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liaricive Vekilimiz Milanoda 
KONT CIANO Yüzümüzü kızartacak 

bir ihmalimiz daha ve ltalyan halkı tarafından büyük bir 
~ samimi~ etle 

ifa tayda dil 
nıeselesi. 

karşılandı Hudutlarımızı aştıktan sonra dizleri
mizi dövdüğümüz tarih vesikaları 
harabeye dönmüş bir cami içinde 

Gaıı lıahediıecek? 
1 

~ede, Türk ve Fransız dele. 
aa Hatay işi üzerinde bi. 

latına yoluna girdikleri vf 
~ için hazırlanan formü. 1 
~ı:naanı geldiği sırada bir 

ortaya çıktı. Fransızlar 
.__~ llatay hül lmetinin resm': 
~~ kabul ettiler. Fakat A· 
~...:: ikinci bir dil olarak 
.._ ~ nı istediler. Türkler iti. 

Kont Oiano 9<1lı§ma odasında 

* Kant Ciano 18 mart 1903 de 

~· ..._. Nihayet Milletler Cemi. 
.:'"'ıı.a 71nln ikinci bir resmi dil * 
'-•ı411ı .. IAzım gelip gelmiyeceğf
~. takdirde bunun mahiyeti ve 
~ .. den ibaret olacağına karar 

:llnde bir formül bulundu. 

Livoume phrincle doiamthar. Bu· 
sin • ıen~ huiciye nazın olan 
Kont Ciano politlıa hayabna muh
telif pzet.._. siyasi muharrir o-•uvakkat aurette kapan-

tlt 1 edtıen ba hal sureti. 
Aeaha •taeJesf gene muallakta. 

ıınıetler Cemiyeti ko...,_ 
~ llaaıl halledecektir? 

ea Le Joumal ga~etesl bu 
.. hsederken bir istatistik Si ı.. or. Ba istatistiğe göre Ha. 

~ dn mevcut nüfus şu auretle 
il edlrormuş: tS' 'l'trıı. 63.IMIOO Alnf, 25,003 

S.OOo Kilrt, 40.000 Arap ve 

~ lazetesf bu rakamlan diz. 
~ ~ •ra lldnef bir resmi dil ola· 

... ~nrn kabul edilmesi Uizu. 
llt,. k fit ediyor. 

ı..ıc ............. 1821 te hariciye 
.......... sinnit Rio de Janeiro, 
B--. AYNI Hfaretlerinde, Şanı
hay .-ı konsolosluiunda, Çin 
mulahlıtaüzwbimda balunmut • 
tur • 

Bu nzifelerde büyük muvaffaki
yet s&teren Kont Ciano'ya 1933 
de Duce tarafından me.tlJuat büro • 
.. teflİjİ, daha IOma yeni tctkil 
edilen matbuat propacmda nazır. 

his verilmittir. 
Habet harbinde Afrilrada bir 

bava filosunun lnfmcla bulunan 
Kont Ciaao eon derece kahraman-
bk göıtermit~ir. Bütün bu mazisin
de büyük munffakiyetler ıöıter • 
mit olm Kont Ciano 1"ıcün ltaJ • 

Görüşmeler 
bugün 
başlıyor 

nasıl mahvo~up gidiyor? 

1tUlano, 2 (A.A.) - Anadolu ajan - 9':•''"''""rıı'J~, 
anın hususi muhabiri bildiriyor:· 

Hariciye Vekilimiz doktor Aras bu 
alqam saat yedi buçukta refakatinde 
Roma büyük elçisi ve kalemi mahsus 
müdürü olarak Milanoya geldi. 

istasyon Türk ve İtalyan bayrakla
rile donatılmış. yerlere halılar serilmiJ 1 
ve büyük bir itina ile süslenmiıti. Tren 
istasyona girerken latiklal marıımız ça
lınıyordu. Bunu İtalyan ve Faıist marı
ları takip etti. istasyonda Hariciye na
zın Kont Ciano, hariciye umurusiyaaiye 
umum müdürü, teırifat umum müdüril, 
diğer hariciye erkinı, Milano valisi ve 
belediye reisi, Milano Fafiat rüesası De 

ıo ~ bakslmcyaea ue gl)kmek üzere bulunan ll'ethiye kütüphmıaı 
(Ya.mı bugünkü i14vemizü) 

erkinıaak:eriye ve mülkiye, konsolosu • ---------.....------------.....;.... __ _ 
muz, ıefaretimiz kitipled ve tebaadan 
birçok kiti hazır bulunayorlardı. 

Doktor Araala Kont Ciano çok sa -
mim! buluştular. Bir fıtist ihtiram kıt'a
sı vekilimizi ıellmladı. latasyon mey • 
danı halkla dolu idi. Kont Ciano, Ha -
riciye Vekilimizi otomobile kadar tqyi 
etti. Yann görüımek üzere aynldılar. 

DOKTOR ARASIN GAZETECiLERE 

Te111ııatı ••r• 
Kanununda yapı1acak değişiklikler 

Dün C. H. P. Kamutay 
Gurupunda görüşüldCı 

BEYANATI ş··k .. K . . h . d. 
HalkVekmmlzlSokıueaklwplach u ru aya ıza at ver l 

ve alkıtlaldı. Hariciye Vekilimiz otele 
gelir gelmez "tl Popolo d'ttalia,. ve 
''Coriere della Sera" razetelerl muha • 
birlerini kabul etti. 

Mecliste cuma günü müzakere edilecek. ~...: ...... Hatay ahallslnln 
'9t tler arasında, ne fekllde luiri • uzm bulunmakta '- ::::.. eıı:: .:;:::.!~'· z:'~ _··-~-~--·ca_y_·_-_ .. _ ... _ .. -:-' __ -_ .. _ ... _ .. _ .. _.~_J ______ c_s_°"_"_:_&ı. __ ı _s_a._ı_J_ 
~~!::;!~~~!:!: Çü,..ük Çorapları pigasa
~..n.:· !ı':.~1~:::.::ı::: qa kimler sevkedigor? 

Mebuslarımız Ankarada toplanıyorlar 
. Aakara, 2 (Telefonla) - Teşkilitr 
esasi7e kanunumuzu memlekeümizia 
bqiiııkl ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bazı madde hükümlerini l'artimlzin 
anavasrflarile telif etmek tiaere bir 
kaç maddenin tadili hakkında bir tek. 
lif hazırlandığını ve başta Malatya 
mebusu Bqvekil bmet lnönU olduiu 
halde, 150 den fazla mebusun BU) tik 
MiUet Meclisine bir takdir verdikte. 
_rlni bfldirmiıttm. 

fin, ıubatın beşine rastlryaa cuma ıtL 
nü birinci müzakeresini• yaprlmuı 

Meclis ruznamesine almmıftır. 

ASIM US 

~ '8-: Bıı. 1 811. S) 

fe 'G111 tatili mek-
!Jllerde bir lıafta 
~~ 2 (Telefonla) - Maarif 
~ : tubat pazartesi gUnilne 
!ırat...-.; rt rflnlUk bayram tatili. 
~ .._ ve camarlesl glln. 

tepJerlıa tatil edilecetfni 

B. Menemencioğlu 
An karada 

Ankara, 2 (Telef onla) - Mllletleı 
Cemiyetinde Hatay davasmı görüşmek 
üzere giden murahhas heyetine dahil 
bulunan Hariciye VeklleU umumi kl. 
tibi B. Numan Rffat Menemencioğlu 
bu sabahki Ekspresle lstanbuldan 
şehrimize ıetmlş Te istasyonda Bari. 
clye Veklletl l)erigelenlerl ile birçok 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

Be!ediqe ile otobiU salı "o/eri 
arasında ihtilaf devam edil}or 

obüs sahipleri yeni bir 
eldif orta ya attılar: 
diye yüzde onu bize vers;n; biz de 

biisleri Belediyeye bırakalım!" 
.(Yamı a UDdl lqJfamndadırl 

Dün bir muharri
rimiz çorap imal 
edenlerle görüştü 

(Ya.11 ' lllol ..,.,,,.) 

Meclis reislik makamı tarafından 
tetkik edilnıft fizere teşkilatı tMSL 
ye enclimeninıe havale edilen bu tekli-

Tadili teklif edilen 1, 44, ve mi. 
teakip, 74 ve 75 lnd maddelerle ta 
vaziyet temin edil mit olacaktır: 

1 - Partinin altı uıDdeslnin ... 
teşkilata girmesi. 

2 - Siyasi milsteşarl&nn ~uife 
ve mesullyetlerlne dair yeni htildlm
ler konulması. 

3 - KköyUle toprak datıtmak " 
ormanlan devletleştirmek I~ hL 

(Lütfen, aa.y/ayı ~) 

Almanya dört devlete 
Müstemleke meselesindeki ta .'eplerini bildi1e11 

Bir mabtıra varecik 
Londra, 2 (A.A.) - Le Journalrn 

Londra muhabiri, Almanyarun başlı
ca beş ekonomi ofisinin Almanyanrn 
mfistemlekita ait metaJlbatı hakkında 
bir memorandum hazırlamakta oldu. 
tuna bildirmektedir. Bu muhtıra, Tn. 
glltere, Fraruıa. Bel~fka ve Japon· 
yaya tevdi olunacaktır. 

CENEVREDE TASViP 
OLUNUYOR 

Cene't'l'e, 2 (A.A.) - D. N. B. ajan 
91111n haber verdlttne göre, Jaurnal 
dt Gellne ıue&ell, koloni ... ı.ı 

hakkındaki Alman noktal nazarım ka. 
yıtsız tasvip etmektedir 

ALMANYANIN TALEBi VB 
INGILTERE 

Londra, 2 (A.A.) - Dally Esprem 
gazetesi, Almanyanın milstemleke 
talebi meselesinden bahsederek dl. 
yor ki: 

"Bitler is ter Danzlgi, ister Meme" 
ve hattl l\loskovayı talep etsin. ba 
tn.;ttereyi endl~ve dU~finnez. Fakat 
milstemleke talebinde buhınura t .. 
gfltere buna ıli•tle maJaaleftı • 
cektlr. 



• 
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Silahsizlanma 
Kon/eransı gene 

toplanacak 

LMANYA. 
gelecek mi? 

Londra, 2 (A,A.) - B. Anthony 
Eden, Avam Kamarasında, Milletler 
Cemi) eti konseyinin silahları bırakma 
konteransı bürosunun yakında top. 
)anmasına karar verdiğini söylemiş

tir. B. Eden,bu toplantının mayısın 
6 sında yapılacağını söylemiş ise del 
büronun yapacağı işlerin mahiyetini 
tasrih edememiştir. Çünkü büro, me. 
sal programını toplandığı zaman biz. 
zat tanzim edecektir. 

Nazır, bundan sonra, lngniz hü
kftmetinin Almanya ile umumi bir si. 
Jahsızlnnma için yeniden müzakereye 
girişmeye hazır olduğunu söylemi!'}. 
tir. 
KONFER~NSA ALMANYA 

GCI.-ECEK MI? 
Berlin, 2 (A{A.) - İyi haber alan 

mahnfilde ı::öylendiğine göre. silahsız. 
lanma konferansının yaJunda toplan. 
ması münasebetile Almanyanın bu 
milstakbel mesaiye i"tfrakf l'e yahut 
ademi iştirılki hnkkındn ileri sürülen 
tahminler şimdilik tamamen mana.qız. 
dır. Zira, bu mesele herhangi bir 
suretle şimdiye kadar Almanya. mü
vacehesine vazedf1memiştir. 

HER MiLLET S/1.,AllLANIYOR 
Harbiye nazırı B. Daladier de, 

muhtelif Avrupa de\· Jetlerinin askerf 
kuvvetlerini tahlil etmiş ve demiştir 
ki: 

"Listenin başında Almanya gel. 
mektedir. Alman ordusunun mevcu. 
duna muhte1if teşekkil11er n birlik. 
Jerin mevcudiyetlerini de ilan etmek 
lbımdır. Almanyada bir otostrad 
~bekesf de mevcuttur ki, - bu Alman 

w 

L Kısa Har.et Haberler 

• MISIR hükumetinin kapitillisyon 
sahibi devletlere yakında ikinci bir n~ 
ta göndererek kapitülbyonların ilga -
sından sonra kabul edilecek teşkilat 
hakkmı::la bazı teklifler dermeyan ede • 
ceği haber verilmektedirler. 

* tNGtLTERE'nin silahlanma proı
ramı mucibince 1 nisandan 31 kAnunu
evvel 1935 tarihine kadar yapdan si • 
parişlerin kıymeti 137 .509.900 İngiliz 
lirasına b:ıliğ olmaktadır. 

• ADtSABABA'da ilk hayvanat ve 
fen resgisi bir çok yerlilerin iştira kile 1 
açılmıştır. 

• L1NDBERGH zevceıile birlikte 
tayyare ile Mısıra gitmekte iken Pisa 
civarında bir ayyare meydanına inmiş
tir. 

* TlRAN'a tayin olunan yeni elçi
miz B. Ali dUn mutad merasimle itl
matnamesini kral birinci Zogo'ya tev. 
di etmiştir. 

• ALMANY Al\'IN Londra sefiri, 
B. Von Ribbentrop bu ak~am İngilte
reye hareket edecektir. 

* ALMAN kruvazörU Em.den, 
Şanghaya gelmiş ve yedi saat kaldık
tan sonra hareket etmiştir. 

* İSVEÇ kralı, Dışlşleri bakanı B. 
Sandler'le birlikte, diln Berlinin Stet
tin garına gelmiş ve akgam üzeri Brük 
sele hareket etmi~tir. 

* GÜRClST AN Sovyetler Kongre
si tarafından 10 şubatta tasdik edile
cek olan Gllrcistan cumhuriyeti kanu
nuesasf projesi diln ne.şredilmi§tir. 

•BELÇİKA kralı Leopold'un tahta 
çıktıktan biraz sonra kendisine yaptı
ğı bir ziyareti iade etmek için İsveç 
kralı dün BrUkse1e gelmiştir. 

* AMERt:K.A•nm 1937 bütçesini 
mebusan meclisi maliye enollmeni ka- ı 
bul etml~tir. Bütçe, bir milyar 46 mil
yon 757,000 dolardır. Ve geçen se
nenin alellde bütçesinden 61 milyon 
566.000 dolar fazladır. 

ordusuna fevkalade bir hareket ÇC\'İk. --------------

Kal)makamlıklarda 

Yeni tayin ve nakiller Hatay' dan 
1~ürk Matbuatına Ankara, 2 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Kaymakamlıklarda ya
Ankara, 2 (A.A.) _ Hataydan pılan yeni tayin nakilleri bildiriyorum. 

matbuat umum müdürlüğüne gelen Eski Rize kaymakamı Faik Küre. 
telgrafları neşrediyoruz: gün Pınarb~ı kaymakamlığına; Pı-

Matbuatımızın yurt ve ulus işinde narbaşt kaymakamı.Reşat Fethiye kay 
milli efkara bu kadar i~ten ve yakın- makamhğır.a; Balıkesir maiyet mcmu
dan is..ıbetli tercüman oluşuna şük. ru Hakkı Balyaya; Gebze kaymakamı 
ranla borçlu olduğur:tuz saygılarımızı İsmet Boyabad'a, Acıpayan kaymakamı 

Nazmi Arapsun'a; Uzunköprü kayınasunanz. 
MWi llatay mitin- C. H. P. ilçe ve kamı Nabi Miha.liçe; üçüncü uınumf 

miüctti~lik sıhhat müşavir muavini Sa 
dettin Uzunköprü kaymakamlığına; 
Derme knyınakanıı Abdurrahman Zile 
ye; eski Gölpazarı kaymakamı Arif 
Gebzeye tayin edilm"şlerdir. 

ginde lı:ızır halk 
namına Sanda 

uönkurul ura!J 
ba~kanı Ayten 

Bozkurt 
Türk matbuatmın Hatay mürlafaa~nn
daki değerli mesaisine za(erimizden 
gelen ~evinçle saygılar sunarız. 

• Beylan halk gurupu: Aziz Bilen, 
lbralıim Dönmez, JJfelınıet Emin, Zi. 
ya Çalışkan, JJlclımct Dönmez. 

1 ürk - Yunan dostluğu
nun tezohiirleri 

Atina, 2 (Hususi) - Türkiye elçili
ğinde yapılan bir kabu esnasında me~
hur Yunan hcykeltra.~ı Dimitriyadis 
Atinayos, iki memleltet arasındaki 

dostluğun bir nişanesi olmak üzere, 
Türk milletine, yeni Türkiycnin şefi 

Atatürk'Un bir büstünü hediye edece
ğini bildirmiştir. Bu büst, Pantelik da
ğından çıkan mermerden yapılacaktır. 
RESiM SERGiSi MVN ASEBETILE 

ZIY AFET VERiLDi 
Atina, 2 (Hususi) - Burada açılan 

Tilrk resim ve kitap sergisi mlinascbe
tile diln akşam Türkiye ekil i ğinde bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette Yunan 
matbuat ve turizm müste~arile Eergiyi 
tertip edenler hazır bulunmu~lardır. 

Pek nsmimi bir hava içinde g~cn z:. 
ya!ct csnasmda Tür!derin manevi sa
h:ı.lardaki terakki ve inkişaflarını tak-

81r otomobıl kazası 
Ankara, 2 (Telefonla) - Bugün Ç. 

tümle neticelenen iki kaza olmu~tur: 
Akşam 19.30 sıralarında işinden evine 
dönmekte olan elektrik şirketi memur
larından İbrahim, İsmetpaşa ensti
tüsü karşısında birdenbire bir taksi o
tomobilile knrşrla.şmı§tır. Otomobilin 
çarptığı İbrahim ağır surette yaralan. 
mıştır. 

Yaralı derhal Nümune hastahan~i
ne kaldınlmrş, fakat hastahanenin ka
pısından içeri girerken ölmüştür. 

MERDiVENDEN DfJŞTtJ ÔLDtJ 

Ziraat enstitüsü hademelerinden 
İsmail bir arkada.5ile beraber, fazlaca 
sarhoş oldu!?u halde, gece saat 1 de 
mektebe gitmiı, ve yatakhane merdi
venlerinden ~ıkarken ayağı kayarak 
düşmüştür. Yedi ayak merdivenden 
yuvarlanan İsmail beyni parçalanarak 
ölmii'itiir. 

Üıüm işleri üz~rinde 
konuşulacak 

,.,. 
$ 

Hatay' da dil 
• mese esı 

(Vstyanı, 1 incide,) (1 

fark gözetmek ayrı bir hatadıt• ,,_ 
e;';;cr Aleviler Türklerden ayrı~ 
sur ise mc.5cle duha ziyade ebe 

1
,.._ CC 

peyda eder. Zira bu takdirde~ 
diler de dahil olduğu halde iJ'. 
nihayet 40.000 kişiden ibare\_,, 
Arap e!calliycti için ikinci bit~ 
dil kabul etmek Hizım gelirse 1 tJI. 
9~.0()0 nüfusu bulan Alevilerle ~ 
nilcr \'e J{ürtlcri ihmal etmek ;al' 
olur mu? Vazivet bu noktadan 
edilince dil m~elcsi için hatır' 
len hal sureti ancak şu olabilir: 

Hatay Ulkesinde resmi dil 
ve sade Türk('edir. Ancak ArJP 
Ermeniler, Kiirt ve Yahudiler 
e!rn lliyetlere, daha doğrusu 'r;! 
hilmi)enlere ait muameJatta kO 
tedbirleri alınır. Mesela TürMt 
miyen acl:ımın dF•er bir dil ile t 
ce<ri arzt• ıal kabul olunur. Fak' 
arzuhal iizerine yapılacak nı JJft 
hep Türkre olarak yürür .• ·fi 
mahkemelerde t.ırnfeyinden hırı 
~e mernmrnr ifade edemezse te 
m:ınlar bulundurulur. 

11
r 

Bundan ba'?ka Hatay ile su;t&J, 
rasında müıştt~rek gümrük. nı;!o f 
para me~elelcri ile harici te ~ 
vardır Bu mü~terek vazifelt ı 
dola~,' Suriye ile Hatay arası1':' 
reyan edecek mııhabereler han 
iizcrinc ol::ıc:ıktır?, diP 

Bu b.ılnmdın m<>ı:ıe1e fntltik t ,# 

liği vermektedir. Aynı zamanda AL 
mnn tayyare kuvvetleri ile Alman 
bahriyesinin modernleştirilmesini ve 
Alman endüstrisinin seferber edilmiş 
olmasını da tebarüz ettirmek isterim. 

[ 
~ dir eden nutuklar söylenmiştir. thsa Ankara Haberleri ~ 

Lindberg Mısıra rıidil}OT 

Ankara, 2 (Telefonla) - Üzilm if.' .. 
tandardizasyonu ve üzüm istihsal ih
racatı işlerine müteallik mevzular hak 
kında konuıµn:ık üzere bir toplantı y::ı
pılaca~ı haberi tahakkuk etmiştir. 

cc I atavda ikinci bir cli'in ı\~ İ 
dci5-il, f !1kat Fransızca olm:ı..~~ 
makul olur. Zira hu türlü 11111 ti 
müesseselere ait r.ıuhabere!erd~rl 
taylıların Türkçe, Suriyelilerin e1' lı 
ca kullnnnc:ıklarr ~·erde müşter i 
lin Frammı:ca olması işleri d~~ 
yadc b.ısitlcştirir. Türkçe bıl ;,
bir Ara brn Arapça Ycrece:'ti ars' ,ı'. 
kabul cttikt"n sonra hir Ertt'le 
Ermenice. lıir Inirdün Kürtç:, J, 
Yahudinin Yahı dice arzuhalin• 
etmeme' icin ele ı::ıclıcp buluıt9 

K:'lınl e •linc~ de eli1 meselesi 

ltalya da harp endüstrisi saha. 
sında ve bilhassa hava ve deniz kuv. 
vet!cri çok büyük gayretler yapmak. 
t.ıdrr. 

Sovntler Birliği hilcum tanklan. 
nın ,.e~yyarelerlnin sllrati bakımm. 
dan hiç bir bs~ka devlet t.ır:ıfından 
yeti~ilmlyecek bir derecededir. 

Fransada ordu mevcudu bugün 
500 ili\ 600 bin kişiden mürekkeptir 
ki, bu fikrlm<'e azdır. Binaenaleyh 
ordııvu makine l'e motörlcrle teçhiz 
suretile, takviye etmek lazmdır .. , 

kümler vazetmek. 
4 - Tarikat kelimesini kaldırmak. 

Teklif üzerinde müzakerede buluı:ı..I 
mak üz.ere C. H. Partisi Kamutay gru-

pu bugün Antalya sa~lavı Dr. Cemali 
Tuncanın reisliğinde toplandı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ana
prens · plcrinin teşkilatı esasiye kanu-1 
nuna derci hakkında 150 imza ile ve
rilen takrir üzerine Parti ~nel sekre
teri ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya' 
tarafından verilen izahat dinlendikten 
sonra bu takririn intaç edilmesi itti
fakla tasvip edildi. 

Evvelce verilmiş olan grup kararına 
tevfikan Partinin Kamutay grupu re-1 
is vekili Trabr.on sayla.vı Hasan Saka, 1 
tarafından hazırlanan siyasf müsteşar. 
lıklar ihdası .hakkındaki kanun teklifi 
projesi üzerinde müzal ere cereyan et
m~ ve bu tc!düin esas prensipleri tas
vip olunarak projenin Bilyilk Millet 
Meclisi Yüksek reisliğine takdimine 

* COMHURİYET Merkez bankası 
umumt heyeti, es.as nizamnamesinde 
ba.zr d~şiklikler yapmak üzere şuba
tın bazJ değişiklikler yapmak üzere 
yarın fevkalade olarak toplanacaktır. 

• DAROŞŞAFAKANIN 64 üncü 
yıldönümü münasebctile AnkaradakJ 
D~~akalıle.r şubatın 6 ıncı cumar 
lesi günü için Halkevinde büyük bir 
§Ölen hazırlamışlardır. 

* DAII!LtYE Vekaleti El:lremit ka
zasına bai;h olmak üzere Halkın adı 

ile yeniden bir nahiye kıtrmuı ve Gö -
nen kazasına bağh Çakıl nahiyesini kal
dırmı§tır. 

* 1ST ANBUL tlninrsitesinde peda
goji enstitüsü açılması hakkmda Ma • 
aarif Vekaleti tarafından üniversite 
rektörlüğüne emir verilmiştir. 

* MUSIKIŞtNAŞ profesör Herde • 
mith dün Ankaraya f'l'miıtir. Profe -
sör Ankarada 3 hatfa kadar kala:ak ve 
burada IC nserler vermek üzere Nev • 
york ve Vaıingtona gidecektir. 

• SUMER BANK Bankacılık iıleri 
umum mlil:lilr muavini Osman Nuri 
dün akşam Avusturyaya hareket etmi~ 
tir. B. Osman Nurinin orada 2 ay ka
lacağı haber alınmı§tır. 

• YUNANiSTANDA BJşvekil Me • 
taks:ısın riyasetinıde toplanan Vekiller 
Meclisinde iaşe müsteşarlığında bir ek. 
mek umum direktörlüğü tesisine ka • 
rar verilmiştir. Bu dairenin başına bir 
kimyager getirilecek um~m valiliklerle 
vilayetlerde de zir.tat müfettiıleri ek • 
mek işlerini takip edecektir. 

* KLtR1NG usullerine tabi olmıya • 
rak serbest döviz ile Yunanistana iki 
yüz bin ton buğday ithaline Ekonomi 

Roma, 2 (A,A.) - Miralay Lind-
berg, karısı ile birlikte, bugün öğle. 
den sonra ta:> yaresi ile Pisadan hare. 
ket etmiş ve bir saat sonra romaya 
vasıl olmuştur. 

Lindberg, Alplarda rastladığı bir 
fırtına yüzünden yolunu değiştirmeğe 
mecbur kaldığını, Romadan lskendc
riyeye hareket edeceğini bildirmiştir. 

Nil de laş1gor / 
Kahire, 2 (A.A.) - Sular bentlerin 

iistünde on beş santimetre yükselmiş -
tir. Bentler, üzerine tahta barikatlar 
yapılmak ve kum torbaları konmak su
retile yükseltilmiştir. 

AMERtKADAKt FELAKET 

Nevyork, 2 (A.A.) - Feyezanlar 
hakkında son alman mallımata göre, 
400.000 kişi ölmüş ve bir milyon kişi 
de evlerini terketmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Bir lngi/;z filosu 
Barse ona giduıor 

Barselon, 2 (A,A.) - Ana,·atan 
filosu kumandanı Amiral Sir Regers 
Backhouse,in bayrağını taşıyan Nel. 
son zırhlısı ile diğer üç harp gemisin. 
den mürekkep bir İngiliz filosu yarın 
Barselona gelecektir. 

iSPANYAYA GiDEN FRANSIZ 
ZABiTLERi 

Parls, 2 (A,A.) - Jour ga~etesi, 
28 sonkdnunda Barselona 28 iransız 
mebusunun vardığını haber vermekte. 
dlr. Bunlardan 18 1 radikal sosyalist 
n 15 l sosyal1'ttir. karar verilm~ir. 1 

Tadil teklifinin, Teşkilatıesasiye 

kanununun 102 inci maddesinin 1 in.1 
ci fıkrasına tevfikan Meclis m ürettcp 

1 

azasının üçte biri tarafından yapıl

ması IAzımdır. 

vekilliği karar vermiştir. Bundan bat • --------------

Kanunun bu hükmüne uyulmuş. 
tur. Şimdi 2 inci fıkra mucibince ta. 
dilin mürettep azanın 3 de ikisi tara
fından kabulil lazım gelmektedir. 

Bu ıııebeple anayasanın tadilinf' bü. 
)'ük bir alilkn gösteren mebuslarr. 1 

m•zdan, muhtelif sebep 'f'e mılzeret-

ka zİ:'aat bankası tarafından da ser • 
best dövizle tiOOO ton arpa ile 1000 ton 
yulaf ithal edilecektir. 

• ATiNA rasathanesi diln Evia'da 
kuvvetli zelzele olduğunu kaydetmiı • 
tir. 

:AT!NA'da maruf aahtekir ve do • 
landırıcılardan olup Amerikada vefat 
eden birisinin brralrtıfı 30 milyonluk 
mirası ele geçirmek için sahteklrhk ir.I 
tik~p elden Kukulas altı 11ene küreğe 1 

mahk(im edilmiıtir. 
ı 

Jerl~ hariçte bulunanlar kanunun ------~-------
mi:nkereslne yetişmek için Ankaraya sinin bu mühim toplantısında bulun. 
gelmeğe başlamışlardır. mak için dühuliye kartı tedarikine ça-

Ankarahlar Büyük Millet Mecli. hşmaktadırlar. 

Milano mü.akatı 
(Uatyanı, 1 incide,) 

Hariciye Vekilimiz phsen Kont Cia
no'nun ve İtalya hükumetinin, Milano 
halkmm 1ah11mda Türkiyeye ve onun 
büyük şefine karşı gösterilen samimi 
tezahlirattan pek müteşekkir olduğunu 
beyan ettikten sonra Milanoya bu defa 

1 tekrar geli~indcn ayrıca sevindiğini ve 
ilk dü~Unüşilnün İtalyanın büyük dev
let adamı olan B. Mussoliniye mütevec 
cih olduğunu ve 1928 mülakatının dai
mi memnuniyetle sakladığı hatıratım 
ıimdi tekrar yap!drğınx beyan etmiştir. 

Üziim müstahsil ve ibracatçılarlle 
diğ~r alô.k:ılılar lQ, 14 mart 'arasında 
Ankarada bu mühim ihracat maddesi
nin istihsal ve ihracat işlerinin tanz:. 
m ;.,i mü .. akereve ba.c::lıyacaklardır. 

Diğer taraftan !stm•dardi·•"'SYon 
bürosu baa1rnntrolil B. Hakkı Ncz:hi 
İktisat vetcô.Jeti tarafından üzüm ve 
palamut i~lerinde tetkiklerde bulur. 
mak üzere İzmir ve Çanakkale havali
sine gönderilmiştir. 

den büyük zorluklar cıkar. su t 
Türkre bllmivcn1er irin eJmIJIYt 
terinden biri.,.i cli~er!erine terc~lt 
c"k verrle icı.be-'An ycrlcrcle rni'~11 
re~mi dil o1arak F~n~"rc..ınııt 
nılmn~ c., hen, en kolay ve eıt 
1rnı yol olur. 

Ha1ic;qe Vekibmil 
ilk umumi mai!azrı 1 .. k · - üştd 

ıtules o ı e f!OT ti 
Meı sinde kuru 1UQOr Dally Telcgrap/ı ga:etesitıitl 
Ankara, 2 {Telefonla) - 1935 sc- ncvrn muhabiri yaz:ı;or: . . 

1
,J_ 

nesinde toplanan Ticaret Odal:ı.rı kon- Tiirkiye Hariciye Vekıh ıJ. 
gresi Cdaların müşterek bir banka kı:- Rüştli Aras ve Cenevredeki ar~ 
nılması için vermekte bulundukları Jarı lsviçrenin Saint . Moritz t' ~ 
p:ı.ralarla umumi mağazalar tesisini sabık Romanya hariciye nazıtl / 
temenni etmislerdir. Jcsko) u ziyaret ederek kend~ile 

İkti~n.t vekfrlcti epeydenber,i bu fik- teaddit defalar görüsmüşlerdıt. 
ri tahaklrnk ettirmek Ic:in tetkllderde ,,,. .. J 141 
bulunmaı{ta idi. Bu tetkikat sona er- Jtalgan milıı muaOJ' 
miq, ve f5İmd'lik memleketin üç yerin- f op/antisı .4 
de umumi mo.~azalar te~isi karıırl~t-. 1' ', 
rılm•'}tır. Bu ma""~ların md Mersin- Homa, 2 {A.A.) - Yü!cse ıff' 
de kıınıt'l"aırtır. tç ticaret umum mU- müdafaa medfsi, Yenedik sııfdl / 
dürü B . 1'1iimt:ı": bu hm:u~ta tctldkatta B 1\h~.;olininin riyaseti altııt 
btılunm<t'c üzere. bu iR 1r;n Ank:ır:ıya n~Jik toplantısını yapmıştı~ 
rreten Ml'rsin v:ıHsi B. RüJ.n ... tt'n ve

1
,------------ ıcıeı'. 

Hnrs;n linıan j .... Terl tımum mi'rlürile talıya ve Afyonu ziyaret edece 
h 'k · h 1 t t · t• B 1 Hukuk talebeleri 20 subatta A : .. 11 te erı:ı·ne are te e mı"' ır. · ı' 
U'imt ~ ora~ı:ın fzmire P:i~ecek ve t7,.. :iönmüş b'.ılunacaklardır. 

mirdn fkticı:ıcU m~r1e!er üzerinde tet- iki te/sır talebi .J 
kik1P.,.oe bulunncaktır. ı>~' 

Yeni bütçe kanunu 
hazırion1qor 

Ankara, 2 (Telefonla) - Yeni büt
çe kanununun bu ay içinde hazırlanıp 
kış tatilini mütc:ıkip Büyük ~.'!illet Mec 
}isine sunulac~ğı ve bu seneki bütçenin 
varidat kısmının diğer senelere büvük 
bir farkla üstün ol:ıcağı tahmin edil -
mcktcdir. 

Ankara hvlt uk talebesi
nin seyahati 

Anl:a:-a, 2 (Telefonla) - Ankara 
Hukuk Fal:iiltesi tillebelcri 1 ~ubattil 

bil§lıyan :!Ömestr tati:in:ien istifade e. 
derek bir seyahat tertip etmişlerdir. 

Y:ırm Ankar:.dan hareket edecek olan 
t:ılebeler Eski~ehir - İstanbul yolile 
Edirneye gidecekler ve yine İstanbul 
yolile dönerek tmralı, Balıkesir, Kil • 

Ankara, 2 (Tlcfonla) - f~ 
Vekaletinin jandarma zabit ve e ~ 
nın vali ve lc::ıymakam ve nahiye ısı~ 
tükleri vel:aletlerinde iı:tihda~ 1'. 
edilcmiyecelcleri hakkında, tefsır ~ 
Başvek5let yolile bugün Büyii1' , 

let Meclisine gclmi!}~~r. .. t~ 
Diğer tarnfan, Gumruk ve "t 'J 

tar Velc5.leti memurlarının te1<ııill~J 
d 'k . l rna•' r: dığına ver ı lerı pıı.ra arın f 

kesilen vergiye matrah olamıyacl 
kmdaki gümrük ve inhisarlar~; 
nin tefsir tnlcbi de Me:lise ge 
lunmaktıdır. 

• 
K urluluş günlerı i, 

Anl:ara, 2 (Telefonla) - J) ~ 
Vekaleti valilerden mıntakata~ 
lindeki kaza ve nahiyelerin d ,,tt 
galinden kurtulu~ gilnlerlnin .• 'İt 
halinde Vekalete gönderibnesiJSI 
mi§tir, 



Belediqe ite otobüs sahipleri o arasında i·~tiıô.f devam edigor 

~ lobüs sahipleri yeni b · r 
~" teklif orta ya attılar: 
~ Belediye yüzde onu bize versin; biz de 

otobüsleri Belediyeye bırakalım!,, 
4-~~.~~ imtiyaz hissesi üzerin-ı· ettiğine dair bir taahhütname vere-

~ '~~anlaşamadıklarını yaz cektir. { 
' büsçuıer dün aralarında bu Bu taahhütnameyi vermiyenlerin 
'~ında uzun boylu konuş- ellerindeki ruhsatnameler geri alma. 
~ caktır. 
~~aftan elleriı.den ruhsatna-: Diğer taraftan otobüs sahipleri dün 
~ hta ı~ v~ bu yüzden o~büs~e- geç vakit yaptıkları ikinci b!.r toplan
te.l ~ Çekilınış otobüs sahıplerın- tıdan sonra ~öyle demektedirler: 
tt 8'11 lan belediyenin istediği gay-
le)ı haaııtt Uzerinden yüzde on his
~ ~eye razı olduklarını söyliye
'de '8te btısıerinin işletilmesine müsa-

1 ~ 2o lllişlerdir. Bu şekilde işlemi-. 
"-bata 0tobUs vardır. Bundan başka · 
~ dt rı eskiyen bir kısım otobüsçü
beıdeiy j'~niden otobüs çıkarılmasına 
!et. ?~!Un müsaadesini istemektedir-! 

' ~ bıı l'ü 0lobUsler mS2.0tla işliyecek 
f ~lttı~en nakliye tarifeleri de ine.

1 ı... ~ediyen· 
""l}'erıı ııı son kararım kabul et-

' ~ 'son bir mlihlet verilmiştir.! 
'btıe:ti.,,_ Z&rf ında her otobUs sahibi ' 

'°""".Ye gelip hisse vermeyi kabul 1 

"-Belediyenin istediği bu paranın 
kanuni müstenidat ve müeyyideleri 
varsa bizden taahhütname istenilmesi-
ne ne lüzum var? Zira kanunun verdi
ği hükümranlık haklariy!e her nevi 
tekalif doğrudan doğruya mükellefler 
den tahsil olunabilir. 

Netice olarak bilmukabele teklif e .. 
diyoruz: 

Belediye teklü ettiği yüzde 10 nu 
bize versin. Biz de Noterden musad
dak mukavele ile elimizdeki otobüsle
ri bila bedel kendisine terk ve teslim 
edelim. Hatta noter m:ısraf ına mahal 
kalmamak üzere bu teklifimizi senet 
ittihaz edip bunu kabul eylesin.,, 111" ... ____ 

~Ç· --~~~--~~~~~~-
i"·'Çek koparmak J Yabancı ve azlık 

ti "ı~ Sefaret bahçe- okulları 
r1 ••tıe oğrudan doğruya 
,. giren adam Hakanlık 
i J:)a,, Yakalanarak 

tarafından mı b&ıı te7Jkif edildi ? 
~ ~eyoğlunda İngiliz sefaretinin t~f tiş ediiecek 
'~tri . r hapisane otomobili durmuş Yabancı ve azlık okullarının teftiş 
bit ~~lnden çıkarılan Andon isminde işi doğrudan doğruya Kültür Bakanlr
'thld Ctnci ıııdliye memurlarının re - ğı tarafmdan yapılacağı ve İstanbul ilk 
~ıı~ olarak sefaretin bahçesine gö- tedrisat ispekterlerinin azaltılacağı hak-

"':• orada kendisinin ifadesine kında ortaya çıkan rivayetlerin henüz 
'at ediln1iıtir. aslı yoktur. iatanbul kültür direktör -

'lıt ~on isimli genç bundan bir müd- Jüğüne Bakanlık tarafından bu husus -
~ eı İngiliz sefaretinin bahçesine ta henüz hiçbir emir gelmiş değildir. 
~;§arak girmi§ ve oradan çelenk 
~ ~ıırı' Yarıyan bazı çiçekler ve dal -

~· l§tı. 
K_ -it def 
."'.'llıi}'et a rnahkrtm olan Andon, mah-
' b ~t\>resini bitirdikten sonra ye-

bıııı 11 
•uçu iılemiştir. 

~ bltfaret bahçesine getirildiği 
"ıat ~~~ iıi nasıl yaptığım anlatma-

~ber-11ltrdir. 
tllttre aldığımıza göre, Andon. tn
' ,::•ret binasının bahçesine du
' •e baıındaki bir ağaca tırman -
' Ri~l'ldan duvardan atlamak su -
~ dt;or Ve içeriden çiçekleri ko -

~?'l:!<>tt rıra satmaya götürüyordu. 
~t\ıe~ ' kendisinin çiçeklere değil, 
l\~ kendisine geldiğini bahçe 
~ .. ~o larktıklannı söylemi~tir. 
_;,~,~ elleri kelepçeli olarak ge -
t 'ttt b.' :Su adamın iki defa İngiliz 
~11'ıllhi:••tna girmek istemesi sefa -
~ uy nde de hu!usi bir merak ve 

andırnugtır. 

it~ 
t 11llrde iki tayin 

'h ~huı ":ı:... 
\ıt~en· 0ı;~etmen okulu .pedagoji 
...,, Un1",1 !!. Sadrettin Celalin tstan -
~"il •era· 
fı'l. ttıar ıtcsinde açılan yeni peıda -
~tat ~Uıu profesörlüğüne tayin e
~~ J)ed erine açık kalan öğretmen o
... 'ııJ •t .. ~ il ltaut 0Jı Öğretmenliğine öğretmen 
~'!din il tedris öğretmeni Münir 
.~h •e ltt" 
~ ~ tedri unir Raşitten açık kalan 
8tt n\ ted '. 8ğretınenliğine de tstan -ttt' tt ~sat iıpekterlerinden Feyzi 

• )'in edilmesi kararlaştırılmış-

937 de tam:r edi .. 
lecetl yo ~ıar 

937 senesi zarfında Topkapı - Si -
livri, Kartal - Maltepe, SeHimiçeşme 
- Maltepe. Yalovada hamam, Gazlı -
çeşme - Bakırköy yollan esaslı bir 
surette yapılacaktır. Topkapı - Siliv
ri yolu için 445000 lira, diğer yollara 
beşer bin lira sarfedilecektir. Bu para -
lar vilayetin fevkal~e bütçesinden ve-
rilecektir. 

Bundan başka fevkalade bütçeden 
şehir mektepleri inşa ve tamiri i;in 
70000, köy mektepleri için 30000. Bü
yükdere meyva enstitüsü için 9400, Flor 
ya inşaatı için 50000, hava tehlikesine 
karşı yapıla:ak umumi sığınak için de 
25000 lira verilecektir. 

1 Yeni ne~rivat 

Hatav haritası 
Hatay "İskenderun, Antalya ve ha. 

valisi,, haritası güzel bir şekilde Ka-i 
naat kütüphanesi tarafından bastırı

lıp satıEa çıkarılmıştır. 

Büyük mikyasta hazırlanan harita
da "Müstakil Hatay,, ülkesinin bütün 
aksamı gösterilrtektedir. 

(j.ünle!in peşinden: 
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•• Bektaşilik Univers •teye bu sene 
1 ekke ve zaviqeler in 

seddi kanununa muha
lefet sabit {!Örüldü: 

kaç talebe girdi? 
1348 talebenin ancak 327 isi ~iZ 

Suçlu:ar, ceza 
yediler! 

Bektaşilik davasının kararı, dün ak
şam saat on sekizde İstanbul birinci ce
zada bildirildi. 

Heyet, reis Sadettin, aza Suat ve 
Murat Şerif oğlu ile teşekkül etmişti; 
müddeiumumiliği muavin Ferhat Dö -
meke temsil ediyordu. 

Fatih sulh hakyeri mübaşiri Nihat 
"Baba" ile komşusu Mustafa Türabi, 
çalgıcı Muhsin geBiler. tik ikisinin ve
kili Şefik de hazırdı. 

Celse açıldığı zaman, karaname, ya
zılmış bulunuyordu. Heyet, bazı nokta
larını tekrar gözden geçirdi. Sonra, re-

üniversiteye bu yıl giren talebeyi ı 
tesbit etmek maksadile bir istatistik 
yapılmıştır. Bu istatistiğe göre bütün 
fakültelere yeniden 1,348 talebe yazıl- 1 

mıı;tır. Bunlardan 530 zu Tıb fakültesi-! 
ne, 22 si Dişçi okuluna, 385 ) Hukuka.• 
265 i Fenne, 52 si Eczacı fakültelerine 

1 
aittir. 

Buna nazaran yeni yazılan talebe
lerin fakül tele re dağılış nisbeti de şöy 
ledir: Tıb fakültesine dişçi de dahil ol
mak üzere yüzde 40, hukuka yüzde 28 
fen fakültesine (eczacı dahil) yüzde 1 

19, edebiyata yüzde 10 dur. 
Yeni ya.zılan 1348 talebenin 327 si 

kızdır. Bunların 101 i fen fakfütesine, 
93 ü edebiyat fakültesine, 74 ü huku-

ka, 59 u da Tıb ve Dişçi kısımlarına 

girmişlerdir. 

Bu rakamlara nazaran Üniversite
ye giren kız talebe geçen yıldan fazla. 
dır. Nisbet geçen yıl yüzde 20, bu yıl 
yüzde 26 dır. Bu yıl Üniversitenin tür
lü fakültelerine 29 yabancı talebe ya
zılmıştır. 

Üniversiteye yazılan lise mezunları 
gençlerin 1309 talebeden 92 si pek iyi, 
759 u iyi, 458 i de ortadır. Bunların 

867 si İstanbul Jiselerindcn. 481 i de 
diğer vil!tyet liselerinden çıkmışlardır. 
Bu talebenin 1281 i resmi liselerden, 
196 sı da hususi liselerden mezun ol
muşlardır. Hususi lisenin 67 si ynb:u:
cı ve azlık liselerinden gelmişlerdir. 

is Sadettin, çabuk çabuk okudu. ç ••k · • 
Geçen .teşrinisaninin 12 n~i gecesi, u•• ·u çorap 'arı pıyasa• 

Eyüpte Nihat "Baba" nın evınde se - I l. 
mahane ittihaz eclilen ıduvarlarında k ? 
"Kibar zevatın isimleri yazılı levhalar 11Q kı.mler sev edı·yor 
asılı,. oda!da kadın, erkek, çoluk, çocuk '!"# e 
29 kişinin toplandığı, eski bektaşi rüe - " 

~--------------~-------sasın dan Mustafa Türabi'nin, Nihat -

"Baba,. ya babalık tacının giydirilmesi Kadını 1 o yerinden 
hususunda filen hizmet ettiği ve baba-

lık tevcihinden sonra gazla merasimin susta h yan ada m ! 
ikmal olunduğu, o gece yenilmek ü -
zere koyun kesilip pi§irilmesinin de bu k 
maksada delalet ettiği hususlarında ka- 15 sene hapse konulaca 
naat hasıl olmuş, tutulan zabıtla. çal -
gıcı Muhsinin ve diğer şahitlerin ifa -
delerile, tekke ve zaviyelerin kapatıl
masına mugayir harekette bulunulduğu 
neticesine varılmıştır. 

Dolayısile, Nihat ve Mustafa Türa -

Çatalcanın Örgülü köyünde işlenen 
bir cinayetin ıduruşması, İstanbul, ağır 
ceza hakyerinde neticelenmiş. duruş -
ma, karara kalmıştı. Dün akşam saat 
on sekizde karar bildirilmiştir. 

Emine isimli bir kadını, hancı Ah -
bt, tekke ve zaviyelerin seddine dair o- medin kahvesi önünde. kendisine mct
lan 677 numaralı kanuna göre, üçer ay res olması teklifini reddetmesine kıza -
hapse, ellişer lira para cezasına mahkum rak on yerinden sustalamak suretile vü
edilmişlerdir. Ancak, Mustafa Türabi, cudünü delik de~ik dderek öldürmek -
65 yaşını tekmillemiş olduğundan, ma.hj ten suçlu rençper Hüseyinin, suçu sa
kumiyeti iki ay, on beş gün ve kırk hır bit olmuş, ceza kanununun 448 inci 
liraya indfrilmiştir. madesine uygun olarak, on beş sene 

Çalgıcı Muhsine gelince, evvela ver- yirmi gün ağır hapse konulması, mah
diği ifadeyi sonra değiştirdiği noktasın- kumiyet müddetince mahcuriyet altın· 
dan, hakikati ketmettiği kaydile, ceza da tutulması. müebbeden amme hizmet
kanununun 286 ncı maddesine göre üç terinden mahrum kalması ve altmış lirn 
ay hapse mahkum olmuş, fakat tevkif duruşma masrafı ödemesi karar altımı 
edilerek suçlu yerine geçiriD:likten son- alınmıştır. 
ra verdiği istida ile ve bunu teyit eden ========= 
ifadesile ilk ifadesine döndüğü, "hak - 15 yaşından k ü-.ük SU(jlU• 

ka rücu" ettiği kaydile, mahkumiyet ların sahverılmesi 
müdeti bir ay, on beş gün olmak üzere 
azaltılmıştır. 

Duruşma masraflan, her üçünden a
lınacaktır. 

Kararın Nihat "Baba" ile çalgıcı 

Muhsine ait kısımlan "ittifak1a,, dır: 

Mustafa Türabi'ye ait kısımsa, "ekse -
riyetle" dir. 

---~-..,.,...~ 

Himaye heyetleri i-.ln 
dün de toplanıldı 

tik okul himaye heyetlerinin yeni ça
lışma şekillerini tesbit etmek üzere C. 
H. P. sinde dün de bir toplantı yapıl ~ 
mıştır. Toplantıda ni?.amnamenin bazı 
maddeleı;i üzerinde görüşülmüştür. 

60,000 lira 
Bu yıl ilk okul binalarının tamiri i

çin bütçeye 10000 lira tahsisat konmuş-/ 
tur. Bu para ile (60) a yakın ilk okul 
binası tamir edilecektir. 

On beş yaşından küçük suçluların, 
ıstahhaneler yapılıncaya kadar salıveril
meleri esasının tatbikine geçilmiş. İs -

tanbul hapisanesinden beş çocuk ser -
best bırakılmıştı. Buraıda ayni esastan 
hapisaneden çıkması icap eden başka 
mahkum yol:tur. 

Salıverilenler, zabıtanın nezareti al
tında, bulundurulmaktadırl:ır. Islahha -
ne yapılınca, bu gibiler oraya konula -
caklardır. Islahhanenin ne zaman ya -
pılacağı belli değildir. Yardıma muhtaç 
çocukları barındırmağa mahsus olan 
mevcut bir müessesenin tevsii ve bu iş 
icin de istifade edilebilir bir hale geti -
rllmesi muhtemelse de, bu noktadan da 
verilmiş bir karar mevcut değildir. 

"f arahan Moskovava gitti 
Sovyet Rusyanın Ankara büyük el -

çisi B. Karahan bir lr.ıçuk ay için me -
zunen Moskovaya gitmiştir. 

İktisat Vekaleti erkek ve çocuk 
çoraplarının sağlam olması ve muay. 
yen tiplere ircaı için tetkikat yapılma
sına karar vermiş, bu hususta Tica
ret odası sanayi şubesi faaliyete geç
miştir. 

Ticaret odası yarın için çorap imal 
edenleri ı,:ağırmışbr. Kendilerinden fi. 
kir soracnktır. 

Dün bir muharririm;z çorap imal e
denlerle görii§müştür. Bunlardan biri 
şöyle demiştir: 

''-Erkek corapları evvelce İtalya, 
Japonya ve diğer memleketlEµ"den ge
lirdi. Fahat yerli imn..lfıthaneler orta
ya çıkınca hariçten çorap gelmez ol
du, yani menedildi. Halen 30-40 ka
dar erkek çorap yapan imalathane var 
dır. 

Çor:ıpların mevaddı iptidaiyesi o

lan iplik hariçten gelir, burada doku-
nur. 

Piy:ı.sadaki dayanıksız çoraplar u. 
cuz olan çoraplardır. Bunlar da 15-20 
kuruştur. Bu çoraplar iplik kaçığı bu
lunan veya ipliği iyi olmıyan c;orap
lardır. 

35-40 kuruşluk çoraplar ise sağ

lamdır. Hem sonra bir çorap ~enelcr
ce dayanacak değildir ya. Tabii bir 
müddet sonra eskiyecek... Bu eskime 
müddeti de herkesin giyişine, ayakka
bısına göre değişir. Çok gezenin, a. 
yakknbrsının içi dışarı fırlamış, çivili 
olanlarınki çok dayanmaz.. 

Bununla beraber çorap fabrikalan 
ar:ı.smdaki rekabet de piyasaya bazan 
fena mal çıkarılmasına sebep olur. U
<'UZ mal edip ucuza satmak ve bu su. 
retle ktlr etmek istiyenlcr olmaktadır. 
Fakat bu arızi bir haldir. Çünkü ço
rap geçıci bir meta değildir. Çcrııbı

nın firmasını tutturmak istiyen bir 
imalfıtJıane muhakak iyi mal çıkart

mak mecburiyetindedir. 
Çorap fiyatın.mu tahdit etmek mev 

zuubahsolnmaz .Fakat imal edilen ço. 
raplnrı kontrol etmek lazımdır ... 

M:uharririmi.z b:r de kadın çoranla.
n yanan bir imalathane sahibile görüş 
müştür. O da şunları söylemiştir: 

•1cı ~ lcl konferans 
~ e '"~ ii~nden: 
"-~~t~ 93'7 tarihine tesadüf eden 
rlı\,~)' ~ c~rnartesi günü saat 18,30 

"~tU la.n·,~1P Fazıl Kısakürek tara
loıı~ Cct~ hakkında bir konferans 

Bir zenginlik alameti 

"- Bir zamanlar kadınlar ince ço
raba çok dü.5tüler. Fabrikalar da ba
yanları tatmin edebilmek için ince cc
rao çıkarttılar. Mal düşkün oldu; ve 
şikayetler ba.5ladı. 

- Bunun üzerine kalın çorap ~ıkartr 
mrya başladık. Kalın <'oraplar tabiati
le daha cok dayanır. Kadınlar şimdi 
belki kalın çoraplardan sikayet edecek 
ler. Fakat yn o, ya bu ... Yalnız muhak
kak olan bir şev varsa yerli çorapla. 
rımız gittikçe düzelmektedir. Bugün 
Amerikadan P,elme mahdut miktarda 
<tOrarıtan başka hariçten eorap gelm~ 
mektcdir. Bu coranlar 4-5 liraya M

tılm::ı.sma mukab:l bl~:m. ,.orau aTITI dü
zinesi !"E"ıdz liradır. Bir sene evvel lse 
12-13 lira idi." 

, rı~, · Aıa ve dostlarımmn bu 
S ~tef katmalarını dileriz. 

~t Şl.ıbat liaJJcevinden: 
~· 937 ~lf ı~ la. cuma akşamı saat 21 de 

bit ~l\daıı ( 10
nunda Bay Halit Bayn 1 

' 
01lftra11~0nyab Aşık Şemi) adlı, 

~l'\ 1t Verilecektir. Konferans -
..._,onıer. 

'
0ktur, herkes gelebilir. 

Birka~ ki§i aralarında konuşurlarken içlerinden 
biri (Çallı) dan bahsetmiş: 

- Herifçoğlu zengin oldu!,. 
Demiş. Sonra bu söze hayret edenlere karşı da

vasını isbat için ilave etmiş: 

- Acayip sırtındaki kürkü görmediniz mi?,, 
Çallı, bunu duyan bir dostu kendisine nakledin· 

ce o, işi izah etmiş: 

-- Moskovaya gittiğim zaman paltomun yaka· 
smdaki kirleri örtmek için bir kürk parçası koydur· 

muştum. lşt.e benim zenginliğime alamet olan teY 

bu kürktür!., 

Gerçekten Çallmm dediği gibi kirli bir yaka· 
ya konan bir kürk parçası zenginlik alameti olabilirse 
zenginlerle fakirler arasında içtimai müsavat yapmak 
için artık bolşevik usulü bir cihan ihtilali yapmak la
zım gclmiyecek, bütün fakir denilen insanların ya· 
kalarma birer kürk parçası koymak kafi gelecek de
mektir. 

Hasan Kumt;ayı 
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Anla.tan: Menlikli Haydar 

-45-

Irak kıtası adeta kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir memleket haline gelmiş! 

un.~ A u 
S.Enurum 

Anadolu ID 
Mllmemı A 21 

Asfalt yollar 
Daimi anıeıeter tarafın

dan tamir edilecek 
Asfalt yollar bozuldukça bunların ta

miri için münakasa açılıyordu . .Bu res -
mi muamelenin devam ctt~i milddct 
zarfında yollann daha ziyade bozul -
duğu göz önüne alınarak yoHarın bun
dan sonra vilayet ve belediyenin daimi 
ameleleri tarafından tamirine karat' ve
rilmi!tir . .Bunwı için yeni bazı vesait 
ve malzeme ile nafia dairesi için bir de 
hizmet otomobili alınacaktır. 

Hangi kurumlara 
nekadar yardım 

yapıtacak? 
Vilayet büt)-c.sindcn 9.37 seneainde 

bazı kurumlara yardımda bulunulacak
tır. Bunlar ar.asında Darilşşafakaya 

15000, fakir talebelerin iaşcsine .beş bin, 
Şile Bihhiyeline J.500. sanatoryorolara 
j5000, prevnto~·oma 3000. maarif c~ 
ıuiyctine 2000, ekalliyet mckt~plerine 

10000, zührevi hastalıklarla mücadele 
tcfkilatma 40000 lira verilecektir. 

1 Polis Haberleri 1 

Şig>beli · bir ölüm 
&yoğlunda !Karanfil sokağında bir 

a.par.tmıanda kapicı olarak ça.lıp.n 

Haindi Umll' ~ hinisi dün sa:balı ölü 0-

alrak ibuhm."UU bur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 
KAYALARA ÇAR.PJ'l - Diln ;gc. 

ce .saat..21 de kaptan llhsanm 3dareslıı
deki 10 ıtonluk .kömür yüklü gemi Fe
ınerbahge önlerinde lka.yabı.ra Qarpmll, 

vapur kömürlerden bir kısmını denize 
attıktan .sonra yoluna devam edebil
miştir. 

ÇARPJ.ŞTJL:AR. - Sahalı dokuzda 
Şj§hane ıkara:kolu cch•arında şoför 1ln. 
midin idaresindeki otomobil 'llepebn
ııından gelmekte olan §Qför Saimin -0-

tomobiline çanpmt~r. Çarpma netice
sinde :her ik'i otomobil de hMara :uğııa. 
mı~. 

,; 

1 ÜLK~.M.i~~DE j 
Bir kız sınıfta delirdi 
lzm · rde kız lisesinde 
esef verici bir h8di9' 
lzmirde Karataştaki kız lisesi bina -

sında .zehirli raz deninde ;açık .holde 
tecrübe yap1lrrken müeHif bir ni:'a 
olmuş, bir talebe delirmi§tir. Birinci 
sınıf G. 2 ncl ıubcden bir talebe., zehir
li gaz tecrii besi esnasında birde.11bire1 
gayri 1ahil bir ıballdc söylcnmc,ğe baJ -1 
fanu_§ ve bu talebe, dersten çıkarılmış
tır. 

Mektebin leyli talebesinden olan bu 
kız, _geceleyin yatakhanedeki yatağm -
elan kalkarak dışan ,çıkD.1.t§ ve müdür 
muavinlerinden birinin ansızın boğazı -
na sarılmış, sonra teskin edilmi_ş ve ya
tağına yatırılmıştır. Zavallı kızcajız, cs
kidenberi sinirli bir halde bulunuyor -
muş. 

Bu iki h!discden sonra, 1ngilizce 
dersinde ü5üncU bir vak'a !daha olmuş.
tur. 

'lngili.zce öğretmeni :Adndo ~ 
rir ederken sıralHdan bit'ift,_: 

-1şte geliyor! 

Diye yüksek bir aea du 
bunu takiben gene 'bir gUn ~ 
diselcrde görUlcn 'kız, a,.ral• 
öğretmen .:Adnanm \U"crine • 
ğazmı ınkmağa te~Cb'büs etıniftl'' 
retmen Adnan: 

- Kaçın kızlar 1 

Diyerek diğer taleye chjatı , 
larmr bildirmiJ, kızlar, bil,YOk ... ~ 
rültü ile ve çığlıklar basarak fll/J", 
lamı~lardır. Bu lıldise, bir ~ , 
tebin aiğer aınıfianndaki 'intlP""J 
ihlal etmi!. her sınıfta bu1urı•" 
be, koridorlara uğramıŞlarfür. 

Hasta kız, tedavi altına a 

GüYey girdiği gece iildürülnıÖf Ut 

Bi~ada Güle~ köyü gençlerinden Hii
seyin oğlu Şerif, gene o köyden tlmmü
gül isminde bir kızla evlenmiş, evlen -
me merasimi yapılmıştır. 

Şerifin odasınlda ses sada kCBilince, 
diğer odada bulunan kadırilar da yeni 
çiftin artık uyuduklarına hükmederek 
yatıp :uyumu§lardrr. 

F:akat telI\ycri ağarırken e:vdekiler 
zifaf odasına girdiklerinde gelini uyku
da bulmnş'larsa ~a yeni güveyi odada 
görmemişler ve yüreklerine giren şüp
he üzerine keyfiyeti -derhal 'köy muhta
rına haber vermi§lcrdir. Muhtar <ince -
den işe ehemmiyet "ermemiş: 

- Şerif av meraklısıdır, mutlaka er
kenden katkrp gole örilek avma gitmiş 
tir. "Birazdan gelir! 

Demiştir. 

:Maamafih, onu !köy civa~ t• 
cuya aratm~p ha_şlamıştır. Y•~ 
at sonra Şerifin cesedi köyd~'~ 
metre uzaktaki bir .tarlanın l9""" 
lunmuştur. 

Ceset ırnuayene ..caildiği ~ 
fasına sıkılan bir kur§unla oJd 
beyninin parçalandığı anla 
!Güveylik yeni clbiselerile, 

cfü 'PllllU gelin çevremle ikaır1'f 
yerde yatmakta olan maJrtülii' 
kınından Çl'lmıt§. yere sap'}sndlll 
bir menfül aııhi bir iki yermaett 
lenmiş bir lıa1ae y11t1ıbqmila il. 
mttljtur. 

'Hfi.discye 
muıtur. 

DEMi~ Y .A.RA:LADJ - Tab
taka.Jeae Kmıdalcçı lıaıımda oturan 
Mustafa.ı-:ve Orhan .adında 1ki :kişi ıka,·
ıga etmişler, .kavga meticesindc .Mmta- ===========================-==================:::;;;.-
fa demirle Or~anı başmda.ri .ya.rala.mış ~ 
tır. -

.ARABAYI .tK.JRDI - Kadıköy • Us 
:küdar ha.tıtmda. i§.lemekte olan Ha.meli
nin :idaresinde.ki tramvay bir 'Yilk ara
basına çarparak arabaYI :kırml'fbr. 
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JE ..... 

ilanla alakadar Bankalar, mü 
sesat, şirket1er ve tüccaranıtl 

Nazarı Dikkatine: 
KURUN :ve HABER caaıetelerinde netree!ilccek ilimlan .it 
apğıda .iÖsterilmi§tir: 

Birinci •,..n..la hetWc 
Birinci sayrfada salitimi 
ikinci ayıfada santimi 
Üçüncü ve döraüncü aayıfa• entimi 
ilin aayıfalarmda 'Sllfttİm i 
Resmi it'anlarm santimi 
Kitap,Jdtaphane, meldep, ıazete ve 
hayır müesseaeleri iliııah aantimi 
T.üccari ~eti 1'ais obm,.n küçi11 
ilanlar )'İrmİ Wime_ye ık.dar 
Küçük ilftnlamı beş defeaı 
Muhtaç aua'a&kidw •e iJ anyantarm 
ilinab 10 'kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat Çil tenzilit 

Kunq: 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

" 

yapıllr. 

ilanlar i~in yalnız Ankara cadd' 
sinde VAKiT Yurdunda 
PROPAGAND~ 

\ Ser'11slne mUracaat edllmelldlt• 

f= Telefon: 24370 
eaeka hiçbir Han moessesesını" J gazeteler namına Han atınat' 

ii saUlhiyeti yoktur. 
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[!!ünıüÖ !1 Bir eve taarruz meşhut suçu 

00 .. u-"::::~~m· 'Hakyeriı de ya pa vuran 
b ıum'ltıııııııııı 
~o'll 1ıı111ııııııı1111ıııııııı111111•"''"''"11ııııı11111ııııııı11111ıı•••••••ıı•••'ııı'' .. "''"''ı111••'11"'"''ı''''''ııı 11 ''""""•nıııııııı,11 

iZ Saat 12,30 Pltıkla Türk musikisi. 12.50 • ~' 

::::.adı.. 13,05 Mubtcllf pldk ""'Jyat.. 1',0-0 suç u' nere e iç m re n ı 
AKŞAl\l .:\'"EŞRlYATI: Qrı Yazan: Sermet Muhtar Alus !vo. 95 

1tııııuıı111 
Saat lS,30 Pltıkln dlln8 musikisi. 19,30 

Çocuk ıı:sırc-cme Kurumu nnmına konferansı Mualjene ettiriıdr, duruşma bu sabah devam Edecek 
Baynn Hnscne ngaz tar:ı:."mdan. 20,00 Sadi 

ıı111ıııııı111111ııııııı1111ıııııııı1111ııııı1111111ıııııı111111ıııı ııı1111ııııın11ııııııtııı11 11111ııııııı 1111 ııııııı 111111 ıııııı1111111 ıııı11111111 ıı 

..:ı tcıa, dizi d" • d" ·ı ~i b: i]• ızı ız: en bu pınlblr, cİ· 
•C 1 1~n 
~ ı.uıarın ramazan:la, mahalle 
l"elltıd da davulla beraber okunan, Hıc?
ltııe11 ~ t.0 Prak k~vanoz batında 6Öy -
~ ~ k:ıtlere hiç benzemediğini, ka -
tlıtııı E dar kusursuz kelfunlar oldu • 

Eda, bu söylenenlerin hepsine ba§ 
"Ilı yordu. 

- Kertenkele iJe beraber mi yatıyor
sun? 

ve arl<:ıdn.,ıarı tarafından tUrk musikisi ve Evvelki gece yansı, Küçükayasofya-' Salonda gülüşmeler. Halit, sualle .. 
halk şarkıları. 2o.3o Bay Ömer Rıza tarafu:• da Mustafa p'aşa mahallesinde olan biri! rin bir çoğuna cevap veremiyor, bir ço-
dan arapça havadis. 20,4:5 Türk musiki he- h.d. . .. - . . 
yeti. S~'lt ayarı. 21,15 Orkestra. 22,10 A• a ısenın, dun akşam saat on yedide guna da cevap tcşkıl etmıyen sözlerle 
::f:ıns ve borsa hnbcrlerl ve ertesi günUn proh" İst:ınbul asliye •dördüncü ecza hakye - mukabele ediyordu. 
ramr. 22,30 Pl!'ıkln soıoııır, opera ve operet rinde duruşması başladı. - Otur yerine 1 

arltct · · 

Evet dese bir türlü; hayır dese bir 
türiü ... Eda, cevap vermedi. par~nıı:ı.rı. 23,00 Son. Suçlu yerine- getirilen balıkçı Halit, Şahitler çağmldı. Karşıki kom§U 

Öt • rnııtı ..• 
a:... es, ca -ı - . 
...-,~ çok 

1 
n ~g g~··· Hepsı de çok te-

~!er eçlcın kelunclcr: yareler, ci -
~ııa; ~evdalar, akan kanlar, vcfnlar ... 
~ ,. oca~ı bcşclcnin ona taktığı I~ -

',.onca b' tda ıle mevcut .. 
dt? .. N c k, nynj zrunanda dÜ§Ünceme • 
' e çdnyor b~ ağızlardan? .. Me • 
~~d ltlad k::ıt? •. Ne dc.-nck isteniliyor? •. 
f ~ hıç - b ı t~ l §up e d:ı yok, bunlann hep 
~liııı c: r..nd' de, yük•ck lcıratta sözler; 

crı?\ l 
}ll.··.. • otumu§ yıu:nuı:lar:n kavr:ı -

uu~""'e""· • ,. 

- Yüzünün geriliğinden, dudakları -
nın yan:ı bükülüşünden, anlac!rm. inan 
olsun, ciğergahı:ma kızgın uçlu oku ıınp
Jadın hüt!a hakin için.. mide dediğin 
nedir, ondan da \•er! .• 

BELF..DIYESI lSTANBUL 

Şehir 
TEPEBAŞI 

1 i lJ fY.., 1'(\ (",, 

Dram Kısmı 

Bu nltşam saat 
20.30 da 

BAIIAR TEıl!IZL/() 

Yazan: Frederick 
Lonsdnle, türkçeyc 
Ç~vircn: Avni Givda 3 

JJI 111ilf1111 il 
11111...11~ 

mııı11il 
perde komedi 

ayakta zor durab'. lecek haldeydi. içki balıkçı Mehmet, Kadriyenin ağabeysi 

tesirile, boyuna, sağma soluna yalp:ı balıkçı SUleyman, Kadriyenin nişanlı • 
vuruyordu. Lakırdı söylerk~n dili do- sı şapkacı Neş'ct, Küçükayasofya bek • 
!aşıyor, iki cümleyi bir araya getire w çisi İsmail 
miyor, durduğu ve oturduğu yerde u • Şahitler, Haliı:Iin hadise sırasında 

yukluyordu. ikide bir başı önüne düşü- sarhoş olmadrğından bahsediyorlardı. 
yordu 1 Bunlardan bekçi İsmail, Halidi ancak 

Davacı yerinde, Sultanahmet üçün • dün sabah evinde uyurken bulup ka -
cü sulh hukuk hakyeri daktilosu Kad- rakola getirdiğini ve getirirken sarhoş 
riye bulunuyordu. Şık bir kostüm giy- olmadığım söyledi. Halidi ı:dliyeye ge
miş, başında şapka, elinde çanta, düz • tiren polise soruldu, o lda adliyeye ge
gün bir ifadeyle, anlattı: tirirken sarhoş olmadığı yolunda cevap 

'ılll-ıl d gı 1fndc!;?J" •.. Fakat netice .. Hiç; 
iç- aranıyor_. 

d lllde)·ö d ..... ml . 1 k 
t}'j aşika • r uzu enmış o an bu u -

.\vn:h re vunnadı. 

Vezir zade ile gül goncnsı, o a!csam
ki yemeklerini yine odalarınc)a ye:;.iş • 
lerdi. Abdülvehhap p:ışanın ha:ıfonü, 
kon:ığa velin geldi gc!e' i, o da te:ısisi -
ni odasına getirtmcJcY'di. Kahya ka • 
dınfa bern:.::?r, iltisi lmrş+ldı ye~_k yi
yorlardı .. Y cmclı snlo:'IUna kim:ıelcr uğ

ramaz olmuf:u. 
Sini, hanfer.dinin odasına çıkanlır -

ken, Aynıhnyat kapıdnn b:ışını uzatb: 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısım 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
DO(;AıV'TA SET,~! f 

- Ağabeyim Süleyman içeriki oda -
da oturuyordu. Ben de nişanhm Neş'et
le başka bir odada ... Oturmuş, konuşu -
yorduk. Birden kafes arkasında bir pı
tırtı işittim. Önce pencereye gitmedim. 
fakat pıtırtı tekrarlanınca, ni -
yorsun, kaldır canu, bak!,. dedi. Camı 
kaldırmamla beraber, beyaz kasketli bir 
adam gördüm. Haykırdım. O bana eli -
le çarpt r. BJUzum yırtıldı. Perde kop -
tu. Nişanlım, pencereye koştu, tuttu 
beyaz kasketli adamın ceketini. Bu sı • 
rada ağabeyim de kapıdan çıkıp, ceke
tinin bir tarafından tutmuş. Etraftan da 
koşuşmalar oldu. Bunu bekçi Muharre
me teslim ettik. Bekçi Süleyman da 
geldi Muharremle beraber ... 

verdi. 
- Şu halde nerede içmiş oluyor 

bu!? Yoksa, cebinde bir şişe mi vardı 
da, sonradan bir aralık 1? 

t~"a: ilJ'<ıt müsveddeyi okum!lğa de· 
.. h un· 

bı. l>iitoy~ tıaıad:n1 ~ari zari feryatta. kal-
?1i ı~ 1lırn hıcr ıle clıu vahta, dü çaş· 
ike.. .... 1nıın misali çağ'nyan nlat'..cltta 
ı.. -. ., c.lJ fij . 
~lttııı:ı sıyahm:z.. (b-.ırasını deli -
~dacıitın &açınln rcn,,.ine cörc düzeltiriz 
~İlhı111ıla) züHü siyahıruz ve mesti ni-

s Ce.>ihnd.,,_., 
~ ......... .. 

"-'! sarı Y •. h 
""C\ıd·· esu ırm:ınla lcnenalc olan 

~ at~~dbru-ıtnn, nıhsarı cülcunu -
~Yor, e de tutuştu; mis:ıli volkan 

~s· . ırı ı .. ır.. . c .. ~ u unüm ey yüzü mahım 
'•C d • Gu 06muş benim bahtr siyahım 
ıcı giin .. d . 'b ~. gorme e var ıştı ahım ("') 

''A. 
rt k hb .. _,_ "1 ku • tt-e ....,. ru tililnmmu e dretim 

- Üstünüze afiyet l:adıncığım, bu • 
günkü helak olmak yüzünden, (anla -
yamaı?ıy&a diye anlntmağa çalışarak:) 
Atlıhaıaıı knrmın (gelini k!\s~ediyor) 

başımda bir iki bit buldum diye çırak -
rnnnlara c;ıkışmdan, yatxşhnncaya ka -
dnr akla karayı scçişimdcn, ayı; k'a du
racak ne halinı k"ldı, ne ır.ccalim ... Yı
kılıyorum; §İmdi t<>ml>3 yatak scri!e • 
ceğİm. •. Siz buyurun; afiyet, şeker ol -
sun!.. 

Sıvıırverdi aşağı ... 
Kocakarılar, k:ılfnlar, ahret!ikYer, ha

l:ıyık odasında tıkınma.d:ıkr. Tnşl ktaki 
dönme dolabr, vurmaktan ziya.de b • 

Yazan: Halit Fahri Oiansoy 
Ve ak .. am saat 20,30 da lı..ŞK !JEKTE
BI Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 

Muhlis Sabahattin 

BEYOGLU SARAY SiNEMASINDA 

Bu akşam Saat 21 r 
Zozo Dalmas'm 

i_ştirakile 

ESKi l/A!ıf A ~ , 
ESKİ TAS 

Operet 3 perde 
Yarın akşam TAN' 

S/RIN TEYZE 
I 

Pek yakında SE - YEi\. 

l:ıt'dah~ b::nzer hafif bir elle vurdu. ----------------t 
Sesini de bcsleır.elerinkine benzebnede: 

- Ayvaz ağa!.. l·----Z_a_h_i_r_e_s_a_t_ı_ş_ı _ __ , 
Gelen Ohancse kendini tanıth: J 

Vcııt Ben f l '-- .J h' ·•-!.J' :\ l' e.eıaeueyc ır umroı 

~ lll'sl O da tek bir \'ÜCUt. il 
. ilre!i ı,· . • • 
,,.,_ • r kuş gmı çırpınan bıcare 
-.q mı ..... 
'ı:>are .. "., blc:nlm de zebun. Bir 

~ cc" b· l.istundc ruhwn gibi t i trey:::
~ti,. ıı. n~, naşat gönliimü ııadede -

stanbul Ticaret t'e Zahire Borsa- Y abruıcı değil, benim. Ç:ılr.ık, ha-

ı smdn muamele gören 
rem bclıçesinin kapıı:ına gel!.. (kilo) maddeler • 

Harem bahçesinin kapısına koştu. 
İTHALAT: Buğday 240 arpa 30 yapak 

Ayvaza, havni mavi renkli zarfı verdi: 3:5,5 çavdar 1:5 U!Uk 9,5 kepek 15 pamuk 

.,, :ı 

Gönülde vnn:en muhabbet 

t '\' a imzaya ne hacet 
Q~ :ıınd b' ' la a ır yıldız; Süleyman aley-

A ':ı tn\ih •• •• ko "Yrıuı uru ... 
1- ~<I lco ·aYat, yine almna nemli bezler 

la, le~~·. CÖğsünü b'.lğnru ıslnta ıs· 
)~ n.ı Yc'pazclete yelpru:elete, si
) ı lıa"a;ardıra, yaktıra müsvodde -
~:ı%rırıtı'tavi kağıda beyaz etti. 7.nrfı 

tii: ::a ~iın-d'f d'"d-w H "b' ••t :ı _,. ı er u ugu gı ı o • 

't>~ 
l'~~ düü~t, fertik!. 
'- ' tenb.h üstüne: 
~ &epelln Edacrğım, gafil olır..ak, ıer
lıı . >'~t k eş.mele bu işlere hiç gelmez. 
~ trıdj • k 
\ıiı llJık .. nı uH:ınncalmn. Kocan o-
~I~~~ 0

elana, kaynanan o?acak zilin

'~ tiın~~~tırnuna, kakavanl:ıra, ba • 
•~ Vt.kı ılılc cayct politika edecek • 

)', r ı_ il kola • d -·ı cl )\ ll"at k" Y ış cgı , zor, p ,, zor 
~ d~l'ı 0 llriiyü ge-inceyc k"dor ayı
~li aıul'\i ~~n:ı' ,lcr.. Müşküle ce!iş •

1 'll dt'tlıc• a~. kussan, kızılcık §Crbcti 
....... oı <tlıcın şart • 

• l.tl'I " 
t 1 dediğ: ··, Pcl:i!.. Baş ü~tüne! .. l:lep-

•n \'cçhilc yaparım teyzeci • 

'Şııll1ı 
~~}a, h .. d

1
a unutm:ı; iaıbı halde ke • 

'"'ll' "ta tl k ~. lı> alın n onuşuı-uz. Mel:turl:ınn 
l'il 1 k~a .. ı lllası:ıd:ın çrkacn!< tcdbir!eri
,..._~llı--k i <ı~tır~z. Daha uzun ooylu gö 
L 1'i\ C!ı.p .ı. 
"at~ ~s·n. e ınce de yine yapt·frım 
d~. >113 (fi: li~en b" şmı :r ck n.-nağa 

ltıttııtu n\ bir b:t dnha buldum!) 

''··· raC4ksın. 
~ ···-.... 
~t .......... . 

S1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~:ı' do l'lıuay2ne ku onu 
t..~ bt lttorurnuz Pnznrtesl gtln'crl 
llt ~ 1~~ bu~ktan )1nnlye kadar ga· I 
'~:_t li ~l:.:uıe inde, Cumartesi günleri 1 
~~~llrı ı:ı ltı n kadar UıleU Tnyynrc 

~flit ıl"tı 1kıncı da!re Uç num:ı.rndn 
~ ltabııı ı:uıarımrzı yedi kupon mul:n-

~ ,:__'lllt Cdc• 
tıı:ıııll>J:ı haetaı.:· 1 

l l'U· ~·ecı 'lıırı doktorumuz <fn bu : 
~~ ~ tane ... : ~ırıımnp kendisin" ! 
a (1 il ' l~ CU?'larte::I, .ıın1ı, pcrı;embc : 
") e lt il"n31 • '·· .. •ıı llraı Ak"nrnyd:ı . Millet cad• : 

'•.,,aııc~ .. ~:ı:a carnıı karşısındaki mu• l 

- Kel ermeni, ynrut§ ynnıma. Al şu- l un 86 lmşycml :> iç mındık 2 iç ceviz 3/ 4 

nu. Yannruzd:ı çtkmnzda, baştan üçün- irmik 2 zcyUnyağı 50 3/4 fasulye lP,5 m:. 
cü evin kapmnı çal!.. ı sır ıos ton. Beyıı.z peynır 320 kilo. 

- Baş &Öz üstüne kabyanımcığım!. lHRACAT: Tiftik 49 3/ 4 afyon 3 ton. 
SATIŞLAR: 

- Kapı açılınca pek görün.-ne; biraz BuJtdny sert kilosu 6 kuruş 34 paradan 
uzakça dur.~ Şayet l:nd ın rr~dm çıkar· 7 lturuş 10 paraya Jmda.r, arpn kllosu 4 
sa söyliyeceğin §U: (Bi:z:İnl tavuklar - kuruş 27,5 ~rndan ıs kuruşa kndar, çn, ... 
dan biri size uçnr.ış. Acr..b:ı neroc!e?) dar kilosu 5 kuruş 37,5 pıırııdnn 6 kuruşa 
diye ıor. Onlar tabii, (yok, mclc) diye- l<adar, Kt>tcn tohumu ldlosu 9 kuruştan. 

Mısrr san ldlosu IS kuruş ıo parndnn, m.• 
ccklcr... Emeğinizi çıığınn, onurJa ko- &Sın kilosu 18 kuruş 30 paradan, ceviz içi 
nuşnyun!) diye daya.-ı .. Erkelderi, pem- ltilo:rJ 37 kuruş ıo paradan 42 kurJlja ıu:. 
be beyaz, ı;eniş göğüslü, fevknlnde dil- dar, Ytıpak Aııadol kırkım kilosu 62 ku· 
ber bir genç .•• Ge!e:c!_: kapıya her hnl- ruı;tan ® kurulia kadar, kedi derisi çifU 
de ..• Gelir gelmez, fozln lafa lüzum yok, 1 ıoo kuru tan, Çakal derisi çlfU 221) lmru~ • 

1 
tan 250 ku.-Jşa kndar, Kunduz derisi çl:'· 

veriver bu zarh eline... ti 700 lmr·~ştnn 1000 kuruşa l{:ıdıır Por· 
Ayvaz Ohanes, çıkmn sokıı.ktnki eve I stık rtcrtsl çtftl 29111 kuru~tan 400rı kuruş'l 

yollandı. Dönü~ü boF kadar, Tlll:ı ııerial çit:I 470 lmrı.şt.suı 700 

- Kapılnrı kapalı o gillcrin. içeride kuruşa lmdnr Varşak derisi çltU 1400 kı.:· 
İnsan yok! 

1
1 ruştnn, Zerdeva derisi ç!Itı 4200 kurufitnn 

41;00 kuruşa kadar, To.von.n deri.si n<lcdl 23 
- Ayol nasıl olur, dcmir..::ccik pen-

i 
kuruştan. 

cere!eri aydınlıktı. TELGRAFLAR: l - 2 037 

- Şimdi züfürü. Tohır.ağı vurc!um L<ındrn mısır Uıplatn ~ub:ıt tnhmlll ko~ 
vurdu:n, gelen giden ohr.ayor. teri 22 Şi. 7,11 Pe. Ki. 3 Kr. 21 Sa., I..ondra 

_ Scl<ın yanlı§ kapı ça nuş olmnya • keten tohumu Laplata ~ubat tnhmlll tonu 
11 Ster. 12 Şl. 6 Pc. m. 7 Kr. 07 Sıı., Ar.• 

- lküncÜye.. l:llosu 121 B. Frnnlt m. 15 J{r. 14 Sa .. LI~ 
aın. •• Ba~tıın lrnçıncı eve grttindi? vers arpa. LC'hlstnn ııubnt rnnrt ta.hrntll ıoo ! 

- Gördün mü yediğin naneyi.. Cen Vt'rpul buf,cl:ıy mart tahmlll ıoo llbresl 8 

sana üçün:ü ev demedim mi?.. ı ŞI. 3 3/ 8 Pc Ki. :> Kr. 64 Sıı., Şlkngo buf -
Ermeni bir daha ç:kmaz scknzın yo- day mayıs tııhmlll buşcll 127 1/8 scnt Ki. 5 

1 Kr. S9 Sa., Vlnlpek buf,1ay Maııltoba m· · lunu tut•u ..• Ayaklarını ıüı ükleye sü -
yıs tılh rn lll bu:cıı 120 318 scnt H:I. fi Kr. 57 

rükleye döndü: Sa., H amhurg iç fındık Giresun derhal 
_ o cillcr de yohlar.. I tahmil ıoo kllo!ru lGG n. Frank m. 79 l{r.

1 

- Al!ah bir çattd~ ~atlayıvercce • 9 Sn .. Hnmbıırg iç frndık Levan dC'rhnl 
ğim şimc?i. Oh:ı.nes, senin bu ck~3.111 üs-il lnhmll ıoo kllosu l5G R. Fr:ı.nk m. 'i!l ı::r. 
tünde b:r sersemliğin var, ya da uğur __ 

9_Ea.n_t_ım_. ---------- -

suzluif.ın ... Y ole olurlar mı hiç? Deş on 1 !----a:a=zıııı:::m:-=--..,..ı=-:-,...,..--~ 
dakika evvel npğ:ki odıılannda liun~ j ı • Çnr.,:ımba 
vardı diyorum san3. Herhalde yine baş- a VI m s Şubat 
ka kl\pıya gittin.. Baştan bir. iki üü.. ~ ı Zilk:ıde = = = ====I 
çüün .. cüü ev.. Göreyim seni, hadi bir ;ıın do1t1ı.-.ı 7 ı o 
::ahmet daha et... ·;un Mtı~ ı 7.28 

Ayvaz tekrar yolu tuttu ..• Ayni ce • Sahı.ıh nnmu: 6 18 

vnp: 
- Y ohlar be kahvanumcuğum .. Sa -

] d - .. J ~/! • ' r.a ya an mı cecegum... ....uıma ınen-

:>ı;ıe nnnıll%l 12 28 
nundı naınazı ı s. ı O 
Akşam namLLZ: 

\"il tsı !ll\ffillZI 

(mıW! 

17.28 
185<l 
5 29 mıyo:-san git, gözünle gör!.. 1 

Aynıhnyr.t Ayvazı savdı. Harem b:ıh- Yıtın geçen gtlnlcr1 
resinreki cnmnşırH~rı eirdi. Tnbnk·urru Yılm knlnn ırtınırrı 

r~rşrmbe 

4 Şub:ıt 

i. ZilkLıdc 

( 90 
17.-:8 
6 l -

"'19 28 
15. 11 
17 28 
1900 
5 28 

35 
3~0 

1 Dün ve Yarın Kitaplarındandır 
~ -~ . • ....... ~"cukl:ırmu::t 1::ı1::ıc:ılttır. : 

önüne l<ovtlu. Sıı.r b~~.~ tıİl"ara; .~r~.a~- ı -~=:ıı:ı=-===ıı:ı:::c:ıı:::oı=ı:iz' =-....:ıam-m.:ı.=ı=--a:. 
da y:ık baham yak; tu.ur b._ı.bz..-n tuuur .. 

1 
Katınca arın Hayatı_,.,.. 

( A rhmıı nır) 1 
-------~-~~~----.................................... : ( •) Bu da bestekar Şevkinin uşşak 

1 
Fi vatı 7 5 kuruştur j 

makamındaki mahut şarkısı .. 

- Pencere, sokağa mı nazırdır? 
- Hayır, önümüz bahçedir, Bu, bah-

çe kapısını ~çmış, girmiş içeriye .. 
- Bahçe kapısı kilitli değil miydi? 
- Hayır. Duvarın üzerinde bir tel 

durur. Onu sokup açarız. 
- Bu, o telin yerini biliyor mu idi 

ki? 
-Belki 1 Çünkü, kar§ınuzdaki evıde 

oturuyor. 
Halide ne diyeceği so::uldu. O, ileri, 

geri sallana sallana: 
- Ben, dedi. bunun ağabeysi Süley

manı tanırım. O da benim gibi bahkçı
dır. Ortaktı benimle son günlerde. On
dan yüz on kuruş alacağımı istemcğc 

gitmiştim ben .. Fena bir niyetle değil 
ki .... 

- Sarhoş mu idin? 
- Hayır. !değildim sarhoş. Böyley -

dim işte 1 
- Böyleydin, öyle mi. 
- Hna ! böyle işte. Sarhoş değildim 

ben! 

G ezintil e r: -----------.. -----.-----------
H ı z d e 

Büyük savaşa kadar, yer yüzün
de siyasi tarihin de ağır bir akışı, 

bellibaşlr kıvrılışları , döneme~leri 
vard1. Knh durgun bir süzülüşle ya· 
yıla yayıla uzanır. kuh köpi.irüp çağ
lardı. Fakat hepsinde, her kımıldanı
şında bir mantık zincirlenişi görür, 
hadiselerin kaynayışma bakarnk şöy· 
le ola::ak, böyle olacak derdik. 

Devletler, coğrafya tutkalile bir
leşirler, smır yakınlıkbrı, ittifaklar
da büyi.ik roller oynar, kültiir ben -
zcyi-.;lcrj, medeniyet dereceleri, iki 
milbtin clost ve düşman ynşamala -
nnda pay alırlardı. 

Uzak .çağlarda din kaynaklarile 
perçinlenen kalnbalıldar, gitgide 
dünya bağlarile kuşatılmışlardı. On 
dokuzuncu asnn akla durgunluk Ye· 
ren yükseli~i. buharın keşfi, çıkrık
larm mnkinele.şmcsi bunu deği§tİre· 
medi. Terli sırtları, kamçı vuruşlari
le yarılmış köle si.irüleri artık görül· 
müyor, kazanç, kaba bir zulüm ol -
maktan çıkıyordu. Makine çarkla -
nnda insan gücünün defil, beygir 
kuvvetinin ölcü olarak kullanıl şr. ba
sit bir yenilik enyılamaz. Bunda, 
"çalışma" denilen varlığın, ışçıye 

Bu cihet, bir türlü anlaşılamadı! 
Temiz giyinmiş bir delikanlı ola... 

Kadriyenin nişanhsı şapkacı Ne§' et, 
derli toplu bir anlatışla, kenıdisinin o • 
dada otururken nişanhsının pıtırtıdan 

bahsetmesini önce pencereye bir kimse• 
nin sol:ulmasma atfetmeldiğini, dışarı .. 
da kavga eden köpekler havlayıp kedi .. 
ler miyavladığından, kedi pıtırtısı san· 
dığını söyliyerek, sonradan olan biten
leri, nişanlısının anlattığı gibi tekrar • 
tadı. 

Bekçi İsmailin, Halidi hadise yerin • 
de görmeyip, şikayet üzerine sabahle .. 
yin evinden aldığını söylemesi üzerine, 
davacı Kadriye, ayağa kalktı: 

- Doğru söylemiyor, dedi, Halidi, 
bekçilere hadise yerinde teslim ettik. o_ 
nu sonradan salıvermiş olacaklar. Hat • 
ta bundan ıclolayı bekçiler hakkında tah
kikat ve takibat yapılıyor. İsmail. onun 

için ''ben, teslim almadnn,. diyor! 
Bekçi. hadise yerinde teslim alma .. 

dığında ısrar etti. 
Müddeiumumi muavini. Halidin bu .. 

raya eve taarruzdan sevkolunduğunu, 

halbuki hal ve tavrının, muayene ile 
sarhoş olup olmadrğmın raporla tayi .. 
nini icap ettirdiğini ileri sürerek. lder • 
hal adliye doktorluğuna gönderilmesini 

istedi. 
Reis Suud, aza Atıf ve Necati, bu • 

nu muvafık gördüler Duruşmaya ara 
verilerek, Halit, adliye doktorluğuna 

gönderildi. 
Dunı§maya bu sabah saat onda de-

vam ed:lc::ektir. 1 

• vr ı m . ' ı . 
s. Qezgln 

hak yarattığım belirten alametler se
zilebilir. 

Fakat Büyük Savaş patlayınca, 
dünyanın rengi ansızın değişti. K"CS· 
kin mahmuzlarla karnı deşilen bir 
nt, nasıl çılgın bir dörtnalla ileri atı· 
lırsa, insanlık da bu cehennemin hr 
zile ileri fırladı. Halka halka biribi • 
rini tamamlıycırak yürüyen tekamül, 
bir duruş kadar geri sayıldı. Hız, art
tıkca arttı. Baş döndüren korkunç 
bir· şey oldu. Şimendifer katarları, 
eski deve kervanlarının hantallığına. 
düşerek değersizle~ti. 

Vaktile göz dağr, ~öniil tokluğu 
olan aşılmaz uzaldıklar, bu hızın \;ar
şısmda hiçe indi. Mesafeler :;ilindi: 
sınırlar ortadan kulkıverdi . 

Milletler arnsındaki bütün o es
ki an'ane1eri yıkan, bir Uzak Şark 
memleketi ile, bir Orta Avrupa ül -
kesini elele verdiren de galiba bu 
hızdır. Hava yolları çağımız: her gün 
yeni ve hiç beklenmedik hadise -
ler l·nrş•smda bırakıyor. Yiiksek 
da~laro, buz ovalarına, kızgın çölle
re arkas:m dayayıp yangelenlere de 
artık rahat nefes dmak yok. Bu U· 

çak pervanelerinin ha,•alara yazdığı 
uğultulu Eir fermandır. 



6 - KURUN 3 ŞUBAT 1937 

KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ l 
Yılbaşı piyangosunda 

kazanamıyanlara 
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fada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfadn 60 kuruştur. 

MU•• ra Ca at i • { Yeni Postahane karş!Slnda KIZILAY Satış bürosu Telefon: 22653 
yer eri: Ankara Cadesinde VAKiT PROPAGANDA SERVİSi Telefon: 24370 

Değeri 

Lira K. 
337 80 

82 00 

258 55 

Pey parası 
Lira K. 

25 50 

6 20 

19 40 

Cibalide Gülcamii mahallesinde Fe -
ner cadesinde eski 226, 228, 230 
yeni 178, 180, 182 Nr: h evvelce al
tında iki dükkanı olan sahilhane son
ra tamirhane şimdi tamamı 738 
metre terbiindeki arsanın bir kıt'a t 
temessükle tasarruf olunan mahal -
lin 120 80 hissesine isabet eden 
müfrez 128 metre yeri. 6. 

Mahmutpaşa, Hacıköçek mahallesin· 
de Kürkçü han iç han f ev kan isinde 
31, 32, 33 Nr: lı odalara ait hava 
arsasının 511 hissesi. 3601. 

Alemdar mahal esinde F atmasultan 
camii sokağında eski 22 yeni 1 Nr: 
lı dükkinm 1 / 2 hissesi. 5705. 

Yukanda yazılı hisseli mallar satılmak üzere 31 gün müddetle açık 
arthrmaya konulmuştur. ihalesi 10-2-937 çarşamba günü saat 15 te 
komisyonda yapılacaktır. isteklilerin Mahlwat kalemine gelmeleri. (136) 

Kantarcılarda Kepenekçi Sinan med· 
resesinin 2 N. h odası. 
Beyoğlunda Kamerhatun mahalle • 
sinde çukur sokak sokağında 47 N. 
L üç kat altı odalı ev. 

Senelik muhammen 
kirası 

12 

180 

İlk teminatı 

0,90 

13,50 

Fırsattan istifade 
BEYKO Ki.irk ticarethanesi kış 

mevsımının ilerlemesi dolayısile 

kürk mantoları o/0 15 tenzilatla ve 

12 ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

I 

Ölçüye göre mantoıa. ı bir gün 
zarfında yetiştirir. Anadoludan ay -
ni şerait ile sipariş kabul edilir. 

Mahmutpaşa Kürkçü Han içe -
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 

Doğum ve Kadın 
Hastalıklan 

MOTEHASSISI 

Dr. Naşid Erez 
BEY.OCLU istiklal caddesi 99 

' CEHİL~T--
'J$UBAT d 

Satı§ yeri Piyango bayilerile Yeni Postahane karşısında ErzUJ1llll 
;'. 

nmdaki Cemiyetin ilan işleri bürosudur. {642) 

Manisa Valiliğinden: ti 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlan yazılı o-

1 
numaralı Ankara apartmanına 

lan mahaller teslim tarihinden itibar en 937 veya 938--939 seneleri Ma - - (Gaz şirketi üstünde) naklet· 
yısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayn açık arttırmaya ko - 'I '~i~tir. Tel. 41572. 

1. - İzmir- Manisa-Turgutlu yolunun Polis karakolun~/ 
gutlu yolu mebdeine kadar { 456) m t:tre uzunluğundaki yolun altı ~ 
arzındaki kısmının Bandırmanın Kap udağı perke taşlan ile ve bu.. 1#4 

sağ ve solunda ellişer santimlik su o luklan ve "yni zamanda bordii' ~ 
larmm Manisa taş ocağından çıkarılacak muntazam taşlarla ve 1 dl ~ 
yolu mebdeinden itibaren bir kilometre tulünde ve yedi metre~ fi 
ma taş şosası halinde inşaası { 31178) lira 05 kuruşluk keşifnaınetl 

nulmuş ise de belli ihale gününde gİ ren bulunmadığından arttırma 9-2 ~ 
-937 salı gününe uzablm.ışbr. Şart nameleri levazım müdürlüğünde gö • 
rülebilir. istekliler hizalarında gösteri len ilk teminat makbuz veya mek -
tubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daİıni Encümende bu -
lunmalıdırlar. (1) (648) 

Akay işletmesi l\1üdürlüğünden: 
Haliçte Unkapam köprüsü ya nmda demirli ve idaremizin malı bu

lunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Arttmna 5/Şubat/937 cuma günü Akay şefler encümeninde saat 

15 de başlayarak 16 da ihalesi yapıla cağından taliplerin ıartnameyi gör • 
mek üzere işletme şefliğine ve o/o 7,5 güvenme ve artbnna paralarile o 
gün encümene gelmeleri { 460) 

· Devlet Deniiryolları tie ·.L;n;·'ô'riliiri;·;şıeiifıe·: ~ · · 
.. · .· U~um ·. idar~~; }lai.i~;, .. ~.' -· :. ::·. ~::_;"' 

Muhammen bedeli 2019 lira 42 kuruş olan apğıda cins eb'at ve mik
dan yazılı malzeme 11. 2. 37 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 İnci işletme k t'misyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 151 lira 45 kuruşlu!< muvakkat teminat 
vermeleri ve 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazmdır. 

Bu İşe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
{470) 

749 metre çelik çekme fren hava sevk borusu 
1/ 2 ,, DlN 1563 boy 7 metre 

1645 ,, aynı feY boy 7 metre 3 / 4 ,, pus 

Muhammen bedeli (175297,50) lira olan 20.000 ton krible Alman 
maden kömürü 17-3-1937 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 1 

Bu İşe girmek isteyenlerin (10014,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5,.-1936 gün ve 
3297 No. lı nüshasında intiş-ır etmiş olan talimatname dairesinde alın · 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· I 
maktadır. (585) , 

ıinden kapalı zarf usulü ile eksiltme ye konulmuştur. tİ 
2. - Bu işe ait şartname: keşif ve buna mütefeni dieer e 

( 156) kuruş mukabilinde Manisa Nafia Müdürlüğünden alınabilir. # 
3. - Esksiltme 11-2-1937 Perşembe günü saat on birde 

Umumi Meclisi salonunda yapılacak tır. 
4. - Eksiltme kapah zarf usul ii iledir. 
5. - Muvakkat teminat (2338) lira (39) kuruştur. ; 
6. - Eksiltmeye gireceklerin Nafia Vekaletinden alınmış ehliY~t / 

kası ve bu yda ait TJcaret Odası vesi itasını ve muvakkat teminata ait ,1 
buzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın ihzarmda 2490 

Beyoğlu Dönliincii Sulh Hukul: lı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 19'1 
Malıh<'m<'sinrfon: 7. - Bu eksiltmeye girecek olcınlarm kapalı zarflarını 11-2 ......... , ~ 

Pangaltıda Hamam arkasında Ala- ~ 
caciyan apartımamnda oturmakta ve Perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine venneleri ve ~ 
Mahmutpaia Çorapçı hanında manifa· gönderece!derin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riay:t ,) 
turacı ölü Mihran Alacaciyanm tereke- üzumu ilin olunur. { 458) ~ 
sine mahkemece elkonulmuştur. İlan ------------------------

gününden başlamak üzere alacak vere- Tu·· r k Ha va K u r u ın .. t 
cek ve sair suretle alakadarların bir ay V 
mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu dör
clilncü sulh hukuk mahkemesine baş 

vurmaları müddetinde baş vurmayanlar 
hakkında kanunu medeninin 561, 569 
uncu maddeleri hükümleri tatbik edile· 
ceği ilan olunur. 

(V. No. 20627) 

Büyük Piyangosa.J. 
Ş. d' k b" 1 k 0

• ~ ..... ·ştf ım 1ye artar ı n erce · ş,y ze,g n e ı•• 

4. cü keşide 11 Şubat 937 ded f• 
Büyük ikramiye: 50.0JO L.irad1'',ıe 

K U R U N Ayrıca: 15.CO O, 12.00000 10.000 liralık ikraın;Ye;,. 

1 
(l 0.000 ve 20.00JJ lir alık iki ade4 müka. at var 

Abone şartları 
Yıllık 6 ıyhk 3 aylık Aylık D i k k at . -,:) 

Memklı.cıimizde 7SO 420 2JS 110 • ~ 
Yabancı yerlere ıno 72S 400 150 ı Bilet alan herkes 7/Şubat '937 günü akpmına ~adıtt ~, 
Post~ Bırliğine) 1800 ~O soo 180 değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki~h 
gırmıycn yerlere 11 /..J 

T urkıycnın her pos!A merkezinde KURUN', . olur••• ~. ı 
abone yazılır. Beyoğlu 4 üncü ıulh hukuk mahkc-( ğinden hakkında gıyap kara~, l..ı.J 

T e 1 e fon mesinden: ve alacaklılar resmi vesaite sfl"İ 
•dıırc: 24370 Terekesine mahkemece elkonulan det ve deliiili saire ile isl>~~ .. ~.J 
Yazı işleri: 21413 ırısw JJ(l'

1
. ölü Usulcu oğlu Evdokimos terekesi a- edeceklerinden mirasçı c\JP' 

lacak duruşmasm:ia mirası reddetmemiş 937 tarihine tesadüf e en '"''" 
ZAYİ 

Poıta kutusu: 4S d ~ 
T el~raf adrc.ai: KURUN htıınbul 1 4 "". 

ZAYi bulunan ve Şişlide Halaskangazi cad - günü saat 1 O da Beyoğ u ... ~ ~ 
'0~aıldıiı yu: lstanbul Ankara Cacldeai h •ır 11 il 1 Gümrük komisyoncularına mahsus 64 

Jttımarah karnemi kaybettim. Hükmü ol
:madıft illin olunur. 

Kerruılettin Şakir BoyMn 
,(V. No. 20638). 

Ziraat Bankasından aldığım 7578 desi Uğuroğlu apartımanında oturan hukuk mal•ı~mesinde a.. eetJ'J 
VAKiT Yurdu. '"rU1 '-• 

numaralı hesabı:ari cüzdanımı zayet · İrise 10-12-937 tarihli gazete ile ya- aksi takdirde gıyabında go 1·? 
Sahıbi: ASIM US • }<ıt 

tim. Yenisini rıkartacag~ımdan eskisini.. pılan ve 23-1-937 tarihinde mahke - zumu gıyap karan yerınc ~ 
3 Ne~riyat duektörü: Refik A. SevqiJ ('V J." 

hUkmil yoktur. (V. N. 20641) l a.--------~~~~~~-=:::-~~~ l mede bulunmasını bildiren tebliğata rağ üzere ilan olunur, . • 
Salahattin men mumaileyh mahkemeye ıelmedi • 


