· 11 elerin vaptr;;ı 
·~t,ı ~ı .. ı Pru- d k. l " 

~•11 . ltılarıl ı . ıs? a o ·tor arı· 
t,ı' iltat'<!'tıli." 11

'" lıırc;ok Tiirklf're 
~ ~ •lar 1 

~~ 'ı.: 1 1'~talı·ı 1 ııl Ylılr, 1 .. • ııcyc ek~er tct;-;ar-
\ arı ... ocakt c 

1
11t 1 nıt n yakılıııa\;·ı ıa·· 

~ 'ilt.ı ı• rı·· l o' 
t~ 1.11 \ .a aııı111 lb' 1'11 • · k.. • § e ıselerlc ıre· 
t· nı ~rı ıle I " 

L "t~1 e 'er
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• P0 ar. lın talıane· 
·~t•. tı ~(J'; kıııyorlıırdı. 
1\.. "lı. ,.,,, 
'" '"e l;erel · · · ~. 1 'ıı .. : ~olt 

1
• 

1
. crı ıc;ın ele kafi , ıı .. ,,. . ( 1 1\ l' 

~ ı~ t" etırıde · ı .. gelen Jıu,lula· 
r 1 'lll t n. lı'ak 

lıtit'İ I nl•a• I ' tutun elhi evi 
• ~!! lf'er 1 ~. ı 
lıtıtı l"t' rf.,. .. r 1 e••ıl, Rnsyıula-

un1ı, oı:Jontlrruıek lüzım ol· 
• r ll l\[ · emlekcttcki 

• FlortD iO . • AJtm L~ -

• KrooÇek. 8:d, •Banknot 266 
• Şill.D A vua 23 

Ç4,;.t<LER Yapılacak şenlikler ~ımdiye kadar mek istoyorıız.,, dediler. 
Arnavutlukta görülmell'JŞ derecede Başvekil Celal Bayar A tatürk'e ce-

• LAOClra 623.- • Vlyana 

• NayYorll U,8010 • JıladrlO 

i,232.; 
l:J.6~ 

ı.~ 
bilyük olacaktır. Bayram sekiz gUn vap verdi ve dedi ki: 
devam edecektir. Arnavutluğun milli "Atatilrk, ben Türk-iye Cumhuriyeti 
marşı ilk defa olarak bıı şenliklerde inkılabında si.."'in ve Trıymctli arkada§· 
çalınacaktır. 1kametg0.h:ııdan gayet lannızm bcııi bildiği adamım. Ata • 
ender olarak dışarı çıka.1 kral Zogll, türk, şimdi tccssils etmiş olan Tiirki
şenlikler esnasında balluı• kal'§ısına ye Cumhuriyetinin ilerlemesinde ga
çıkacaktır. ymıizin d6 110 olduğunu çok iyi anla

•Parti ı?3602j • &rU.D 

• lılllbt 15,227:> a VarfO"ll 4,2325 

• BrtlkMI 4. 7179 • Budapeote 4,002:> 

•Atına -71~90 •BUia .. ıos.ı::m;; 

•Ceıı•Tn 3.4691 • Be.lgt'&O 5' 59:> 

•Sotya 642'00 • Yokotıama ı!.75jj 

:!318 
• AmıterdAm l.4481 • :wo.ıron 
•Prat 22.79'27> e StoJdı.,))DI 3,ıtSl 

ESHAM 

A.oadolu 2tı80 • Çlınetıto 11 60 
1f Banka.sı U sol fŞlr. Hayı1Y -

Reji 1 60 Uerııu BıUık 115 

Bir hiristiyan kızla kralın evlenme- nııf adamım, arkada§lanm d.a böyle. 
sini hoşgörmiyeceği zano1edilen efkp... "Size, affedersiniz bent mazur gö
rıumumiyeyi ha.zırlaram!< maksadiyle rüniiz, yalmz size değü, bütün Türk 
uzun zamandanberi faallvct g5steren milletine benimle çalı§Otı arkad~7a,. 
hilkiımet erkanı, bu §e:ı.1ikler arasın- rımla hemfikir olc,ro,k .roz 1.ICriyorum. 

1 
in aln ali için ~öy· da kral Zogunun nişan!Rr.dığını da a- T.i Bilyük Millet Meclisi huzurunda ıaı. - stlkrazlar - rahvltl•r -

lıükiuııete, a:.ker er • ıvu T.Hor. ı ıcıeııuD baliye ilan edeceklerdir. dığımız teahh!U'leri muooffGT.iyetltJ 

le yazdı: k J 
1 
aı.kerleri • • • Ti 15 20 rramnJ yapaca.ğımı::c. kanaatimiz OOTdır.,, 

u do"nen fır a arıı , • • • • o a ..... um 1 Pi B U . R r-· h Ata ··uuraya . ...... 409:ı gosu unun 7.erme e"'ıcum ur -

d 
. yarı çıplak, aç "e • • • m LS•O • AoAdolo ' ay yare yan U\ Ce1 soğuktan oıımu~, . ,, • Ergeni tJıUk 96 7;, AıJadolu n !&O ıo ı.urk Al Bayar'a. ve bUUln hazır bu-

pejmürde bi~ Jıald1 e~J~. >aradan elli s. a:rıurum 10075 -"""°'11 m 402J (Ü$tyanı birincide) lunan hUkfunet erk!nma 1.e§ekkUr ve 

1\
1' kendı top a ıı;ı 1 • tatık.DahID ıı-tı 50 vıımeutl" 4o.ıo b"ın lira 15346 numaraya "1kmı§tır. onlnr i"in muvaffaldyet temenni ettL •~· . . ~ıcak tuta· T :; 

b
. . "te<"a,·ız lıa~ta) a - . • ıı..--·------------ı Sonları 46 ile bı"ten numaralar ikişer ---------------
mı mu Ha tahane elbıse.sı 

cak gömı,.k yaptı· 
1 

ııt.1 1 .. tanbutdan G u·· n 1 u·· k lira amorti alacaklardır. 
bulanıaclı~ı ıaruan ar

1 
a k-lıa .. ıalıane o ~ Büyük ikramiyenin talililerinden 

.. )· 'k er ere - 17 d" M Turk ah:ısı te< .ırı RADYO biri ya§mda Şükrü ur. aıpuççu 
elbisesi yaptı. . ~ .. ece:ıi, öl· ]arda Emiroğlu hanında bir trikotaj 

Florans t"oğnk hh.ır ~::t;ııın yatağı Programı fabrikasında çrılışmaktaCdır. 1 'k . 
ınek üzere olnn ır · . kları buz Dün bayi Tek koJ1u ema ı ramı 
v:ınındn iıli. lfa=taıun &) 8 ötle noeriyatı: Saat 12,30 PlA.kla Türk ye çıkınca doğruca fabrikaya gitmiş, 
gibi so~uk idi. k su musikisi. 12,50 Havadia. ıs.o:s MulıteUt pi~ içeriye girince makineler başında bu 

l 
L. • 1ıe111en sıra 1 b 1 · } • · b ak .Nefer len en nırıne r negrlyatı. 14 son. unan ütün işçi er ış ennı rr ıp 

şi"esi . getirnır. .. ini s(i~· ledi. Ve; kcr~a ~ Akp.Dl neşriyatı: Saat ıs,so Plt.kla dans çantalarını açmağa koşmuşlardır. 
lı;Hetle gUrclü ki nefer doktorun ıznı mıalklsi. 19 Halk ıarkıları: osınan Pehlivan Cünkü işçiler biletlerini Cemalden al 

. 1 . b. ıoey yap· . Ş k . olına\.·mca hastalara ııç ır ! .. tarafından. 19,30 Radyofonik dram· 20 Suat mış bulunuyorlardı. Cemal Ü rü ıs 
mak ~alilıiyetini haiz olmadıı;ınt soy• Gün ve arkadll§tarı taratmdall TUrk mum. mini söyleyince genç i~i yerinden 
liyerek rccldetti. .. .. kisi ve halk prkıl&n. 20.SO ömer Rıza tara. fırlamış, biletini çıkarıp bayie vermiş 

Floranstnn daha mütaa ıp du::un· fmdan arapça s6ytev. 20,45 &yan Muzaffer tir. 
celi bir kauııı olsaydı, neferin ce' a: w arkada,,ları taratından Türk mua!ldsl ve Şükrü üç bin lirayı alınca Cloğru 
hına hiddetlenirdi. Liikin dii~ündü kı halk oarkıları. (Saat ayan). 21,16 Ork..ır&. bankaya gidip yatrrmıştır. 
neforleri haı;tanın oi:r.amları~a.n~rcde 

22
,115 Ajanll ve bora& haberleri ve erte51 gll, Diğer bir talili de Bahkesirde Kep 

olsa hürmet ettirmek daha ıyıdır. O· nün programı. 22.so pıA.kla sololar, opera ve sut nahiyesinde oturan Nafizdir. Is 

· · bilha·sa kendi gitlerek dok· operet p---ıarı. 23 son. tanbula gezmek için gelen Nafiz bi 
nun ıçın . . . · al· _::,::_:_:: ... .:.:.ı.--------=-==-d cak bir fışe su ıçın eınır fotini alırken bir defalık için aldığını 
tor an an TEPERAŞr.iDA şF.HtR 'J1YATROSU söylemiştir .. Fakat tali kendisine gül 
dı · · O" \M \"E Pll'ES KISMI · .. . · deki ameliyat yırnı 111• " müş, iic bin lira kazanmıştır. 

18.>1 se.ne:.ın k farklı idi Kloro- 12 • 11 • 937 cuma Bakalnn bileti bir defalık mı ala 

cİ asırdakır~dc~~r;~niihim k~fi henüz llll~'ıl\111111 gtınU akııanır saat 2o~c cak/ 
form ve saır }<'Jorans hu zayallı- da: ll!Panyol bahçelerin O 'k b I 
vuku hu manıı,. · . aıııelh atlnrma ~ k " da K 1 

"tr lll 11~ de pıuesl 8 perde. Ya n ı i in lira Ortaköyde ncir o 
)arına ,e · zan Jozc Fettngadln:ı. agın oturan Lcviye çıkmıştır. e 

ı)~rın. ıstıra~en kahramanlıkla taham• 
111 

d~~Ume eden: M. Fert §İdeye bu sabah dokuzda devam edi 
ııç tıtreme) k' hu hakikaten takah ..... 1ecektir. ı 
mül ediyord~· 1 ·di llllOlll --------------
he§0eri1n fe,·~ı:~~ejıiç. şikayet:-iz kc~ili- E~l\l ı• n.\NS~ ~=~s:ısın 

n arın az L 'ki o kadar müt· ŞEHlR TtYATROS 

Z 
ın taz}'I 931 tllrıhte cumo gUnU aıq,a 

yordu. aman ,'zitecle hemen ko· 12 - 11 - • (Ateşb&:eğt) 4 perde. 
hi§ti ki doktor~ar "ı·apı,·orlardı. Flo· mı 11aat 20.-so da. cuıne eden: K. Neca.U 

d 
tı,·at ) J Yaznn: :Molnlll'· Ter 

;;u,.lar a ame · J ,·ata7'ın etrafı· 
" > • • kac ar. . " 
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te! .. lifioi knhul etti . (Ar'lrosı var) 

Limanda 
llUGt)N GIDECF..K vAJ•tmLAR 

Saat Vapuru adı GltUğ-1 yol 

8,30 Kocaeli Mudanya 

J9 Seyyar Karablga 

10 1n5nU Mersin 

BUGtJN GF.LEOXK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Geleceği yer 

16,115 Uğur Karadeniz 

6,80 Mcraln Bandırma 

& Seyyar Knrablga 

8,30 Slldıkzııde :Mershı 

Vltol şirketi kasasın
daki paralar 

Vitol ismindeki şirketin knsasın 
dan yedi sekiz ay kadar evvel on üç 
bin 771 liralık bir açık görülmiiş, vez 
nedar Yani sorguya çekilerek tevkif 
olunmuştu. Bu işin duruşmasına dü? 
asliye ikinci cezada bakılmış. şahıt 
ler dinlenmiştir. 

Şahit olarak dinleneııler arasında, 
şimdi vezneyi vekaleten idare eden 
Joı:ef şunları söylemiştir: 

- Ben kasayı teslim aldığım za 
man açık 6 bin kiisur lirn idi. Şüphe 
üzerine hesaplar tetkik edildi ve ye 
kun 13771 lirayı buldu. 

Suçlu Yani vakayı tamamen in 
kar eden•k, büyük kasanın on!!htnrı 
nın kendisinde bulunmadığını ve pa 
radan da haberi olmadığını söylemis, 
vekili de kefalete rapten tahliyesini 

istemiştir. 
Mahkeme bu isteği reddederek du 

ruşmayı talik etmi~tir. 

Yeni açılacak 
demirgollarımız 

Ankara, 11 (Telefonla) - Sivas - ' 
~ 

Erzurum - Kafkas hnttmm Sivas. 
Divriki kısmı ile Çctlnkaya - Mala~' 
ya iltisak hattmın işletmeye açılma; 
ve Diyarbekir - Irak - Iran hatıarmm 
temelatma törenleri lld glln sonra ya. 
pıla.caktır. 

Törenlere davetlileri götürecek olan 
husu.si tren yarın (bugün) saat 16 
da Ankaradan hareket edecektir .. Da
vetliler arasında Sivas, Malatya. ve 
Dlyarbekir mebuslnn da bulunmakta
dır. 

Vekiller heyeti dün 
toplandı 

Ankara, 11 (Telefonla) - Vekiller 
Heyeti bugün (diln) ~ekil Celal 
Bııyarm başkanlığında, saat 16 da 
toplanmI§Ur. 

Toplantı geç vakte kadar devam ct
ıniş ve muhtelif meselel<'r ür.erinde 
görüşillmüştilr. 

Yunan ve Bulgar Kralları 
Londrada göru,ıuıer 

Lonclra, 11 (Hususi) - Rits ote • 
linde ikamet eden Bulgar Kralı Borls 
ile Yunnn kralı karşılaşmı§lardır. Bu 
Kingam sarayına davet edilen kral· 
lar, İngiliz kralı ile birlikte akşam 
yemeği yemişler ve uzun u:.adıya gö
rilşmUşlerdir. 

Antakya patrını Parlste 
Paris, 11 (Hususi) - Antakya. pat

riki Kardinal Tappuni Pıırisc gelmig 
ve hükllmetin misafiri olmuştur. 

Bu münasebetle gazeteler kardina
lin cvveldenberi Fransız dostu oldu -
ğunu yazıyorlar ve bu ziyaretin Su
riye ile Fransa arasındaki mUnnseba
ta. daha dostane bir mtı.hiyet verece • 
ğini kaydediyorlar . 

Karısı ve kaynanasını 
yaralayan 

Eski polis memurlarından, Burgaz 
adasında oturan Avni, bir müddet ev 
vel kıskançlık saikasiyle, kansı Fat 
mayı ve onu teşvik ediyor zannı 
ile kaynanası Makbuleyi on beş san 
timetre uzunluğunda kırmızı saplı 
bir çakı il~ sokakta kovalayarak vur 
muş, her ikisini de muhtelif yerlerin 
den yaralamıştı. 

Mevkuf bulunan Avninin duruş 
masına, di.in asliye ikinci cezada b.;-ış 
lanmış, Esma, Hrisos, Miltiyadi ia 
mindeki şahitler dinlenmiştir. 

Avni, Esmanın aleyhinde göziik:en 
bu ifadesine karşı: 

- Şuuruna malik değildir; deli 
dir, ifadesini kabul etmem; demiştir. 

Duruşma g,.1meyen şahitlere tebli 
gat yapılması için başka bir güne bı 
:rakılmıştır. 



Şanghay'ın düşmesine rağnıetı 

Roma anlaşmasına karşı 
Çinde harp daha 
yeni başhyorm~. 

Şanghay 11 {A. A.) - Nenkin fi 

Sovyetler devletleri mücadeleye davet ediyor 
Japonya Çini, Ala manya ingiliz ve 
Fransız rnüstenılekeıerini alacak, 

ita lya da Afrikayı tekrar 
taksim edecekmiş 

• 

den buraya gelen haberlere göre, Çin e 1 r h ita r 
hiikumeti Şanghayın düşmesine rağ 
men şiddetle mücadeleye devam az ve ,, 
mindedir. Çin askeri makamatı har b i r c ev Sr 
bin daha timdi ba§lamq olduğu mü _:.il} 

taleasmdadır. (Üsıyanı ! ~~ 
Japonlar uker çıkarıyor hitapla Türkiye reiaicurnhuf'J ti 

Şanghay 1 1 ( A. A.) - Çin ka le kendisi batta oldu~ · , 
rargahı umull}isinin bir tebliğine gö Türk milletinin hükumet~; 
re, üç Japon nakliye gemisi Bzufung rindeki müeaair ve devaJ1lh.1 ~ mıntakasma :ısker çıkarmııtır. nu hatırlatmq, yeni baf"'~Utt 

F udah atq tilh arkadqlan namına Mi · 
l\foskova, 11 ( A.A.) - Tas ajan• 

sı hi1ıliriyor: 
İzvestiya gazetesi, İtalyan - Japon • 

ı\ iman blokunun kat'i olarak te§ek· 
külü miina ebetiyle "mütearrızlarm 
iuif akı" ba:.lığı altında ezcümle diyor 
ki: 

Üç tarafJı muka\'clenin antikomü· 
nist etiketi, iki taraflı Japon· Alman 
muka\'elesinJen daha az ikna edici 
mahiyett~dir. ''Enternasyonal komü
ni4" e karşı anla~ma, bizzat bu anla§ 
maya İ§tirak eden] er taraf mdan doğ
rudan doğruya Sovyet de,·letine karıı 
hir anlaşma olarak tef ir edilmiı ol· 
tluğu gihi, İtalyanın iltihakı da onun 
~ovyetler Birliğine kar~ı planlar ih· 
zarına i§tiraki manasında tefsir edi
lebilir. 

Fakat ltalyanın bu iştiraki gösteri
yor ki, yalnız So\'yetler Dirliği rnev
zmıbahis <leğiJılir. Filhakika, herkes 
göriiyor ki. So\'yctlcr Birliğine karıı 
bir harp lıazırhğmcla İtalya - Japon• 
ya ve Alınanyanm yardımcısı olamaz. 
İtalyanın Sovyetler Birliği ile miişte
rek hududu voktur ,-e ondan mütead
dit de\'letlerİe ayrıluıı~tır. İtalyanm, 

iman - Japon ınukaHlesine iJtiha· 
kı i terken ve hu mukavelenin aktin· 
de hu kadar hüyük bir faaliyet ,.e sü
rat gösterirken, Sovyetler Birliğine 
karfı miiltefik kazanmak gayesini ta· 
kip etmediği a.,ikarclır. 

Gerçi, Roma mukavelesi hiç 1Up
lıe iz Sovyetler Birliğine kat'§ı gayri 
do tane bir hareket te kil etmektedir. .. 
Fakat işin bu cccpheai mukavelenin a 
meli mana mı izah edemiyor. Muahe 
de, şimdiki heynelmilel vaziyette, yal 
nız ı;u manada mütalea edilebilir: İ· 
talya, Afrikayı tekrar teni etmek, Al
manya da İngiliz ve Fransız müstem· 
lekelerini ele geçirmek istiyor. Al· 
manya ve İtalya hirJikte Avrupa lıa
rita:;mı değiştirmek İiltiyorlar. Japon
ya da Çini İ:.;gal peşindedir. İtalya 
Hahe~istanı, Almanya Re». mmtaka
sını, Japonya da l\lançury131 işgal et
tikten ve hu üç devlet bir sıra beynel· 
milel muahedeleri bozduktan sonra, 
şimdi hiitün <Hinya önünde bundan 
sonraki ayni tarzda hareketleri i~in a
çıktan a~ıga anlaşıyorlar. Romada 
i~z.a edilen ve ikanın garip bir cep
~ıesı daha vardır. Bu ,·esika, her şey
den evvel hiç şüphesiz bilhassa Ak
Clenizdeki Fransız ve İnigliz menfaat
lerine kar~ı olan İtalyan - Alman te~
riki mesaisinin en rnüshet bir fekli 
(lemektir. Romacla mukavelenin im· 
za!!ı giinlerinde beş Alman lıarp ge
misinin İtalyanın Gaeta Jimamna git
mesi, tesadüfi bir §ey değildir. Ye
ni üç taraflı mukavelenin miihim ,·as 
fı, i~tirak etlen üç de\'letin taarruz· 
kar hareketleri için hir telif merkezi 
ilıdasmı clerpi~ <'tmesidir. l\fcnuu
hah olan ~ey, İtalyan ordusu İspanya
da 'P. Japon orcluQn Çimle harekette 
olduğu ~u anfla, İtalyan, Japon ve 

B. Falk Kur doDlu BUkr•• • 
gidiyor 

Ankara, 11 (Hususi) - lktısat Ve
kaleti müsteşarı B. Fa:l! Kurtoğlu, 
Romanya ile aramızda Yc\l ılacak tica
ret anln~malarını mUza1<ere etmek ü
zere bugün BükrC§e ha.r~'rd etmiştir. 

P. T. T. da nak:l.er 
Ankara, 11 (Telefon?:ı ı - Ankara 

P. T. T. Merkez müdürniğü muhase
beci i Hidayet müdüria~ muhasebe 
şetliğine, yerine de Trıbzun P. T. T. 
müdür muavini Mevlut, A~ana müdür 
muavinliğine Tokat mÜl')ÜIÜ Sami ta
yin edilmişlerdir. 

Alman erkinıharhiyeleri icraatlarının 
telif Ye tanzimidir. 

Bu suretle, Roma mukaveleei te i
rini beynelmilel hayatm en miitene\'• 
vi cephelerinde gösterebilir \'e buna 
bi9aen de barı m muhafaza mda men 
faatı olan hütiin ele' letler tarafından 

mües~ir bir mücadeleyi i~tilzarn eder. 

ltalyan Ccı·ap Vermiyor 

Roma, 11 ( A.A.) - Y abaucı ga
zete muhabirlerine yapılan toplu bir 
beyanatta. So\ yet nota ına cevap vc
rjlmiyeceği hildirilıni§tir. 

Şanghay 11 (A. A.) - Japonlar si huzurunda aldığı ~hütlet' 
i~e hala Nantao.~ .. müdafaa eden Çin vaffakıyetle bqarmak hu•" 
lıler arasında butun gece fasılalı su kanaatini arzetmiştir. ~ 
r:tte bilha~sa ağır makineli karıılıklı Celal Bayan yakında~ . t~ 
tufek ::?.teşı olmuştur. Japon hatları yahut it üzerinde kendi•• ıl~ 
halen Yangtseden Guayuna kadar u bulunmuf olanlar pek iyİ j~ 
zamaktadır. yeni bqvekil bilhassa devle~ i 
SİLAHLARINI TESLTh1 ETTİLER d ·ı .. .. hemmiyetıll.., e ven en sozun e rde V' 

Şanghay, 11 (A. A.) - Nantasda dir eden insaniardarıdır, ale ~ ~ 
kalmış ol~n ~ütün Çin ~kerleri, bir caatlerde bile lir takım res1fl1 l 
avuç fcdaı müstesna olnıak üzere, ki- ah' 1 · · '"da · maslahıtl•'ı.r-r.J 

ltalyadan ingiltereye bir h1tap 

italya '~kimse gafil 
avlanmaz,, diyor 

. • s ıp erının ı reı •b' ,.eJI' 
milcn sılahlannı teslim e\~erek gecele- atlatma ve güo kazanma gı 1,,It 
yin Fransız mıntakasma geçmişlerdir. ler ve tabirlerle ifade edilen • 
Son muharebeler Japon obtislerinin çı- suJlerinden hC'§lanmaz. . "rı'-
kardığı dehı;ıetli gUrültUltri ve açtığı Onun için Millet Meclisi -~hıl 
alevlerin ışığı altında vukubulmuş - i§ programı olarak bir çok ~~l 
tur · me~ ... altına girerken bunları~. t 

lngiliz, Başvekilinin 
Romada niçin tenkit 

sözlerini 
ediyorlar 

Şanghay, 11 CA. A.) - Şiddetli bir kanlara ve vasıtalara gore -ı..cl 
bombardımana rağmen Nantao'daki Je tahakkuk edebileceğine f3l .. 
Çin kuvvetlerinin ekserisi mukavemet · b 1 d ... · h · d'r -" nı u un ugu şüp esız ı · el ,.-, 
etmekt<:dir, fakat takribe"'.l Uç yUz ka- Bir hükumet programın 1~11 dar Çin askeri silahlan:ıı bırakarak cak tatbik kabiliyeti de buncw 

Roma, 11 (A. A.) - Stefani ajaruıı 
bildiriyor: 

"lnformazione Diplomatica,. apğı
dald notu neşretmiştir: 

Roma mesul maha!ili, 1ngiliz bat
vekilinin, Londra belediye reisinin ta
yininde söylediği nutku tebarüz ettir
mektedir. 

Bu mahafil, evvela, şura.ısını kaydet. 
mektedir: 

Dünyanın hiç bir tar:ıf mda İngilte
rede olduğu kadar fazla. beyanatta bu 
lunulmaz. Denebilir ki hcrgün beya -
natta bulunulur, bu beyanat, her za
man yerinde değildir, hatta bazan m
nr dahi verebilir. Bu beyanatları, 

hUkfunette olanlar yapa..·, evvelce hil· 
kfı.mette bulunmuşlar y.ıpar, bundan 
sonra. hükfunette bulunaca:idar yapar, 
mebuslar yapar, lordlar yapar, az çok 
mUna.sip bir fırsatta m~ul veya gayri 
mesul zevat yapar. Buna mukabil, 1 -
talyan hattı hareketi, aı söz söyle • 
mek prensibinden mülhemdir. Mesul 
eefler, tam bir senede v~ husmi şera
it altında iki veya azami üç umumi 
beyanatta bulunur ve rulı!ete İtalyan 
siyasetinin umumi dir?.kt.iflerini bil
dirir. 

Bu cihet bu suretle ta.~-rıh edildik -
ten sonra Roma mahafilı diyor ki: 

B. Chamberlain, Bertin - Roma 
mihverinin zayıflamasını lımit etmek 
ve buna. inanmaktan ve binnetice bu 

unsuru yok telakki eylemekten vaz -
geçmiştir. Esasen mualti:ilfta bulunan 
meselelerin bir hal suretit.e raptı arzu 
ediliyor ise bu mihveri aazarı dikka.
te almamak manasızlık otur. B. Cham 
berlain, İngiltere hükfımetinin, dahili 
rejimleriyle alaka.91 olmaksızın Roma. 
ve Berlin lle anlaşma arıu eylediğini 
tekrar etmiştir. Fakat bu beyanatı ter 
barilz ettirmek lazımgetir. Zira, bu 

denilen dcvletlehe yol a~mışırrrrrriiii 
denilen devletler mahafilinde geniş 
fa.kat daima doğru olmı;ran tefsirlere 
yol a.çmıış bulunan fak" t neşredilen 

tek metinle gayesi ve h•ıdutları ta -
mimiyle tasrih· edilmiş hulunan Roma 
üçler anlaşmasının imza.s:nın ertesi gil 
nü yapılmıştır. 

Nihayet, Roma mahafıli. İngiliz 

Başvekilinin yaptığı siyasi tezahürler 
de mantıki direktifler oiduğunu na • 

zarı dikkate alarak, 5u dUşüncede 
bulunmaktadır: Faşist hükumetinin 
daima tercih ettiğj usül olan normal 

diplomatik yol ile göril!iO"elere başla
makta ve bir anla.sma iır.7.a edilmekte 
gecikilmemelidir. Aksi takdirde bil -• 
tün bu yapılanların kar,şıdakileri klor 
formle uyutmak gayesini takip ettiği 
düşünülebilir. Halbuki bu, yanlış bir 

hesaptır. Çünkü hiç kir.ısc klotf orm -
la uyutulmıyacak ve som·adan gafil 
avlanınıyacaktır • 

Fransız mmtakasma girmişlerdir. bir şey değildir. Bir 
ÇİNDE BİR GAZETE~ ÖLUÜ Yalnız bir nokta vardır_: ele 
Şanghay, 11 (A. A.) - Reuter ajan metin program ıeklinde ıfll ·"/: 

sı muhabirinden : taahhütlerin. icra safhasınab ~~ 
Daily Telegraph gazete~inin muha- çin ekseriya bütçede yer u 

biri B. Pembroke Steven!, bu sabah zrmclır. . .... k 
Fransız mıntakasmda J{iin bir nok- Gelecek yıl bütçesı Buytı re 
tadan Nantao harekatını taras5ut e- Meclisine mart iptidasında '19 
derken mitralyöz kurşunlarının isabe- ve meclisce tasdik edilerek 
tiyle telef olmuştur. ziranmda tatbik mevkiine ko; 

tır. Onun için Celal Bayar b~i 
Orman U. M. nakil nin meclise vereceği 1938 "'J 

hası hükumetin millete karşı 
ve tayinler aldığı taahhütleri ifa e~e~ ~ 

Ankara, 11 (Telefonl.ı) - Orman dan en mühim ve amelıg hır 
Umum Müdürlüğünde ycıı.iclen şu ta- caktır. :ti,. ~ 
yin ve nakiller yapılmıstır: A~ .. ~ 

Antalya orman mühendisliğine Sup - , --.-,,--/(----- dOİ 
hi, İnegöl Orman mühenô.ısliğine Mus ngl Z 1 a/1n8 I 
tafa Işık, Umum müdüıjük mühenais yürüyen bir ad8 ; 
muavinliğine Orhan, Zing~l mühendis Londra, 11 (Hususi) _ ~il' 
liğine İnegölden Baha Ka!"adayı ve Nu bllur ..... 

yük Harp maktullerinin . de , 
ri Az.rak, Boğazliyan m..Uıendis mu - tebcil için yapılan mer:ısıI%1,, /, 
avinliğir.e Raci, Çanakhll•ye Turgut, n.aJlı> bulunmuştur. Ve ilci dakiı- ~.!> 
İslahiye mühendis muavu.liğine ŞUk- ~f :?ııf""'.ı vt sükUt muhafaza edildib 
rü, Pa1.arcık mühendis ı.ouavinliğine J< 

damın biri 5u suretle haY L .. ıı~ 
Asım, Gölköy mühendis muavinliğine "Bütün bunlar, riyadan (iP' 

İz7.cttin, Dadaya Tevfik, &rmeneka Su 
· İ "h d §eY değildir.,, rfi.J 

rurı, sparta mu en isiığine Salih, ''Siz kat'i surette harbi Jı ,d', 
Elmalıya Hüseyin, M. Kemalpaşaya sunuz.,. Polis memurla.:• bil ~ 
Mehmet. hmirc Cevat, Afyona Aptul- . ~tıJ1" 

iıU>rine atılmışlar \'o suı-• 
kadir, Osrnaniyeye Fikri, Bolu orman elile ağzını kapatmıştır. . ~ı 
mektebi muallimliğine }"erit Şevket, Bu anda adam, krala. yırw~~ 
Adapazarma Hakkı, Karasu.va İsmail, kad ,}ft .. ar mesafede butu•un 
Tokata Şevket, Savsata Rıza, Hopaya doğruca hükfıriıdara doğrll 

Franko lngiliz plilnını 
kabul ediyor 

Necati, Pazara Macit, Çoruma Şchap, istiyordu. ~'-
VaJµıkebire Turgut, İspire Fazıl, Po- gır. 
sofa Avni, Ardahana &idr Sıtk, Ber- Sarıgerde ya~~~ 
gamaya Ziya, Taşköprü:;e Osman Şi- Diln gece saat 1 de Sa..~~~1 f 
nasi, Tefenniye Mustafa Nazmi, Bur- köyUnde bir yangın olret.:I• ,ı f 
saya İbrahim, Kurtkırığma Eşref, 1- tebi yanmıştır, ateş det~ 
çele Şerafettin, Boluya Sami Kadıncı- tişen itfaiye tarafından ı;OJl ü 

(Üslyanı Birincide) 

Kon.~olo.~luklar K.urulma.~ı 
Kararla~ırıldı 

Londra, 11 (.A.A.) - Haril'iye ne-
• zaretinden a~a~ıdaki re mi tebliğ neş· 
rolunnıu~tur : 

Biiylik Bri~.ınya lıükiinıetile Gene
ral Frankonun idaresi altmcla hulu
nan topraklardaki makam~t arasında 
daha memnuniyet \'erici bir tema ı 
tesi:; ederek her iki taraf toprakların
da kar~ıhklı olarak tehaalarıııı ''e 
menf aatlarini korumak için Büyiik 
Hritanya lıülrnınetinin Salaınanka ve 
ya diğer bir ~t>lıircle otunnak iizero 
bir memur ~öndermesi ve huna mu
lr.ahil İnııdliz lıükiunetiuin <le Londra
ya Frankonun bir memurunu kabul 
etme~i tekarrür etnıi~tir. 

Bundan ha~ka ~ayıları ınahtlu t tli· 
ğer bir taknn tali memurların da ta
yini kararla~tırılnu-;tır. Bunlarm o
turacakları yerler iki taraf arasında 
teshit olunaacktır. 

Hu memurun Lonuraya kabulü ğa Şahap. tUr. ty 
Frankonun idaresi altında bulunan Yangın hakkında za.bıtacS 
topraklardaki ınakaıııatm tanmnıa:;ı· Amerlkadakl nUmayl.lerln kata girişilmiştir. 
m katiycn lazaınıniin etmediği gibi bJ 1f 1 ,ıl 

r ne ces Harici Kısa H•... 1. iki taraftan lıiç hiri diğerinin ınemu- .,.... 
runa diplomatik t1alitlıiyetlcr venni· Londra, 11 (Hususi) - Eski kra - ~;: 
yecck \'e keneli memuru için de böyle lın Amerika seyahatini tertip eden Roma, 11 ( A.A.) - Y ~ ~ 
salahiyet verilnıesini bekleıniyecek • Bcdeaux bu teşebbüsüniır. Amerika.da • Yugoslnya sivil ha''11' ~ 
tir. yandırdığı menfi cereyan dolayısiyle, törü J ovano\'iç tayyare ile ~"} 

Kata/on ya Rei~i Parisc mensup bulunduğu şirketın idare he- Paris' c ge:mi~tir. Yeni GoıJ7, 
Gidiyor yeti azalığından istifa etmiştir. re istasyonunun açılı§ pıt ./ 

Jcrpigııan, 11 (A . .A.) _ Katalon· Mallımdur ki, bu şirktt. Amerikan lıa7.ır huJunacaktır. ~ 
sanayiine yeni bir sisteo getirmiştir. • Kudü te Reuter aJ·aıı§J ya dcdcti rei,-i Company tayyare ile 11 

Uarsclonadan huraya gclnıi~ \'C tren· Bu sistem işçi sendikaları tarafından mm camları mücavir bir 
1 
,lJ 

T l 1 
daima tenkit edilmi3tir. dan asa•.:uıa sıralanmı~ bu ~ f.~ Je Pari~c gitmek iizerc cu ouııc ıare- ~ - ır 

Fakat, Bedeaux 'nin i~tifası ile şir otohiislerine atılan bonıbllfl ~ ı 
ket ctnıi~tair. ı ı' 

ketin eski mesaisinde h\~ bir değişik- yüziinden parçalanmıştı•· {• 

Pariste bir nümayiş 
Paris, 11 (A. A.) - Mütarekenin 

yıldönümü milnasebetıyle C'hanps 
Elyssees'de asker geçit rı~smi yapar
ken '' Kahrolsun iki sene askerlik, ses
leri yüksemli§ ve bu se.>~eri "yaşasın 

lik olmayacağı bildirilmektedir. ağır <1urette yaralanmı~ur· ~ I 
• Londraila Bulgar kr•111ıJIJ' vekiJ Chamberlain tarafıll ,,,_, ordu,, sesleri bastırmıştır. 

. Bir müddet sonra da. kavga çıkmış 
ve polis birkaç ki§iyi tevkif etmiş -
tir. Bu tevkif edilenler oonradan ser
best bırakılmııtır . 

• 

lan ziyafeti bugün ava~.~~ 
]onlarında kendisiyl*' g~~ 
tiyle iade etmi~tir .• Ilu ınil ~) 
saat !ÜnnÜ§ttir. (}.. 



QANKAYA 
~Yi 

Ayvalık postaları 
Şimdiye kadar tstanbuldan salı 

ve cuma günleri saat 19 da kal
kan Ayvalık postaları 13 ve 1~ 
kinci teşrin tarihlerinden itibaren .... 
tstanbuldnn çarşamba ve cumar-
tesi günleri saat 15 de kalkacak

lardır. 
Bu postalara kalkış günleri yU~ 

alınmıyacaktır. (7613) .. 

ŞiŞLi ŞEBEKESl 

No. Yollar ilk Son 
kalk~ kti.l/..,"1§ 

Şişli - Tünel 5.15 23.40 
Tilnel - Şişli 6.33 24.00 
Şişli - Beyazit 7.15 23.00 
Beyazıt- Şişli 7.55 23.45 
Harbiye - Fatih 6.15 23.30 
Fatin- Harbiye 7.00 24.15 

10 

11 

12 

12 A Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 
Hamiye - Aksa.ray 7.20 23.55 
Maçka. - Tünel 19.50 24.00 
Tilnel - M.a.çka 20.11 23.40 
Maçka - Beyazit 6.25 2s:20 
Beyazıt - Maçka 7.10 24.05 

l6A Şi§li (depo)-E. önil. 6.15 7.00 
~ Eminönü - Maçka 6.45 20.00 

Maçka - Eminönü J.20 19.30 

ı 17 Şişli - Sirkeci 7.00 19.30 
Sirkeci - Şi§li 7.30 20.05 

Mec. köy.-EminönU 6.45 18.30 
EminönU-Mec. köy. 7.20 19.00 

E
•-••••--.. ı 18A Taksim - Beyazıt 7.20 20.20 
f A~keı f Kıta- Beyazıt-Taksim 7.52 20.52 

19 Kurtuluş - Beyazıt 6.15 23.10 

tı ilanları Beyazit - KurtuIU$ 7.00 23.55 
19A Şi§li (depo)-E. önU 6.05 7.05 

EminönU-Kurtuluş 6.35 19.35 
Kurtuluş-Eminönil 7.05 20.05 Beher tonuna biçilen ederi ıı lira. o.. • 

Jan 1600 ton 'Linit kömürünün Kayse.. 
ri Tanrare Fabrikasının deposunun i- 22 
çinde teslim edilmek suretiyle kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
edik.n bedeli 17600 lira olup ilk temi. 23 
nat parası 1320 liradır. İhalesi 19 -
11- 937 cuma günü saat 15 droir. Ek- 34 
sifüneye gireceklerin 2400 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 lincü maddelerinde istenlleİı 
belgeleriyle birlikte teminat ve teklif 32 
m~ktuplarını ihale günü en geç bir sa. 
at evveline kadar Ankarada. M. M. Ve. 33 
kAleti Satınalma Komisyonuna verme. 
ll\li. (572) (7408) 37 

BEŞiKTAŞ ~EBEKESI 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 
Eminönü - Bebek G.40 24.00 
Bebek - Beşikta§ 24.40 
Ortaköy Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 
Be§iktaş - Fatih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.05 
IST AN BUL ŞEBEKESi 
Topknpı - Sirkeci ~.20 23.20 
Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 
Yedlkule - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.45 23.45 
Edirnekapı-Sirkeci 6.10 23.10 
Sirkeci-Edimekapı 6.40 23.40 

Levazım amiıliği 
ilanları 

.-KURUN_. 
ABONE TARiFESi 

Mektepler için yetmiş beş bin iki yüz Aylılr 

1 aylık 
1 aylık 
l"ıDık 

TarUealııden Balkan tılrllğt lC1D a1da otus 
kuruı dl1§1llllr. Poata blrllıtııe S1rmlyeıa 

yerler. ayda yetmlt ~ kunıı 
a.mmedDlr. 

nırlLlyeııtıı IJe.r (I09ta merkedade 
KUBUNa abone JUllı:r. 

ri'-•le belli snatte Komisyona gclmelc. 9ı::."I:::::::::--····.-··--····-·· .. ··-·--"" 1 -· .................... ...... 
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1 - KURUN ' 12 1KtNctTEŞRlN 1937 

Şirketi Hayriyeden: 
Sayın yolcularımızın arzulan üzerine bundan böyle, ilanı ahıre kadir, 

cumartesi akşamlan Üsküdardan Kabataşa 23,15 te ve Kabata~n Uskü 

dara 23.40 ta birer araba vapuru kaldınlat.:ağr bildirilir. 

tnbl!larlar Umum MildUrlUğftnden: 

'' lnıtihanıa nıemur 
alınacaktır,, 

lıfaremis ınftlhakatında açık" ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alına 
~tır. İmtihan İstanbulda 30. 11. 937 salı günU saat 13 de Sirkecide inhisarlar 
memurin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin, aşağrdaki 
evsaf ve şeraiti haiz oln~ları ~erektir. 

1 - Lbkal Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "Fili veya kısa hizmetli,~ bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ...: 30 yaşıtıdan yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve 11azife üasınaa mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - Evi ahlak sahibi olmak. 

l!u be§ maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 

imtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap: Adadi mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasüp, faiz iskonto. 
2 - Hendese: Satıhlar, hacimler. 
Muhasebe: Usulü defteri ''ihtiyaridir.,, 
4 - Coğrafya: Umumi Türkiye. 
5 - Kitabet: Orta tahsile göre 
Not: 

imtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı müsbiteleriyle 
liç adet fotografla birlikte İdaremiz memurin şubesL'le müracaat totmelidirler. 

B - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında Ecnebi 
lisanına vakıf olanlarla muhasebe sualine doğru •.:evap verenler tercih edilirler. 

"7662,, 

MektepODOeıre, ~CClUlk veUDDeırn
ne, Okun onrektörrDeırDınıe 
Mektep kitaplarınızı almadan ••.. bir kere eıki tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ııfrayınu:. ilk, Orta, Li.e, Yükıek ve Meslek... Her okulun her 
sınıfı için, her clilclen, her türlü maarif neıriyalını bur~clan 
kolaylıkla ve derhal eclinebilirıiniz. 

Raıtgele yerden almanın ıonuncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilir.iniz. 

lhtiıaa hn yerele kıymet vermeli: (V AKJT KIT ABEVI) 
tle mektep kitapçılığıncla ihtiıcu lrazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her aorguya karıılık verilir. 
ADRES: lstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - lstanbul. Posta kutusu: 46. 

l"tanbu·ı . Belediyesi· Ilinla.rı · .·, 
--·-
Cerrahpaş~ hastahanesine !Uzumu o lan 8000 metre amerikan bezile 1000 

metre şilte yüzü açık ek~iltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 4110 lira bedel 
tahmin edihniştir. Nümunesile şartname si levazım müdürlrüğünde görülebilir. İs 
teıkliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 308 lira 25 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19. 11. 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encü 
mende bulunmalıdırlar. (B) (7462) 

Hepsine 1000 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında Kalenderhane mahal 
leıı.inin Bozdoğan keme: i sokağında 13-15 kapı ve 7 harita N. lı evin enkazı satıl 
mak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö11:ilebilir. İstekliler 7 5 liralık ilk temi 
nat makbuz veya mektubu ile beraber 19. 11. 937 cuma günü saat 14 de Daiml 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7 508) 

1 - İstanbul Ziraat Bankasında ay hk almakta olan İstabul Belediye ve Hu 
ausi İdaresinden mütejekkil mahalli İdare emekli ve öksüzlerinin 937 yılı ikinci 
altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmi.ihaberlerinin cevabı arkasındaki izahata ·göre silintisiz 
yazılacak ve fotograflı olacaktır. 

3 - Maas sahipleri yoklama ilmüha berlerini oturmakta oldukları nahiye mü 
düdüklerine tasdik ettirclikten sonra res mi senet, aylık oilzdanı ve nufus tezkere 
siyle birlikte ikinci teşrin 937 sonun kadar aid oldukları belediye şubelerine 

müracaatla yoklamalanru yaptırmaları il an olunur. (B) (7 542) 

lnhisarlar·U~ Müdü_rlüğündeiı: 
1- Şartname ve keşifnamesine tevfikan Muğla mastakil müdürlüğünde in 

!a edilecek Kara Barut deposu 2. 11. 1937 tarihinde eksiltmeye konmuı ise de 
talibi ~ıkmadığından ekı.iltme (10) gün uzatılmıştır • 

II - Keşif bedeli (2943,39) lira ve muvakat teminatı (220,80) liradır. 

III - Eksiltme 16. l ı. 1937 tarihi ne rastlayan salı günü saat (14) de Ka 
bata,ta levazım ve mtibayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler (15) kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar Umum mü 
dürlüğü inşaat şubesiyle Muğla müstakil m:.idürlüğünden alınab:lir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair 
vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası almaları 11 
zımdrr. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte münakasaya işti 
rak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle b:rlikte yukarda adı geçen Komis 
yona gelmeleri ilan olunur. (7655) 

Sahibi: ASIM US Ne§riyaı direktörü: Refik A. SevcngiJ 
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011 Katibe aranıyor 
IC •• 

Hft Usulü defteri, muhasebe ve daktiloya aşina yazısı düz~ün bir i u:: aranıyor. Almanca bilen tercih edilir. 
I;~ Ankara caddesinde Vakit yurdu ittisalinde \'akit proJ 8" 
:!· . . l .. t .. :: servı•une ace e muracaa . ~ ...... .... . ... ~~ s::·····-·· ... ······· ............... -.................. ·········-······· ··-·· r: •••••••••••• ··:: •• •:;-:: ::::a:::a=::::::=:m::::::::::::=::::-:::::r:::::::::-::::::ii&ı::::::r::::::::::::-· .. 

011dt 
lstaobul P. T. T. VIUlyet MüdUrlD~. uu:'. 
İdare Bendiye ihtiyacı için 3000 kilo çubuk kurşunun açık ~1'11 poS' 

nulmuştur. Eksiltme 19 • 11 • 937 cu ma gilnü saat 14 de soyil1' şe~~ 
nası birinci katta İstanbul P. T. T. Vi !ayet Müdürlüğünde rnUtt deli 
satım komisyonunda yapılacaktır. Be her kilsunun muhammen btesiJli 
ruş muvakkat teminat 74 lira 25 kuruş tuştur. Taliplerin şartD~IJ1dt 
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak Uzere çalışma gUn~~r: ıU~ ~ 
Müdürlük İdari kalemine ve eksiltme günü ve saat inde de Mud r 
yonuna müracaatları. (7451) 

). dııt 
Muhammen bedeller: ( 35000) lira olan 29030 kg. mu'...~-:: ı t "'1 j$. 

2650kg. muhtelif eb'atta çelik tel ve 1000 adet bandaj çene toma ka~ 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
ahnat,;aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2625) l ~ralık muvakkat teminat jle 

ı:.n ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesika ve tekliflerini aynı g(Jr> 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 17 5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde " 

lstanbul GümrUklerl BaşmUdttrıUğll 
MKN 2052 VC marka 20 numara kanuni sikleti ıs kilo ağırll~ I 

değerinde şark halısı 3 adet MKN 3117 BK 29529 M ve N KS 585 ıı' ~ 
Birinci sınıf Operatör-.. komple demir örgü makinesi MKN 785 6 RODİNO 29 M ve N gS ' 

Or.CAFER TA yy AR bez kaplı kitap MKN 7860 HB 1/ 2 M ve N KS 13 K . 5 LD yorgan#~ 
Umumt cerrah! v~ sinir, dimağ 7890 CB 64 M ve N KS 24 K 20 LD ipli ği boyalı fasone pamul ~~ 

-ı..:- 7889 BESSC 12054/ 63 M ve N KS 52 K 325 LD ipek çizgili ~:6•1 CP.~ 4~ı mütehassısı MKN 1561 Bila M ve N KS 2654 K. 300 LD kuru fasulye MKN 78 Jf 
Parla Tıp Fakillteai S. Asistanı ve N KS 4 K s LD müstamel şark kilimi MKN 3118 BK 29465 14 ""ı.' 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ K 300 LD ağaç dokuma tezgahı MKN 7859 HB 1/ 2 M ve N KS ıo z / 
estetik - "Yüz, meme, karın bu· ku} tüyü yatak MKN 2686 YC 12115/ 16 M ve N KS 174 K 240 LD · 
nışuklu.k.la.n., Nisaiye ve doğum taj makinesi MKN 1871 DWYER markabila No. KS 21 ıos LD 0olt1 ~ 

mütehassısı ~ MKN 8496 THoCo 62368 M ve N KS 28 K 80 LD yün meıwuca~ 
:u:~:ne~o Saabkahadlaran M e c c !I nen İA marka bila No. KS 114 K 228 LD pudra ıMK.N 787 5 bila M ~ ~~ ... -u K400 LD demir halat. MKN 787 S 1207 1871 2686 pazarlılla geri ~ .. 

öğleden sonra Ucretlidir artırma ile 1549 sayılı kanun mucibince 15. 11. 937 gı:inil saat 14 btı 

1 Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkeci de Repdiye t.:d. Gümr~ aa~ 
- No. 1 Telef on: 44086 da satılacaktır. fsteklilerden yüzde 7 buçuk pey akçesi ve malıye uıı 

30 
istenir. Pey akçelerinin saat 14 de kadar yatmlması mecburidir. (76 
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