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100 para 

Belçika Kralı 

BeL;i/clı ~ lMitJnı!İ siyareı .. ,..~ .... , 
~ ~ """' IHglUKe ..,. .. ,.~~·~ 
~- ...... nUilüa ,_ ... 
yad oait-Yi ~ 'eulfUU 1111kııırlcen 
diyor ki: 

''Belçib Kralı, Londrada, Alman· 
ya, İngiltere ve Fransa aramıdaki ih· 

(Sonu: ıa. 4 .a. l) 

-

Anadolu Valisi nasıl 
çalışır? 

Billiln bunları ve daha birçok 
yazıları önUmUzdeki Sah gtlntl 

"Müftü·,, ismi 
Başimam olacak 
su 11ususta Meclise 

Niyazı Ahmet 

Tarafından ){<Jradmıiz seyahatiruk 
Çon4h vilayetini ba§tanba§a gezere'lc 

tetkik ~k 1&4.ıırlantıan 

KURUNUN 
Çoruh llAveslnde 

bir ıaviha verildl 
Bulacaksınız 

' 



~H~a~b~e~şK~-~ra~-ı~-~-Veni lspanya Kr~llı ~ 
parasız kaldı Pıar:ı Londrada ha:z.ı·rıanmıf 

Söylendiğine göre köşkünü ve 
otomobilini satılığa çıkarıyor 

Habeş kralının lngilterede "Adisa
ibabaya benzeyen, 1 bir yerdeki köşkü
ne çekilerek mütevazı bir hayat ya. 
§adığı malilmdur-

Bir f ngiliz gazetesinin bildirdiğine 
göre, eski kral şimdi çok fakirle~iş
tir. Kışın yakacak odunu kömüril yok
tur ve bunu temin etmek için, geçen
lerde aldığı o köşkü ve otomobilini 
satmak üzeredir. 

Hayle Selasye gazetenin muharriri
ne yaptığı beyanatta demiştir ki: 

''Habeşistandan çıkarken büyUk bir 
serveti de beraber aldığımı söylemiş • 
Ierdi. Bu, doğru değildir. Memleke • 
timden tekrar dönmek üzere ayrılmış
tmı.. Onun için, yanıma ancak o :za • 
manki ihtiyaçlarmıa yetişecek para 
alınış bulunuyordum. 

''Esasen insanın hl ç bir yerden ke
liri olmayınca., ne kadar çok se':Veti 
olsa, yine yetişme?. Bizim hiç bir yer
Clen gelirimiz yok. Elimizdeki az bu
çuk para da tamamen bitmek Uu:re • 
öir ... ,, 

Hayle Selasyenin ailesi, k'aruıı, ço
cukları ve akrabaları ile, 22 kt5idir. 
Bu kalabalık ailenin geçinmesi şUp-

hesiz ki. büyük bir masrafa mütc:Yak
kıftır. Onun için. llnyle f2elasy:l is
tikb:ı.li hakkında çok endiı;cdcdir . 

Suı iye bizden buğday 
alacalı 

Sl:riye \'C civarına son zaman ısı dn 
fazla yağmur yağması birçok krylü
lerin mahsullerini harap etmiştir Su. 
riye hUkUmeti herhangi kıtlığa ıtı.ey
dan vermemek üzere esash tedbirlere 
başvurmuş, ilk olarak Suriye ve Lüb
nandan buğday ihracatını sureti kati
yede menetmiştir. 

Suriye vasati olarak her yıl muh
telif memleketlere 20 bin ton kadar 
buğday ihraç etmekteydi. Bu itil"ıarla 
Suriyeden buğday alan bir kısım mem 
leketlerin bu ihtiyaçlarını biulen te
min edecekleri umulduğu gibi Sm iye 
ve LUbnarun da memleketimi?..den bu 
yıl buğday alması muhtemeldir. 

Buğday mahsulü bu yıl, oldukça be
reketli olduğundan yapılacak btitUn ta 
leplere cevap vermek mümkün ola -
cağı alA.kadarlar tarafından temi:l e • 
dllmektedir. 

(j.ünteiln peşindeıı: 

Teşbihde zarafete 
misal! 

Geçen tiün Londra aClemi müdalıal.e komiayonunda lapanya 
muelai lıonuplurken ltalyan delegesi. olan Grandi ile Sovyet de
legeri Maialri arannda bir münd~a olm~. Her iki taraf biribi- . 
Tini lıpanya iılerine daha fazla müJallCıle etme'kle itliam etler- · 
ken ltalyan delegesi. Sovyet delegeıini gayri mqru bir münaaebet 
neticuinde ôtiimdan gebe kalan bir genç kıza tqbih etmif ve 
§Öyle demi§: 

- Maiaki auçunu mazur gö.termek için karnındaki çocuğun 
henüz küçük, hem pek küçiık olduğunu Üeriye sürüyor." 

Bu aöze karıı Maiaki ıu cevabı vermif: 
- Eler hakikaten ortada bir gayrimeıru çocuk varıa, bu ço

çuğu yapan Grandi olduğunu unutmamalıdır; Grandi kendine ait 
olan mükellefiyetlerden ve me ıuliyetlerden lrurtulmak için bu ço
çuğun çok büyük olduğunu iddia ediyor." 

Grandi ile Maiaki araaın da cereyan eden bu ıözler göıteri
yor ki 'Avrupalı diplomatlar icabında gerçekten ıpritüel inıan
lar oluyorlar. Doğru defil mi? 

HASAN KUMÇA YI 

ao,an1-nak ıç•n 
karısmı kaçırmı, ..• 

1~71aııyol tahtına getirilmek i tene11 
eski kralııı oğlu Jaime 

ispanyada F rankocularm eski kral 
lığı kuracaklarını ve tahta da eski 
kral on üçüncü Alfansonun oğlunun 
getirileceğini, Londradan aldığımız 
bir habere İstinaden, dün yazmış • 
tık. 

Son gelen malumata göre bu ha .. 
her kuvvetlenmektedir. 

Paris 17 (Hususi) - ispanyada 
Frankoculann krallığı tekrar kura .. 
cakları buradaki mahafilde pek şüp

Di.in, evlenmek için bir adamı ka
~ıran kadmm macerasnn unlatmı"tık. 
O lıa<li~e gibi, lmgUn uıılaiac:ı~ı;ııız, 
ho~annıak için karı~ ını kaçıran udııııı 
Jıikayeı:ıi de Aıııerikaıfa ('crcyaıı eıli
) or: 

Bailer İ•mimleki lıir kaptan, karı-
5nu.laıı a) rı lınak i,..ıcınektedir. Fukttt, 
kadın lıuna razı olmuyor... Bir ~iin, 
kaptan karısnıa glilcr yüzle: 

- Gel, eninle l>ir <leniz geıiııti i 
yapalım, eliyor. 

K<ulmrn~ız. ha~ma gelecek ft•l;"ıket
ten hilıalıer. sevinerek. kucammı \'a
purunıı lıirıip denize açılıyor. 

Kaptan ı;emİ>-İnİ Karolina adala
rına doğru ı;ötiiriiyor w ıufn]arrl:m bi
rine yana~arak karısh·le hcr:ıhr.r ka-
raya çıkıyor. · 

lie ile kar,ılanmamıstır. Diğer taraftan 
uzun zamandanbe;i düşünülen bu 
meselenin lngilter~de, eski lspanyoJ 
hanedanına mensup kimseler arasın
da kararlaştığr ve general Frankoya 
teklif edildiği söylenmektedir . 

Fakat, hu HSJZ adada u,;rk]a~ma 
l>aşhyacağr yerde ka"ga ba§l;yor; ,.e 
kaptan karısmı şöyle tehdit ediyor: 

- Mademki henden ayrılmak iste
miyorsun, Luracla tek ha~ma kal da 
aklın ba§ma gelsin! 

Kadın, kocasının hu s<)ylecliğini ya
t pacağına pek ihtimal nnniyor \'e ho
~şannıağa razı olmamakta gene i~rar c· 

diyor. 

Jngilterede hazırlanan bu plinı 
bazı yüksek lnp:iliz ve Fransız şahsi· 
yetlerinin de kabul ettiği anla~ılmak .. 
tadır. 

Yan resmi mallafilde. lspanya"daki 
Jlarbin f;u suretle bir nihayete erece
ği zannedilmektedir. Çünkü, krallık 

kurulursa hükumec ecnebi gonüllü -
)~ti memlel<etlerine olll'\;,acak, bun· 
dan sonra <itt. diğer terafteıki l!ıpan .. 
yollar vatanda§lan ile bir sulha yana• 
~acaklardrr. 

ispanyada krallık İşteyen Fransız .. 
Tar bilhassa Fransanın cenup vilayet 
lerinde çalışmaktadır. Fransız hüku

·metinin yaptığı tahkikata göre, Js -
oanya h'ı1duduna yakın bir sehirde, 
Tspanyol tahtına g•~cirilmesi Clüşünü
len ve '(Hayme)" Jaime'nin taht ü -
zerinde ve taçlı rC$İmlerini basan bir • 
matbaa bulunmuştur. 

Bundan ba,lCa F ranlCo askerlerine 
dağıtılmak üzere krallığı temsil eden 
rozetler basılmıştır. 

Fakat, kaptan, bunları stiy1er ı;i)y
lemcz dr.rlıaJ kaçıyor n gemisine hi
nip adadan \tzaklafıyor. 

Kadıncağız, ıssız adada tek haf ına 
aç, susuz iki gün kahyor. Nihayet Ü· 

çüncü gün, oradan ge~en bir gemi, 
imdadına koşarak, kendisini kurtan
yor. 

Bu suretle, kaptan gene kar~sından 
110,anmak :;çaresini hularnamış olu .. 
yor .•. 
Kim olduöumu söylemem. 

Pari le µ(jli,.in 
te,·ki f ett ıgı çok 
genç ve gü7.el hir 
lıar artiı;ti kendisi
nin kim oltlu~unu, 
llt' retlen µ;cltJiğini. 

kimin ne i olılnğu
nn !>İiyl<'menıekte 
i ~rar etmckt~t1ir. 
"Sarışın l\lircllc" 

i~ıniylc tanınmış o
lan hu genç kmlan 

birçok erkek]er ikfıyetçidir: Kenc1iı•i· 
ni evlerinde misafir eden hu PrkelC· 

- Buranın kapt.eı 

nerede yahuf ... 
- Ne !atlyomm ba.. 

lık, dur bakaiım. canı. 
!ara ırürtınUp durma! 
Oğuncay& kadar kol. 
lnnmız koptu zaten .• 

Cç tekerlekli bısiklet 

- cannn yemek yt. 
yeceğ1%, UZUD etme ıı. 

li:ı.raonlar ynrı hayret, yan gUlme ile ka.. 
nşık bir bakışla ihUyan iyice aUzdQkten IOn.. 

ra kapıyı açtılıı.r. O, bfr elinde ucu sivri bir 
değnek, b!r elinde de çıkm hırpani JolığiyJe 
Jçcrl gtrdt. YUzU bir çocuk gibi gU!Umseyor. 
du. Garsonlann afallayıp geri çekildlklerlnl 
ve kendlslnl şaşkın §:ı.§km sU%dUklerin.1 g!Sr
mcd mruıalardan blrüıe yanqtt. lakemte-. 
ye, ab'll' ağır, alafranga bir salonda. oldu$ttı
~nu anlayan bir insanın tlUzllğfyle oturdu. 

Sonra onlardan tarafa dönerek: 
- Bize yemek yok mu? Blr ıey geUraenlz 

e! diye emretti. 
Fa.kat demlndenberl bu tıstUbaşı param

parça adamla bu lUks lokanta arasında bir 
mllnruıcbet aramaya çall§an garsonlar o ka. 

ı. dar dalmıı gibi g6rilnUyorıardı kJ, ihtiyarın 
dediğin! 1şitmedller blle. 

O zaman sert vo kısık ses yine, bu seter 
daha kuvvetli olarak duyuldu: 

- Bize yemek yok mu yahu7 .. 

1 - Ha!. Hn... Peki ne istersin? Söyle ba. 
klllım. 

- Yiyecek Jyl bir §ey geUr ı~te. 
Garson, ihtiyarı bundan dahi\ çolc ıem. 

nun edecek bir yemek bı:l:.:r.mstıf,ıJ"..: ..!Uşn. 
narek ~nUne blr t.a?mk ktll".:fasulye koydu. 
lhtıyc.rm gtlH!r., .. ~yen ytlzU biraz clddlte,u. 
Esmer ytl7.Untl :ıcr t bir çalt yığını gibi kap
lryan eeyrek 81yah aakallannı kqıyarak: 

- Y ?!u, ~Yf" r,11T.c1 yrmekler yok mu 

........................... lllllİll ............................................ .... 

Yazan: R D Ş T CJ Ş A R D A a 
- Ne ıateraln ba.ba, .söylesen e?. 
lbtıyar biraz l&fkmlık ceçtrir gibi oldulf. 

tan .eonra etratma bakındı. Halinden makA
dmı iyice anlatamadıtr anlqılıyordu. Birden 
ayafa kalktı. Ve; ''ben bakayım bari" diye
rek qçmm bulunduğu, lokantadan camekAn
lı bir bölme lle ayrılnuf kıama doğrU ilerle_ 
dl. Fakat yürürken •'pat" diye bir iakemle 
devirdlti için mU§terilerln bepa1 de bqlarmı 
ondan tarata çevirdiler. 

1hUyar, qçıya bir kızartma g!Sndermeslnl 
aöyllyerek yerine oturmaya geliyordu. 

Şimdi Iokantadakl bUtUn gözler ona çev. 
rllml§U. Garaonlar Wt. f&lkm l&fkm bakı
nıyor, aa.rı bıyıklı bulqıkçı, qçmm kulalı
na bir §eyler aöyllyerek gülüyor; o, bu JUi,. 
reketıerln hiç birini g6rmedlğinden 8eUlzce 
önUne getlrilecek yemetı bekliyordu. Yırtık 

mintanının altından, toz toprak içinde kaJmıt 
kıllı göfstl, paalı bir teneke gibi görUnUyor, 
ııımarık bir çocuk gibi yerinde duı;ruyan göz. 
teri lokanfanm kapuruıa, masalarına, duvar. 
dakl tablolara bakıyor; ve bu g8zler mUııte
rllerle tesadUten karşıla..,ınca utanır gibi 6,. 
nündeki tabağa dönUyordu, • 

lşte o zaman çatalla, kqıkla oynıyarak 
tuhat tuhaf hareketler yapıyor; ve blrden
b!ra a~ıya doırrıt dönerek yemeğin neden 
geclktlğinf sormak tsUvordu. 

Belki de lokanta.va ilk gellıti idi bu onun. 
:ltn~terllerln §&§makta, ga?"SOnun kapıdan gf
rerke:ı: 

- Dur. camlan kirleteceksin, atlrme, ko
lunu babaltk! demekte ve ısa. .. ktnhklamır gf. 
dcrdlkte:ı sonra fht"•·arm x .. thdeld pcre~vi 

klrletmeain diye kaçırmakta haklan var. 
dı. 

K.ısartma seJmlfU. ş1mdl lhtı)'VID cmıım.. 
11eyen ytlzünde belll blr •Vinç okunuyor n 
ön1lndek1 çat&lı Jlll, bıçatı DU, bunların hau
gtıı1n1 ve nuı1 kullanacatmı dUftlnmekten 
bir tQrltl yemeğe bqlıy&mryordu. 

Nihayet dayanamadL Ön1lnde henUz canlı 
gibi duran pembe, piliç eUnl yakaladığı gibi 
atzma g!Stllrdll Bu emada lokantanm aağ 
kGfulılden bir kahkahadır koptu. Ve sonra 
hara.retti bir konuşmadır bqladı: 

- Bak )'ahu, bir de bu Çoeufa. akılsız der. 
llbL Naat gGzQ gartıyor, bayle ıeylerl. 

- t]1 ama kancrrmı, hep bay1e ıeytanca 
ıeJterl ,ertır. 

Altı yedi yqmda varmııs gfbt glSrUnen ço. 
culc. yGn Jurkumm verdiği aıcakta la%arm11 
ytızUnC bir feY dOıOnOvormll§ gfbt ~rerek: 

- Baıt anne, dedi, thUyan llflh'Qyor mu. 
na'! 1'UJ1 yemeti yiyor, tıpta bizim tın• 
ben~{yer, de~ mi? 

Kan koca, t:ocukTannm g&terdiğl yere 
baktt1ar Ge~kten ihtiyar sol elinde c:atat, 
aa/t eHl'le et! apa ~ıstllrmll.,, hf'!m 1K>mı'. 

ruynr, hem de r:Bzterlv1e etrafR dikkat edi
yordu. Kl.!"f'deld alullt r,ocureutı kahkahamıı 
ılııvar fuvmaz ~~?;lerlnl o tarafa c:evtrdl. 
Kend!~be d<>Jtnl hayretle uzanmrı 'baışlRr ve 
dl~tte ~~e!!gıul gt1! dt~~ ,!>lr 
BOrU trl2ıd~ brilllf..&1~ ~~an uta. 
nan bir' çocnlt'p,i}>f etf tabıı~a brraktt. · 

lbJ!nr 'ka~t do~rdu~tan sonra !J!mt 
tılnnmrı 1tenarma: ldtıft. Sonra onu keıtu .. 
#Unun aramı& ın~ ucu s!vrt sopamıt 

' 

da öbUr eline alarak garsona sordu: 
- Kaç kuru~ vereceğiz 1 
-27,5! 
YUzUnde okunan zengin bir tUccar haliyle : 
- I>eld, dedi, al gu lirayı da gerisini gelir. 
Garson paranın gerlalni getirip verdikten 

sonra: 
- Baba, dedi, sen ne 1, yaparsm? 
- Rençberlik oğul! BugUn haftaıığımızı 

aldık ta.. Şöyle bir güzel yemek yiyelim, d<',, 
dik. 

Akıllı çocuğun ma.ııasmdakl harareUI ko. 
nU§ma yeniden başlamıştı: 

- Nuıl kocacığım, kUçUğe bisikleti ala. 
caksm değil mi? Artık sen de anladın ya ze
kA.smı? 

- Doğruaun kaneıfrnı; lhUyarr finoya ben 
zetl§lne çok hayran oldum doğrusu. Haki,, 
kalen ne kadar da benziyor. 

- Baba, Uç tekerlekli olsun bisiklet, e
mf? 

- Peki yavrum, Uç tekerlekli olaun. 
Şimdi garsonlar, mUıterller, odumdan c!ı

rıan utramış aşçı vo bulqıkc;ıtar lhUyar 
rençberfn arkasından sessizce bakmıyor ve 
kapmm açılması IAzımgelen kanadını bilip 
bilemeyeceğini, merdivenleri ne halde inece. 
ğlnl dU,1ln0yorlardı. 

Fakat o, merdivenleri ıctızetce indi. Ve beJ. 
ld de bir tesadut eaerl ltllmeal gereken ka
pıya dokundu. Kapı açıldı: sonra elinde çıkı
nı ve ucu afvrl sopaalyle çıktı, gitti. 
Şımank eocuJı: bA'tıaıımm yakaama yapı, 

mı§, bir tUrln bırakmıyordu: 
- Bıı.ba. Uç tekerlekli olsun olmaz mı? 

lJlltıl 
lcr, ertesi sabah oııurı o; 

yükte lıafif. pahada ağır ıı.~.Jt 
götiirınii~ olcluğmnı gör111~ir 

ŞikiıyetlP.r iizerine tt~ lıJ 
k "E · · " tu"rnıı genç ız: .. ,• ınıı, U" ,il "' rntı • 

ym ... Fakat kim o1dıı~ll kl 
..... · · ı'' cltrlle \'C ogrf'llC111f'ZSınız. 

Prens~ 
nihayet evlenıyor 

f 'ııt1 
\ nı~turyaı]a Doll ııs~·~(ıııı 

]iği zaınanrııdn onun lııı e~ 
tirak P1Jerek haı:.\'ckil \ f 

~ 1 ı :a ı crlifl· Prcıı ı: Star ıcııı lerg, n•c ıs~ 
hcruhcr siyac:i lıııyattan 11 

mı~ hnl urmyor. ,kl•f 
Sh·a_i lıaYattnn oı . • • 1 erı 

Prene. uzun zamıınılaıı ~ ~t 
1 ı " fı' macrra"r ile rncıı;gtı < u. G 

nıchğı me§lıur artist Mor• • 
e\'Jenmek için karr~ınd•1

11 ,rı . ı• 
n~l'll~an ~ınrlıemherıı; nı. ur· 
nı kiliı:e ·e bozihırahiln11" rl1 
ynkmtla Mora ile cdeller e 

\ "l'r i lınekteılir. 

Zührevi hasta/it 
daiı honf ersfl·; 
1\1 1 k . . . uht~l 

em e ·etımızın rn . h f 
de tesadüf edilen frens• pı 
mücadele etmek üzere yıı , 
büslerin müsbet neticel~ 11 
ve bu hastalığın kökünd Je 
mesi için mevcut müca e 
nın da genişletileceğini Yş.,ıı 

Eminönü Halkcvi bu ~ . 
• 11 

kate alarcık bu kış mevsııı 
ettiği serbest konferansbh. 
ni zühr.evi hastalıklara ta 

ti~ l 

KonfW"ansların ?r?gra~ıif 
"'tine k::ı.d<\1' tesbit edılece I' 
Ferldlye sa 

1 oıı on ısf11, 
Taksimde F eridiye sok~ 

nin kaldırılarak yerine t 
isminin verilmesi belediye 
cümenince şehir meclisine 
misti. 

Enci\menin bu leklifi tıl 
rini değiştirmek üzere ~~)11' 
1an komisyona havale eu' 

6e 
Bir Zincir 111t ,ıtı 

l{üçük Turgudun e!iııde ~ 
vardi, Bu zencirlerin b~~ 
kadan müteşekkildi. :suı> ttf'' 
birleştirip bir tek uıUJl 
mak isteyordu. 
Babasına gitti: JJ'f>'cf.. 
- Baba, dedi, bana ıt atJP~ 

misin, eu zencirlerin uç1. 
lan a~ıp biribirine gcÇ 1' ııtf 
sürmez, açıp kapayac• 
var. 

Babası: · 
- Beş mi? dedi. Bıı ~ı> -pl 

sini birleştirmek jçin 1X'4 

mak lazım değil. eti 
Turgut durdu, zenci.ti 

düşündü, sonra: 
- Sahih, dedi.. . e• 
Altı zenciri birleşti~ 

halka açıp kapamak 1 ,:, 
(Diişü1tü11, buıama:s"" 

yarın burada vereceğiz, ,1tl 

Hazır cevapnı~ 
Dün sorduğumuz suııll~ 

rını bulamazsanız bıır• ,ti 
Verilecek cevaplar, nıı111 f 
şunlardır: 1~ 

1 - Musikide kullaJl1 

do anahtarları. . 
2 - Fil. Çünkü dişJetı fi 
3 - Çünkü oralarda ıı• 
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~ışeft kıymetler karşısmda 
il' taçlınıiı bttrrl· EHiR HABERLERi 

Yet pahası! 
Hamid caddesi 1 ~ SeAfc ···-ı Altın piyasası 
Şairin sağhğmda isim l :JCaBuled 1 Dlln borsa haricinde 
verllen eaddenln ismi Auzsuıda J mDblm mıktarda 

1 
YAZAN 

Hakkı Silha Gezgin 
deiltmlyor \ albn satıldı 

Hangi ceza ı Altın satıılan hergiln biraz daha 
hararet kazanmaktadır. Dün mühim 
miktarda borsa haricinde altm satıl
mı§tı:r. Yaptığımız tahkikata göre; 
altını daha ziyade bu yıl bereketli mah 
sul a1an köylUler almaktadır. 

pahalı ıeyi büyüklükle yerlere çaldıiı 
halde, hill hür bir adam otaıaadı; .• 

Eski prk hükümdartanndan bın • 
Halle içinde muteber bir ....... ,ok ~: 

let ·-· 
Olmaya devlet ~ Wr _,.. ~ hat·-

D 
• • N"k • _ ... -• • ..;yte Jnvr• • 

emıttı. ı r11 .... -.-· sıh 
nrrken, ıöylenen bu ıiir, (tabt)la \u · 
hat) arasındaki meaafeyi 15nnuı r; 

Merhum Şairi&azam Abdülhak 
Hamit T arhanın büyük hatıra1ma 
hürmeten evine bir plaka asılmuı 

ve Taksimdeki caddeye konan Ahdül 
hak Hamit isminin vefa tettiii evin 
önünden geçen caddeye nakli hak • 
kında lıtanbul Viliyet Parti ır.erke-
zince belediye nezdinde bir tqebbüı 
te bulunulmUf, keyfiyet ,ehir ınecli· 
ıinin mülkiye encümenine havale e· 
dilmitti. ..:..:birinden u-

f akat (hürriyet)le tacı!I (JP• 

zak ıeyler olduğunu. delil oııu ~ Encümen tetkikatını yaparak fU 
lar, galiba hiç kUI* dU~ • karan vennittir: 
Çünkü eakiden taÇ. hudutl~ bit hllrri-.arkk diye tam· Yüce edip namına aağJıiında iza· 
yet veren tılsımlı bir b1lyi1eiJc1\1r. fe edilen sokaktan merhumun mü • 
nırdı. Zaman ne yaJDlll bir L.u .. e .. Dün bir "liy\ls'el''lik )Jeratı lMIM"" kerreren geçtigi ve beyanı memnu • 
koyduğu bllküındarlıiı• bu~ biç f~! niyet ettiği yakından tanıyanlarca 
f edakirlık, hiç bit ı~t, ~e ~diri- bilclirilmit olmaama binaen artık na· 
ye ile kurtulunnı&I bir k&leli• mının bafka bir sokağa izafe9İ mu • 
yor.. _ vahk olmayacakh~. Doğduğu eve _:_ ____ ~---=~-- plaka asılması teklifine plince. mer 

T bb adl•I 88Ş humun Bebekte cloiduğu yalınJ? ha 1 1 len mevcut olmadığı yapılan tahki • 

k8tibi JnahkOm ı.aııan anlqılnutbr. 
Bu gibi büyükleı namna ~ za 

oldu mania muhafazan mümkün olma -

da 

reaınl evrak ilJ.e- yan böyle plalca taliki yerine bu zat• 
DUn ağır ceza • • 1u .lann belecliy,ece ihzar ettirilecek - .. 

rinde sahteklrllık yapın. ak. taıı ıu~a~ f r bblıı adli ba§kltlbi Raifın ~ re sütununa iııimlerinin yudınla • 
Si bı··=~ıerek hakkında verileD kar&?' rak hatıralarmm daha ziyade ıenit-~ • Jetilmesi kabil olaC'ağı düıünülmUf.. • 
bildirtımlştir. Ralfin suçu pcıur: tür. 

Bir müddet evvel saııtekkbktaD maznun belediye tahıild&rlarIJ'ı(ian Encümenin bu teklifi ,ehir mec. 
Nadi, ağır cezada mahkemeli olur - lisinin dünkü toplantmnda kabul o-

ken, delilik alAimi g&ıtennif, mabk&- lunmuftur. 

me kendisini deli olup oımadığuıın 
anlaşılması için tıbbi adliye gönder-
mişti. Nadinin, tıbbı adli meclisince 
yapılan muayenesi sonunda. akU va
zi~thıde bir bozUkluk olıiıacbfı anla.. 
gılm1' ve bu şekilde rapor hazırlan -
ınıştt. 

Fakat Nadi, raPoru.n aleyhinde oJ. 
duğunU anlayınca, tJbbı adlt bafkltlbl 
olmak dolayısiyle bUtUD evrabi fllin-

d 
f V • Raife b&§V11fD1Uf, noo Ura 

en g~ ıgı d Imak U.. 
teklif ederek raparu !ehin ~ 0 tık 
J.ere taklid etmesini &Öyıem 1• pazar .. 1ardır pazarJı;rtaD 
sonunda uyuşınuıp • dıt •t 
sonra başkatip Raif, tıbbıd a ~~ 
resmi başlıklı bir kAğıd& N °dlni~ de

imzalarmı taklid ~eı::·ct ~pler. 
Ii olduğunu ve tahfif 1 

ak a
den istifade edebUeceib1

1 ~- ' estDe yoll&ıll19 .... • 
ğır ceza mahkem tek&rhk mey 

Tahkikat sonunda sa~ edilerek du
dana çıkmış, Raif tevk J)Oll hakkm
nılJD8Sma başlanın1'°· ha 11 rıah
da bir sene altı ay ~ .. ,,. p 
kllm.iyeti kararı verilıııİv-. 

iki Profes6r Ankara
ga cağııldı 

KilltUr BakanlJfı• 'Onlvertite pro-
--uı ile urun -

f ·· B MUkrimlD .rı-aesor . ()fdinarYÜ8 profe-
çarşıboğlu aylav ve ,ADk&f&ya davet 
sör tsmaif H~ dt1D ,Ankaraya 
etmiştir. Her ikili de 
gitmişlerdir. zaınanlar.ia Is 

Bu profesörlerlD soD görtllen Diyar. 
minin tebdiline 1~.--lm' 0ıma.sma 
bekir isminin pıyar--- dan 

dair yaptıkları esaab ~ 
bahsedeceklerdir· 

Yeni mekteb kttab
ları bekleoJı:or. 

Bu seneki mektep kitaplarmdan 
henüz çıkmayanlar bulundufu için 
kitapçı dükkanlarına müracaatlar 
yeniden fazlalafmıfb"· 

Şimdiye kadar hayli ki~ çıkmq 
olmasına rağmen, gayet ehemmiyet· 
li bir kaç dersin daha kitaplan nqro
lunamaD\Jfbr · O kitaplar da ıunlar-
cbr: 

Liıe dokuzuncu ve onuncu ımıf -
lannın (cebir) ve (Jıeııdete) ki~p
lann, on birind ~ (101yol0Jı ) 

ıi, ilk mektebin üçündi ve befinci 
ımıflannm ( okuına kitap1an) orta 
mektep üçüncü ~·(fen) Ye 
(biyoloji) leri biJhatla aranmakta • 
dır. 

Yolcu .. ,onu in ........ ........... 
Yolcu salonu jnpatlM dün fiilen 

baılanmJftır. ilk olarak yolcu alonu 
nun yükseltileceli ,.banJD etrah çev 
·1m· M k Rdıt1m hanmn deni· n ıf, er ez -'~-:.. •. .. .1 ze bakan tarafında ca~I&&• onu ı e, 

gümrük binadlD önünden geçen 

caddeye tahta parmaklıklar konarak 
nhtmı yolu kelibniftir. Bu suretle 

yolcu salonu yapılchktaD 80!'ra nh .. 
tun cadc:lelinin. Merkez Rıhtım ha • 

da k ·1-~ ve hanm önünden nm eaı ~"· ı....x.Jan ., 
geçerek arka beh-;e1e uae aaııaı 
anla§Ilmqtır. 

daha agır? ~ 
Evvellol gim, Ytxliku.ledeki e. \ 

vine dönmekteyken, tramııay· i 
da11 atlayara kız talebe MUferre- \ 
/in, bir arabanın altına giderek ~ 
ayak pamwıklannın ~iJdiğini 'i 
oku.dunuz değil mit ~ 

Bazı kimaeler, Belediyenin, §ı' '! 
t7eyıJ bu U8Ul3ilz hareket ~'I pa- i 
ra cezaaı kesmesine itiraz edi • j 
yor •• Eğer Belediye, tramvaydan : 
atlayanlar da clıa1ıil oUluğu hal- j 
de iMon 1aayatun tehdit eden 
bitiR tMıU.U 1ıaniloet~ için) 
para onı.uı ~ aık ınl; ke- = 
~k oeza ı,te yukanki nevi- ) 
~-~:- = 
UC"i11UPW• i 

HangW dalla e1wen1 J 
• • • i 

itfaiyenin J 
geçtlfll yollar 
it/~ geçen gUn yangına gi. 

derken, Kara.Mye, Domu.ıcu ao
koğlndan inmetjip de, tramvay 
yolunu takiben KaraköypalM lJ. 
nilnden doğru zaruri olanı~ mı 

geçi it 
Yani, takımı taklavata uygun· 

aus düfilyor da, J)omu.ZCU aoka. l 
ğ&ndan onun İfİ1I mt geçmiyor1. i 
Yokaa Ufaiye arabalan•" her· 
Jaangi yerden geçmai aerbest oı. 
maaıtldan mı itJti/ade ediyor1 

'

- Biliyoraımuz ki geçen gün, it
faiye arabalarından bir kısmı, 

) 

Beyoğlundan aıağtya doğru inen 
bütün nakil 1'atntalan için mm. ( 
mi geçit olan Domuzcu aokağın· 
dan gegrneyip, düpe auz indik •• 
tsn aonra, bir n otobiıi dil OIJ• 
M aurşlltJ "8er1oen, ~r§UHIQ 
bir tram110!/ planoa hemen Do. 
mUZCN şokağ&na aapıverip bir t
ki 1rif'Yi ndi 11e bir ayakkabı • 
cı tliikkdMftG • mü.!Gadesiz • gir

tlil 
f Söyliyeceğimü §Udur: J ~çi, itfaiye arabalan geçer· l 
ıı: keıt, bütün tramVCJylar, •otom.o- \ 

1 biller, her türlü nakil 1)(1tntalan J 
tla&tvyorlaraa da, bunun ıx;yıe ~ 
olman, tehlikeli bir t10fliyet de 
lwuarlcımaktadır. ç;Wci, mae. 
14 biı' tromvaym birdeflbire o'ülu- f 

ğK yer~ """"""" tıtoaymtda ' daınnannca beueM~ BeltJ tıa. f 
"6n&e~ yer'leri arclltlda, ı6z tem.ri- i 
u iki fnlm1'ClytN, biribiJ'ine rop- ; 
nlflk bir 1XJaiyette ..,..,., dıı- İ 
"'fl'ı • ~ Macl bir •'"°" t
giıtde 1* ~t- ~· 
lctlrlflf'tntlğa giripwfıeri • Y" • 
,..,.... o yo1M talcıibell .... ge-

ltJeeAı "'"'~ veya Mlai imdat 0-
tOtllObiUeriu mnırı. bir erageı 

\ 

de tefkil edebilir. 
O•wa iPn itfaiye otomobilleri, \ 

nyriae/sr 1cıa1delerine aykln M-1 
reket tstmek aaldhiyetlerini. • e- \ 
ğer tebrik bir tnalı.ıur yokaa • I 
§Mri" bcuı aoWZantlda kıdJan. 1 
'*"" 116 dJğtJr' flGMı .WllfaJan 1 gibi dotn"GlllG aoaba daAa doğnı 
olmaı ''"diye tfifiRiyoru.ı ..• A· 
nda bir Ud aat1iıfeZUc bir gecUc. 

l me farkll oJaoaktsr değil mi' .... 1 
J 'l'al«Jt h nr~ıe bir tehlikeyi ) 

\
= lJRIMMğe giderkıen, ba§ktı bir i 

teAliMye ~ "6T11&6k ihti- = 
' maUni belki ortadan sileriı· 1 
,_._..-... ............ ıtıtllllll•AllllllllllHlllllllllllıtlllllll' 

Konfer•n• ve Koneer 
lkincitqrinin 19 uncu cuma günü 

akfamı 1Ut yinni birde Halkevimiz
de Dr. operatör Mim Kemal Oke ta
rafından (Kamer bulafır mı) ac:lm -
da mühim konferans ve Kolonya 
ltomervetuvanndan mezun bayan 
Celile Eniı Oza tarafından Halk tür 
küleri söylenecek ve bir konaer veri-
lecektir. 

Km talebelere verilen (Alkerlik~en.. 
lerl dQDden !UbareD Onlveralted• c!e 

baflamqtu'· 

Talebin fazlalığı iae, altın fiyatları 
nı hergiln bir iki kuruı yükseltmekte
dir. Dün de altın borsa harcinde evvel
ki güne nazaran iki kuru§ daha }ilk. 
selmiş, 1086 dan açılmış, 1087 den 
satılmıştır. Bu da bir müddet evvel 
altının 11 liraya kadar çıkacağı hak
kında yapılan tahminin tahakkuk e
deceğini göstermektedir . 

Diğer taraftan frankta gilnlerden

beri bir· tevakkuf demeli görUlın~kte. 
dir. Bazı allkadarlar bu tevakkufa 
ipretle frankm pek yakında bir ham
le yapacağına deWet saymaktadır. 
Bir bakıma göre bu mUtalea doğru gö
rülmektedir. ÇUnJd1 Franlada tevak
kufu mucip hiçbir defftfklik olmnmı§
tır. 

Dün bor1&da birinci tertip TUrk 

borcu tahvilleri 14.75 den muamele 

görmil§, ikinci ve UçUııcU TUrk borcu 
tahvilleri ilmrine hiç bir muamele ol
mamlfbr. Bundan bqU Ergani tah • 
villeri 95.75 den, Anadolu demir~olu 

tahvilleri 39 dan Slvu Enurum tah
villeri 101 den, .Mlan çimento tahvil. 

leri 1070 den muamele görmüş, bir 

İngiliz lira.Sına dUn Merkez Bankası 

tarafından 623 kUl'UI tesbit edilmi§ • 

tir. 
Dün Londra borsasında bir İngiliz 

lit~ı l47.41 franktan açılmış, 147.29 
dan kapanmJttır. 

Muslukçu Tevfik 
Zabıta tarafından tliln 

gak alandı 
Eminyet memurlan Nuruomnani -

ye camünde abdeat almakta olan Ni
hat iaminde bir zatm 80 lirasmı ça· 
lan mqhur eabıblılardan musluk • 
çu T ev fiği dün .balı )'3kalamıılar .. 
dır. 

Nihat üç gün evvel abdest aldığı 
sırada ceketini çıkarıp çiviye asmıf, 
bu sırada Tevfik yanındaki mualu ... 
ğa gelmif, dualar okuyarak abdeet al 
maya bqlıunqtır. 

Diılerini misvakla temizleyen T ev 
fik müthit bir eofu olduiu kanaatini 
verince Nihadm ceketini almıt. yeri
ne keneli ceketini koymUf, üstelik ce
keti giyen Nihada yardanda bulun • 
muıtur. 

T evfiğin çaldığı paralar geri alın· 
mııtır. 

HIRSIZ HiZMETÇi - iki ;ene 
nin idaresinde çift beygirli araba ev
velki gün pamuk balyeleri yüklü ol
duğu halde Laleliden inerken beygir 
leri ürkmüf, Ali arabanın altına dü· 
ıerek muhtelif yerlerinden yaralan • 

lllJfbr· 
Yaralı Cerrahpap haatahaneeinc 

kaldmlmıttır. 

YAKALANAN KUMARCI -
LAR - Sirkecide Demirhuni soka • 
ğmda izzetin kahvesi dün aktBm an
ırzm baıılmıı,Adli, Mehmet, Sait, 
Rasim iıminde dört kiti barbut oy• 
narken yakalanmıttır. 

668 kurut para ile dört adet civalı 
zar müsadere edilmiıtir. 

HIRSIZ HiZMETÇi- iki sene 
evvel Ni§8Jltqında ltıye aopğmda 
oturan Şaziye isminde bir kadının 
150 liralık pırlanta kol uati çalmmıı 
tı. Bu saati ça1anm hizmetçi iken çı • 
kanlan Feride tarahndan yapıldığı 
anlnıılnut, hizmetçi kız yakalanmıt -
tır. 
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SON . HABERLER ''Müftü,, islll 
Başimam olacB Bulgaristanda bir 

Türk ailesine yapı
lan baskın 

Haydudlar kadınları silahla kor
kutarak altınlarını aldılar 

Tataresko 
Veni kabinesini 

kurdu 
Bu hususta Mectif 

bir IAylha veril dl 

Sofya 17 (Hususi) - Razlık ka-( Ramazanm kans:nm boynundaki 43 
zasmm Zd.Tavets köyünden H"Jil oğ- tane altın cebren almnu§tr. 
lu Ramazanın evine meçhul haydud Haydudlar §İkayette bulunınlarsa, 
Jar geçen gece bir baskın yapmışlar- ba§ka bir gece öldürölecekleri tehdi -
dır. diyle kadın ve erkeKleri korkl,tarak 

Gece saat ikiye kadar kadın ve ço kaçmışlardır. 
luk çocuk bütün aileyi feci işkence- B I · ta htel.f 1 · d 
1 l da b l nd ·· Il" h u gans nın mu ı yer erın e er a tın u u uran muse a ~ - .. 
has, silahlarını kadmlarm üzerine tev haydudlar:m T urklcre karp yaptık -
cih ederek ölümle tehdit etmişlerdir. , !arı bu canavarlıklar zavallı ırkdatla-

Evin kö§eSi bucağı aranmı§ ve nmı:a korku içinde ya§atmaktadrr. 

Çine silah gönderdiği için 

Japonya Fransayı 
şiddetle tehdit elmiş 
Tokyo, 17 (A. A.) - Salahiyettar. 

ma.hafil, ecııebi bir menba.dan gelen 
ve Japonyanm Fraıuıaya bir ültim~ 
tom vererek Hind.içini yolile Çine si. 
1Ah gönderilmesine nihayet vermesini 
ihtar etmi§ ve aksi takdirde Hainan 
adumm i~I edileceği tehdidinde bu 
lUDl!llll olduğunu teblp etmektedir. 

Ayni mahafil, eylül başlangıcında 

cenubi Çinde tesis edilmiıı olan bahrt 
ablokanın konulması tarihinde Japon 
hariciye nuıruun Franaıa aefirilM! Ja 
ponyanm Haiııan aduım ipl etmek 
tasavvurunda olmadığun bıldirmiş ol
duğunu söylemektedir. 

Belçika Kralı 
ingiltereye mühim bir 

vazife ile gitti 
(Üıtya.nı Birincide) 

tilifiarda mutavusrt rolünü almak 
teklifinde huhmacaltrr. 

Belçika Krab Leopold, derhal ln,. 
giltere, Fransa, Almanya, İtalya n 
Belçikanm muralıhaslarmdan mürek· 
kep bir konferans toplanmasını Ye bu 
konferansta, yukarda adı geçen de"t· 
]etler arasında bir sulh misakı aktet· 
mek imkinlarmm konu§ulmasmı is
teyeeektir. 

:Anla§tldığına güre, bu fonferansa 
Kral l,ec,p&Jd kendisi riynet etmek 
tarafTmdrr. 

Belçika, son zamanlarda Almanya 
ile bir ..ııı mi!akı imnlamıı olduğu 
içbı. kral Leopold, mevzuubahis kon
ferautak:i müzakereleri hitarafane İ· 
tlare edebilecek vaziyette olduğunu 
biliyor. 

Bu sırada, İngiltere Başvekili de, 
lngiherı ile Almanya arasındaki ih
tilifiarm ha11i ic;:in Lord llalif aks'i 
Berline gön<lemıiş bulumlyor. 

İngiltere ile Almanya arasındaki 
ihtilaflar, biJhaHa iki mesele etrafm
CJa toplanıyor. Bunlardan biri, Garbi 
:.\vrupada sulbü emniyet altına almak 
'diğeri, Almanyanm elinden Versay 
nınahedeeiyle almmı~ olan ellki müs
temlekeleri iade etmek meselesidir. 

Bu ~le dolayniyle, alakadar 
<ıevletlerin vaziyetleri ~öylece hülma 
edilebilir: 
'.ALMANYA 

1'abnakta devam etmelidir. Eğer di
ğer meseleler halledilebilecek olursa, 
bu müstemlckelerin Almanya ile İn· 
gilterenin müştereken mandan altına 
ko•ulması tek.lif edilebilir.. 

Fnkat bu yerlerin idikbali ke1tn· 
§Olmadan en-el7 Lord Halif ab, ATI'tl
pa hudutlarına bir zarar getirmiyeee
ğine dair Hitle.rden IÖa alaeaktır. 

Ayni zmnanda . .\lmanyanm Çekot· 
lovakya, A vu.rtarya, Y ..,;oelavya, n 
So,7et arazisi olan Ubayna"ya hiç 
bir teeavm hareketine geçmiyeeeğini 
de Bitlerin taahhüt etmesini iltiye
cektir. 

Eğer bu taahhüt temin edilehilir, 
nıiistemleke metelesi de hallolunabi· 
lirse, mevzuubahis "Bet devlet misa
kı'' na yalnız bir engel kalacakbr. O 
da, Fnmsanm, Ra&ya ile olan askeri 
ittilalndır. Bonanla beraber, Berlin, 
hu mii~külü de halletmek isin bil' tek
lif hazırlamı~tır. 

İtalyaya hakkl!ükm olmak fizere 
,öyle bir şey yapılmak düşünillüvor: 
İngiltere ,.e Fransa, Hahe~i8tanın İtal· 
yava ilhakını tanryftaktır. 

Buna mukabil İtalyanın da, bugiin 
General Frankonun hakim olduğu 
Akdeniz ha,-alisinde İngiltere ve Fran 
sanm nüfnz mmtakalarmm kat'iyen 
tanmıası istenecektir. 

0
'Garbi Avrupa emniyet nıisakı"7 i

çin, Bitlerin ileri tıfirdüğü fartlar a
ratmda, harpten e\'velki Alman mü • 
temlekelerinin geri Terilme!i bulun· . 
'duğu tahmin edilmektedir. Ancak, 

Eğer im müfkülit bertaraf ediline, 
''Deş devlet misakı'' için ileri sürülen 
~ardan müzakere etmek üzere Noel 
yortusundan evvel bir konferan8 top· 
lanabilir.'' 

ispanyaya tanlM&l meaeleti do 
var nu? 

Faris 17 (A. A ~ - Fransız ga -
zeteleri Belçika kralı Leopolclun Lon 
drayı ziyareti etrafında muhtelif tah
minlerde bulunuyorlar. 

''C bA Af ik b" ı·~··' . J enu ı r a ır ıgı ııın Ye a· 
po:ıyımm iı1are ettiği müstemlekeler 
hnnıfan m~isteımallır. 

Ilitler, ayni ınmand:t Çeko•Jo,·akya 
oaki _.\lm:ın ı!iHyle knnn~an :tlınlinin 
''aziyetini Lir lc:ırm'3 ba~lamnk tr.~:ıv
''ltrtlnd:ulrr. 

··osuvre,,ga ze~f!'t.İ, kralın Londra 
da müstemlekeler meselesini ve mer 
kezi Avrupa vaziyetini göriitecezi -
ni yazmaktadır. 

Bükreş 17 (Husuıti) - Yeni Ta-
taresku kabinesi tqekkül etmiftir. Ankara, 17 (Hususi) - Muı me· ı 
Kabineye yeni olarak üç kiti ginniş- btü-u Hakkı Kıhcoğlu vilayet ve kaıa
tir. Bunlar, Endüstri ve ticaret nazı - lardaki müftil adının hqimıanlığa 
n Bujoi, davlet nazın Manoleaku tahvili lıakkında lUecliAe bir kanun 
Strunga ve ziraat nazırı Siaesticlir. • teklifi ~ermiştir. Teklif Liitc;e encü· 

Batvekil gazetele-re yapbığı bcya - ~ine hanle edilmifıjr. 
na.tta ]organın r~ya..ctindeki Nasyo ·j Hakb Kılıcoğlu tcklifiııin mucip 
nal - demokrat gurupu ile bir •• hüku sebepleriıti l'lt3z°heta&mda §Öyle iaalt 
met anlaşm::!aı, .. va Vaida Voevode- etmİftİr: ''Fehalnrm te~rii mahiyet 

·-s:::tindcki "Romen cephesi ,, buhmduğuna ve le§rii kon-ederin 
ile de bir, "se~im anlaşması., yap - JUillet Meclisinin nıane'i phsiyetin
mış olduğunu bildirmiştir. de to~ olcluğua, oıum lıaricift. 

Başvekilin tasri!: eylediğine göre de Yerilecek teşrii lıiikümlerin hiçbir 
bu anlaşmada her parti kendi vaziye· tatbik by.·di btdlwmayaclğma ~re 
tini muhafaza etmekte ve programın letva kelimeônin manasr kalmatl.ğı 
dan bir şey feda etmemektedir. Zira, gihi dinya iflerindıe. göklerden emir 
anlatma. sırf seçim için yapılmııtır. almayan '" tetkititı ensiyelinde ıaik: 

Ankara 17 (Telefoula) - Diya· olduğuMt ııOyliyen ve işlerini o yolda 
net işlezi reisliği teşk.ilatııun vazife. yüriit'9 biF devlet tetkilitı eHsiyni 
}erini gösteren nizamname Devlet içind~ Miiftil adıD.llt da ye.ri ve manaN 
Şlırasından geçer~k me!'iyet mevki- kafmant!§lır. İJliıdi ha adm ve hu 
ine girmiştir. me'Tkiin dn-let teşlıilitı içind~ıt tıinn-

Ankara 17 (T e:cfonla) - Türk ınesi mantıki bir zaruret olmu~tur. 
bayrağı altına girecek vapurlar hak Binaenaleyh bu iti~ik olarak mndn
krndcı nizamnemenin dördüncii mad ğum kuma teklifinin kanuniyet k.a
desinin ikinci fıkraSI JU tekilde de - l'anmasmı dilerim.'" 
gi§tirilmi~tir. K.._ teklifi~--= 

Bundan aonra gHek yaptmlacak, l - V'"ıJiTet. kna ve nahiyelerdf!
gerek satın almacak ıilepl'er yalnıı: li mütfülükİer blqimamlığa çenil
bu nizamnamenin ikinci maddeeinin mi~tir. 
hükmüne tabidir. Bunhrr.ı kullamf... 2 - Bapmamlarm görecekleri iı
DU§ olarak alı~. takdirde yqlan • ]er bir tabınaıuame ile tubit edilmit-
on bq aeneyi eeçmiyecektir~ tir. 
Şu kadarki. bu nizamname meri 3 - B• kaauau Ba§"i:kil yürütür. 

yet mevkime çıktıktan iti.ren iki 4 - Bu kanun neıri tarihinden 
sene zarfında alına< aklar için 22 Yafl ımıteherdir. 
geçmemek esuı kabul edilmi§tir. -------------

Ancak l918-1920ıenelerindein Atatürk 
§el edilmi§ olan gemiler alınmaz. Bir 
de, alınacak gemil~r için lnailiz ve Tuncetinde 
Alman tasnif müesacsclerince veril -
mi§ tamif §ehadetname!İ imza olun
ması §arttır. 

italya · 
Japonya 

ile 
Bir anlaşma daha 

yapmak istiyor 
Tt>kyo, lT (A. A.) - Halen Japon 

milletinin mtımessili olarak ltalyad& 
bulunan Seyukai partisi aefi İliro Ha.
tayama Genişi Nitat gazetesine B. 
Mauolinlnin kendisi !le yaptılı bir 
görüşmenin neticeainl telefonla bildir
miştir. 

Hatayama, gazeteye telefonla şun-
ları bildirmi§tir: 1 

Mussolini, Japonya.ya kaqı en de
rin bir dostluk beslemektedir. Hattl 
bana dedJ ki, memlekethrırzt kar§Ilık
lı olarak biribirine bağlayan dostluk 
hialerlnlıı l!llUDimiyetinl kelimeler Ue 
ne derecede bildirmek miinıktiUe o 
derece mükemmel bir surette ifMtıe e
decek yeni bit pakt imzalamak Jırti

yol".mı. 

ÇlN ASKER! HEYET! ROKADA 
NE KONUŞTU? 

Roma, 17 (A. A.) - SalAlıiyettar 
mahafilde beyan olunduğuna. :öre, 
Ç-ın ile J aponyanın araamı bu.bnak 
için ltalya Umk Şarkta herhangi bir 
siyasi bir harekete ıirieıni§ değildir. 
Romada bulunmakta olan Çin aakert 
heyetinin reisi geııeral Şen'in Mua. 
ssolini ve Ciano ile yaptıtı mUlüat • 
larm hiçbir siyul nı&hlyeti yoktur. 

Parlsde 

Bir Hint sulta
nının hazinesi 

çalındı 

(Ü .ttyanı Birincide) 

Yolda Mura,wyu laeriadeki etki 
köprüden geçilerek etki Pertek k~ 
liııia bwlıadu.ğv. saha önünden Hezat 
.lere~i üzerinde in~a edilmi§ olan be
lou köpröye gidibait n Türk tek.Jô. 
iiain yiiluek bir eaeri ela M kep. 
:rilnüa kurdelesi bmat Aaaıürk tar .. 
fmdan kesibaek IW'etiyle: küpt reani 
icra edilmi§lİr. 

Ba köpriiniill eski .dı Soy~ ve 
Su.geç 014..ğu hak.kında kftMlüttine 
vaki olan maruat üaerine Atati.rk di
limiııe teliff'öz itiltviyle ea kolay ~
li olan. "Siagıeç" adı '-erihnetini ten
lip eamitieıdir. 

Burada .vdette Mmattuyu üz~ 
rinde 1uarulmak.ta olan Te yü metre 
tuliinde. aek bir kemer ietüne ietinaıt 
ettirilmek ıuretiyle yüksek bir~ 
ti ham hultH18D yeni Pertek kipriaii 
DÜD haı111a gidilmqtir. 

Atatürk, 'köprGnün f emıiğ, maliğ 
ve iktiaadiğ. bakımlarından luymct ve. 
ehemmiyeti hakkmda mutaha.mslar 
tarafından ,-:enıen malumatı dinledik· 
ten 1ı011ra Pertek kaH merkrıiai tet
rif huymmatlardır. 

Kuua methalindea halke'Yine b· 
dar 5ideu yol tizerinde Atatikkiiıı ku· 
dumuna ialiur eden büyük bir bla
bahk Yüce Önderi candan gelen te
zahürlerle aıkqlamqlardır. 

Kaıaba methalinden itibaren yil· 
rüyerek gelen Ataditk, miaimini mek 
tep çoculdarmın &.inde durarak hun 
larla ayrı ayrı konuımuı Ye içlerinden 
banlarmm ~rinde ıiTritinek nnm .. 
ımdan basıl olan çıban hakkında ka
aa doktonmd.m iulaat aJank IMuımı 
eebehi ve tedniti lber:incle tılMlı tet• 
kik.at yapıbnaamı emir baymm.atlar
chr. 

Atatilrk Pertek ~erini " ulo
naa11 gemni§ler, kiitüplwae " ..... 
liyle diğer tetiaatmı ~ bfıieamitler
dir. 

Pertek.ten eotkUD uğurlama taa 
hlrleri ...... aynlaa Atatlrk ...a 
11 de EI•me mJet buymmutJadır. 

ElMn Coti-llR Be,,... 

1NG1LTERE 
f '1 . ' • 1 ng1 terenm n:ııd:u n~z'1rı fııı.nr 

ki, me\-ıunb1tfıi9 ntii temlckd u Mil
Jctler Cemiyetinin mandası altıncla 

.. Jour,, ise, kralm ispanyada bir ı 
mi.itareke akdini müzakere edeceği I 
mübleasmda bulunmaktadır. 

Paris, 17 (A. A.) - Guı:teı..ın 
yudJinı& gfn, beynelmilel •rıide 
göaterilmekte olan Cambodgıe 8Uitam 
Ahmalidun.ua milJ'Olllar deia inde ~ 
lan hazineal çalmmJlbr. Hnımlar av 
yona. pent'ereden ctrmfllerdlr· 

Eliıis, ı7 (A.A.) - EJW- ayak 
heunalan top .bhnak nuetiyJ. tellm
Janan Atatlık. iaı.yoodaa itihum 
1DWI bir meuferi ylrtbnltJer, laalkm 
" mekteplileria ~ tealatlrleriae 

Diyarbekird, 
Diyar bal<'.' 

(Vstyai1ı 

yirmi yıl sonra TUrki'9 
huru sıfatiyle yine ~ 
r~mek ve bir taraftanlBJlll" 
raftan lran demiryol ~ 
mak Uzere Anadolurıun 
öbftr ucuna kadar gide!1 
nmızm açılına ve teııı 
ninde bulunması Diyar 
olduğu gibi bütün TUrl< 
de paha biçilmez bir ba!l 
fil midir? 

Artık Ali Çetinıtayan111 pı 
olarak dediği gibi bir u~ 
ra. diğer ucu Divriğe " 
miryollarnnızı:n şark b,udıı. 
tarak rrak ve lran deıı1 , 
birl*ceği zaman uzak ? 
unutmamak Iılztmdır. Jd . 
yollan ile !tak ve tran. 
birleş,tiği gUn Türkiye ~ 
ve Hindi!tandan b~ı.~ 
garbi Alya memleketle~ 
ile iktıaa.di müıwıe})etle-:'ı, 
bir transit ~ofu deuıelt 
suretle Atatürkün yil~ !9' 
ile Tilrkiycde başarılJXllf 0 

yındrrhk hareketi aynı ti#~ 
yadaki kom§U reemıeketie ı 
Jetlerin iktısa.di ref ahJar~ 
edecektir. 

0 
Bütün bu aözler ile P' 

mek isteyorua ki eeki (Oi 
(Diyarbakır) olt11u sa.deci 
değiş:nesi suretinde 
bu isim defiiikliğinin h 
bUyük vatan. çerçevesi iç' 
hayat ·e refah t.eki.IDÜ •· 
etmek üzere bulwıd~ 
dir. 

ingilte 
Alman~ 
Satın alama' 

(Ü al1°'11 



J Şeyh Şamil 
'O bin süvari ile 7 if lisi basınca 

/(ars cephesi rical etli 

~ Cökd I nal alt ıtıda lmlunan bir köY· 
~ ere ınuıı . . kalede buluuu -

ııı,ll 0l'dll8u 1\ nrebesinde kazanan mz selim topu ıçın . eçen oay-
~~fa1t 

0
'
1 

ttfkasyada Şeyh Şanıılin yorlar. Bu askerlerin hcpsı f ınışlardır. 
~-·llıecb .... ~ası yüzünden geri c;:ekil- ramdan biraz evvel ınaauğ5 

8 
·e nnc:eyi 

-~l '"'Yet· d ·· "l hoşl u \ .,. 
'ttl ~i b' ın e kaldı. Çünkü ~eyh Bir orduda gonu kil Uk ihti} ac;: • 
't~· ile Ciir .1n ki§ilik bir suvari kuv muhafaza edecek bu c;: vallı Rsker-
~ 8aat ~ıstanı~ merkezi Tifliein lardan mahr~ olan i:u~armı geçen 
'r ttıuvaff CSafesıne kadar yalda§. lerin ne vauyette 

0 
Uzel göstermek-

te anı bu ak oldu. maaşları adedi pek g 
lleraı e&nalard R d llıet llab d a us kuman anı tedir. ,. nları ,.azı • 

ıııll .e h~rı u of Kars Uttrine yüril - Vilyaıns Karstan da şu • 
\arr anınakt ·d· ş ş ·ı· d ~i a~İYetı . a ı ı. ey an.ı ın yor u: . . erkezden gön-

di: l'ttıettıe be erı bu kararından \'aZ • "Buraya asker ıçın. ~ t burıı.yn go-
~ tabcr ricat emrini ver • terilen para yolda ve) a ~. .Askerin 

~~ lt ku11v . . lince kayboluy?r ~~ye~e;ı~;k al~cak-
hıı. ltteh:ı etıerı keşıf maksadi ile on beş. on sekız, ~ ınn yd k b'ır 
"'at .... erin . b ka ar açı ~· eııer i . e Yaklaşırken karıtrgi- ları \'ar. Bu askerın u hakilu:ten 

Uleı- Çınde yanmakta oldu;;ıınu zulüm altında sabırları k 
~ ~t r: = methe layıktır. Hudutta cv·\'elce vu u-
t? ~ 1tat crn · bulan ve elyem cereyan etmekte 

0
-

~ YI bır k rı, Rus kuvvetlP.rine 1 h bel d aralanarak sa -
~ ~a Ve a tırrnış ve bırakılan bil- an kmul are b er .. e dY. 1 nmekle ekmek 
~L erzak d t t t kat a an ve ugun ı e 
k'.''ancı a u uş urul:nuş- b l b'I k b' halde brrakılan bu 
(ll'i it er Yangınla iştial ediyor u a 1 

ece ır . . ~ lırtarııa · ' betbaht askerlcrın halıne acımanızı 

~ ~aıni!in çnonkyor~.u.kUI t rica ederim. Bu biçarelere m:ıae fer • 
"" muş vaziyt e ıı· "' 'lııı (\Us 

0 
d manı ve üı:er aylık a\'ans ver ı.rse 

·ıı,,,.,.~ı. r usu gene Şeyh Şa - ·· · d zim 
Jo>., "'h.."' 11; ord .. . yapacağımız harekat uzcrın e P. 
'<ı.ı!iıı." usuna muracaatı ılt> ta-
haı ~~ahvedilecekti. Fakat Ha _ tesiri olacaktır.,, 
etllıi~lr ı dUYUlmuş ve Ruslar der- Destandan : 
'lıil }le"di. llarak çetin vaziyeti ı~Iab Zarif Paşa olııp or<lı.ı nıü~'irt .. 
).er .. ;: 'l'ıtrı~unun üzerine Şeyh Sa - Yanuıda var tııırıı bırkaç ı·czırı 
a "I'[ 11; k ~ K . p ~1 reis olllu oıılara 
ille eaı-.... ~ UVVetleri ile birleş~mi. erım a~ , •1. • 1 ere 

" oı-.. ·., "ag~ l Rci."lik az gclii r la ,mı 0 

aııı ·ctlard ara çıkmış, mücadele- " ı M~ arı h" ŞP tt :;amaııcı ]."O ıranı.anı 

1 
'Ilı. ~"llietı· . ucumlar yaparak de _ ~caa a .. . -~~ Anm her Jıcrdc ııar ııan~." nı.~anı 

ı İtlj ""orcıus Zarif p~a 7dtabındlı h~ııerdar . 
'o~ı..· "Ual unun vaziyeti çok acık- ... , l "k. h"rp ,·'1iııdCll bıhabcrdaı. 
~ "1ağ ar ord • e a ·ııı ... • 
r lıtu a b'ıu~· f uya birçok casuslar . mektubundan: 

~lıtılil) aı~a a fnk oluyorlardı. Bun- ~Mil~c~s~rif :Mustafa Paşa evvelki 
-.k .. I' de11 kn Olduklarını. Rusyar.;n • uşır t:l\fl vrimunla -ı.. " l açt k ·· T h altında liJVV ga., 
"il , ~o l'llaıt ı !arını ileri sürerek gun 5~. a . lduğunu temin ettiği hal. 
)a~~:etıe 

1 
arzusunu izhar ediyc..r, za~ ~uvarı ~tiğim kinısclcrcJcn hnkiki 

ı. lllgjtliyorı stedikleri gibi casus.uk de. ıtımat ek' ,,.uz olduğunu öğrrn -
~t iter ardı. mıktarın se ız " d ı .ı ~a e An . .h tıe 4o bin mevcu u o.-ıu-
t il~ lltııak U adoJu ordusunda t etki- dım. Bu cı c rdunun ,·aziyeti mılüa-
u. eı-..... ze - b'Jd' ilen o ~ te:·~işti. li re Uç kişilik bir ı1~yet gu 1 ır . ·e 2213 beygir to1ıçu-
~~i~lıği altı:~et, miralay Vil) am- rkı' lb5781 süva~~ \50 si başka yerlerde 
·'~tıı orcıu a bulunuyordu. Vil - 1 ~n arı~ miktarı 13i7 ye tcnr::zül . 
~ h~ı 'l'ur:r:sına girerek tetkıkat oldugund:ı? t µçu hay\·anı ,.e 1~.600 
~d~.§ &'öı-;: 1 .tunandanları tar:ı fın. eder - 196 .. k ~ ·lı'r 0 11 halde \'f'i<iin 

"'\l.llf • \ol rnu . d as eril . p v,.
1 

~·otoo.:1 Yor, bir<;ok isteı:Jeri pıya e . 4r··? muntazam \'C 
~I. ~a .... u. r 990 asker ıle ... 

11
" "· ltla ordu . ı. ' nı bıt~"\·anata baliğ 

)~e~~kstıııar Ya gırer girmez !..ılr - 800 gayri nıunt.aza 
Uc tıı 1l'I baıt 1 lesbit etti. Asker ka- olma!dadır. ·· ·r pasa azlcd: lcıek 
«ıa laeı •lıtııy d En nihayet Zarı .,, . . .. 

il b arını or u. Yedi, sekiz. ay . k harbinde kudretı ,;c.ru-
~tı,~ka aı almayanlar vardı. Bun yerme B~Ipan tadn edildi. Fakat ts-
"11. ·\(~il ayların ·· t · len tsmaıl ııŞa J • h ı. 1 çok gos erılen rr.flv - . gozlerındc:ı ra aı...c;ız o • 
.. hıı~ aı oldugun~ u go··rnlU• _ maıl Paşanın . Jd 8 . 
CI' ~~ y Jcmnsına manı o u. ır 
O lı. ~ U llı1.a d m~ı yola c:ı da \'asrf p~~:ı Tü ı !c or-
f4~ ~le old 0 destanında söyler; müddet sonra - tayin edildi 

Oı ~t Ular ha · dusu kumandanlıgına · 

(...~ .<ıltı t"burıa a.,....,ni 8Cıhra . d'lhi iz.em rı.:lolu ' · ı. ~ ı tııb zır müheyya 
~.,. '4 ur v Zan/ P<t-Jll p ıı orrlıt mii~iri 
\'İl <l;: "claki a~ .natam.amdır Olup Vcısı/ cı:t ( Arl:ı:ısı var.) 

~/l?ı:ısın n ısım tamdır . 
~~ltıt l!ıaı:ıdır :erdiği raporlar c:ok 

aı · ou b " 1Yorurn. raparların birer kıs-
~rk Rus ; .. ·rbi 
(t> _ ıss .. -

müellifi Fevzı ----------tı-ı ') .\ııadoı (l > "Erzunımdt. iki 
~ııı""~ diğer~ 

2
tedif askeri vardır. ki 

· ı t orı h.... 1 60 ııitık y~ il rnevcutıudur. Bun- L/t11anda 
~il ~iettr eRon yedi aylık ma!!.§la- Rm:ın;T ı;nEC·ıı:n 

~~l'tlıı- kişi. ı'rs ordusunda mev - nuoCS HA LAıt 
~do~ llunıar 0 an rnuh~elif all\ylar \ '.r\FUR cuu:ı ynı 

it ~b Uz a~lı~n da on yedi, on Sf'kiz. sut \'spurun ad• K:ırn<lcnız 
\a._Lltanı i alacakları vardır Or- JG ouııeysu tzmlt 
~ ·"'ıı Se d.. t · ıı.so Koc:ı.tll Bandırma 
t~ 1arıeQe b or aylık isteyo,.lar. 
~""' lt>o ki ~hcası mecruh olrııak 20 nt'G:;r;;.l)ECE1' \',\Ptl:!~~mR 
'"'~ ·~ı cı-~H kvar. Erzurumda fon.; ··~ - ,. &,SO ı;urs~ )ludan;,-R 

a r a.ra bir binbc.~ı kuman- l8.3'l ~ıe:-sın .ı\Y''alık 

• ~ı.erllD lı'" -J - Pezeta 
• Dolat 12.i •Mark ::?:ı ;,o 
• Fra.all S!i • ZlotJ ., . -.... 
• wret ll:l • Penıo 2rı -
• Belçllı• rr. b4 • Ley l~ -
• DrabmJ :?a • Uınar b:? -
• lıvu;re Fr. r,j() Yu 

• LA•• :?l • Kron lrte4;; S;! -

• F\OrlD i O • -'lt..m IOSi -
• Kroı:ı c;ek. S.l, • Barııtrıor ~8 

'ŞllUl AVUI 2.1 jQ 

ç - K l E " 
• ı....>Dlll'• ı..e:ı - • Viyana ~22 i:> 
• Nevyorll tı,l>O ı:, • M.a4l10 l:.! 6:! 

• Pa.rU 2SGl:?.> 
• 14.ll&AO ırı 1s.;o 
• BrtllLlet i, 7 ı::ıo 
• AWla ~i7:1 

• ~rllJI 1 !ll!67 
• V&flOY8 4,2:!S) 
• Buııapeett 4,01\?j 
• BUknt 108 GG7:> 

• Ceı:ıent 3.4ij() 
• &orya G4 2 60 
• Am1terd&m 1,4"8) 
• Pnl 22.8:)~;) 

• u.ıcraa 
• YollolliJM ı!.i:>i:> 
• MoıkoYa ım 51:,1 
• Stollbolm ıı.ı ıss 

ES HAM 

Anadolu 2:ıo:ı • c,.'lmenı:.o 10 93 
iş Ha:lkl\!1 9 8(11 şır. HayrtJ -

.WJI IGO u,rtta"&nll tl60 

s tlkrazlar - rettvllle r 
• 111~ T.Hor. ı ıı:ıeııı.ruı 

• • • :ı 14 9:> ~ .. , 
ıt30 • • • • u ttdltım 

UJ !Mu 'A~ t 
.iO!ZJ 

• • • 
• Ergeu.I lıUk 95 i:> AJ1adOIU 0 ao :.ıo 
S. l!:mırum ~57:, -"Oa•Jolll LU 'l3J 

• tıUltJ.>at.ıll U.50 wume11U" 40, 

Zahire Borsası 
t7 -tt- ••7 

otNst l"ukan Af&tı 
Kr. Pa. Krl'a 

... 6 s ı ıs 
Buğday yumupk 
Buğday ıert 
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C&vd&r 
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18,30 plA 8 fııkatile tUrkçc şan 19,lO 
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·--' d•" kon.er .. •"" ruzo ~-m - amı 23,00 SON. 
,.e erteıl günlln prorr 

TEPEBAŞI şEJdR Tİ1' ATROSU 
oRAM \ 'E pl\'ES KJ8M1 
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(lııpsnr• balıçelerlnct- J 

3 perde. Ya.zan: Jor.e 

P'ellngadlna. TUrkçeti: 

?ti. Feridun 

OP1':1•~ • · (.Ateşböceğll 4 perde k"'. 
sut 20.so da • 

gunıerl l:i,30 da matine. 1 azan. 
medl. pazar ,.. ti 

Tü k resl J{, .. ,eca . 
Molnl\r. r " 
ÇO<.' t ;fi. ' • 

1 
çarfamba saat 14 te Lafon. 

• cumarteı • • • aıı. El: rem neolt. J.JUzlk . Ce. 
ten Cab.'\. 1 az · 

ı öğretmenlere verilecek konfe-
1 rans!ar tespit edildi 

tik tedrisat espekterleri Kültür Di
rektör.il Bay Tc\1'ik Kut'un başl:aı.lr. 
ğı altında dün f e\•kalade bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıda bu yıl açı
lacak olan kurslar, verilecek ko!'lfe -
ranslarln, okullarm bu yılki çah~m:ı. 
verimini araştırmak için alınacd· tcd 
birler görüşülmüştür . 

Bu yrl verilecek konferıınsiar şun-
lardrr: 

lmla : E..c;pekter Süleym:ın Edip, 
tahrir: Espekter Muvaffak. Hı,sap : 
Cemal, Hendese: Espekter Nureı:ldin, 
Yurd tetkikleri: :IDspekter Hurr~nı ! 

Her konferansa bütiln öğretmen -
leri bir araya toJ>layıp getinnf''.~ ka
bil olamıyacağı için her konfrrans 
beş defa tekrarlanacaktır. lstnnbul 
erkek Jiseeinde birinci defa olarak 
Eminönü, Eyüp, Bakırköy; ikinci de
fa olarak Fatih kazası öğre~n!c ri
ne, Galatasaray lisesi.nde birinci de. 
fa Beyoğlu. öğretmenlerine ikinci de
fa Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer. üskUdar 
27, 28, 29, 26, 32, 43 neli okul oğret -
menlerine verilecektir. 

Kadıköy 12 ncl okul binasında ve
rilecek konferanslş.ra da Kadıköy ve 
Üsküdar kazalarında olup Beyoğlu 
kurslarına iştirak etnıiyen öğretmen. 
ler geleceklerdir. 

Bundan başka ihtiyari mahiyette 
olmak üzere beden, resim iş, mUıik ve 
ailebilgisi kursları da açılacaktır. Be
den kursu kız Useeinde, resim iş Ka
dıköy 3 ve 35 nci okullarda, Beyoğlu 
13 ncü okuldadır. MtWk ve ailebtlgisi 
kursları için inceleme yapmak Uzerc 
F.spekter Bedri Akalm konservatuvar 
ve Süleyman Edip de sanat oku!iyle 
bu i§İ görilşmeğe memur edilmişler-. 
dir. 

Alınacak ;ne,t.iceye..,&Öre..bu lc\ll'Miı -
nn vaziyetleri taayyiln edecektir. 
Bundan başka toplantıda görUşUlen 
J§ler şunlardır: 

1 - Başöğretmenlerin öğretme:nle
re vereceği izin i§leri, 

2 - Başöğretmenlerin devam def -
terine öğı·etmcn gibi iınzn etmeleri. 

3 - Başöğretmenlerin alacal;lan 
ders saatlerini planlı çalışmaya göre 

planlamaları, 

4 - Kültür i.şyarlarının haftaı:!a 3 

saat ders okutmaları. 
Bundan baıka başöğretmenlerin \'e 

öğretmenlerin disiplinli bir sm ette 
çalışmalarının temini için ilk tedı isat 
espekterlcri okullarda sıkı bir teftiş 
yapacaklardır. 

işaretler: 

KÖYLERDE YAPILACAK OKUL 
BİNALARI 

Kültür Bakanlığı, Nafia Bnka•.Iığr 
ile temas ederek köylerde yapıhcnk 
okul binaları içjn bazı esaslar t :rbit 
etmiştir. Bu esaslara göre lt''y okul. 
lan icin 3 ~eldi tcsbit edilmi · ve bu 
şekillerin planları bir broşür hoiın
dc neşredilmiştir. 

Yeni yapılacak okullar bu plan tip
lerine uygun olacaklardır. 

TALEBE YURDLARI BİR 
ARAYA TOPLANIYOR 

Tıb fakültesi talebeleri için nrnh
telif yerlerde kurulan talebe yurtla. 
rının bir araya toplanması için üni
,·ersite rektörlUğUne bir mUracaat ya 
pılmıştır. Bu milracant Bakanlığa da 

bildirilmiştir. 
Mc\'cut ve müteferrik talebe yurt-

ları bir araya toplanacaktır. Bunun 
için bütçede 100.000 liralık bir hhsi
snt ayrılacaktır. ,,,. 
11•&&·&1.& & 

• Eıınat cemlyeUerl idare heyeti fnUhaplıı., 
rma de,•am edllme.ktedlr. Buıün sucular Ce. 
mlyeU idare beyeU .eçf mi, 24 Unde de Kab. 
vecller Cemiyeti aeçlml yapılacaktır. 

• Sabiha ıamtnde bir kadını Jiletle yaralı • 
yarak, yOzünde dalınl bir iz kalmaama seb :rı 
olan Huaıı. dUn ullye cezada gGrtllen m•ı .. 
hakemeal aonunda 1 ıene iki ay hapse mııb. 

kCm olmuıtur. 
• Eanat ct"mlyeUerlnln 938 bütçelerini tct

Jdk "e bUnun üzerfne bazı g6rü§mcler yap. 
mak uure dün Ticaret Odası esnat ııubcst 
mUdilrü Klzım Yonılmaz'ın b&fkanlı~da 
esnaf cemlycUerl mUraklplcrl Nlho.t ve F<'. 

rlt bir toplantı yapnıI§lardır. 
• Bir hafta C\'Hl F..dlrnc gümrüklerinde 

bazı tetkiklerde bulunmak üzere gttml§ olan 
tstanbul GllmrUk Ba~lldllrll Musta!ıı Nurl 
diln ıehrlmlze d6nmllıtllr. 

Hasta Hamallar 
Ha.mal bölükleri içerisinde fıtıklı, 

veremli, haııta kimseler bulunduğu 
cihetle bunların srhht muayene komis-
yonunca her Uç ayda bir muayene e
dilerek ayıklanma.ııı belediye ıktısat 
mildUrlUğilncc istenmi§ti. 

Keyfiyet r:ıehir meclisinin millkiye 
ve sıhhiye encUmenleri tarafından teL 
kik edilmiş, hamalların muntazam bir 
cemiyet teşk\lltı ile idare edilmekte 
ve cemiyet merkezinde de doktorları 
mevcut bulunmakta. olduğundan iktı
sat mUdUrlUğUnUn teklifi muvafık gö

rUln1emi1tir. 

Halk edebiyatı 
YAZAN: Sadri Ertem 

Bilmem dikkat ediyor musunuz, bi. 
zim edebiya•"'!a yepyeni bir saha ı;~ıl· 
dı: Vesika toplamak edebiyat tarıhçi
leri ve tezkereciler istisna edilecek 
olursa - ki onları zaten vesika topla. 
yan mUtetebbiler sırasında saymaya 
imki.n yoktur - hayatımızda halka 
doğru gidişin en milsbet eserini yer 
yer mecmualarda ve kitaplarda J;Ö -

rilyoruz. 
Vilayetlerde çıkan mecmua ve botta 

vilayet gazete!:rinde mühim mikt21 da 
sütunları işgal eden bu halk edeltiya
tı \'eslkalArı kısa bir zaman ic;in<lt· de 
ciltler halinde ortaya c;ıkmaktuciu . 

Fakat bence bu eserlerin en güzel, 
en iyi tarnfları mahalli etüdlerı? bU. 
yük terkibi mnhiyetler \'erilmesmde
dir. J\üçUk bir sabaya bakarak bu su. 
retle, bir sosyete hakkında hüküııılcr 
\·ermek gibi sakat neticelerin insan
ları şaşırtmasına imkfın bırakılma • 
mıştır . 

Bu az kazanç değildir. 'fürk este
tiği hakkında bol bol ham mad•~eler 
hazırlayan gençler terkip yııı mak is. 
teyen mlitete9biler i<:in kMi derece
de malzeme çıkamınktndırlnr. 

mal R~e~~i:t·:........----------~~------·ı -
isimlerini bu sütunda sıraln•ıayn 

imkan bulamıyorum. Çünkü dilnkii 
sosyetenin estetik bakımından c:eh -
resini çizen. meydana lrnynn bu erer
ler boldur. Ç.oktur ve s:ıyılamıy::ı cak 

Yalnız bir nokta, bu ham ın:ı.dde
istihsal~tının tnm yerinden. kayrıa • 
ğmdan, asil hUviyetini muh:ı.fnz·. e .. 
den tarafından ynpılmıısı gercktır. 

Aşağı yukarı on senelik maziRi o • 
lan bu halk edeb iyatı malzemesinı top 
hıma işi bir taraftan Türk zevci iızc
rinde sentez. yapacnk insanları ı· ~.zır

layncağı gibi, bir taraftan da ,:cbi. 
yat \'e fikir tarihinin kndı osunıı vU

cude getirecektir. 

r:rtutnıl !ôlaıtl Trk 

Tlyatro•uı 

BAH:IRKÖT''~e 
cuma gUnU alcfamı 
ÇAMURDA ZAMRAI< 

Pazartesi nkııamı: 

(K"ti•kıly SU·t'vynl ~"l 
(KÖR) ve (KILIDfii) 

ıı t ıR ı '/\.'ti ah 011e ofu -
1 nuz ve abone ediniz 

kadar da dağınıktır. 

"' * "' 
Halk edebiyatı için hşzırlan:ın bu 

eserler, henüz işlenmiş, Ur.erinde 
sosyal etUdler yapılmış değildir. Bir 
bakımdan sentetik mann ifade .. tmi. 
yen bu ciltlere kusur bulmak mtim -

kilndür. 

F..debiyat ve fikir tarihimizin w kı
sa zamanda bol \'Csiknlarla o~t" ya 
çıkması ancak bu ham madclclcrit.t bol
luğu ile mUmkiln olacnktır. 
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1 ŞPOR ' , ' -~ i 
=-- . 

Darısı bizim 
bışımıza 

lngiliz atlel/eı i önü
müzae ki sene nfileı 

yapaca/llar ? 
İngiliz atletizm federasyonu, 1938 

senesinde yapılacak atletizm rr.üsa -
bakalarınm programını tesbit etmiş -
tir. 

Bu program mucibince, 1 5 ve 16 
temmuzda lngiltere şampiyonası, 1 
ağustosta beynelmilel müsabakalar 
ve 13 temmuzda da Fransızlara kar-

,._ 
• 

- Dilini göster bana, yavrum! U
zat, ... ıı:::at, .... uzat! iyice clişarıy'l çı
kar, bakayım! 

- Dişarıya çıl.Yirnuım) clohtor; içe
riden yapı.Jıldır! 

- Şu opera nnıgaıınisi böyle bağı. 
ra bağıra ne söylüyorf 

- "Bırakın, bir muharip gibi öle-
yim,, diyor! · 

- Baba, 3GM bir §ey <lanışaoağını! 
- Dantf, çocuğum! 
- Acaba yerimi §tt 1ocıdma vereyim 

mi., yok8a ..• va: mı geçeyim 1. 
- Ne yazık, ki tiifeğim yanımda de. 

ğil; ben onu milradına erdirirdim!1!. 
fi atletizm maçı yapılacaktır. ---------------------------------------------

Darısı ne yapacağını ancak Bal -
kan olimpiyadlarından iki hafta ev
vel tayir. eden - yahut da edemeyen
atletizm federasyonumuzun başına. 

Romancı Balzak'la 
Tokyo ol"mpi
yadları için 

Ita lya nlar şimdiden 
hazırlanıyor. 

Jta1yanlar, 1940 da Tokyoda ya -
pılaca.k olan Olimpiyadlara, timdi -
den hummalı bir §ekilde hazırlanma 
ğa baılaml§lardır. 

Bu meyanda, l talyan boks fede
rasyonu da Amerikanın en tanın -
mıt bOks antrenörlerinden Steve 

Klausu Romaya davet etmijtİt. • 
Steve Klaus, dün Romaya gelmi§ 

ve istasyonda, ltalyan federasyonu 
erkanı tararfından karıılanmrftrr. 

Finlandiyah 
ağır siklet 
şampyonu 

Amerika galip 
geliyor 

.Bundan bir kaç ay evvel Aıneri -
kaya ıitmit olan Finlandiya ağır ıik 
elt boks §8Jllpiyonu Lunner Berlund 
Nevyorkta yapbğı son maçta Avus -
turya fC1Mpiyonu Hans Havliçeki do
kuzuncu ravundda nakaut etmek su 
retiyle mağlup etmiştir. 

Lunner Berlund önümüzdeki pa -
zar ak§8lllı Nevyork faMpiyonu Bob 
Pastorla kaJıılqacaktır. 

G öte'nin 
'iki mektubu 

Almanların dahi tairi Göte Volfgang 
kendi çocukluk zamanlarını, tercü -
mei halinde şöyle anlatmaktadır: 

"Her baba, kendisinin yapmağa 
muvaffak olmadığ: §eylerin çocuk -
ları tarafından yapılmfş olduğunu 
görmek ister. Bu arzu, ülvi bir arzu -
dur. Ve her babanın çok masuman~ 
olan haklarından biridir. 

Çünkü, baba hayatının oğlu tara
fından idame edildiği kanaatinde o
lup onun mesut olmasını da bundan 
dolayı ister. Bunun için çalışır .. 

Benim babam da çok çalışkan bir 
talebe olmakhğmu isterdi, Ben, 
mektepteki bütün arkadaşlarımdan 
üstün elmalı idim. Ve yqıtlamn ara
amcla n\m kadar zeki bir kimıe ela 
1ia bu unmamalıydı. 

Mel:fep hayatı bana katiyen ağı.r 
gelmiyordu. Kafam her ,eyi çok ça · 
buk kavrayabiliyordu. Zekam da 
çok kuvvetliydi .. 

Maamafih itiraf etmek mecburi -
yctindeyim ki, umumi ve esas bilgi-
lerimi ben mektepte öğrenmiş de.ği -
lim. Hesap derslerini mektepte jken 
sevmiyordum. 

Hesap, bana çok çetrefil ve mu -
ammalı göründüğü için hoşuJT1a git-

~ 
Bu yazıda. iki dahinin çocuklıı1e 
yaşldrında '8tik:OOllerini nasıl 
dü~ündüklerini okuyaoaksını:. 

miyordu ... Hatta, rakkamları cok gü 
lünç buluyordum .. 

Edebiyata olan merakım çok fazla 

lstanbullular hallerine şükredip dursunlar 

Trabzonda dilenciler 
Arkalarına 
taklldıkları 

insana yapma
dıklarını bırak- , 

mıyor la r 
Eıki devirlerden tevar:.is ettiğimiz ve 

hali kökünü kurutamadığımız çok mü
him bir derdimiz var. Bir çiban gibi 
koparılıp atılması lnzımgelen bu dert di
: ı:nciliktir. Türk içtimai hayatı ile kati
ıen alakası olmaması lazımgelen bir 
şey varsa o da mutlak surette budur .. 
Çalıpbilen, ekmeğini alnının teri ile ka
zanan Türk, hiç bir vakit dilenmez .. ra 
kat İstanbul gibi Anadolunun birçok 
yerlerinde buna rastlarsınız. 

Elazize gittiğim vakit Harput kalesi 
önünde bizi ilk kar~ılayanlann bir di
lenci kafilesi olduğunu bir yazımda 

yazmı~tım. 

Snn seyahat:mde Samsunda: 
- Hacr Efendi, Haı.:ı Efendi.. diye 

önümü kesen üs'•:.i başı yırtık bir ka
dtn~a karıılaştım. 

Trabzon.da daha şehre çıkmadan ön
ce bir siiTü kız erkek üstleri başl2rı li
me lime eocuklar etrafımı sardılar 

O kadar sırnaşık, o kadar yii,.süz 
!eyler, ki.. Yukarda resmini göduğü
nı:iz TrabzÔnun bu dilenci çekirdekle -

Trabzon 8(ı1;al•larııula rastlmu:ııı nıii::'iç dilencı7cr .• 

YAZAN: N iyazi Ahmet 
rinin Türk çocukları olduğunu kimse 
idd"a edemez. :Fakat işte Türk yurdun
da Türk çocuğu maskesi altında dilen
•.:ilik yapıyorlar. 

Trabzon dilencileri çok profesyonel. 
iskeleye çıkan bir yolcuyu katiycn pa
ra alm:ıdan bırakmayorlar. İlk iş olarak 
yolcunun mhhametini tahrik etmcğe 
çalışıyor: 

- Beyfendi .. Açım; annem hasta!. 
tıaç parasr yapacağım .. diyorlar, göz
lerini yaşartıy-orlar. 
Eğer yolcu bunlara kanıksamış, di • 

lenciliğin i!r yüzünü öğrenmiş biri ise 
aldırmadan ilerler. 

Dilert;i bu anda vaziyetini değiştir -
miıtir. Koşarak tekrar yolcunun önüne 
çıkar, ayaklarına dolaşır: 

- Beyfendi, on para Allah aıkına on 
para .. 

Diyerek koıar, takip eder; o kadar, 
ki yolcu yakasını kurtararnıyacağına 

kanaat getirir ve muhakkak bir §ey ve
rir. 

Dilencileri uzun uzadıya seyrettim. 
(Sonu Sa.. 10 Sü. 4) 

olduğu için, çok küçük yqta iken ti
ir yazmağa başladım. Yalan yanlı§ 
yazdığım manzum parçalar babamın 
çok hoşuna gittiği zaman beni müka 
fatlandınrdı. iyi ve akıllı bulduğu sa 
tırlar için bana para verirdi. 

Gönlümü alınasmı, beni memnun 
edecek §eyleri yapmasını bilen ba
bam, okumak hevesimi arttmyordu. 
Yaşım ilerledikçe, tahsilimin ikmali 
için beni İtalyada Napoliye göndere
ceğini söylerdi. Bu vaad beni büsbü
tün meraklandırdı. 

Bir çok günler, komşu çocukları 
ile bir ;:ıraya gelerek dersimize çalışı
yorduk. Fakat, bu okuyup öğren -
mck değildi, hatta bu çocuklar bana 
mani oluyorlardı. Onların üzerinde 
hiç bir aile kontrolu olmadığı için 
kavga ederek dövüşüyorlar. Mütema 
diyen hır, zır çıkanyorlardr. 

Pazar günleri arkadaşlarla bir ara· 
ya gelerek yazdığımız şiirleri okuyor 
duk. Onlann yazdıklan tiirlerin ya -
nmda ben kendiminkileri hiç beğen -
miyordum. Bazı kere, pir olamayaca 
ğım ltork:usu benliğimi kaplıyordu. 
Müthiş bir yese dütüyor ve günlerce 
bu kötii dütüncenin tesiri oltmda ezi 
liyordum.,, · 

• • • 
Meşhur Fransız Romancısı Balzak 

da arkadaşlarına gönderdiği mek -
tuplarda terci.imci haline ait pek 
çok şeyler vazmıştır. 

Balzak, henüz küçiik bir çocuk İ· 
ken, Paris gibi büyiik bir ~ehrin ka
rışrk hareketi içine düşmüştü. 

Amucazadesi Bayan Loraya 1819 
senesinde gönderdiği bir me~·tupta 
şun lan yazar: 

"Sevgili kardeşim, Parise nasıl 
düştüğümü ve bana lazrm olan şey -
leri tedarik edip etmediğimi soruyor 
sun! Daha evdeyken, bir evin intiza
mı hakkındaki bilgileri annem bana 
öğretmişti. Buraya gelir gelmez. ilk 
önce en zaruri şeyJeri satın aldım. 
Bunları anneme yazdım ve o da ver 
diği cevapta şimdiye kadar yaptıkla -
mm muvafık gördiiğünii bildirdi. 

Kendime bir hizmetı;i buldum. A
dı çok gülünçütr. "Be~,, ... Bu hiz • 
metçi benden hiç bir para istemcdii:ri 
gibi, hiç bir şey de yememekte -
dir. 

Yalnız bir kabahati vardır ki, hay· 
laz ! Ve bunun için beni sabahlan er
kenden uvandıramamak tadır. 

Komşularım çok enteresandır. Üst 
katta bir ihtiyar aile yaşar. Erkekle· 
ri topaldır; ne iş yaptığını bilmiyo -
rum. 

Fakat, aziz kardeşim. Pariste de ol 
sam doğum büyüdüğüm yerin ko . 
kusunu heni.iz unu~nmadım. Rüyam 
da her gece evi görüyorum. Sokak -
!arda gezerken annem gözümür: ö -
nünde duruyor. Ah ... Annem ve 
doğduğum, biiyiidüğüm yerler; ne 
kadar güzel kokulu imiş! .. 

Zaman geçtikçe bu tesirlerin altrn 
dan çıkıp kurtulabilecek miyim aca
ba!.. Bunu bilmiyorum. Fakat, he
men her gün aklıma gelen şey şu
dur: 

Buradan kalkıp köye gitsem, ova 
larda, bayırlarda yalmayak ko§Mm, 
tozu dumana katarak b:a~ı boş dola§· 
sam, bağırsam, çağırsam ... Ah ... ora· 

Fakir bir kd" 
' evlenmek istı 

Amerikalı 
Balka n şehlr)etl 
aradığı kızı bolal~ 
lstabula ge 1 

Sofya, (Husust muhab~ 
80 milyon dola!' sahibi eon 
simli Amerikalı bir z.et1Jini0 

la gitmek ihtimalinden 
tim. ]JJl 

Çok orijinal bir adam 0 

kalı milyoner Belgradda!1
1
ifi 

gelmiştir. Onun Sof yaya ge~ 
kadınlık alemi için başlı ~ 
hA.dise olmuştur. Fakir bit .
lenmek isteyen ve böyle ~ 
tün Avrupayı dola§tıkta.11 -
mıyan ve aramalarına de geıeıı 
ilzere Belgrattan Sofyay& ~ 
rikalıyı, zenginliğine ta.rnlL 
kız görmek, onunla hemen 
mek istemektedir. ~ 

Amerikalının et.ra.fmı sa ~ 
simsarlan almı§lardır. Kııl 
yarların Uzerine otuıınul 
isteyen pek çok anneler, A1f. 

yUzlerce mektupla m~ 
kızlarmm fotoğraflarını -~ • .Mil 
f akirlerinl ve cedden, ~ 
ma fakir olduklarını bal1 ~ 
landıra methederek A.meri ı-t· 
züne girmeğe çalışmaktadlt 

Fakat, Amerikalı çok ıet6'; 
Sofya.da gezip dolaştığı yer~ 
tOBunun eteklerine yap~~ 
zusiyle tırım tırım koşuşan 
aldırış bile etmiyor. . artJI. 

Anlaşıldığına göre, milY 
fakir, hem de fazileti, onurU ,ı. 
olan asil bir kız: aramaktadıt~ 
lesini de bulup buluşturtll 

mümkün olabileceği herk~~ 
nı çekmiştir. ÇünkU, ö~~e saf 
kızlan vardır, ki ekme~iııi ~ 
dınp bağrına ta§ bastıgt h 
ni, perişanlığını, hlç k1mseyt 
la.r i hJç kimseyi kendi!~ 
mak istemeden ömUr sunn J 
ter. 6!J 

Amerikalı milyarderin iS -;tj 
işte böyle bir kızdır. Fa.k~ 
ni de, Sofyanm Jilks otell _

1 
dorlarmda., barların. şık J<zµ 
larm şampanya şapırtıla~ 
da araması beyhude bir za . 

Ve daha sonra Amerik~lı ısı 
rin böyle bir kıza burada r ~'"' . .~_.,; 
na imkan da yoktur. ~sırı ı~:. 
Viyana, Budapeştc, Prag, ~ di 
saireyi dolaştıktan sonra şiJ!l~ 
ya gelen ve burada da evlen 
bulmasına imkan olmayan 1~ 
lstanbula gitmeğe mecbur 0 

(/, 

Onun için dostıar:111' 16'. 
tasiyle Amerikalının bit ~ 
vel !stanbula hareket e td' J 
çin telkinatta bulunuYo btJl f,J 
öyle znnncdiyorum, ki ıs~n rrJIJ'j_ 
günlerde çok orijinal bır ~ 
tipi ile kar§ılaşacaktır. O, 'fı,, 
hareket ettiği gün teıefonl• 
KURUN'a bildireceğim... 

16 
ti 

Milyarder Con Dürand. J 

Zora gazetesine \'erdiği bt~) 
fakir erkekler için de bir 9 

1
,-,j 

zırladığım su kelimelerle aıı 1',· 
"Ben, milyarderim a~~4 

kadar sa.adet dc>ıcn ~yi 9;_., ~ 
dan~ değilim. Diüıycula, !!O~~/. 
le bahtiyarlık olmaz. B• tef, ~ 
f a1dr bir crke.k arayonım. ~ 
rekli) hilkaten zeki ı·e miıt "I. 
sun. Böyle /aJdr bir tıfi.D~ i!ı 
sam, 1ıer O!! muavycn ı·e 1!,.. ~ 
tarda bir meblağ verecey·~ ~ 
1>irdenbire zenginl.eyccek ilfıl 
bir adamın kendini tıe f il "/ 
addcıd.ecctfiııi görmek ~~i1" ~ / 
zevkli olaoaktrr. ŞimdılUC ;r1f 
adam 'Ora.yor ve onun iftJSf ~ 
farlları hazırla.yorum.,, 1'° r; 

Zenginin gazetede cıl<.ll11 eti f' 
natı Sofyadald bütün işsııl 
te getirmiştir. . J 

lan.. .. dt)JQ 
Gönlüm ... Bizim koY et.~ 

la kavga etmek, onlarla ıt 
rak oynamak istiyor.. 

111 
~ 

Ben öyle zannediyo~ 
1 
ceye kadar çocuk kala ·cfdt ııJ 
bir vakit olgunla~mış, et 
olamıyacağım.,. 



Bug .. k .. . ~ ı . , un u sıgası mese eıer 

iman hariciye nazı· 
rının bir makalesi 

~lllıcııa 
. "llar;ci . 1\1 ili 

8 
)c hazırı Fon Noyrat 

ffC il eri" it. baokoie • ın scyahti eırafın-
1ta hiik !' Fıe§rcımiııi r: 

11İıı Alnı Urnet rei i Henitto Buso-
L anya,·ı . llalbind . ı. zı ~·areti ,.e A nu-

leliJtiai e •kı hü) lik millet bacı· 
' yal '" ar ol nız doğrudan doğru· 

~1, r~: rne.~~.eketler tarafm
~t eh 1 ~utun dünyaca hü-
l••ı,alt kah eml rnı?·eti l1aiz bir hadi· 
.. a ·ı tı edıJ . . ı e Al mıştır. 
)\ ltııe he ?1anya münasebetleri 

Otıt c· nım İtah.-a Harich·e Na· 
"da 1•no ·ı · ' / 

l ca._ teah~ e yaptığım konuş· 
uerj he ıt olunmuştu. O n-

ı....}tkiJi:;:ı~ilel nziyetlerin 
·~Ur •tt''"· agır basmak suretiv· 
bı '"lP>'• • 

1
• b\'a .. d". •çın Rerlin O'füüı:me· 

ol • ·• •rd .. l') ı; 
)( llıtt~tbr ıı;r alaka dah:ı hara-

'hllto1iaı i' : 
.~tle ~~~n Alnıanyaya yaptığı 

· Yetıide '''let arasındaki teı;riki 
td'J 11 rem · "" ı di. Y· zı ve pratik olarak 

aiııı/• lllfi ıne hu seyahat İtalya 
·hl '1'1ik nasehetleri hağınm PS· F()JI IJ<>Y1"'f 
~ Ki>sıe/81llanlarında olduğu AJrnaııyada oldu· 

· h ~ 11 ?lmayıp hiHikis res· Pek haklı olarak. . d ·Jetin bu si· 
leh-~~ h ~dl!~<~i~i üzere menfaat· ~u gibi hal)·a~a da. ıkıek e,. Umune ol· 
ıı hu ıne11r1r •gınden Heri O'elcliği- vaı:etinin takht e,hlec n. " aau ..,. . .. . _.l'Jınekte<lır. n 'l'iei eri zayıflata('ak her dugunda ısrar ~) . e iki devleti 
teti\ni~~~.iy~ kar:;ı muknhele Filhakika )uç bır §. 

1
1 klamıa ve 

til..- 111.u 
1 1 1 1 · hayatı ıa l "~ren h' tın c Unya t>niincl~ a· la:ka efe,· el erın d hakiki ar• 

~llQL h ır lıadi~e ohnn~tur. ihtiya~Jarma hfirmet e en 0 ede-
~r ._ er h ·· k k dar memnu İsti •atıer· ~ er ita im 'e .t\ lnıan· zuları gonne a . t üzerr- bf-ynel· 
L llat "'t~~~n hirihiriM zıd esas· me7~ Bu da, umum.rye 'k kun·etini 
"1l f ' ••ın · milel nolitikanın danamı 

1t,ntta (). e ınananlar tarafın· .-
)'~al'tılrn n ı tif aflp ecl il<'rck mii~ tetlW eder. -

~lır. .;sr tC'crüh<'ı:i de t>ksik - - k .. ve 
\ven· 'YnelmilPI matbuatın Bakır oııe su 

• ~ 1 teaıı·t J • • ·ı -' t llaıa e t>rı , ·e 'enı ı ı· 

• \al\';;ı~;r clikkatf' alaC'ak yf'nle ha vaga z,ı 
ltlı~"°lin ~~'lazn ela Alınany;ıp l ~':ı' .... ııl\erinin kurhanı 01- Ol'nlıe akıp ziyan o an 

~1ıar~· .tf'rrn lın, a,fülfr nf'ş· ngi bir llU mecrası 
\ııL..~iff~ ltıl~riyc ~iclilerek Mu· oı-

oJ iL~ İ"i 0nu~maları alika(Jar· bulunda 
diJ tıe).t orıava ,\nupa mem- Bakırköyünde Havııgazı tesisatı 

dt. ~ 11nc · kiitn hir konuşma ı ... ba lan • 
b tan} k k dünden itibaren yapı maga '· 1 ~ ~~d· 1 ren !erle tas,·ir e- ş· k t bir taraftan Y ediku e 

. ti,.,.1 ıa~ mıştır. ır e • B k k"" .. • dogv-
ı:.. ~ .... "• f b .k dan a ır oyun~ 
"'llj "ti ı...· ''ı 1· ·• . . . gaz a rı asın oJ devam ederken, 

ıı~lt "il ~s~ ını nı_n. zıyaretı ııı.lıı" lll . .at ı!tı.rıkı mesaının k1~·n1e- ru boru döşemege ., '--·la-
til. ~ halk da dahili tesisat yapnUlga UOi' 

lfı.l ""ltj.._ Çın f ta!va ,·e A iman va· 
,'•tı~la . . t «iL~ ~I r~ı Zat' atmak te"rii· mı~ ır · . tte faaliyet devam etti -
'il ı'ıtı, :. .arı şayialarını orta,·a u vazıye k bı'r zaman !onra 

'C) "4tl d • v• kdi d pek ısa ı. fıldbt~ı.: e\let aleyhine 'uku· ~ı ta r e en havagazma ka -
'ili ~ .. tın d Bakırköy tamam 
~ '-'t 'l'ııtı . a ne kadar lüzum· ]( ti'~·"' lta~hat etmiştir. Dünya, vuBsm~ş k-~acHa.tlı~. Partisi binasında 

• 1>'~1e ~~nın yalnız heynel- d ~ ır. oy f ndan bir meşher açrla-
~Stıa: {~1n hirihirine yakın a, artı tara 

1 
1 malzemeci teş-

ıl.~ • uesl - rak burada havagaz • 
L' ~ '!'lekte olllukları· l k eli 
~ ~~,1lt)?1ilel siyasetin aka· hir edi me te r~ Bakırköyüne ~u ge 
• ~dt~dhıribirine yardım f'l- Bundan ba~k 1 b'r faaliyet ae sar 

oq»L ·• • ld ... tirilmesi irjn esas 
1 1 

~~led~ o ugunu da an· ~~ d: olınu~ttır. Diğer ta· fedilmektedir. ecli . Çörekçi mevki 
ı._.~ki nı~Ya .hu iki kuvvetli lstanbul bel.. 300 metre murab -
~" ~ka ı letın hiribirine isti· inde satm aldıgı daj yaptmnrf, 

;-ııbt ~hrn.lek .. tler için bir bÔlrk bir ~8~8 ı~:~ içmeğe elveritli 

~~ teh~ .• ~ıt mahiyetinde ol· ~-O me~ :.~~ tesbit etmiştird .... 
~~ ı iltın· •~elere, dünya ımlhü ırDsu ~ u,.,k-an bu su. mecrası e~ış-

Li 
ha~ ın illan " • 1 enıze a .. Ye•ılko"'y V.! Fi . 

· -ek e'·ı ınıras arı k ~ 
il t et td 1 tirilerek Bakır ov. 
'il t ~lh le . en ere karşı müş- '- ktır \. ,..._ mı t 1 Jnryeye akrtı1ı1ca• _ -----

·~~ ~ .. ~•ttir. a r o duğunu da ...---
it; •ttilıat "e Emll Vaonlngs 
' ?"arı., h"ne_d~ tecavüz mak amr basta landı 

iıı· laly, .
1 

ır ıttıfak me\'Zuu· 1§• b .. · ı " ı e Al d ,._ ı..rınden ırının 
eti e lfitlerinman!a 18 ece . lstokholıPde f~- bulunmak ü-

~~edefin iy· i agızl~n?dba.n ilk gösterilifinde hı-: Eınil Yar.ning 
. ~~ı.'lllu " ve samımı ır 1 ~ gttınl &D ~ ~ e hun . • zere sv ... -ı.- ıa1anınıştır. 
~dtiiı elnıilel .::e~:~~~~ ı:~: orada birdenbire ~a:lan ve sıhbntm-
L. ~. ltt._' 

1
•ncak halled'l 

1 
. _ Hastalığı ço~ a~..,.;sti tedavi için 

~iti o lea;;_ ı ıne erıy hdişe ediJeD ~ ... . 
ttdir. --&101 anladıklarını dan e. doktorlar gönderilmıı; ve 

L"ll ale Amerıkadan . . 
;~'\"- •l•tı Yh Musolini H. 1 . nihayet dUzeJmııtır. iyı'Je,miş eıla.n 

"' \re B ve ıt erın . aıniyle f ' ~· ı•ı>t etlinin hü j!J. t Bugiln tarn ket etmiş ve s • 
ı cır d eı "e b )"Uli. eza· t ten hare 
- ""'I '"tt arı§Çı devletlere artist sveç leketlerindeki rt'ya-

llı "t rn.ı.· k d" vya rnern ,~seni bi ıyetini alnn~tır. an. ına 8 baŞlaın1'tır. 
t\ti t)· il nı~· beynelmilel ahlaki hatme devanı ·~..:.---,-,8-C_a_k 

~'ııı" •kltr'ı unasehetlerinin is· .. burnunda yap 
Q' teı Yen· b' ı aary • ,. •1-h ~•il 1 ır mefküre in· ntrePO a 

t lıJ olatbnekte olduklannı • clirektörliiğÜ, Saray 
'-d ralt " · 1 ıme la da ~ di~._'l~tirı takRod~t~rmi~lerdir. Limadn ı§ eptıracağı antrePo lr n 
llR'I' ele l ırınden kaynı- burnun :ı ya ~ antrepo arın 

,.._~ hii_.: etler menlaat ''e ih- burnunda yapurac~gı başlamıştır. 
t ~'1. ·•aletten ·ı . h ı~ar.a k"l t" 11ltiı 1 erı p;elen im proiesirıi azır• d ·ktisat ve ·a e 1

• 

~1 iııt\İ~arn Yalnız ltalva ve ı\ 1 1 Proje .pckY akı~ .~ı.
1 

edildikten sorı 
. ' '-"·' arrnda d "'·11· ,., k ıa •. cı.ı'" • a "'~il • egı ' ır. Ye ne C"rzecıı ece • 1 nn ınşasın 

ıyagi karaktt>ri de ha· ra da derhal n,ntrePo a 
tır. 
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• 1 
John GiLBERT 
Artistin kargolası11da ne uğur var? 

Bir otelde bulunan bu karyolada yatmak için 
yeni evliler günlerce sıra bekliyor! 

Anatol Litvak ile Mirlam Hopkins 
evlendikleri zaman kendilerine, mes' • 
ut olacakları bir yuva aramışlar ve 
nihayet John Gilbert'in satılık kÖ§ -
kilnU almışlardı ..• 

O günden.beri, iki yenl evli, bu kötk 
te çok mesut olduklarını aöyleyorlar, 
bunun sebebi olarak da bu köşktın u
ğurlu olduğunu ilave ediyorlar. 

Hakikaten, John Gilbert'in kÖ§kÜD
de bir uğur mu var? Çünkü, iki s.rti&
tin, evlenir evlenmez ayrılacaklar• p
yiası o kadar kuvvetli bir lhtimaı da
hilinde görülüyordu ki, mes'ut ve A

kin bir hayat yqamaları herkesi hay
rete düşilrmüştUr. Bu itibarla, John 
Gilbert'in köşkUnU uğurlu bir ev sa
~nlar çoğalm11tır. 

Sinema dünyasının en bllytlk ilJk -
larmdan biri olan John Gilbert'ln k'* 
künil Mirlam Hopkina gt1zel bir tekil
de dl5feDli!I dayamıı. kocalıl da ·eve 
zengin mobilyalar alml§br. Bu ıuret
le, artistin eski evi bir qk ur&Y' b~ 
line gelıniştir. 

OiıJan mesut eden, belki de, bU fl'I· 
de bir tıfur olduğuna iııanmaJa!"ldır· 

Fakat, bugUn Hollyvoöd,da J. Gll-
bert'in karyolasında da bir uğur ola
cağı dUşUntUınektedir. MUJa)rede ile 
satıp çıkanlan :prfolaya verilen ft.. 
yat gUn geçtikge artm11. n)hayet a 
yUk '* otel ~i y\11 ~ .......... 

ya •'mJti'lr""' 
Bu _,., --Jle Wiılltr, ,._ 

di otelde bulunuyor ft otel İlalllbl mıu. 
uğurlu bir karyola olarak flb ediyor: 

Otelde bu 1ta.ry0lanın konduğu o -
da, balayı seyahatine çıkmıı yeni ev
lilere tahsis edilmiştir. Otele relen 

çiftler bir gecesi için yilllerce ara 
vererek bu karyolada yatıyorlar · 

Faka~. br gecede birçok mUş:~i 
geldiği gibi, o yataltta yatmak çı.n 

odada kalmak ıs 
sıra bekliyenler ve o . 

arnılf. Bu vazıyet 
teyen 8.şıklar da v 

acağrnı pşıran o • 
karşısında ne yap fk yllka"'l~ • 
telci fiyatları yUJtaelt 1 çe • · 
mektedir!. 

1ki aevimll yıldız, bl. 
rlsi (Alt taratt.aJ, bir 
çoklanmwn Illıiılen llo 
tanıdığl Joya JOD.IO\l, 
dJleri lıenUz parlanııık 
tizere Jeulca Peppc.r. 

Her iki yıldız d& 
keııdüeriııe nıevud o
ıaıı bir alaka ile aille. 
ma dünyuuıda takip 
edilmektedirler. Joya 
Jonııon "Arzu" laimll 
tlfr filmde yeD1 bir rol 
aldı. Erkek Jllcbs d&l
ına oldugu ptııl benllz 
taylD edllmemlt ol
makla beraber bu ro
ınn Fredrik M&r1'a ve
rileceği de kuvvew. 

dir. 

Dilet tariı..fta.n eulca 
Pepper d• daha ziyade 
daD8laril• temayüz et., 
tlli lçlD bwnıat aurette 
danalı bir rum lcln an
i'aje edllmif bulunuyor. 
:euııuııl& beraber her 
iki yıtdlZdan. ainema 
dtın)'UI büyük feyler 
bekleyor. Eter blr reıc. 
ıa.m hududunu a,mı

yorn. rerek ToYI Joıı. 
80Dda. g-erekH Jeutca 
Pepper'de bUyUk bir ıa· 
tıdat olduğu söylen
mekte ve uklden (;'!V· 

rllJnlf olan birçok fil"' .. 
ıertrı yeniden kendiler:!. 
ne verUmepl mevzuu 
b&hııotmal<tadrr. Dlıter 
tanttan lıer Ud )'lldıs 
da eneıce ,apdan tılr 
~UUr ma.&1-lcUın· 
da 1tazandı1'tan fc;ln 

rejl.ılrJer arum -
da, &tedenberl ya~ılıın 

bir mtınakaşıı.nm ne
tfeelenmeıdnl de mucip 
olmuıtur. 

Bam rejlaörler gU. 
zelllk mlla&bakalarm. 
dan ıelen ,YJldızlarm 
alnenıa aan'abnı öldll
receklerinl, rPnkU man
kenden başka bunların 
tılç bir teY olmadıklıı., 

nm söylemekte ldlltr. 

Jlollvuduiı yeni çeviı .tı 
ğl filmlerde g!SzUknıc 

te baflayaıı re blthaıı 

aa ıum,o Amerlkada 
p beğl!nlleıa yeni btr 

yıldız 

Musikiden 
Sinemaya 

J4eobur kemancı Yehudi Menuhin 
sinema artisUiğine başlamıştır. 

Hollyvodd'daki büyUk bir sinema 
girketl tatafıiıdan teah'hUd altına ab-

nan kemancı, ilk defa olar.ak, "aıtı 
milyonun senfonisi,. ismindeki film • 

de rol .alacaktır. 
Bu filmde keman çalacak olan Ye. 

budi Menuhin ayni zamanda mUhim 

bir rol de almı" olacaktır. Kendisin-
de büyük artist olmak kabiliyeti gö • 

ren sinemacılar onun muvaffak olıu:a

ğmı umuyorlar. 
Kemancı bugiln, A vrupanın bir gole 

yerlerinde seyahat edip konserler ver. 
mektedir. Amerikaya yapacağı bir 

seyabatta orada kalacak ve filme bat

laY,acaktlr. 
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Fransadaki "Sürete,, polis lıafi'lesi 

Masenin Maceraları 
Yazan: Vollgang Haynrlh ------ Tefrika Numare91 : ta---.• 

Vuarbo; faka hastı! 
MaMe; birdenbire suyu duvara boca edince, suçlu; 

"Bodasın kanı!,, dedi sonra ••••• 
Genç detektif Mcue; ıapeıci 

ve badanacı Bodcuın odaaını gÖ> 
den geçirdi. Duı·arlara gö:ıge:ı
den geçirdi. Duvarlara göz ge> 
dirdi. Sandıklann t:e kutulann 
wtwte konulduğu bir köıe var
dı. O kö~cye doğru yürüdü ve. ... 

Ve o köıedeki kutulan in~ 
sandıkları çektirdi. Bir bakqta gördfl. 
ğü şeyler üzerine, yanmdaki memur
lara döndü: 

- Kafi; her feyi tekrar yerli yeri
ne koyunuz. Hiç bir aeye el dokun
durduğu.mm belli olmum. Gerçi mu
mu yakıp gittiğine g6re bu gece tek· 
rar buraya uğrama belki, ama .•.• her 
ihtimale karıı his ihtiyab elden hı· 
rakmıyalım ! · 

Ve ertesi &abaJi emenden, Vuarbo, 
bir balıane ile Muenin btlroıuna da· 
vet edildi. 

-Ne var, ne yok? Şu eeaet mese
lesine dair b\r ipucu bulamadmız mı 
'daha? 

:Vuar1io, ellerini uiutturdu: 
- Ben, ıize söyledim, mtlf'ettit; 

l)u işten bir ıey çıkmaz. Her halde 
bir ruh hastası hu cinayeti iılemif, 
ceset parçalarını turaya buraya bı
rakmıı ve ıoluğu, dağlar, tepeler ar
kasında almqtır: 

Mase, gülümsedi: 
- Vuarbo, dedi; ıis ıadece "Snre

te·' ye mensup olacak kabiliyette bir 
adam değilsiniz; ayni zamanda bura• 
ya §ef olmağa liyıksmız! 

.Vuarbonun gözleri, parladı: 
- Naııl? de~ demek beni liege

niyora~'Jl.l. 
Mase.~-,,l~m'"';~ı'""ift'!!llfll!aİi~: 
-Elbette, elbette! B.eğenmelt te 

söz mil, ki!?! 
Polis hafiyeliğine nmmet teni, 

tereddütle: . 
- Fakat, dedi, J;en, ıize bir ipuea 

veremedim, kit Yoba?. Benim tah". 
minimi doğru mu bu1uyonunuz?. 

- Hem de tamamiyle ! 
-Demek? 
- Evet, katil bir nıli Jiutan'dır, 

hu cinayeti o iılemiıtir, ceset parça• 
larmı turaya, buraya bırabnqbr; ve 
sonra da, soluğu.... dağlarda, tepeler 
arkasında ılmqbr! 
-Şu halde.. tu Jiılde &tilin em 

olduğu meydana çıktı •• Sisce malftm?. 
-fa·et! 
V uarho, yerinde duramıyorda. İle

riye doğru birkaç adım atarak, me
rakla sordu: 

Vuarbo, hu refakat teklifinden kuı 
kiılanmq görünmedi. Anlaıılan, ken· 
disine Bodasın katil bilindiği kanaa
ti gelmiftL Yola dUZüldüler. Muey
le ıundan hundan konu§arak, Boda
ım adresine gidip, içeriye girdiler. 
Birkaç memur da belli etm~den pq• 
leri ııra yürü:rorlardı. Onlar, dqanda 
beklediler. 

- Demek hurHı ! Hnnmm ! Aca• 
ba Bodu, kurbanının kanım burada 
mı döktü. yobıı ..... 

Diyen Maae, birdenbire, bi1 gfin 
evvelinden oraya koydurduğu b1r ko
vayı kapb ve içindeki suyu duvara 
bo$:a etti. Genç detektif, gece kutular 
ve MDdJkiar arkasındaki kiJ§ede gör
dilğtl terler herine, bu oyunu hazır
lamqtı. Duvara boca edilen m, döıe
me tahtuma ıızdı, sonra dll\·ar boyun 
ca ylrildft. sandıkların altına doğru 
yayıldı. Mase, sandıklan çekti ve çe
kince de o küfede, duvarda geceleyin 
g6rdftğfl ıeyler göründü. Kan lekele
ri ! 
, Bu oyun, Vuar1io üzerinde 1iariz, 
mllthiı bir tesir icra etti. Soğuk kan• 
bbğmı muhafaza ederek, bu kan Jeke
Jerinln Bodas taraf mdan öldürülır: ü' 
olan kimsenin kan izleri olduğunu 
18yliyecek yerde, beti, benzi attı. Göz· 
)erini açarak, haktı, baktı ' 'e bağırdı: 

- Bodasm k'anı ! 
- Onu sen öldürdiln? 
- Evet; ben ..• Duvara ittim n 

çekiçle kafasını ezdim! 
Vuarbo, yere devrildi. Mase, der

Jial yere çömelerek', koltuk altların• 
tim yan kaldırdı: 

ı...:rJWea? ~ vvnlma? ~ 
nna 10..000 ıhaD@I vermek iitemedi, 
değil mi? 

- EYet ! Ev lenecelitim ... Bu para 
JlmnCb... Y ah-ardım... Reddetti ... 
Ben de. ..... 

- Para timdi nerede? 
- Orada ..• Şarap ıiıe.inde ! 
Hakikaten, ıarap şi§esinde 45.000 

frank bulundu. Bunun 15.000 i Vu• 
arbonun yeni e\' lendiği genç karıımm 
drahomuıydL 30.000 frank, -terzi
nin aldllrdtığ(l badanacı ' 'e tapetcinin 
biriktirdiği paradan alıp ta kansmm 
ailesine verdiği ve sonra tek.far geriye 
aldığı 10.000 frank dahil olmak üze
re- Bodua aitti. 

Vaarbo, bu sıkı, f 11'1 görüştüğü hi· 
ricik: dostunu gündüz öldürmüş, o ge• 
ce de cesedi par~alıyarak, ceset par· 
çalarını ıehrin muhtelif semtlerine 

bırakmııtı. Bu ıuretle, bütün parça
Jann bir ce&ede ait olduğu n pansi• 
yonda bulunan koııçlarma "B" mar• 
ka11 i,tlenmiş kadın çorapları geçiril~ 
mi.§ hacaklarm da erkek bacakları 
olduğu anlaııldı. Bodas, -lıer ne
denıe- kadın çorabı gibi uzun konç
lu çorap giymek itiyadmdaydı. İhti
mal, bacakları ü2üdüğünden ! 

1\Iüte)lkıp istintakta, V uarbo, ~u i· 
iadeyi de ' 'erdi: 

- Bodaıııı içeride bulunduğu ka· 
naatini uyandırmak için, her gece bir 
nöbet odasına uğradnn, kimseye çak
tırmadan içeriye girdim ve mumu yak 
tun. Ortalık ağarırken de, mumu sön
dürüp, gene onun kamselesinc bürü
nerek, kukuleteyi başıma g~çirip, kim 
seye çaktınnadan tıkıp gidiyoritum ! 

Piyer Vuarbonun giyotinle kalası 
liesilecekti. Vaziyet icabı, buys)u. An
cak, hfikilm giymesine nldt kalmadı. 
Mulıakeme Hrasmda, bir ıı;ün gene 
malıkemeye götürülmek: üzere hazır
lanıyor, hücresinde tra~ oluyordu. Gi
yotinle kaf aSI kesileecğini tahmin e
den katil, asabi bir buhrana uğradı. 
EIJeri de titriyordu. Gittik • 
çe ıiddet1men aanmtı sırasınd:ı, sert 

· ıert ileri Reri giden elindeki ustura, 
bir aralık boynuna çarptı, keskin tara
lı gırtlağına değdi, bol kan botandı ve 
gardiyanlar, katili yerde can tekiıir 
halde gördfiler ! ? t 

Böyle bir liaz• neticesinde can ve
ren vu.rbo, kaf aımı giyotin balt81m• 
dan Jmrtarınıt oldu!?! 

)fevk'uflaP, daima gardiyanların 
~ef4i*R te*taıaııe JHrheri taraa 

c.f~·-ş..edllirle~llıtuıayı.Jm 
mevlmfuır hkreline kimin ıoituğu 
bir tilrlil au1qılamadı ! 

Pariıi heyecana dü§Üren eınaren• 
giz cinayet failinin ölümünde de, 
böy1e bir esrarengizlikle kar~ıla~ıldı 
ve hu cihette. hiltün Parisi haftalarca 
oyalandırdı ! ? ! ....... . 

Siyah elmaslar 
Fransadaki "Sürete'' polis hafi

yesi teıkilitı detektiflerinden 1\la
senin maceralarından "Yatak oda· 
smdaki ıtrk", bugünkü Hy!da bitti. 
Bundan ıonra, gene "'Sürete" de
tektiElerinden .Alton Volf ün mace-r 
ralarından "Siyah elmaslar'' anla· 
tılacaktır!?! 

.._.., • ._.u11111un111ım ~lltllllfflllllll 

Lokanta 
camekanların 

Yemek teşhir edilmiyece~ 
LokaotacllarlD bu hareketi ıeblr meel~ 

insani noktadan muvafık gUrOldle 
Şehir meclisi dün aaat 1 5 de birin- ·ı 

ci reiı vekili Bay Necip Serdenıeçti
nin batkanhğında toplandı. Bir kaza 
geçiren azadan Bay Nemli Mithatm 
hatmnı sormak ÜEere bir heyet .eçil 
mesi divanı riyasete havale edildik
ten eonra ruznameye geçikli. 

Sana.aryan he.nı davumc:lan dola· 
Y_ı ~ten tutulan avukatlarm ücre
tine vmlmek üzere mahkeme mu -
rah tertibine 1666 liranın münaka -
lesi, temizlik amelesi iicretleri terti· 
bindeki tahıisatın kifayetlizliğine bi
naen muhtelif tertiplerclentahaiaat ıe 
tirilmeai hakkındaki teklif, mülga i
darei huıusiyece 926 seneıinde yap
tırılan yollann istihlak resmi olarak 
mütteahhidi tarafından verilen para· 
nın idarece teaviyeai hakkındaki mu
hakeme karan mucibince verilmeai 
lazım gelen paradan 1 500 liranın ve
rilmesi idn duyun tertibine tahsisat 
lconulma8ı ve diğer bazı bütçe mü • 
nakaleleri bütçe encümenine ~avale 
edildi. 

Vergi borçlarmı vermeyen bazı 
mükellefler hakkında tahsili emval 
kanununun tatbikinin muvafık ola -
cağına dair kavanin encümeni mazba 
tAsı muvafık görüldü. 

rindeki düklcenlann . .,et' 
da iıkcınbc, paça, pi~ıf . 
memiı gibi görünÜ§Ü çı~ 
bulundurulmasının ynsak 
teni)'ordu. 

Bir kısım aza lokanta. 
nnda yemeklerin d~ tetfı.i' 
nin men'ini istedi . Bay 
ket Ankara caddesinden~ 
döner dumanına boğuld _i;.ıtl 
mek teıhirinden lokan~"J 
tikiyetçi olduklannı, 
böyle hir yasağı koyd~r.. 
lokantacıların bile tete1""11 

lacağını söyledi. 
T eıhir edilen nefis ~~..d 

kııun insanların yiyeııı~fPl.J 
kan önünde durup se~~ 
ve bunun da insani nok . 
fık görülmediği söylenildi· 

Bay Galip Bahtiyar"? 
moral l--ir it olduğunu, IJ!' ·ıa 
kendi malını teıhir etmeaiOI 
olamayacağını, manifa ~ 
ayni teYi yaptıklarını sÖY 

Neticede lokanta ~ 
yemek tethirinin menedi 
kında maddeye bir kayit iJ' 
çin bu madde kom:syorı8 
di. 

Meclis 
hr. 

Budan sonra belediyenin "935 ıe -
nesi hesap tehifi hakkında daimi en· 
cümenin mazbatası okundu. Bunlar ----------

da 935 senesinde vilayet varidatından Yeni eserler] 
haliyeden yüzde 87, ..bıkadan yüz-
de yirmisinin, belediye varidatından Yeni TOrk 
haliyeden yüzde 95, sabıkadan vüz· Eminönü Halkevi taral 
de 20 dördünün toplandığı bÜdi. bir çıkarılan "'Yeni Türk''. 
rilerek belediye muhasebe tqlcilatı - nm Tqrinisani nüshası b 
nın tayanı memnuniyet derecede ça- larm yazılariyle intiıar e 
lı,~..bildiri.1• talçdir ediliyordu. Çocuk Dur8'1 

ZicLki• e.,. Galib Bahtiytt Çc?'k faydall yazılar ve 
ıab 'katı<len crotayı ıielediye mufiôe antipr etmekte olan ha 
b~ıine tqekkürlenni bildirdikten son Duygusu gazetesinin 8 ind 
ra yol vergisi tahsilatı ile tahakkuka- ıün çıkmqtır. 
h aranndaki farkın neden ileri geldi- Çoc ki b"I • ~ 
ğini 90rdu. u anmıza ı gı bd 

Clumuzda en çok okunan 
Encümen namına Bay Fuat Faz - mecmuayı bütün çocuktaı' 

lı söz aldı. Bir mükellefe üc dört yer d 
den verŞli tahakkuk ettirildiği, bazı eriz. ~ 
mükel.leflerin yer deği,tinneleri yü· Sinema Obl 
zünden kendilerinin takip edileme • Bu Salon mecmuasııııll · 
di~ini bildirdi. yısı en son sinema 1'aberlel'., 

Bu izahattan sonra belediyenin 93; nm film mevzularını ve~ 
senesi kati hesabı ınüttefikan tasvip Bayan model1erile pek 1 

edildi. çıkmı§tır. 

Miiteakiben yeni belediye zabıtası HALK BİLGiSi HAS 
taltmatnamesinin müzakeresine ge - Eminönü Halkevi Dil, 
çildi. Tarih tuheleri tarafuıd';s 

Yirmi yedinci madde üzerinde mü hu değerli mecmuanuı 
nakaıalar oldu. Şehrin ferefli yerle· t!on nilshası da çıkmıttıf• 

- Kim? .. Ben de öğrenebilir iDİ• 
yim? Eğer bir mahzur yoba? 

l\Ja e, elini yumruk tek] ine geti
rip, masanın üıtilııe hızla vurdu: 

•""'*""" döMıa Kurt, Litlcfn· 
Ao/ çiftliğir&M kendiaini zi11aret6 Edebi Roman: c• ------ Yazan: Maks El 

kabahatli benim! Bırak d' -" 
latayım, baea ! , ~.J 

. - Hayır, hayır. Gitti.., 

- Bodas! 
Terzinin kafasına yumrukla \'urul

rnu~ gibi oldu. Sendeledi: 
- Bo ... das ... mı!?! 
- Evet .. neye öyle irkildiniz? 

Y ok11a onu tanıyor musunuz? 
- Ben mi?. Yok .. hayır!. Yalnız .. 

evet, yalnız.... Bana bu iımi iıittim 
gibi geldi de! 

Terzi, kendisini çabuk toplamı~tl. 
Genç detektif, onu göz ucuyla ıGze
rek, yavaı yan~ sözlerine devam et• 
ti: 

- Evet ... Bodas iıminde bir adam. 
Hasis, başkası ikram edene içer, ih· 
tiyar bir allam ... Ruhan lıasta ... Ara• 
1 b o " l A k ı • k 1 ,, O O O < a ır me an o ı < evre geçırınnı§. 

J\nlaşılan lnıserer melinkolisi cinnet 
clerecesine \"'amu§, birisinin canma 
kıyım~ .. . Yalnız kimin canına kıydığı· 
m heniiz te hit edemedik!?! 

Bu ~özlerden sonra, Mas~ yerin -
den kalktı: 

- Haa, •lelli, şimıli §U Rodasm 
yatıp kalktığı yer i gidip bir gi)relim. 
Siz suçu i~livenin höy)e bir adam o1-
<1ngunn isabetle tahmin ettiniz de, o
raya giderken beraber bulunmanızı 
i,., tedim. Olur, ki benim güzüımleıı ka· 
ı.;.m bir t·ilı rtin siz forkma rnrırsmız ! 

gelen kız kardqini11 1cocaaı Bana 
Georga, "Bu aaadefftri tq1M! A. 
aayı QUfat1111 ~ loırn&at 

Oyıtı aleldceıtJ 1aakam giytlinMI 
Belkı de Gittanın 7«ıZbfnde aatl4 

karfl at11Jgi1• uyanıyor. 'Jl'al«ıt Mn, 

"" tltlrit& ~klntfi, fili.ı ~ 
atracfa 'ml&a etmetMZtai11!,. diyor. 

Hana Georg, hiç atız açmadan dlıı
lemiftl. İçinde en biriblrine at duy
gular, boğuıuyorlardı .• Guııır ve n. • 
af ... GUoenle ve eevgi ••• 

Ayap kalktı ve zoraki bir gUlUmee. 
yişle, şöyle e&yledi: 

- Bu itimatname takdimini mem • 
nuniyetle ititlyorum; fakat buna iti
madım yok! 

Sonra, kayınblraderine elini uzat
tı: 

- Şimdiki halde, Gitta annesinin 
yanma gider! 

- Öyle olsun! Dediğim gibi, yapa
bileceğin eeyin tamamiyle ak81, Hmıa 
Georg ! Gör.den irak ! Bunu her ne pa
huma olursa olııun iatiyOJ'IUD, ha! 

Hans Georg, irkilerek mrdu: 
- Bununla ne demek ~! 
- E, Gitta genç ve göre çarpacak 

derecede güzel bir kadın! Onun ca
zibesi, her insan .üzerinde teehlr edici 
tesir icra eder. Senden uzaktayken, 

SEVGi UYANINCA •• 
kendi.llyle lellden ziyade anlaşabilece
ği bir kimle, kola'JC& kareısma çıka • 
bilir! Jrler Gltta)'I daima iddia etti
ğin gibi salıideiı aeviyonan. eenin 1-
_ç_ln tahammtu ga)'rikabil bir fikir ol
iiıalıdır, bu, bir bafkaaının.. 

- Rica ederim. Kurt, devam etme! 
~ çılgına döndürme! 

- Bak itte. ~yor musun·, aziz e
nlttemi Dolayıaiyle, sonra bertaraf e
dilemlyecek bir. vaziyet ortaya ~ıkma
dan, her ciheti 1ylce dUeUn ! 

Han, GeOrg, hiç bir mukabelecle 
bulunmadı. Sa4ece ka)'Jll biraderine 
tekrar elini uzattı. ÇifWğin idare kıs- · 
mmdan çıktılar. 

Randolf, mlulirlni parkm kapısı 
önUne kadar götllrdU; orada, kısac.a bir 
kaç sözle birlbirlerinden ayrıldılar. 

Gitta, Hana Georgun ıatodan u1.ı:ı k
latmumdan kaynatasmı ziyaret için 
latif&de etmiftl. Onu kUtUpbanede bul 
du. Kaynata, gelinini görilnce. sevin~
le baktı, ayıfalanm ~ğt kalm 
bir iltabı k~ V$ 111 IÖzlerle ken.. 
disine doiru ynnldil: 

- Sevgili Gltta, böyle beni ziy.1:-etc 
gelmen, ne hoo bir hareket ! 

Kibar bir tavırla, gelininin elini öp. 
til : 

- Şuraya, sedire oturalım. Kalbin 
bir ~eyle yüklil, değil mi ?YüıUnden 
anladım! Seninle Hans Georg ara~m-

da her şey yolunda gitmiyor galiba! 
Bu beni son derecede Uzer; çUnkU, Be
ni neşeli ve mesut görmek arzuıı.n • 
daym! ·• 

Gitta, içini çekti: 
- Sen o kadar iyisin, ki baba! 
- Kavga mı ettiniz, Gitta? 
- Hayır; kavga etmedik, fakat ... 

Hans Georg, bana kızgın! 
- Peki, ama neden? Aranwh ne 

oldu ki? 

- O beni artık sevmiyor! 
ihtiyar uato sahibi,: 
- Bu, imkinaızsız ! dedi; bana vak. 

tiyle, eğer seninle evlenememe, biç bir 
vakit hiçbir kimseyle evlenmlyecefi· 
ğini tekrar tekrar anlatrruttı ! 

- Hans Georg. belki de beni sev-' 
miştir; fakat, §imdi ~nimle alA.kadar 
olmak istemiyor. Bunuiıla beraber, 
kendisini bundan dolayı muahau et-

mek doğru değil! Bütün bu vaziyette 

bir şey anlatma! Ben. h!!.., fi 
mek istemiyorum. A~ 
sa, yalnız aizi allkadat , 
ten pek nahot bir teY ırıi • 

Gitta, başını salladı: 

- Pek nahot ! (/1, 
- Ben inanamayoruJOt ~ 
İhtiyar pto sahibi, bit, 

nUyormufC8Sma, bir Ol 

Sonra §Öyle dedi: ~ 

- Hana Georg, seni e fi 'f 
gibi, gene öyle hararetle GJ&"' 
viyordur ! Fakat aen, 
eeviyor musun kocaDlf 

Gitta için bu suale A 
ne kadar güçtü! HaJll 
dilline kartı en az ~~..ı 
hiuetmeden evlendl5 ..... 
mekten çekiniyordu. 1/I 
Georgun yanmdan bit 
geçip gltmeeinden, k 
miyet vermeyifindell 
tl bazan, onunla b 
içinde gizil bir özlenti 
ma karıpk hiılerin t 
sa kalbinde Hana 
mi uyanıyordu!. lJfJll'I'. 
undlsl de sarih bir 
ml§ti! 



Rodosta 
Cumhuriyet 
Bayramı 

I 
lnegölde odun 

ve 

kömür derdi 
İnegöl, (Hwuai) - Odan, kömtlr 

buhranı hiil ve tiddetle hfiktlm ıtlr
mektedir. Artık kıymetli metalar ara· 
ım• giren kömürii ballallarda bile 
bulmak güçtür. Herhangi bir tiddet· 
li zaruret kartnmda ve bin mütkü· 
Iitla bir miktar kömür bulunabilmit
ıe onu da kilomnu on kuru2tan •t•iı 
almak kabil değildir. Şimdiye kadar 
mutf'aklarında odun yakmamıt olan 
en titiz aileler bile yemeklerini artık 
odunla ve isler içinde piıirmek mec
buriyetinde kalmıtlardır. Nakil itin• 
den değil, fakat nakliye muamelele
rinden yılmasalar İstanbuldan kömflr 
getirmeyi göze alanlar çıkacaktır. O
dun meselesi de bundan daha as mflt
kül bir safhada deRildir. Buglln çar
tıda görünen üç odun arabamın ba
ımda en aıaiı kırk miiıteri toplanmıt
tı. En çok dört ytiz elJi kilo odan yilk· 
Jü olan arabaya bet lira verdiler; fa· 
kat sahibi yedi liradan hiç a.-ğı illllle-

di. 
İnegöl timdiye lıiadar bayle mllfldll 

bir vaziyet içinde kalmam•ttı· 
----------~~~~.:._-----

izmitte Spor 
hareketleri 

lzmit sporcuları çolı 
lgl çalıııgorlır 

İmıit, (Bumst) - İsmit apoıwaDD 
yüz ve gönill akı Akyetil Spor; Ttk
kiye grup birinciliği mtbabdal11'11l'" 
da zaferden ıaf'ere koıuyor. Denisli. 
Buna, Afyon mmtakalan pıııpiyon• 
lannı ytibek ıayı farkı ile mağl6p 
etti. Ankara ıtacbnda MIDa: fllDP 
vonuna 1 • 9 1811 ile de yenerek 'AD
kara ıtadyomunun pi rekorana da 

kırdı. 
Akyetil bu zaferi hak ederM lia-

zandL Şimdiye kadar .,ait " t.ms 
ıöhretini. Ttlrk efkln ummnı,..ı Jnl. 
zorunda bftttln parlakbiı w ilıtipml 
ile bir defa daha ~I olda. 

Akyetil bu zalerlerlai, arrf kendi 
benliğine ve kendi ..cm• horçla
dur. Yokluk içinde ft hani bapm 
sokacak sıcak bir çatJ,tl da bulanma
yan bu gOside pa~ bfDaiı ...ı
lesinde tam bir latd .e •eıil o~ 
çalqarak muvaffak oboi4t8f. Akyetil 
yalna f'utbolde delil, ~ .!:.: 
hamıda Tilrk ~ p
elemanlar yetiftiıtDİttİr· . 

Akyetilli Yon• ve .Akhall :Amıpa-
da, Rmyada. ~~ 
dereceler aJmqlar" fteeep, 11Dt 
Kemal gibi çOcaklar def8larla Ttlr-
kiye rekorunu kırDUflardsr• 

lslanbal soauıtan,,,, ,,.,,,.,, 
ÇerkesldSyde ~k mabı•de 

bir paviyoıı 1n1·11D111 nw-t kapalı 
zarfla 22 ~ ts't puutMl sL 
nUA&tlSda~:= 
men ketif beclell ..,_ 
tur. Şartn&IDeıd hel' sllD Glleclen enet 
KoınJsyond& g&111eblllr· lateklUerlnlD 
2282 Jirallk Dk teJllbl&t malrbua ftJ& 
mektuplarlyle btruırte SM80 ayıb ka. 
nanun 2. S Uncll JD&Clclelerl1lde yuılt 
vesikalarfyle beld"' tbale A&tlnden 
en az bir _.t ~ kadar teklif 
mektuplanDlll ~ Komutanlık 

- ·--a.vnnun& ftll'IDelerl. 
Satmalma .ıwuu-,,- (1448) 

Erzincan 
Şe/ıir trenle beraber ışığa ve 
Elektriğe de kavuşmuş olacak 

ErıincaJıın çalqkan belediye memur laruulan Bay Mıutafa, Baıkôtip 
Nurettin cıe mulıa.sip Fev:ıi 

Erzincan, (Huıust) - Bu mektu· diye mahalle ıralarmda yirmi liadar 
bumla okuyucularımıza Ersüıcanm da yeni ev yaptırmaktadır. Bunlar ki 
belediye faaliyetinden bahsedettğim. ra evi olarak kullanılacaktır. 

Ersincan çok eski ve tariht tefür
Jerimizden biridir. 2000 e yakın ev 
vardır. Belediye cumhuriyetle birlik· 
te blkmma ıahaıma ginniı; ıehre ftç 
kilometre mesafede Fırat nehri tize
rinde bir mezbaha yaptınlmıt ve yeni 
satın alman kapalı bir otomobil ile 
her glln mezbahada kesilen etlerin 
tebre nakline batlanılmıttır· 

BağınalJtaM 

Elekırilc I fİ 

Belediye memlaet bağınalt tica 
retiyle daha fula alakadar olarak, 
bunu inkiıaf ettirmek tlsere büyük: 
bir bağınakhane yaptırmaktadır. 

Batta Enincanm çalqkm valisi 
Fahri Ösen olmak tllere belediye rei· 
ıi Hakkı Altmok ve arbdaılan Er
siııcanm beliren ihtiyaçtan tızerinde 
fazla meıgul olmaktadırlar. 

Buglhı Sivas • Enincan treni Er- XaMO Dwnanlıoğlu 
zincan ovalarına yaklapnlf bulunu• -------------

Harici A•lı•ıl Kıta
atı llbları 

'or. Gelecek yıl tren Eninca111'Tlln
eaktır. Yillarclaıheri deftlll edea eE 
Jektrik ihtiyacmı bir an evvel ani& 
mek icap ediyona da belediyenin dar 
blltaçeli bana imkln bD'akmamakta-dir. Yabus bayıl elektrik iti therin· .. _________ _, 

de phfl"alar hnıb bir tekilde devam Çan•k"
1
• lllltahlmn mcfti Birlik· ~ _1-A.-.1:- Şii '- L ·-1. leri için ırap.11 adla IOOOO kilo mpreti 

~ımauQIUO pue yoktur a.i ~ir, ı-pğa bT1lfblktm eonra daha gn.ello- tatm ıJmlf'Ü'U'. Biber Jdla.u SO kurut-
..,ek ve senginlqecektir. tan 15000 Ura biçiJmltdr. ibaleel fS ·12· 

Şehrin gece hayatı timdililt çok 937 puartesl cODl eaat ıs ele Çana1rb· 
a1gllncltlr. Elektrik tehre (3o) kilo- tede Jıllltlllbm lleft:i Satm•,,.. 1to. 

metremeaafedebulanmlCillerik'dea mist'lll'mda ~· latif'. d ..-mertn lbaWıten Mı ... t mel te-
• • e edilerek getiriJeeektir• mtnat akçeleri otan 1125 llrayı ve lıale 
ıcnıev& telllesi çok kuvvetli bir 

111dur. Evvelce ketif yapıbmlt ilkin bnununun 2, S i1ncU IDldde!erindeld .,. 

175 bin lira ile blpnlabUeceil anla- =~~~~~r(fSOe;nı) (7~).' na mil 
pldığmdan ıarfmasar edilmifti. Bu· • • • 
glln İle (85) bin lira fllerindea bir 
proje hazırlanmaktadır. Bu ite büyük Kor hlmtaıd için 10000 kilo koyun 
blr gayret sarledilerek 9388 Efllftlfin· etinin mUnabmma talip suhur etme
de tren Eniaeuuı girdili g0n, teJıirde diflnden yeniden mUnıhaaya konul • 
ıpğa bTupnUf olacaktır. muttur· tbaleal 30. 1 ı. 937 ulr ıünD 

saat 16 da Çorluda Kor brarıihında 
lçru Sulan yaprı.:ütır. tık pey paruı 323 lira olup 

&sincanm içme 111larmı da dDie- prtname ve enafuu 11Snnek lateyen • 
ae koymak ve balkm ıu ihtiyacını e- ter her gUn lstlllbul Lennm Amirliği 
Ulh bir tekild8 kaqdamak illere be- aatmalma komisyonunda ve Çoduda 
lediye meyal olmaktadır. (Karasu) Kor Satmalma komlıyonunda görebilir
Kurutilek mlarmı demir borularla ter. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü mad 
teJıre ptirmek için uiraımalar devam delerindeki betıeterle birlikte belli gün 
etmflktedir. Bu mlarm ~etiri1mesi v~ 111tte Çorludl Kor Sıtmalma ko • 
için linmgelen pllnlar hurrlanmak· misyonuna müracaattan. 
tadır. Belediye biltçeai ~ yıldı (607) (7792) 

36 bin lira iken bu yıl (62) bin lira• tL.\N 
ya ~lfbl'· Bu da belediye reisi· BRiarköy icra ........ıafuıııMn: 
nin deva?'Jh ça11f1Dalanndan ileri cel· Mahcm olup aatıtmı karar verilen 18 

mit bu)uı.uyor. on sekiz koyunun .. ıı, tarihi 30. ıı. 937 
lıfai.ye fefkillitı 113lı gUnU uıt 14 den 16 ya kadar Kil _ 

Bagiin itfaiye kldrowna yeniden çUk Halkalı çiftliiinde açık arttırması 
bir arasöı ıipariı edilmi~tir. Bu ıu"· ic~a ~bnacağındln ruıumu tellaliye ve 
retle itfaiye tetkilitma yıldan yıla e- saırcsa alıcıya ait olm1k Uzcrc tali? olan 
hemmiyet verilerek kunetli bir hale larrn mahallinde bulunacak memuruna 
getirilecektir. müracaatları ilin olunur. 

imar !,len 
lnmmm:wwwDınını,••o"™oklorlhuli HUllMZ:mll 

Gftsel ve tirin Enincanı dalia gil- 1 
sellettirm~k için 4 flncil umum mü- ı f\'ecall Pakşı 
fettit Abdn11ah Alpdoğan, bUyilk hir Hastalarını herıDn ııbah 10 da n 
•artıkla meıgu1 olmaktıdır. Şehrin H akıam 19 11 ka.!ar Kırıköy TOnel nu 
mOıtakbel imar plim için harita ... üze- 11 

A meydanı Tersane candcsf bapnda N.-> • 

rinde çalıpnalar batlamıttır. Yeni a- ı 112 de kabul eder. 
1
11 

çılacak gtuyoa caddesi ile Cumhuri- : 
yet meydanına 19 metre ~enişli~ind.- Salı ve cuma ıOnlerf ıaat 1

4 
den ı 

18 rt kııc'.ıır parııtııdır. 

bir cadde ilive edilecek ve hunu, Na- :W" ,, •• 
fia V ekileti asfalt yapacaktır. Bele-
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Ten U;t• DOnanma 
Cemiyeti Pamuk ipliği satış 

fiatları 
Ankara 17 (A. A.) - iktisat ve 

kaletniden tebliğ edilm~tir: 
Endüstrici mamulatın maliyet ve 

satış fiyatlarının kotrol ve tesbiti hak 
kmdaki 3003 numaralı kanunun bi· 
rinci maddesinin verdiği selahiyete is 
tineden: 

\ .5 haziran l 93 7 tarihinden itiba-
ren meri bulunan muhtelif numa -
ra pamuk ipliği azami satı~ fiyatları 
.. vergiler dahil,. 22 ikinciteşrin 1937 
tarihnden itibaren meri olmak üzere 
fabrika teslimi pe§in satışlar için aşa
ğıda yazılı tekilde tebdil dlÜlmi~tir: 

Ac:lana ve Mersin vilayetleri da -
hilinde bulunmayan fabrikalar, pa -
muk nakliye farkı olarak fiyatlara 
paket batma 20 kuruf zaın edebilir -
ler. 

g - Paket ~mb.:ılaj mc:.sraf ı fabri
kalara, balye ambalaj masrafı müı -
teriye aittir. Balye ambalaj masrafı 
haki!d masrafı tecavüz edemez. 

h - Gerek tüccar ve gerekı;e fab
rikalar depolarında iplik olduğu hal 
de, mübayaa için müracaat eden 
müşterilere satış yaprr.o.ktan istin -
kfıf ettikleri takdirde kanunun cezai 
hiikümlerine tabi tutulacaklardır. 

i - Gerek tüccar ve gerekse fab
rikalar mağaza veya satış bürolanna, 
komisyon ve masraflarının ilavesiy -
le tanzim edecekleri iplik satıı fiyat
larını mahalli ticaret odalarına tas -
dik ettirdikten sonra, umumun öğre
nebileceği §ekilde ve fiatlann meriye 
te girdiği 22. 1 O. 937 tarihinden iti
baren talik etmeğe mecburdurlar. 

a- Vater iplikler Jh f f •• J 
Safi 4.5301tg. Iık raca uccar arı 
bir paket ipliğin 

iplik No. satı§ fiyatı Aralaı ında blılik 
: ii~ kuracakları doğrudur 
8 335' Dünkü bir sabah gazetesinde bir 

f 0 355 ... kaç gUn evvel ihracat tacirlerinin bi-
12 395 rer birlik kuracakları hakkında yaz -
14 440 dığnnız bir haberin asılsız olduğu bil 
,J 6 ~60 diriliyordu. 
18 485 Halbuki, her §eyden evvel 1705 
20 51 O fıkraya ek 3018 numaralı kanunda, 
22 535 tüccarlar arasında birer birlik kurul-

24 560 ması için hükumete azamı salahiyet 
b - Katlı iplikler "(2 ve 3 katlı)" verildiği malumdur. Bu itibarla hü -

Safi 4,530 kg. lık kumet, ihracatımızın daha gcniı bir 
bir paket ipliğin ölçüde yapılması için bir çok devlet~ 

İplik No. · ,., satı§ fiyatı lerle yeni ticaret mukaveleleri imza-

lkramlyelt tahvllAt 
piyangosundan 

kazananlar 
Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah

yfüıtı piy:ını;osunun 15 • 11 - 1937 
giinü yapılan 65 inci ke~irlesinde ikra· 
miye ve amorti isabet eden taln·il nu· 
maraları şunlardır: 

Ke~idedL~ itfa olunan tertip numa· 
ralan: 

1448 
4291 
8445 

1895 
5129 
8738 

3020 
5585 
887<1 

3352 
5661 
9521 

ikramiye i.~abct eden numaralar: 

İkramiye TL. Tertip No: Sıra No: 
1000 1895 99 

150 9521 37 
50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 
10 5585 59 
10 9521 25 
]0 8445 61 
10 5129 38 

5 3352 87 
5 8738 28 
5 5129 90 
5 8521 58 
5 ' 4291 29 

Yu1'anlaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen sıra numaralannd:ın müte
baki ayni tertiplerin diğer sıra numıı· 
ralarma ve 2030 • No: 1r tertibe ki· 
milen amorti isabet etmigtir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
İkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren 
tecliye edilecektir. Amorti bed~li be
her tahvil için bir Türk liraı11 ve yir
mi kuruştur. 

4 325 larken, tüccarlann harice mü,terek ----..,----------
6 345 fiyat vermek, çirkin bazı rekabet te- Tra bz 0 n da 
8 370 lakkilerini ortadan kaldırmak gibi 

!t o . 396 ....... mühim bazı noktalar üzerinde de D -1 c · ı r 
11 ı AJ42 ..... hassasiyetle yürüdüğü muhakkaktır. 1 en 1 e 
14 4t93 v Son defa lzmirde ve Karadeniz (BCl§tara/ı 6 motda) 
it 6 519 Jlariç piyasalara Türk malmm kıyme 
18 550 - · tini düıünnek. üzere bazı ihracat ta -

20 ;sar cirlerinin krekete geçmesi bütün 
22 612 memlekette nefret uyandınnış ve 
24 '643 hükumet de bunac hakkmda çok 

c - KıvrafC iplikler "(ekstra hart)" §iddetli takıbata gcçmiıtir. 
,,.. • Safi 4,530 kg. Irk itte, birliklerin kurulması da bir 

bir paket ipliğin bakıma, tüccarların arasındaki bu gi 
iplik No. " satış fiatı bi aynhkJan ortadan kaldırmak ve 

4 322 h~psini ayni gayeye bağlamak mak-
6 353 aadiyle yapılmrşbr. 
8 382 Birlikler bundan evvel de yazdığı-

1 O 4J 13 mtz gibi resmi birer tqekkül olacak 
12 '462 birer nizamnameleri bulunacaktrr. ' 

:~: ~~~ Terfi eden Havlar 
;ıs 58f muavlnlerl 
20 615 
22 651 
24 685 
Toptan satıı!arda tüccar ve fahri-

1Cator1ann riayete mecbur tutulacak
lan hükümler: 

a - Gerek fabrika, ger~e tica· 
rethane satı§lannda bir paket dahi 
toptansatıı addolunur. Kilo veya çi
le gibi perakende satı§larda fiyatlar 
yekun itibariyle paket fiyatını teca
vüz edemez. 

b - Fabrikanın bulunduğu selıir
lerc:lek.i tüccarlar, toptan aatıs için fab 
rika Eivatma azami yüzde bir ilave 
edebilirler. 

c - Fabrikanın bulunduğu şehir 
haricindeki tüccarlar ise ilan edilen 
fabrika satı§ fiyatlanna kendi kar 
ve masrafları olarak azami yüı·ae 3 
ilave edebilirler. 

d - Fabrikalar, başka §ehirlcrcle 
satı§Tarmı satış mağazası veya büro 
açmak auretiylP. bizzat yapakları tak 
dirde, o §ehirlcrde nüacakları satış 
mağazasıve ya büro mnsrafı olarak 
fiyatlara azami yüzde 2 fark ilave e
debilirler. 

e -Han edilen fiyatlar azami ol
duğuri'dan fabrikalar bu fiyatlardan 
daha ucuz satı§ yaptıkları takdirde I 
yukardaki fıkralarda yazılı tüccarı 
kar ve masraflarının azami fiyat üze~ 
rinden hesap edilmeyip fabrikaların 
ucuz satışı üzerinden hesap edtlmesi 
meşruttur. 

f - Fnbrikanın bulunduğu şehir 
haricindeki eatışlarda toptan fiyat • 
lara Aynca nakliye ücreti zam cdi • 
lir. 

Anbınl, 1 7(TellJ/on14) - Ba.ytar 
ın.uavinlikkrindc §U terfiler yopılmı§· 
lır: 

Polatlıdan Aptullah, Amuyadan 
Namık, Merzifandan M'anaur. BoW
yllkten Ali, Boludan Eşref, Kan.ca
beyden Ethem, Mudanyadan Sadi, Ça 
nakkaleden Ziya, Bigadui Rasim, Çi 
Yirligen Vasfi, Hopadan Ömer, Deniz.. 
liden Cemil, Osmaniyeden Hulmi, 
Teroandan Osman, Scyitgaziden Ce -
mal, Şebinkarahisardan Ziya. Bayburt 
tan Halit, Eğirdirden Hakkı, Yalova
dan Kenan. Üsküdardan Ali, !stanbul
dan Kadri, J>endikten Refet, ~ykoz.. 
dan Nimet, Develiden Vehbi, Gebze. 
den Fahri, Koeaelinden Nedim ı:an-, 
dıradan Kenan, KaranıUrselden Nu
rettin, Ereğliden Emir, Karamandan 
Ekrem, U§aktan Ali. Elbistandan 
Makbu~ Fethiyeden Ali, Ulukl§ladan 
Nail, Samsundan Sait, Tekirdağdan 
Cevat, Çorludan J{Azım, Yozgattan 
Hidayet, Keşandan Sa.ip, KO!ly&dan 
ıı:astafa. 

Kazaya o~rayan U§ur 
vapuru geldl 

Derince limanından gelirken ma -
kinecle nkan bir arıza dolayisiyle de 
mirlemİ§ olan Denizyolar!nın Uğur 
vapuru dün Kocaeli vapurunun ye
değinde lstanbula getirilrni§ ve Hali 
ce alnım:§tır. 

Denizyolları işletme direktörlüğün 
den, dün İstanbul liman reisliğine bu 
kazaya ait rapor verilmi~tir. 

Raporda, bir pistonun kopması 
yüzünden makinenin durduğu }-:Jdi
rilmekte_, ba~ka hiç bir zarar olma-

Kelli felli bir &yın arkasına üçli bir
den takıldı. Acele ip olduJu yü:-:iyU • 
tünden belli olan yolcu çocukları itti 
olmadı: 

-Yok.. Dedi olmadı .• 
- Defolun .. dedi gene olmadı. En ni

hayet elini yelelinin cebine aolrup bir 
bq kurU§luk çıkarıp fırlattı. Arkaam
dan bir küfür ıa<rurduğu belli idi. 

Çocukların yüzlerine baktım. Gillilfii
yorlar; bet kuruıu aralarında takaim 
ediyorlardı. Bu it bir dakika içinde bal
ledilmifti. Şimdi sıra bafb bir yolcu· 
da! .. 

tıkelede duran •aziyetinden yerli ol
duiu anıapan birine yaldatarak: 

TrabzıOnda dilenci çok mu?_ dedim. 
- Ebik değil, dedi. Hele vapur 

gUnleıi hep buraya toplaırlar. Bqka 
vakit de Erzurum otobüalerinin etrafı
na birikirler. 

Dilencilerin yaptıklarını .aymafa Ui
aum yok. Bir derde iıaret etmek ve ça
resini aramanın lürumunu belirtmektir. 
Onlar kat:yen muhtaç ve aç insanlar 
değildirler. Dilerl.:ililç bir meslek hali
ne getirilmiıtir. Kazanmak, para birik
tirinelı: için dileniyorlar. 

Netekim d'*san yaıına gelmiş di -
lencilerin döıeklerinden birer hazine • 
nin çıktığı gatrusnllftilr. Birgü.n ken -
dilerinden vatani vazife bcklene~!t 
bugünün çocuklarını dilenciliğe 1ı1lı!f -
tnmamak için en tiddttli tedbirleri al -
mak zarur)dir. 

1stanbulda çocuk kiralayarak ıokak 
bafl.annda dola;an ve kendilerine acın
dıralıların aynı zamaıida ıuç itledikle
rini kab:.ıl etmek 1.bımdır. Mamafih 
tstanbul bu i§C lAz:ımcelm ehemmiyeti 
vermiı bulunuyor. Çok yalan bir za
ma.91.da dilw;iliğin tamamiyle kalkaca -
ğını uma.bilirU. Ayni tedbirlerin vili
yetle.ri.nüde de ahnması eski devirle -
rin bu fena yadigAnnı tarihe gömecek-
tir. 

Dcditim gibi Türk hiç bir vakit di
lenci olamaz, o ekmeğini alnının teri 
ile kazanır. 

dığı tasrih edilmektedir. Bu itibarla 
Halice çekilen uğur vapuru ufak bir 
tamir gördükten sonra tekrar eski se 
ferlerine bııt§layacZlktır. 
Uğur vapurunun yerine timdilik 

Koc:ı.cli v~puru postaya konmu§tur. 

ispanyadan Avrupaga 

Gizli vazife ile 
Bir adam gUnderlldl 

Paris, 17 (A. A.) - Barcelonf!.dan 
bildirildiğine göre, timdi cumhur!yet
cilerle teşriki mesai eden eski l.s~ 
yol maliye nazırı Albornoz, başvf!kll 
Negrin tarafından gizli bir vazife ile 
La.heye gönderilmietir. Bu mesele- tt. 
rafında sıkı bir kemiyet muhıfaza 
ol un.makta dır. 

BtR tNG!Ll.Z GEM1S1NI • 
BOMBARDIMAN ETidlŞLER 

Londra, 17 (A. A.) - Amirallık 
dairesi, Barcelonadan gelen ve Ca.rdl
um adındaki İngiliz vapurunun asile
rin bir tayyaresinin tecavU.zUne uğra
mış olduğuna dair olan haberi tek· 
zip etmektedir. 

Cardium'un kaptanı, sadece gemisi· 
nin üzerinden m~hul bir tayyarenin 
uçmuş olduğunu bildirmiş olduğundan 

herhalde ortada bir suitefehhüm var 
demektir. 

HABE Y ANL1Ş MI ! 
Banıelona; 17 (A. A.) - DUn, tbl

za ile Alicante arumda, lngtllz Gar. 
dium vapurunun ul tayyareler tara
fmdan bombardıman edildiği tıöylen -
mektedir. 

İSPANYADA DEMOKRASİ 
KURULACAKMIŞ 

Sa.lama.nca, 17- (A. A.) - General 
Franco, matbuata tu beyanatta. bulun.. 
muttur: 

"Kili8eyi ve Hfrlatlyan medemyetl
nl müdafaa. ed~ Yenl devlet h&
kikf bir demokrul olacak ve bOtUıı va 
tandaolar hUkfınıete lftlrak edecekler-
dir.,, 
~raı. d1ııt tarikatlar fdareeinde 

yapılan tedriaatı ve ctzvitlifi meneden 
kanunlarla rahJplere alt emvalin 
mtısadereelne dair olan kanunların 

kaldırılacağmı lllve etmlftir. BUti1n 
t1ıı1vermtele:rde )'flbet d.fnl taıı.n u.. 
Alil te.19 edilecektir. Katolik, hpan
yanm baldJd aJlmeU olacaktır. ·----Londra 17 (A. A) - Havu a -
jann muhabirinden: 

Ecnebi ıönüllülerin tamamen se
ri çekilmen halinde lapenyadaki ilci 
muhamn tarafa muhariplik huku -
kundan bazdamun tanmmaema Sov 
yet birliğinin muvafakat etme.i. mu 
r•hhas heyetlerce ehemmiyetine bil -
haaaa İpret edilmekte olan kati itila
fa. doğru mühim bir adını tqki1 et -
mektedir. i ı ı ı 

Halli icabeden birçok mühim nok 
talar daha vardır, fakat büyük bir 
mania. olmUftur. 
mania awzhmttır. 

tili teknik komite, ortaya ablmıt 
olan meselelerin tavzihine devam e
decek ve önümüzdeki haf ta başında 
tali komitenin yeniden toplanmasını 
temine ~acaktır. 

Bu içtimada tali komitenin ispan
yadaki iki muhsarm tarafın ccvapla
mu alacağı ümit edilmektedir. 

Denizbank 
Bina yUzltnden bir 

lbtllAf çıktı 
Bütün deniz muesse.elt..rini ken -

di idaresi altına a1acak olan Deniz 
benkın kurulmasına ait hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Deniz baukın merkezi lıtanbulda 
olacağmdan alakadar deniz müesee -
ı:eleri aldıktan emir üzerine tetkikle -
re ba§lamıılardır. 

Deniz bankın, liman işletme di -
rektörlüğünün, yani Merkez Rıhtnn 
hanının 4 üncü ve S inci katlarmda 
kurulması münasip görülmiiftür. 

Bunun için liman itletme direk -
törlüğü. hanın dördüncü bbnda bu 
lunan "'kaptan ve mak.iniateler cemi
yeti., ne \Mr müzekkere göndererek 
katr tahliye etmelerini iatemiftir. 

Kaptan ve makinistler ce:niyeti 
iıe, eski bulundukları cemiyet bina -
sının nhtnnda yapılan bir aürü dcği
ti~n araamcla yıktuıınu. olduğu • 
n u ileri sürerek o civarda denize ya
kın münasip bir bina bulamadıkla -
n irin liman tarafından yapılan bu 
teklifi reddetmişti":". 

Limanişletme diıtktörHiğü bu de-

lnglllzler çe•l 
yen dilet 

lki gün evvel lngilt~re.~ 
lovakya amatör tenit'1!.~~ 
T orgllayde yapılan Sll~ıjıle! 
kartı 9 galibiyetle lngı 
mışlardır. /(' 

Almanya -111 

arasında setb 
gilreş ~ 

Bern, 17 (A. A.) .- ~ 
günü Almanya • lsvıç.re 
ekipleri ilk defa olara.1' ~, 
Jardır. Ağzına kadar ııııııııı? 
olan Kursal'da. Alman 
galip gelmiştir. ~ 

Bu kar51laşmaJarın ~yaııd 
prizini, A vnıpa ~p ~ 
Scha!er'in lsvlçreli Wlll)' 
yı hesa.biyle mağlup oıııı"1 
mi§lir. S tff 

Hakem heyetnin 2 • . erıt 
Willy Anget, en hafif sil'1 ıştır 
lehine ilk sayıyı kaydetıı1" 

O:ta. siklette Aibert ~sıd' 
Daet'e 31 dakika 36 :ıs. ci tf. 
mesl Alman ekibine ıkiD 
kaybettirmlıtir. ~ 

Diğer katagorilerin ııe 
takmu ka.zanmlfbr. 

Atletlzmde yeni bit 
Atına; 17 (A. A.) :": .. ı 

letızm mUsabakaları DM" 

saatlık kO§Uyu 17.662 ııı~ 
suretiyle Ragaz.oe k&J6ll 
Elen rekoru te!hı etıniŞtit• 

Almanya - FJıJI• ~ 
gUreş msç1' 

Holsinskl, 17 (A. A.) ""' 
Finlandiya gilreşçileri ~ 
lan k~Iagmalard& Be 
Schweickert orta siklette '/J 
Oinhen Aroyu 2 dakikası 
Palomaeki y1 4 dakika 
tuela yemnltür. 

Yan ağırda da See~ 
toyU 2 dakika. 16 -1 ~ 
dlkteıı aonra Kallioya: ), 
mağlup olmu,tur. ~ 

Harici Kı9D ti 

•AMERİKA hfikfulı~ 
a8mdaki on hin tonluk 
nize indirilmi~ir. Bu,~~ 
vedsi mucibince Aınerık 
ta olduğu 18 kmYazörÜ11 

dur. 
• tsvtÇRE ile Fr~0 

arısında ticuet muk,.e 
za edilmiıtir. ,ı;iı~ 

• TIJNUS umumi " •• ,.ı 
partisinin 20 ıonteşrio 1j,; 
ği umumi gre,·e iştirak edJ,;~ 
ra karır çok §İddetli t 

tır. (A.A.) ,,ıj 
• fNGfLTERE'de Jı•Y)""j 

nesi temmuzuna nisb~~e e 
geçen senenin ilktetrıııiJJoJJ·:.ı 
yüzde 50 daha pahalı ~~le S't 

• l\IEKSİKA, Hayt~ ~fıtl ~ı 
minigo arasındaki ihtıl,bııl 
ta,·asıutta hulunmağı ~ ~ 

Beş bin sttf~~I 
hayvan /1Pı,_,,~ 

1 (J.. T. 
Buenos - Aires, l rol'_, 

temtl kazılırken Sants ceıf 
re boyunda tarihten ~ 
ait bir havyan mUsts f~ 
tur. M""uz.e mlldürü bU ll~ 
dan beş bin sene evvel • 
ğu mUtaleasmdadrr. ~ 

fa, katibiadil vasıta:it1' ili'~ 
makinistler cemiyetit'~/ 
çelcmi~. ikinci dcf a o ~.nt· 
ye etmelerini bi~~~· 

Kaptan ve ınakinJ":"'J• ~ 
nüz bir cevap v~~"~..I. 

Öğrendijimize g~~· 
makinistler bunun ı~ ~.J 
m vekilete kadar ao . tıı!",• ~ 

Diğer taraftan ~;~ r.. 
milyon liralık bir ~~~ ı 
maktadır. Bunun~~ '6 
hm hanmm dördilP:-: l 
katlumm ~ b!' ~~ 
merkez nlmaama ~~ 
yoktur. Banbnnı 2 ~ 
fiyle yeni bir Deni% ~ 
ıa edeceği kuvvetle ıtı 
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P17 paruı 

Lira ltr. 
24 ıs Fatihte D;Laf zade mahaJ:esinde Al;_r tOkJındl 1 

No. 1ı 
2 3

5 
ve tamamı 77 ,60 metre maraobaıftda tubı.-S ar" 

4
0

7
s. 

J S 
5 5 

Ça~ıda R~i• oglu sokağında 24 No. lu clOk~ ·~ 4996 

AKTIP ~-· &ua• ~•r.1 == idi.,._ IJu:!J.:~:? l.'l7.801.t).'l9.7 
Utallt • • • 1 .. 11. G7.~4J -

ıa. • • • ., U2.!1~ .2l 40.042.025 CO 

~L 'Ril11ı•em j':t~a mah l\i'.çükçtıkur han u·. 2. Ne ' oda. 
·~da •&•1. 

..;_~~lı eınllk satdmak !Werel.< rün mlicld,.ıt açılı,,.......,. çıka. 
~ • 12. 937 cuma cünü !laat 15 de a ~· ~erin Mah 

................ ,... 
rurll lltUI : • • L.. 57".7'1~.· 

•rtcWU ~MMl' .. rı 

.......,. ~- ııelıııeıeri. (7784) y I" 

~ turu Pev parası 
13 ıı 1 Ura Karuı 

AJtm .ıı llUOIJ'IU u 4~ ıOJ 1 
A1llM caa.w ..... .,.._. 

Dfler dOYt&ler " lllıal'çhl 
·: .ıtrllll 1ıak17eler1 • • • • 2.5.0Wl.M7. 

7 s Rilıtempaf8 mabl~ ıtislik çukur ...... IM..Wert: 

lffi. ICuaU 1". IMt... 158.748.58.l-

519.721.Cti 

han. ilıt katta C5 No. 111 odlndl 41-28 bil· = editu nraJu ulllUr t 
R\ittempap m•h•U ...... BIJlk ç~r ..._.... -.Yllku HUIDe wa-
han.2 had Jrat • No.111°_. 9 3 bil ,..... .akl \edl1n ıl.~n.480- 14.5.111.oa-

aeai. 4197 .............. 

ı. ıa 
6 o 

Rüatem mr!:tll ... Bil,. ~ulnır RulM lııllllOlan. • • • rı,. &000.000.-
han 2 n':':at 17 Noıı ba ocltnlll C5 • lhil ncart ... tt•r • • • • I • 38.179.847.1 41.2'79~7.18 

• ..... " Talı'1111 d ... au 
HBl. 4 7 -17 • bCI çulnıf ı l)erUb .. edllH eTraln •&il. 

RUatempawa ma~ J"! . 1 hlı & l.,. ... ..,..,,,, ...... ••lt..J7.e?8,MU111w.11 
han 2 inci kat 15 Jfo. 1• odlmll "" ftalı.Ult ttnııart ID)'metle 
ini. 4549. 8 ler'*' ....._ •• ıü'l'fllt '- 41.118.t•M 

RUıtempaıa m&'s"~ ..,. ç~. A....,I 

ban üı katta 7 Jfo. la odilllD 1212 hı =Ttl::. ... 11a. 

2 150 

' 
as '1a 

2 60 

ao a1 
2 35 

ıeıi.4560. 
R'· xu....ıı1r l'llkur ban Us katti 

10 80 

.uoo.ooo.-
17 ı. Jti 

vaziyeti 
PASiF Lir• 

~ . -""" ,., •l • • • • ıcooococ 
lbU)'al akl:ftll 1 Jo • -

H ~- ~. • 
u•u.• ' • • • AOi • • • 4 llff.flt,7.70 j •• 1.180.10 

ı\JI Vll lt:\k•16de, I • e 2.llU 172401 ... 
led&Y~ld t*Mımocı.fl 

Oerubte ldllea errala ......,_ 

Kıanımım • , .. 1 iMi~ 
ıenD9 te.ıtkan HllM ....... 
dAll yalaJ c..ıat. 

138.748.5&1-

l)el'Ubte edJU Pf'ÜJ 1111111119' 
ııalLl)WL • • • L 145.171.08.1-
Karpllll tama- alCla olarU 
na"tea tedarill• YueclltD L. 19.COO.t'OC-
Kff91ıuDI mukabdl Ulfttu &ed.! 

•--4 t.. •Wl.Jt 
nrlı IJraM tl•••ll , 
,,..., ............ 1 ,ı..ıı.,,,. 

13.foo.non-111.111 • -
11.1•.-.. 

AIUDt tab'f111 ıtalıll ~ 
ı ıtter dllvtzler " ll11llÜIJ 

ıcllrl•• tıalll,.terl • ' ' • • ------ııııiıiili ....... ·-· ·· ' . 
11.ICllMI• .•.• , 

uıtempaıa ~- s- • . 4531 
_.... 
il 21 r 

:J>7 ' 
~ı·· 

5 No. Ju odanın 54 60 b peıı. · 
ı o 50 ıcu Ukçukur ban Ult 

li Rüıtempata Jlah· ~/5 b".-.L 4531. ~ 9t 10 No. lıı....... 1 
o. ~&zılı hiıaeli emlik satılmak üzere 31 sün aıUddetle açık art~nn:· ----------------------------------------

lıaııieıa' llıaıeai 20. 12. 937 puutftl ııııau ... J5,. ya~· ıte • 

,.~ .. 
anaa ruı..ıe • 1.2 

tllrmto baddl Ja.te ' u - .Altm tiidıİ' 

t kalemine elemeleri (77 86) 

lat 
~=~~ul Defterdarhğındaoı -· kU cadde-
~ 

11 
iki Mahmut ağcı yeni SU tlice mahalleai.-ıin tııırabor köt b 

2 11".ctre murabbaı uha Oserine -n·'- kilİI bir tinall ve e ~-c~ 1--~ iki 35 35 ıııü· 
~ 

183 
k üzere elli yedi adet yet:pıi1 atacı b~unıı~ e ~ imali· 

~ 
3
,. • l85, 187 No. h denize pek yaJDa obDUI ıtibarı}'le 
•85 . bet fabli Jıuine 

~~ lllttre murRbbı ana para 11 sırf nakit veya fibde li be· 
~~ Peıin verilmcl: prtiyle mu bamınen bet bin bet yilJ atkten ra ınbe 

llat e kapalı zarf uculre ratılac :aktır· bteklilerin 2. 12. 93
7 pc~ mü 

1ıi.. llıllJı °"dörde kadar telılll,\ll""'lerile yilzck 7,5 ~ okçderl • 
""!' OQ lo..... '.tınıtk mUdUrlUğflnde tıop ı.aa 11om18yon ........ "rmelerl 

~te de zarnar açıhr1rıen lllS• IMaluamaJan. UI.) (7796) 

al Erkek CJtretmen Okula Satın· 
Oml yOddft 8 

&. içln alınacak olan pirini hakkındaki itan bu ıünlcil ~ ıuetc • 
ttir. (7773) 

I'. Fabrikası Dl~ektO~l'*Dade•-' 

"' Tashih nanı ~ıı..ı,.an•d• demir uç, !ima demir ve ..ırtııb> açık eksiltme ilAmn • 

lıı..,.."ltl •thven ikinclkinun olarak neıredilmittİf· ı ~ ttı~ _ _.. 15 de icre o unaca5 & 

çar ıamba cUnil .... 

1'Jt Saraylar MüdürlOOilnden: 
~~ı 

11 
_ poıoaya malı kuru 

-.._ ~ . ayların döıemele.-inde kullanılmak u.en b1'11 oktal'lllda par-
~ llta •11ıaı edilmiı cem'an altı yüz elli aıetre ıourf 
' tır ." •1.nmaıı açık eksiltmeye konuımuıutr. ..... MOdtırloa.n liltırıe .. ·· ,,_Htr. be......ntt- IJtlY... •O& "'llra gunun:: kadar .. puardan ~ '"• .... ..,., wıeeekler ye fUtna -
be~ • . caat edecek olanlar mevcut nnmune?erl ,are,-

"""''"ı • .~~alc bir nUaha ı'abile ceklerdir. ~ llll alt )Cl&I Dol-
• lılltt ...... WriDclJrtngoUll :attmcı .,...-.-

\.. ~ ..... ~:ra~r ~GdUrlUtu bl nasm:la yapılacal<t"• 
-,._ "4 Ptr temınat •ki yüı yirmi bet Hracllr. rlc* qdar mal • 

ıı!""'1'ı':ı ek.ııtmenin yapılaca ıı ..ıatte/I ıilr ~ ..ıalıı• ~ ... ı ... 
'~~l:r ve makbıkunun ea ütme heftdne ~'1 ~~ arttırma 
~ .... llllkbuıu yerine bir ban kanın rranti ,,.beri ,..... esham 

'-""'4oJıı-;:;11dan 17 nd maddeüni• (C) I•~ o 
; ~uı edilir. (7122) ____ .l.ı-----

laı denı 
•ray l ... tsesl MDdttt 1 . r1a yaunıması ri-

., •• .-.tabaanı bir birin.ikanun dur. v~iıtinde taklltle 

•balllt MOdOrlDJlı1tlen: \...~ ~ _.__\m fSl sayılı veraset -------:-::--------~-----~-----:--.--:------
\ .._,,, 

4

Q ..._ Alemılar llallya ~ ,. x.aıoııket ıca"' !LAN ınbc• eı ı-uıarak '°" .ıcı.sqlıW:iAn· ı.taaı..ı at&p aa.ci ticont _ .. 

\ ~' 23 Ura '4 ım.-. bor cundan dollti' ~ ,.aııerm f !"•· h • nm ..ı.lıly1e meıkGr tıaneslnd<!d er.us _..,,, 
- it 1ıır ı 1'I K.-lıq IOlı qın6a tllıl" l 1ı01ICI Orieo< .,.ğa· ,.._. d f loaa - lotılmlı Hl • da '"bit olunaralı suhıar e4m - a, ~ UsWl;rolda Yllll lınn so ~ !oraı, 

4

1112asl ,,. lllr.m -ıu- tıll' idfi ıobll ~·pa· ~: ...w olaD1m -- alıeımt"'· kal nda 7 num&Nda Tacettia taralm • 'N it llıalıd ~ -- -ıa- " ~ .-al lraDUGU bü • B--•ta ~ Tllrlıall -1- 11• e11a IW•rlnde bir balda olanlar da dan Coml ve ıalre balılımlo apı.n da-
?4 ~:- \il bır 1-P dUlı:klnm2. ~4 ......-~ __ 

11 
.. olaOJınn yüz· 

1 
. ~4 --.. ı-.. -de sokapda 13 nuına· va:San 16. 11. 937 tarihi cehelinde Ce • :f'o. -._ ,,. ••~· . __,,,,. _.ı . . ,_,. esın e - ptıı olmok tlnre bo<çlulann ve mu· .

1 

lloi' lilısel<sll • ....,. m!Wayode surctlle dl _,,,ltıe rastllJlll '°"'"' ba ah nla bir ~ uJdn ikan ı- mı ıelmedliindaı b•!rJmıda - b • 
-. .. ~"'_.... l4 den • lhalei eneliyeai olalı s. ıı 937 t•ı; llluıeı:kkil ic!an h:ye 

1 

~ aclll,..ı ı.ırııtonmda baatalanank -11cybtaı a'ıra- ,....., eoraD mı verllmk ıa:ıtılJltm JI. 12. N7 aob 
!la,, :::" Beyotıu - ıı.,..,.-ıır » '· 

931 
,..ıı.ıo«e Cerrah- basta • aılll1ıltalari11e ....,_ flliıı Din - 14 o1e ta111ı o.wıaı • .._, 

le olanar. ~7771) . . , . _.....-, Jıanellııde _ .. ..ıııı.saiumUmill& - tıııDılıolı!' ltllıoren bir ay içlııde ıcüra· (V.JL..,_) 
•1 f RI t ~d d _.,pı - ;ıe ,.- .. _.... '"'"~" ,.., .,-ıerı ıılıli ....ıır.ıe teshit oıu u'it iL"'; ,, e meal MftdOrlDA d . u u teslial .-:ı - OratıpJU .. , ... ile ... bittin..,. tenlıe addlyle p:ıraya 931 • 932 -- GolataaraJ ilenin. 

, ~ ~u y ..... ba ~ 119' _.oesı ; " n cı. _., _. qya mııbbilinde de ç.mıerek ııılr-1ar amm!ı taka!m e- den .... ,.,. dlplomllm kaybettim y...ı. ıı, ıo.tl..ı :tbi!: .. .....:::. 2:..ı taılft ıoıır~ ~:;·768) para .. .....-.. olduiu ~O_. tiln..fl ll!n olunur.: sini ala<ı&mıdan eskisinin bWımll yo11. 
•ti• slll<JID""" terekesıne -- • tur. 799 "11 Coralıa ' 



l!? - KURUN 18 JKINCITEŞRJN 1937 

• • •• • 

EVE11 GUZELIM 
• • 

ŞiMDi 
Bütün erkekleri teshir edeb:lirsin. Bir mik•ıat1sın iğne· 

!eri cezbettiği gibi. cilt için gayet sabit ve son derece ya
pışan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört puc!r:ı,, yı 

tecrübe et. 

lşte, kimyagerlerin vt: kadınların 50 
seneden beri aradıklaı ı pudra, günde 
bir defa pudralanmalr kafidir. Cildı

niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüzünüziın 
ve burnunuzun parbklrğı ebediyen 
zail olur 
Dıtarda, yağmur ve güneşte, dahild, 
st.:ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) her şeyj yapabiliı siniz. 
Suya, güneşe maruı kaldığınız ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akşam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire

bilirler ve birkaç yaş daha genç gö· 
rünmeye muvaffak olurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke -n tabaka halinde gözükmez. ni adeta tabii telakki edeceklerdir. 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu aihramiz, gayet ince ve 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki son derece yapışk:tn ''Oırde dört" 
mevt.:udiyeti bite f.ırkedilemez. En pudrayı ısrarla ve markasına dik-
aamimt doatlatınu bile (Bu pudra J I kat edere~ isteyiniz. Neticesinden 
uyeıin.de) teninizin cazip güzelliği - memnun kalacaksın•z. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir metresine 110 yüz o,ı kuru~ kıymet biçilen vasıf ve örneğıne uy 
gun arka çantahl: bezden 16,000 lira kıymetinde 14,500 metreden 17,500 
metreye kadar 19. 11. 937 cuma günü saat on beşte kapalı zarf usuliyl: satın 

almacaktır. 

II - Şartnamesi paraıxz Komisyonumuzdan alınabilecek olan bu eksiltme 
ye girmek isteyenlerin 1200 hin ilii yüz liralık ilk teminat vezne ır.akbun; veya 
hut banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gün eksiltme vaktinden 
en az bir saat evvel Komisyona vermit olmalan. ''4009,. "7392,, , 

Mekteplllere, Çocuk velllern
ne, Okul DlrektörBeırıne 
Mektep kitaplarınızı almadan • .•. bir kere eıki tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ufrayınu. ilk, Orta, Lüe, Yüluelı ve Meılek ... Her okulun heı 
nnılı i~n, her dilden, her türlü maaril nefTİyahnı bur~dan 
lıolaylılıla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rcutgele yerden almanın aonanda yanılma, yorulma, va
lrit kaybetme olabilir, idiilebilirıiniz. 

lhtiacua her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KIT ABEVI) 
t:le mektep kitapçılıiında ilatiaa kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelttelı her aorguya karfJık verilir. 
ADRES: latan bul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt • lıtanbul. Poıta kutusu: 46. 

20335 
• GAZETEMiZE VERECE~INIZ iLANLAR VE il.AN f ŞLERINIZ 

iÇiN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: 

Adres: 1 ıtaribul AnkaraCacldeai 
VAK.iT Yurda altında No: ıos 

~-·•••relefon: 20335 

. . Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan başka : 15,000, 12,000, t0,000 
llrahk lkramlyeJerle (20,000 ve 10,000 

Jlralık iki adet mUkAfat vardır ••• 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ••• 

l'"'taı1bul B~lediyesi ilanları - · 

KtRALlK 

APARTIMAN 

. MU$terl;Klrahk apart man !kaç odah ? .. 

Kapıet. -Bet oda ve banyo 

Müfterl.·Banyoda havagazı aletl oarmı7 

Kapıcı. -Evvel efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS_b~nyo _:aleti• 

ri koydurdu._ 

h•w• •••• 
============-' 10111•• 

101 istiklal Caddesi-fzabaı.vereaiy~. satiı 

Dünyanın En Meşhur Şekercisi 
AL a M u ·IH 1 D D 1 N HA c 1 B EK 1 R 

ŞEKER 'flCARETHANELERI 
Akide, lokum, badem tekeri, badem ezmesi, Acıbadem kurabiyesi , r~I, ,urup, tuk usuJinde 

edılmit fıstık, badem, fındık, kayısı ve aWranga meyva tekerlemelerinin her çefİdİ. Bilbuaa yeni 
karamelalarm bütün dünyada eıi \•e emsali yoktur. 

Adreslere diklAt: lstanbul Bahç~kapı Hamidiye caddesi. 
" Beyoğlu Pannakkapı 
" Galata Köprü civan. 
" Kadıköy: muvakkithane caddesi. 

T qra siparişlerinde: Ali Muhittin HACI BEKiR Hamidiye caddesi Bahçebpı. 

- Birinci sınıf Operatör 
t>r.CAFER TAVVAR 

Umumi cerralıt v~ sinir, dimağ 
CPJT&hisl mlltehassıaı 

Paria Tap Fakültesi S. Aıiıtan. 
Erkek kadıo amelfyatıan, dimağ 
estetik - .. YUı., meme, karın bu
rUIUkluk.lan., Nbaiye ve doğum 

mUtehaa&lSI 1 

Muayene: Sabahlan M e c 1 p n e o 
8 den 10 a kadar b 

5fle4eo sonra llcretııdlr 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 
- No. ı Telefon: 44086 

Cilt· Frengi - d•taer ZOhrevT 
hastalıklar t>ırıncı sınıf mutehasSısı 

Mıall cad. Yl,lltll - Dirisi Tının ClllJllJ mım, u 
1"eletonı :ll'IM:I 

O<ıre<ıen 111<Şeme kooet nasıeıorıp~ ·~ 
Se' conıerı ooıeoen aonro ı>e<esozcıır 

fılıhdtt 111ılyıtıı 111ıf ımı ılıaır .. 

' 
Adresine yazılmalıdır. 

• ~Yi ~K~N ~Yi 

YATIRILAN 
tKiLMi~ TO~UM GiBi 

QANKAY~ 
PARA ',; 
V~ R i MLiPll". 

U OlANTS[ DANr lJNi "· _ Beı sene milddetle köprünün Kal:lık öy Haydarpaşa iskelesine konulacak ilan 
ve reklam i~i ;ıçık arttmroya konulmuştur. Beher metre murabbama 7 5 lira be -
del tahmin edilmi§tir İlan yeri 27 metredir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ft 75 lira 91 kuru~luk ilk teır."nat :r.akbuz veya mektubu ile bcrab~r 19. 11· Sahil:>i: ASIM US 

KARAKeY PAlA5 937 cuma ılinU saat 14 de Dain}i Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7486) Ne§riyat direktörü: Refik A. Sevengil 


