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Kızını al • Büqiik gerli roman SAY 1 

67••· 
pek yakında ... 
Hatay Türkleriikin~il 1 

bir protestolarında: ! 
''Arzularımızı Uluslar Kurumuna, 
Fransaya ve Türkiyeye bildirmezseniz 
biz bizzat müracaat edeceğiz,, diyorlar 

1 
il 

rı 
Ilı Suriye fev'lca14de komiseri Ek&e"lana Kont de Martel Berut lil 

Suriye vahdetine llhakımız hakkındaki beyanatlan protesto ederek san 
cağmuzm. tam bir muhtariyete tabi tutulması yolundaki talebimizin TUrki- il 
Ye ve Jrransa Hariciye nezaretlerile Milletler cemiyetine iblağını dilemiş- !i 
tik. Proteetolamnızm mahalline iblağın a dair hiçbir maUimat almama- )! 
lb88J efkin umumiyeyi sabırsı.zlandırmıştır. Evvelki protestolarımw te- :1 
1ideın bu protestolarımız gene Milletler cemiyetile Türkiye Fransız Ha- fi 
l'iclye nezaretlerine tebliğini talep eder aksi takdirde bu makamata re- 1 
len müracaat mecburiyetinde kalacağı mızı aneyleriz. ii 

Halk Mümessilleri İl 
A.1..ı.m-ni Türkmen Mehmet AbdulUıh Vedi Münir Kara.bay ii ~ ı· 

Şiikrii Balet Selim ·• 
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ispanyada çarpışma
lar şiddetlendi 

Afadrit etrafındaki muharebeden sonra 
~iJer şehr~ 37 kilometre mesafede . 

Hafltl muharebesinde birçok 
lıiikamet . tagga,eai diı,tii 

Burgoa, H (A. 
A.) - Havas ajan -
ıu m.11h2 bi t'inde.rı. : 

Albay Barron'un 
kumandası altında 

nasyonalist kuvvet -
ler, cumuriyet hU -
cum kıtaatı ile tid -
detll ve fakat kısa 

bir muharebeden son 
ra Madrite 37 kilo -
metre mesafede bu -
lunan llleacaa mev -
kiine girmitlerdir. 
HükQmct kuvvetle -
ri, 200 zayiat ver -
mitlerdir. HükQmet 
kuvvetlerinin ric'ati, 
intizam dahilinde ce
reyan etmiıtir. 

lllescaa, bir gün 
evveı tahliye edil -
mitti. 

Bundan baıka al-
a.... • _ bay Monasterio'nun 
~~ nılmaJiıler yapmı lspanyol çocukları (Sonu: Sa. 6 sa. U 

tloa Bla•n rraaıada· 
ki ballraaı aalatta 

•Halkçılar cephe$İ fikri, kuvvetini ka9bet
memi1tir. Eler Halktan sorarsak, bizi, 
gene eskiai gibi İ$legecektır • ., 

S.aYJSl Her Yerde 3 Kuruş l ıSTANBUL 
SAL 1 

1 1 Parasız maagene 
: kupona 

1 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN 

1 
doktoruna kendinJ param 

muayene ettirebilir • 
• 

Japonyada Bir Yanar Dağ 
Ateş Püskürüyor! 

OTUZ SEYYAH LAVLAR ALTINDA KALDI 
ita/yada zelzele - ·Amerikada deniz kazası - Bir ltalgan 

gemisinde yan - Almanyada fırtına ••• 
Tokyo, 19 (A.A.) - K&ruizava ya

kınındaki Asama volkanı birdenbire 
faaliyete geçmiş ve otuz seyyah lav
lar altında kalmııtır. 

Roma, 19 (A.A.) - Pordenone 
mıntakasmda V enetie zel7.elesi kur
banlarının 22 kişi olduğu ve 150 evin 
yıkıldığı anlqılmıştır. 

BiR DENiZ KAZASI 
Klevlan, (Amerika) 19 (A.A.) -

Klevlandın otuz kilometre açıklarmda 
kopan fırtına, Sandmerchant adında.
ki tarak dubasını batırmıştır. Hepsi 
Kanadalı olan mürettebattan 20 kiıi 
boğulmuı. diğer sekiz kili kurtanlml§ 
br. 

BiR GEMiDE YANGIN ÇIKTI 

Napoli, 19 (A.A.) -Bu sabah Nev 
yorka hareket etmie olan Vulkania Ate, pil.!kilrmeğe başlayan Asama yanar dağı 1'6 (sağda) 
adındaki ltalyan Transatlantik vapu- daima !~ halinde oloft ytMtar dağlanMan biri 

nı, Napoliden takriben 40 mil açılrta, ALJIANY ADA 11/RTINA 11ELAKBTI ya.rnnm sular alıp götürmilft;flr. Ra&ı 
yangın çıktığım bildfrmie ve imdad Bambourg, 19 (A.A.) - Alman gen ovumda mahalU tren fırtma""' 
istemiştir. ahlllerindekl tfddet.H tutma emıa- zllnden devrilmi§tir. Yedi Jd§i yara.. 

Transatlantiğe imdat için buradan mnda Holftaynd& klin Neufold adm- Iammştır. Cuxhavende ~ Umanm 
altı vapur birden kalkmJtt.ır. daki denlaleııı alçak arul parçumm bir gok caddelerini istili. etmfttir. 

Tabiatın ahengi 
Bt)Jl&ffa tHt 1t4fncltM ~ M lHlt/• 

h.llM değUdir. Ber ~ bir Hbebi, 
bir hikmeti, bir 'IJGZi/eai tm'dlr. Bu lwl
kikatı °" be,u.cı LtıiniA "6bcltat bala
çeai direkt6rii w mqhur rn.a.. fi
'loaofv Berwar dö &m - PiylJt' (Tam. 
tın ahengi) adlı kitabltada çok iyi 4mh 
etmi§tir. "Kdinatın ahengi,, Malriye
,,; de °""" adttta iaafet1" t~. 

Bununla beraber &1rrtar diJ B• -
Piyer bu namriyenfn iaıAttrda bira.s 
ileri gitmi§: 

- AlJah ağaçlan d4l1t yomttı; bu.
nunla inaanlortn ağaçlara 917oılrak 
meyoolan koJyacG toplagabilmeleritri 
muradetti .. ,, demtıtır. 11~ fil«o
funun bu f/;ai fi' Uiraa davet etmt,-

Afgan Harbiye Nazın Ankarada 
Ankara 19 (Telefonla) - Dost Af-ı ve mihmandarlar bulunmqtur. 

ıan Barbi1e nazırı Mahmut Haza bu Dost misafir yamı (bUIÜD) Kırık• 
llA telmif, 18tuyonda HarleJye ve kaleyi ziyaret edecektir. ÇarşanbC 
MllU mldafaa vekilleri, erkinı harbi- gtinU de Atatürk tarafından kabal 
ye lldad reisi general Asım, mebus- edilmeleri muhtemeldir. 
lar ft Wr ukert mlfreze tarafından Afgan Harbiye nazırı Altes ŞaJi 
karplaam§tır. Mahmut Han bugün öğleden eonra 

Mahmut Han saat 11.S da Mim mü- BUyük Millet meclisine giderek Bq. 
dafaa nkillni. erkinıharbiye iklnd kan AbdWhalik Rendayı ziyaret ey • 
reisini ft Hariciye vekilini ziyaret lemi§tir. 

etmiştir. B. M. Meclisi reisi muhterem nıtu,. 
MilU mtidaf aa vekili, erklnıharblye fire iadei ziyarette bulunmuştur. 

ikinci reisi l'eneral Asım ve J.lariciye Ak§&lll Milli Miidafaa vekili Gene. 
vekili Ankara palasta kendisine fadei ral Klzmı Özalp muhterem mlsaflr 
ziyaret etmiştir. gerefine Ankarapa.lasta bUyUk bir zl,. 

Öf leden sonra Hariciye vekllettnde yafet vermiştir. 
Harfdye vekili tarafından verilen zi- Ziyafeti çok samimf bir hava içln-
yaf ette general Asım hariciye erkAnı de geçen bir sUvare takip etmi§tir. 

tir: ~-~~-------~--~------------
-Eğer oğaçlanfa 4fallart itlaan1anta • Babası sevdiği ile evlenmeaine 

kolayoa meyw toplamalanna yarama.. 

"' '9in yaranzmtf oZaaydı Hindiataft müsaade et m i g o r d i 'I e •• 
CeNi ile Mmnoys aadeoe dlJrt elli 
~ti maymunlorm yemeleri 
18.am ge'UnlAt., Bir kız hiç konuşma-

Ağaç'lart141ci dallar ~ toploya-

oak "'8an1am mertlWfm ~i glir- "-' k d • 
rin diye yarahlmtı oı~; I• maga arar ver J 
'kat h4kUct.ıhn blJy16 olmaat alaç daı. 
lannın sebepab w tnanaau yarahZmlf 

=:a"::k:::=.m;: Günler geçiyor. Babası nihayet 
glnxfel.erinift 90" .... ,,., ..,._ 91- ra ol f k t 
kalman n&a§Tcal olms ağaçların yara- z 1 uy o r' a a ... 
hlifa zorW ~ İtl.Mn1aml ~e 
düfünmeğe w ~ mecbur et
mek, bugün tayyare Ua 1uwada 1'Çma

ğa 1"""1.r oomn ioatlam yol tlÇMGk 
içindir! 

~leana 19 (A.A.) - M. Blumun istikbalde sarfedilecek faaliyetin ana 
'-t •t de Partmanmın radikal aosya- hatlarını çizmiştir. 
~ecleraa7oa11nda söylemft oldutn IŞlMlZE DEVAM ETMELi MiYiZ! 
tıet ~k bilytlk bir siyasi ehemmi B. Blum demiştjr ki: Haaan Kul'll~ayı 
be •lauştır. Zira bu nutkun perşen· Yap~ğımız iıtıer nıethedilcbileceğı -------------
t\.ı~:fl Blarriade toplanaeak olan gibi takbih de edlkbilir. FaJxrt hüanJJ Mısır parası dümiyecek ._,ha 1 808yallst kongresi ftzerinde nlget Mlhibi olan hiç kimse, hiçbir Londra 19 (A.A.) - Kahireden öf-

)) klak surette tesiri olacaktır. ıey yapmamıı olduğumuzu ltlditt ede- renildiğine göre, Finans bakanı ~ısır 
il. :ı nutuk, bir saat devam etmiştir. mez. Ru ıaatte hakikaten miJhim olan parasına sterlfngfn esas tutulmasın· 
li'ra ta11a, ma)'18 lntfhabatından evvel meseleyi ortaya atacağım. lıimizde dan vazgeçeceği hakkındaki şayiaları 
labı llaada men11t olan vaziyetin bir devam etmeli miyiz? Kabine, paı-Ui- yalanlamıştır. Bakan, MISir htikftme· 
,._.,,. 

0811nu çizmiştir. VekO §imdik; mentodıaki a•ını ektteri•.,,..,e ve memle· tinin parasını kıymetten dfiaUrmek 
c.ıy,tı ., ~· y 

~n de bir teşhisini yapmlf ve (Sonu: Sa. ! Sü. 1 J niyetinde olmadıflnr söylemiştir. 

ltaı L Macar ptth.ı;vanı 
Ya okarnoya i tirak ediyor Kara ·Ali ile 

~ga Habeşütanın İlhakını tanıqacakmış güreşmek istiqor 
.(Y&ZIBI 2 inci sayıfada). .(YUlll 4 fiacil aJ.lfada) 

Bay Danduko/ w Bayaıa Boıilj1otJ Pançef 

(YUIBI 2 Jnel ~ 
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ltalya Lokarnoye iştirak ediyor\ 
Almanya Habeşistanın 
ilhakını tanıyacakmış 

Belçika Habeşistanın akıbetine uğ
ramaktan korktuğunu söylüyor 

Roma, 19 (A.A.) - Dış işleri Ba-ı 'Kendi müdafaasını müşterek em-
kanı Kont Ciano, Berline hareket et. niyet politika.sına bağlıyacak olw·sa 
miştir. Berllnde bir kaç gün kaldıktaı kurtulacağını zanneden Habeşistanın 
sonra Kont Ciano, B. Hitlerin dave.. akıbeti gözUnUzün önünde bulunsun . ., 
ne icabet etmek Uzere cenubi Alman- iT ALYA LOKORNOY A GELiYOR 
yaya gidecektir. Berlin, 19 - Bugün buraya gelen 

Kont Ciano'nun Almanyaya seya- İtalyan hariciye nazın Kont Ciano öğ
hati mUn.".lebetile burada sanıldığına leden sonra İngiliz elçisi ile görUşmü~ 
göre, Almanya, İtalya imparatorluğu- ve kendisine İtalyanın Lokarno konfe
nu yani Habeşistanın ilhakını tanıya- ran11 hakkındaki cevap notasını ver -
caktır. Yapılacak konuf!llal&rm en mittir. Notada İtalyanın konferansa iş
mUhlm hedefi, yeni Lokamodur ve tirak edeceei bilidirilmektcdir. 
Tuna meselesi bundan sonra gelmek- LOK.ARNO KARŞISINDA SOVYET-
tedir. LER BIRLICl 
KtJ(ltJK .AN'l'AN'l' AVUSTURYA· Moıkova, 19 - 0 1zvestiya" euete-

NIN KRALLIOIN A RAZI si Sovyctler Birlitinin bpanya itlerine 
OLACAK Mir ademi müdahale komitesine verdili no-

Patis, 19 (A.A.) - Bu sabahki tanın Lokarno konferansına mani ol -
gaz• ·lerln fikrince B. Ş\11IÜg'ln ev- mak için yapılan bir teıebbUı manası 
velal gUn irat eylemi§ oldu#u nutuk verilmesine ıiddetle itiraz ederek §Öyle 
KUçük Antanta kat'iyen tesir etme- diyor: 
mil gibidir. Hakkımıza taarruz eden ahmakça 

''Le Jour,, guetesi diyor ki: ittiharnlara karşı şu cevabı verebiliriz: 
"'Kilçilk Antantm, Habsburglann Ne isterseniz, söyleyiniz, fakat eğer 

t&hta iadelerine muhalefeti acaba bu- Hitlerci emperyalizm kendisine her 
gün gev§iyor mu? Herhalde, son nut- noktada boyun eğeceğinizi yaptığı tec 
kun Prag ve Belgratta vücuda getir- rilbe neticeıinde anlayarak en zayıf mu 
eliği çok hafif a.ksillAmel ha.yret veri- kavemet hattınızı keşfetmiıse bunun 
cidir. Bu merkezlerin her ikisinde ~ mea'uliyeti yine ıizlere racidir. Fransız 
rillen az çok inanmamazlık, epeyce ve İncili% bUkQmctinin, ilk günlerde 
tevekkül ifade eder.,. mildahaleye karıı kat'i bir cephe almak 

BELÇ1KA HABEŞIST ANI MlSAL suretile sulh için tehlike teıkil edecek 
GETiRiYOR olan her hangi bir akibete manl olmak 

Brüksel, 19 (A.A.) - Hariciye na- iktidannda olduklan ~üphesizdir. Fran
zrrı B. Spaak, Belçika i§Çi partı.inin sa 11e İn iltereye karşı buAekilde harbe 

_.___.....,. Jkllık&tıl teeleıaeyouuııaa 1m' ll1iml~~qnyııısmmrmrnne Hlt1enn ne de Mua 
irat ederek, demiştir ki: ıolininin aklına gelemezdi. 

Leoa Bla• Fraasada· 
111 babranı anlattı 

(O ııyaııı Birincide J fırkaaının çekilmesi f arazlyesinl orta-
~ ıiv,atı ve içtUnıai kuvvetlerin ay·ı ya atmış ve şöyle demlttlr: 
111 toplanıı..uıa üıtinat etmek ıu~tUe O zam.an mürteciler, çarçabuk ha-
faali,,etl.lw dıevam etmell mi? tırlayacaklardır ki, ıosyaliıtler de 

B. Blum, "Bu sual memlekete tev- mt:ırkti.sttirl8r ve •osyali.stlerden ıon
dh edilmiş olsaydı alınacak cevap as- m ipin ucu, ıiz radikallerin eline ge
Ja bundan altı ay evvel alınacak ce · çecekür.,, 
vaptan daha müphem olamazdı,, de- BiR MATBU.AT KANUNU 
mit ve sözlerine şu suretle denm et- YAPILAC-\K 
mittir: Paris, 19 (A.A.) - Sen ayaleti 

"BaJk9lar cephesi" fikri, kuvveti-, Sosyalist federasyonu tnrafmdan dün 
nl Joaılbetmemlıtir. Bu fikrin arkasın- akıtam tertip edilen bir mi.isamere 
dan kıqşanların ıevki sönmemiştir. Şu esnasında B. Blum bir nutuk irat et
hald• orlada değiıen ne var? Ne gi- ınlş ve matbuat işlerine temas ederek 
bl ıeylttr 1'111f!ydana çıktı? Her türlü demiştir ki: 
tahlile UıJı.ammülü olmayan oldukça "Bu mesele mühimdir ve bizi çok 
garip blr hatllM: dU§Undtinnektedir. Meclis açılır açıl. 

"'Bmkçılar cepheıl,, memleketin maz bir matbuat kanuu t eklif edece
mua.z:uını kütlesinin ayru Tnllvalak4t ğiz. Buna ihtiyaç vardır. Böylece, öte
N müzaheretlne nail bulu1Wyor, bu- kini berikini zem etmeyi kendilerine 
nunla t>eMber onun selôbetl d~vamı meslek edinmiş olanlan tedip etmek 
hakkında ortada bir talcun fÜplıeler imkanını belki de bulacağız. Bu adam
dolaşmahft:rıdı.r. Bazı doıtlannuz da lar, suc;Jarmı tekrar ettikçe, her defa
haaıl olan ve rakiplerimiz Uıra/ından sında yüz binlerce frank tazminat v~ 
letlmttır «lilnwl• '°'"ılan endl,eler, receklertni bilecek olurlarsa, biraz da-
1-nlJnld fırloaluu t.Ululal nnıektt'- ha ihtiyatlı davranacaklardır. Ayni 
dlr. Konrlütüt lırlaatuun parldmentu zamanda, razetelerl irat ve billnçola
•"-"l/ldl için ergeç taall~ll• ulra· rını ne§re mecbur etmeğe çalı§acağız, 
,,.. ldnm geNn gayri mlltecanlı hesaplannı kontrol etmen·n yolunu 

anyacağız.,. 

Başvekil Bir memnu mıntaka kabul edild 
Pamuk müstahsil/erine 

Müjdeliyor: 
"Gö1üşmeıerımızin 
neticesini yakında 

göreceksiniz,, 
1zmire geçmiş olan pamuk müstah

sileri bugün de ~vekil İsmet lnö

An.Kara 19 (Telefonla) - Sasun 
(Muşta) eski Mutki hududu mınta

kasını teşkil eden Kantllin dağının 

cenup eteklerinden itibaren Sasun 
dağlarının hattı balasından Malafa 
dağına ve oradan yine aynı isti· 
kamette &usun dallarının cenubu 
garbiye doğru hattı balasını takip vt? 
Sasunun Göndeno köyünün, 2 kilo 

nünün başkanlığı altında bir toplantı -----'~----------

yapmışlardır. [ t<ıea Harici Haberler J 
Toplantı saat 10 dan 14 e kadar 

sürmüştür. * BOKUEŞTE müzakerelerine jevam 
Bu toplantıda her müstahsilin top- eden Küçük antant ekonomik kon8eyı 

rnk ürünlerinin daha çok arttırılması 1 kanunusani 937 den itibaren Roman
ic;:n gösterdikleri lüzum ve ihtiyaçlar ya, Çekoslovakya ve Yugoslavya ara 
birer birer dinlenmiş ve gereken ted- sında pa:;aport \•fzelerinln kaldırılma
birler için Başbaka:ı tarafından biz.zat sına karar vermiştir. 
not ahnmışıtr. • BOMBAYDA'kl son kargaşalık· 

İlbay Fazlı Güleç de Başbakanın tarda 50 kişi ölmüş, 480 kişi yaralan
mUsaadeleri üzerine bu hususta vila- mıştır, Oç Hint mabedi ve daha h:rc::ok 
yetçe alınmış ve alınacak tedbirler i- binalar tamamile yanmıştır. Takriben 
çin izahat verml§ ve eksikliklerin ta- 300 ihtilalci polis tarafından yakılan
mamlanması temennisinde bulunmuş- mıştır. 

tur. • ROMANYA nasyonal köylü par· 
Villyetimfzln pamuk yetiştiren tisi üyeleri bundan böyle faşist usu· 

müstahsillerinin dilek ve temennileri- lünde selam verecekler, fakat kolları
n!n bitmiş olduğunu gören Başvekil nı uzatırken, aynı zamanda "Adalet,. 
"Arkad~lar, iki gündür sizleri işgal diyeceklerdir. 
ettimse de istifade ettik. Bunun neti-
celerini yakında göreceksiniz,, diyerek 
toplantıya son vermişlerdir. 

M'tlstahsiller candan gelen saygı 
ve sevgi ile Başvekillerini alkı§lamak 
ıuretlle cumuriyet hUkftmetine mln. 
net ve 6likran1annı izhar etmi~lerdir 

/ngilterede 

Soyyetler Birliği 
Hava kurumu reisi 

Memleketimize geliyor 

metre şarkından cenubu 
biye doğru teveccühle Halkif da 
dan ıeçen hattı balayı takiben 
Hardik, yukarı ve aşağı Şap köyl"' 
ya~ak mıntaka içinde bırakarak JI 
nahiyf' merkezinin iki kilometre şi 
tinden şarka teveccühle Nursln, N 
ban, Parok köylerini de ihtiva ,.t 
üzere ve Molafanın ~ kilometre ~; 
llnder., Memlehanın cenubundan 
ki deresine ve bu dere rndisini taki 
Rezih dafı ile Karho ara.cırndan 

Korek daiı üıerinden Şinasi dağ 
ve oradan şimale teveccühle Şi 

köyünün 2 kilometre şimalinder. 
sun dağlarına uzanan hattın teşkii 
tiği çcrçe,·e içinde kalan kısmın m 
nu mıntaka ·olarak kabul ve ilanı 
ne) kurmay başkanlığının muvafa 
tine atfen Dahiliye wkaletinin tez 
resi ı zerine Jcra ,·ek illeri he,>.-ti 
kabul edilmiştir. 

Bu seneki 11amuk 
mahsulümüz çok iqi 
Ankara 19 (Telefonla) - lktı~af 

klletine gelen haberlere göre 6 
mıntakasınm bu seneki pamuk rek 
tesi 6r, - 70 balya arasındadır. 

Çua<urova mın takac;ına gelince, b 
rasının bu seneki rekoltesi l:i'j b 
balya olarak tahmin edilmektedir. 

Antalye Kilis, Diyarbekir, IWi 
Gaziar.tep, Alanya ve l\lardinde 
mah..ıııulll?rde n~n edilirse bu sene 
rekoltenin 268 bjn küsur balyayı b 
lacağ! tahmin edilmektedir. 
BlR ALMAN MUTEllASSISINI 
PAMUJ{LARIMIZ HAJ{KINDA 
SÖZLERi - Ilremen fahri kon~oı Silahlanma faali

yeti arttı 

Ankara 19 (A.A.) - Aldığımız ma
lQmata •öre, dost komşumuz Sovyet 
Rusyanın Assoaeyhim kurumu başka
nı general Eldemann, Türk hava ku
rumunun misafiri olarak Cumhuriye! ile Bremen pamuk dairesi rei~i ff 
bayramını Ankarada geçirmesi için Pah bmirde tetkiklerini bitirere!< b 

Londra, 19 (A.A.) - lngiliz eillh- yapılan daveti kabul etmiştir. raya gelmişlerdir. 
lanma faaliyeti günden güne artan Generalt refakatinde bazı ar'<adat· Klnlana "' Akala pamukları ha) 
bir sUratle ilerlemektedir, _ Bildirildi- lan aılduiu..halda bu avın 2' llneti •"· kıada ~Ut lh~lan ft'ldli~-
line _cöre, lı~ · Alner!kaya blr nU fatanbula ve ertesi gUnU de Anka- 88yJemlflerdfr. Ziraat mUeict-• ı 
çok avcı ve bombardıman tayyaresi raya gelecektir • Tilrkoffa ref.sfle ıörUttUkten 9011 

ısmarlamak niyetindedir Bu çok sU- bul'flnlerde pamuk mıntakuını tetk 
ratıi tayyareler bin bey~lr kuvvetin- 15 kişiyi zehir ley en etmek ilzere Adanayı rfdfceklerdlr.• 

d~ olacak ve saatte 4:50 kilometrelik • Ankara /apartakB• takı 
bır sUratıe uçabileceklerdir. Bır kadın yakalandı k . . 

İngiliz silahlanma programının Paris, 19 (A.A.) _Parla Solr ıaze. mını getırtme lStrqOf 
tatbiki, endüstride büyük bir faaliyet tesinin Brükselden alarak neırettllt Ankara 19 (Telefonla) - Cumhurlr• 
uyandırmıetır. Armstrong silih fabir· bir habere ıöre, Liyejde Dfjltalfn ne ba1ramında 1apılacak futbol mu.alı' 
ka!lında çalıaan amele son iki eene on be~ kişiyi zehirliyen bir kadın ya kalar. için Ankara biStrul laparta1' 
içinde 4.770 den 13.500 ki.tiye çık~ kalanmıştır. takımını ırettrtmek Uzere mUzake,.1 
t.ır. re ıirftmlıtır. 

Kontcnjantman1arın Bu ,aUıakereler mu.bet netice 
MISIR, YUNANIST ANIN GOS

TERDIQI DOSTLUKTAN 
MEMNlJN 

Atina 19 (Hususi) - Birkaç giln 
denberi burada bulunan Mısır diplo· 
matlarından Afifi paşa gazetecilere 
verdiği beyanatta Yunanlstanda Mı 
sırlılara gösterilen Mmimi d06t1Uk· 
tan çok mütehassis olduğunu söyliye

kaldırılması isleniyor rirH Iatanbal takımlarından biri 
Ankara,UcU bpartakllll• birer mtll'" 

Paris 19 - "Milletler aruı T!.caret 
odası" bugün toplanarak dUny.a iktı· 
sat ve para meseleleri Uıertade ko· 
nuşmuştur. Alınan kararlar aruıncla 
memleketler arasındaki kontenjan. 
tmanların ve klering ania~malarının 
kaldırılması da vardır. 

baka yapacaktır. 
Stadyomun açdmuı bazı aebeplıt' 

den dola)'l biraz reclkmiıtfr. 

• TARiH, dil ve cotrafya f ıkUl~et~ 
de ikinci den yılı tedrtaatmı 2 ter• 
nisanı 936 pazartesi gUnü başları•· 
caktır. 

rek~ısır htikömetinin kaptill~yonla- ~-~-~~---~~~~~~-~~~~-~~~~~~~-
rı kaldırmakla orada yerlerşmfş Yu· 
nanhlara haklarını verdifini ve Yu· 
nan - Mısır ticaret e5ya.sı serırisinin 
iki memleket arasındaki ticari müna
sebetleri inkişaf ettireceğinin muhak
kak oldu!lunu beyan etmiştir. 

F ALERDEKI TA. YY ARE GEMi
Sl NDE GôSTERIŞ UÇUŞLARI 

Atina 19 (Husu80 - Faler limanın· 
da bulunan lnglliz 11l08U araınndaki 
Gluriua tayyare gemtslnd~ bugUn gh
teriş uçuşları yapılmrştrr. na,vekil ve 
harbiye ''ekili Metaksas ile Harbiye 
deniz ve hava miisteşarları bu uçuş
lar da bulunmuşlardır. 

Bir kız hiç konuşma
mciğa karar verdi 

Bundan altı ay evvel Sofyanın mcı- ı 

hur zencinlerinden birinin kızı olan 
Boailka Pançef, Milorad Dandukof iı • 
minde bir gençle tanışıyor. 

Genç, bir kimyagerdir, fakat ıon de
rece fakir bir hayat sürmektedir. 

tki genç kısa bir zaman içinde bi
ribirlerile anlatıyorlar ve nihayet tN • 

lenmek istiyorlar. 

yeye, Uç ıene bir tek lakırdı etmezse "' 
nunla evleneceğini vaadediyor. • 

Şövalye söz veriyor ve a6zünü ~ı.ı e 
tuyor: tlç ıene ağzını açıp bir kelııı' 
konuımuyor. i 

Botilka Pançef bunu görünce af', 
fCYİ kendisi tatbik etmeli diltUnUr'~ 
ve "ıilkut grevine., bafbyor. Bu ıı.ır' 
le, babasına kartı kuvvetli bir protıttO' 
da bulunmuı oluyor. .. 

bir u,...,r mıan.ıaruı arzedlp ft1Mdl6i ENDiŞELER iZALE OLMADI 
N blnnett.u BalJcçılar cephnlnln ve- Parla, 19 (A.A.) - Figarö gl\Zete- _______ ......_ ______ _ 

nl bir •flfGlf te~kkille rrwvldnl terk ıf, çok güzel valtlerl ihtiva etmekte kararile dil§eceğini zan.netmemekte
dmek Qzerw fnhlldl •tnvle mahkQm olmasına rağmen B. Blum'un sözlerini dir. 

Kıı bu dütüncesini bir gün babaıına 
açıyor. Fakat, Pançtf kı.ıına yalnız kız
makla kalmıyor, onu gençle görüımek
ten de menediyor ... 

Hakikaten, bab&aı, kıı·nın bir t 

kelime konuımadJltnı görilnce tel~ 
dütüyor. Kıı, babasını bir mektup ,r 
zarak, kendisin Dandukof'la evlenııse , 
ne mUıaade ettiii takdirde konutlf"-olup olmadılı tamlmt eurette ııuıle endifelerl izale edecek mahiyette gör- Bu gazete diyor ki: 

ıal/tln IJ/JrlJUJVor. m.emektedir. Bu cephe, hadlıatın tazyiki altında 
B. Blum, ba füphelere fCSyle cevao Le Jour gazetesi, hUktlmetin ilk çökecektir. Ve hükumet, içtima.! kar-

Yeriyor: klnun bqlangıcmda mecliıte muva.f- gaşalıklanna ve bUtçe müva.zeneeizll-
B,_r B~ ceplıulnln ıll/(Uf fakiyetaizllğe ufnyacağını, çUnkU B. ğ"ne nihayet vermeğe umetmiyecek 

lr.rloa1anntlan blrl, hlJkl;fMte olan ltl Chautempı'ın mUdafaanameıinin o- olursa bu çökme, pek yıı.kmda vuku 
-•~aJc ı bulacaktır. ....ıına gm UMlllÇ" o urta yapılacak nun lyan ve meb'uıan meclhılerinde-

,.,,, JJWCu.I lnhederek hlikllmranlık ki dostlarını ikna edebileceğinden PARISTE ÇARPIŞMALAR 
Aıaikının llahlbl olt111 mıtmlekeÜJ miJro eUphe edilmekte oldufunu yazmakta- Paris, 19 (A.A.) - Dün bir lokan-
_, ~Wfr. dır. tada slyasf parti mensuptan arasında 

CEPHE JNHILAL EDEflSE... L'Ami de Peuple, Hnlkçılar cephe- bir çarpıtma <>lmuı ve yedi kişi yara -
B. mum, bundan $0Dra komünist sinin parlamentonun bir ademi itimat lanmıştır. 

Genç kız, babasının bu hareketinden 
ıon derece müteessir oluyor ve açlık 

ırevine başlıyor. 

Babası, kızının bu vaziyeti karıısın
da Sofyanın en meıhur doktorlarını ça
ğmyor ve onu sun't §Ckilde beslemeğe, 
kanına gıda aıılama!a başlıyor. 

Genç, kts, bu teşebbUsUnde mağ -
letp olduğunu görerek başka bir şeye 
baş vuru1•or. 

O günlerde tiyatrolardan birinde gör 
dUğU bir piyeıte §Öyle blr sahne var -

dır: Bir prenses, kendisini seven şöval -

ğa baıhyacağmı ıCSylUyor. , 
Aradan elinler geçiyor. Babası e'l ,t 

veli inat ediyorsa da bir milddet ı~ 
geçmez kızın arzusuna muvafakat g 
teriyor. p 

Ni~ayet ktz konuımağa bathyor . 
kat, bu sefer sevgilisi ortada yok 1 ~ , 

Genç kı:ı, ''ıükiıt'' devresinde rrı.'·,İ' 
tuplaşma~ı da ihmal etmiş ve se''S11.~ , 
nin kendisini bekliye:tğini zannetrrı• 
tir. 
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y . Açıkf!Öz dolandırıcı ( 
alnız Bulgarıstanla Yugoslavya ara- Alt d dolan-
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sında fark var: Birisinde hakim unsur d 
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yolunda olacak değişmeler ıç.n 

Delegelerim·z dün Sivi 
lingrad' a haıreket ettHe 

Balkanlarda umumiyetle gjyasi par- il' Jra (ffi3ffilŞ 
ti mücadelesi çok kuvvetlidir. Tabii o
larak Srrplar bu kaideninin haricinde de
ğildir. Sırplarda particilik gayretinin 
ne derecelerde ileri gitiğini anlamak i
çin şu hadiseyi göz önüne getirmek ki
fi gelir: 

1914 senesinde idi. Büyük harbin a
teşleri her tarafta olduğu gibi Sırbistan 
hudutlarını da ateş ve kana buluyor -
du. Bir gün hudut boyunda bir kısım 
askerler ateş hattı arkasında bir istira
hat anından istifade ederek silahlarını 
koymuşlar, mataralarım da bir nokta
da yanyana dizmişlerdi. Neferler ellerine 
aldıkları küçUk kUçilk taş parçalarını 
sıra ile mataralara atıyorlardı. 

• 

Zagroptcn bir 1:.öşe 

Bu neferlerin mensup olduğu kıt'a 

kunınandanı yerlere dizilmiş otan ma
taralara bu suretle birer taş parçası a
tılmasına bir mana veremediği için işi 1 
tahkike lüzum gCSrmUş, neferlerden bl-
.rini çağırarak sormuştu: den sonradır ki şimdiki başvekil Stoya-

- Oğlum, orada öyle toplanarak dinoviç ış ba§ına gelmiştir. Ve iş başı-
Y.ptığınız ıey nedir?,, na geldikten sonra tamamen yeni uzlaş-

Demlşti. Nefer bu suale şu garip ce- ma siyasetini tatbike başlamııtır. Bu 
\>abı vermi§ti: sayede memleketteki ıiyaai mücadele 

ı heyecanı tedrici bir sükun devrine gir-
- ntihap oyunu oynuyoruz!,, mittir. 

Yugoslavyada yapılan intihaplarda 
h Bundan sonra yeni bir skoprina in -

er siyasi parti için ayrı bir intih•p ~ 
tihabı yapılırken tabii olarak Y evtiç 

&andığı konur. Herkes sandık başına 
kabinesinin tatbik ettiği intihabat ka -

geldiği zaman reyini elinde saklar, ay -
nunu değiştirilecek, yeni intihabattan 

n ayn her paTtlnin sandıfı üzerine e-
l . sonra maziye ait siyasi mücadeleler ta-
ıni uzatir, kendisinin tercih ettiği par-

tiye reyini verir. Fakat bunu hisaettir· mamile tasfiye edilmiş olacaktır. 
ınez. 1ıte böyle cephede ateı hattının _________ A_S_l_M __ u_s __ 
arkasında kısa bir istiharat zamanından 
istifade ederek matralanru yere dizen 
ve bunların her birini bir partinin rey 
sandığı farzederek kUçük taılarla rey 
tan neferler QYUn §eklinde olsun par

~:,.;ı;ı.; heyecanını yaşamaktan zevk alı
yorlardı. 

Bu bidise gunu iıbat eder ki Yu _ 
goslavyada görülen siyasi mücadele _ 
lcr bir nevi spor ihtiyacı §eklini •lmıı
trr. Bununla beraber bu mücadelelere 
silSh ve bomba vasıtaları nadir olarak 
kanşır, Bu noktada Bulgariıtanla Yu
goslavya arasında bUyilk bir fark var
dır. 

Yugoslavyada particilik bir nevi 
spor mücadelesi halini aldığı için bu -
tada be§ altı yıl evvel partilerin sayı • 
lt gittikçe çoğalmı§. çoğaldıkça da si -
net mtic:adelelerin §iddeti artmıgtır. 
~emle.ketin umum! milvaıeneıinin bo
tultnaar tehlikeleri baglamı§tır. Bun -
dan dolayı kral Aleksandır diktatörlük 
il~n etmeğe mecbur olmuıtur. 

KISA HABERLER 
D&rilllceze m&lQl olarak .kendisine mü _ 

racaat edenlerden bir çoğwıu basta olma _ 
dıklarm1 meydana çıkararak bunları mem _ 
lekeUerine gönderml§tir. 

• l:s8.lık ııyauan oır ay evveline nı.stıet _ 
le yüzde otuz ve kırk nlsbct1nde dU§mtl§ _ 
tUr. 

• Uman §kkcUne on btn Ura pey akcest 
vererek Liman Ho.nmı eatm almaya talip 
olan fakat bilAhare vnzgeçUat için pey ak _ 

çesl geri vcrllmlyen Ticaret odası tasfiye 
heyeti aleyhine btr dava açmıştı. Hukuk 
mahkemesi yakında bu mühim davanın rt.L 
yetine ba§lryacaktır. 

• Son on bet gtln içinde İnglltercye boL 
ca kU§Ycmi gönderilmiştir. 

• lmar bllrosu taro.fmdan b&Zirlanan oeh.. 
rin maketi r;ehlrclllk mUtehaasısma veril 
mlşt1r. BUronun mc.sa.lat §imdilik yalnız ma: 
ket üzerinde etUUer yapm.n.ğa inhll'lar et _ 
mlfUr. 

• Ycnl de!t.erdarhk kadroııunda münhal 
bulunmadığı için hariçten müracaat eden _ 
lerin talepleri kabul edilmemektedir. Diğer 
taraftan yeni defterdarlık t~kUAtı dolayısı 

le ınaıışlr memurken mll.8.§lan Ucrcte tahvil 
edilenlerden yfrmt sene}1 dolduran on kadar 
maliye mcmunı tckallde sevkolwımuştur. 

• 'OnJvcrsUc tallm taburu kumandruı1rğmn 
blnbafı Ferit tayın <ldilı:nl§Ur. 

• Maarif vckAletJ tara!uıdan stparl§ cdl _ 
len cazibe alcUnt yerinde görmek üzere ra.. 
eatbane mlldUrll Fatınıe muavini Kemal Al
manyaya gf trnlşlerdtr. 

Kral Aleksandnn 81UmUnden sonra 
iş başına geçen başvekil Y evtiç yeni bir 
•koı>çina intihap cttirmi§ti. Bu intiha
batta taraftarlannr kazandırabilmek i
Ç~n gayet ırkı bir jntihabat kanunu tat
bik etmişti. Şimdi başvekil olan Sto -
>'adinoviç o vakit bu tarzda bir intiha- --:-------------
ba taraftar olmamı§, fakat kendisi mü
cadeleci bir ıiyasf olmadıfı, daha ziya-

Geçmiş Kurun/ar 
d~ ınaliye işlerinde mütehasaıı bir tek- 20 Teşrinievvel 923 
~;•~c~ olarak tanındığı için namzetti - YUNANİSTANDAN Yüz BİN MU-
Uanı. ?h~amıştrr. Bundan dolayı meb' HACİR GELECEK 

ıntı ap edilmemiştir. Şimdiki Yu -
;:slavya kabln~ıi.~de nafia ~azın ve Heyet.i V~kile reisi Fethi Bey, pcr-
1 goslavya mlislumanlannın lıderi 0 _ §cm.be gllnfl imar encümeninde bC?.Ja
an (S h ) · · 'h b natta bulunarak, i8k<in mıntcıkalan-pa o ıse ıntı a atta beş bin rey 
aldığı h ld b' k nın tcsbit edildiğini, fakat bunmı ica-
~ a e mc uı çı amamı§, fakat 

l 
dece be§ yilz rey alan rakibi meb'us bında tadil edilebileceğini Bi5ylem~ ve 

0 ınu§tur! mübadele hcyetf.mizin sahide1oi mqıha-

Bu tarzda bir intihabatla bütUn ta- cirlerin naklini kabul ettiğini, şimdi 1 
tafta 1 yirmi bfo 11."i-.,<tinin geleceği ve mayısa 
k' r arını kazandırmak makaadını ta- ka<l.ar 1nmmt yi}z bine va,<tıl olacag~mı 
b~p eden Yevtiç'in fikri Yugoılavyada iUlve ctmi§tir. 
"Fır nevi (faşizm) ıiıtemi teıis etmekti. -----------------
,•kat rne10lekten yetigmiı bir diplomat 

;:an Y ev\iç şahsan böyle bir sistemi te
i~ kudretini haiz olmadıktan ba~ka bu 
y re §ekli Yugoslavyanın ıiyasi bün -

kl~•.ine de uygun değildi. Bunun irindir 
· ınfh ~ dı.. 1 abattan sonra skopçlna toplan • 
n gı zanıan Yevtiç'in partisi tarafından 
a01zet g·· t ·ı . ha os erı mıg ve o suretle inti -

BAKAYA VERGiLERi 
Belediyede ~ahşan aida th tahs;i

darlar şimdiye kadar ancak haliye 
tahsilatı yapıyorlardı, Bundan sonrn 
maaşlı tahsfldar1ar gibi bunların da 
bakaya kalnn tahsilatı yapmaları ka
rarlaşmıştır. 

Nihaqet bir tavan ara
sında yakalandı 

İstanbul esnafını altJ aydanberi do
landıran bir adam Em.niyet ikinci şu
be üçüncü kısım memurları tara!m
da.n yakala.nmı§tır. 

Şark DemiyoJ,arını satın almak • • 
ıçın 

Dün Ankaracta miiza kerelere başlandı 

Bu adamın ismi Cemal Süleyman
dır. Yüze yakm esnafın canını şöyle 
yakmıştır: 

Kelli felli, temiz pak giyinmiş bir 
adam bakkal dükkanlarına girerek 
kendisine ya itfaiye mUdUr muavini 
veya bir mliessese müdilrti süsU vere
rek mal almaktadır. Ekseriya 650 ku
ruş tutan malların hamal veya çırak 
vasıtasile daireye gönderilmesini tav
siye etmekte, bu arada daireden bü
tün bir on liralık verileceği için altı 
yüz elli kuru§Un Ustu olan Uç yUz elli 
kunı§Ull çırakla gönderilmesini bil
dirmektedir. Dolandırıcı daireye hita
ben bir de k!ğıt yazıp alt1I1J imzala
makta ve bunu da bakkala vermekte
dir. 

Dolandırıcı bundan sonra dükkln
dan çıkıp köşe b~ındn. çıkacak olan 
çırağı beklemektedir. Biraz sonra ar
kMında küfe ile çırak çıkmca temiz 
giyinmiş adam çırağın yolunu kese
rek bir yolunu bulup muhayyel daire
ye göndcr!len parayı alıp savuşmak
tadır. 

Cemal Silleymarun altı ay zarfında 
bu §ekilde dola.ndıncıhk yaptJğı ~ 

Şark dcmiryollarının Pityan (Eski ı 
Kuleliburgaz) dan baılıyan 33 kilomet
relik Franko - Helenik kumpanyasına 
alt hattında Lozan muahedesinin 107 
nci madesi ahk~mının tatbiki için ya -
kında Türk - Yunan ve Bulgar dele
geleri arasında milzakereler başlıyaca -
ğınr yazmıştık. 

Bu mUzakerelerin Bulgaristan ara -
zisi dahilindeki Sivilingrat'ta yapıtına -
ıına karar verilmiı ve dün gece aaat se
kiz buçukta kalka ntrenle Türk dele -
geelri hareket etmişlerdir. 

Heyet Şark dcmiryollan baş müfet
tişi Sal!haddin Kızrlta;ın başkanlığın -
da Devlet demiryollan hareket şefi Fer 
ruh ve mUhcndiı Senuhi, Şark demir -
yollan batmUfcttişlik sekreteri Hayri 
Tunçtan mürekkeptir. 

Yunan delegeleri heyete Pityan mev 
kilndc iltihak edeceklerdir. Sivllingrat 
müzakerelerinin bir günde bitmesi ve 
heyetitrifzin perşembe günü dönmesi 
muhtemeldir. 

Müzakerelerde esas olan noktalar 
bilhassa iki devlet arasında milnakalS.~ 

bıtaca tesbit edilml!if bulunmasına MECiDiYE KÖYÜNE DÖKÜLEN 
rağmen yaka.lanmuı milşkfil olmuş, ÇÖPLER 
evvelki gUn Maçkada nİ§8.lllı3ı Sallhe
nin evinde tavan arasında tutulmuş
tur. 

· Dola.ndıncı btltUn suçla.rmı itiraf 
etmiştir. Dolandırdığı kimselerin ba.
zılan §unlardır: 

Beşiktaşta bakkal Ma.lunut, Em1.. 
nönünde müskirat bayii Aleksandra, 
Beşiktaşta tütüncü Ali, Kasımpa§ada 
bakkal 1zrettin, Galatada Kapıiçinde 
Nesim, Samatyada Çınar bakkalı Dı
san, Beyoğlunda Ha.san ecza deposun 
da Nuri, Eminönünde yem.işçi Hristo, 
Galatada Ömer Lfltfi, Taksimde elek
trikçi Tanaş, Kadıköyde keresteel Fe
rit, KUçükpazarda sovancı Burhan 

I 

Beyoğlunda bakkal Avra.m, Alemda.r-

Çöplerin Mecidiyeköyüne dökülme· 
sine devam edilmektedir. Şişli ve ci
varında oturan lialkm bir mazbata ile 
Belediyeye baş vuracakları söylenmek 
tedir. 

VaJi ve Belediye reisi Muhiddin Us
tündağ çöp meselesi He çok yakından 
alfıkadar olmuş, temizlik şubesi mü
düründen dün izahat almıştır. 

Temizlik müdürü şikiyetlerin önü
nü kL<;a bir zaman zarfında alacağıni 
söylemiştir. 

Fennt bir şekllcle ~are bulunma7.'S:t 
çöpler eskl.-;i ribi yine denize dökülr
cektir. 

ta zuhur edecek ihtilafların hal şekill 
ıi etrafında olacaktır. 

ŞARK DEıl!IRYOLLARINJ SATI 
ALMAK iÇiN 

Şark demiryolları işletme imtiyazı 

nın hükQmetimiz tarafından satı 

alınma müzakereleri içln Ankaray 
geleceği yazılan murahhas heyeti b 
sabah gelmiştir. 

Heyet Şark demiryolları ikinci 
rektörü B. De\·ilin riyaseti a!lınd 
mösyö Ilnk He arkadaşından mıirek 

keptir. 
He)et şehriize gelir ge!mez Nnf'i 

,·ekftletine gitmiş \'e Nnria vekilinizi 
ynret rtmiştir. Bu göriişmc çok samı 
mf olmuştur. Bu arada esns müznke 
reler hakkında teati edilen görjşme 
lerde ıkl tarafın da büyük bir hüsn 
niyetle işe hnşladtl>ları görülmüştür 
Öğleden sonra tekrar vekfılettc bi 

görü me yapılmış ''e ilk milzakerele 
rin mt-vzuları te.sbit cdilmi~tir 

Yann müzakereler devnm olunaca 
tır. 

TOPKAPIDAKI FAKiRLERE. 
YARDIM 

Topl.:-apı yolı."l;ullarına yardım kuru 
mandan: 

~vremizin 300 yoksuluna -yardım 
isteğile bu yıl da Cumhuriyet hayra 
mı şerefine hazırlandık. Bu yardım 
yoksul, nm kardeşlerimizin çelimsi 
,·arlıklarına biraz güç ,·erebilmek için 
dir. Yoksul bir köşede ynpmaya ~alış
tığımız bu ufak yardım ancak hayır 
seven ~·urddaşların değerli yardımla
rile nrine J?elir ve büyüyebilir Her 
yıl olduğu gihi yardımlarını eksik et
miyenlerin yardımlarının yenilenme
~inl dileriz. l\fiiracaat yeri Topkapı 
l'ukarapcn·er müe ·sesesi Ye 20~>85 nu
maralı telefondur. 

da bakkal KAzım, Kadıköyde Nuri, ELEKTRICJN KiLOVATI ON 
kahveci Muharrem, Taksimde tütün. PARA UCÜZLADI EKMEK NRHI 
cU Hüseyin, Galatada sucu Talruhi, nelediye narh komisyonu toplanmış, 
Taksimde rl.nyat deposunda Daca, E- Elektrik tarife komisyonu toplan- francala fiyatını on bec; kuruştan on 
minönünde tiltüncU Hatice, Eminö- mış, elektrik fiyatında on para ten· dört huçuğa indirmiş. birinci nevi ek· 
nUnde börekçi Faik, Kuınkapıda bak- ziJat yapmıştır. meğin flyntını on dört kuruş on para 
kal Şevket. Elel,trik kilovatı bu suretle on dört da, ikinci ekmem rlokuz bucuk ku-

Cemalettlnin yüzden faz.la esnafı kuruş on paraya inmiştir· ruşta ibka etmiştir. ~ 
dolandırdığı anlo.eılmaktadır. -----------------------------

Bir komünistlik 
davasının duruşma&ı 
Ömer oğlu Remzi, Ah.met oğlu Fev

zi, Ni.za.mcttin oğlu Vahit aleyhlerin
ki komUnistlik davasına ait duru§mı
ya, İstanbul ağırceza hakyerlnde dtin 
devam edilmiştir. Duruşma, kapalı 
celsede sürmilşttir. 

iT ALYA AT AŞEMILiTERI 
DEGIŞTJ 

İtalyanın Ankara elçiliği ata§emi
literi olup 6 senedir Türkiyede bulu
nan kolonel Mannermi aym yirmi bi
rinde ttnlyaya dönecektir. 

Yerine kolonel Baglfone tayin edil
miştir. Yeni İtalyan a.t~IJiteri har 
bi umumiye topçu zabiti olarak işti
rak etmiştir. 

MASLAK YOLUNDA KAZA. 
LARIN ONONE GEÇMEK iÇiN 

Belediye Mnslak yolunda kazaları 

önlemek için yolu beyaz bir çizgi ile 
ayırmeyn karar vermiştir, bir~ cdilmiı olan meb'usların ekseriyeti 

na ;nbire kendi aleyhine dönmilıtür. 
fın~ ece hUkOmet kendi partisi tara -

an dü•Urü1m·· t•• ı :ıı uş ur. 
§tc Yevtiç'in bu tarzda dü§mcsin -

Re1~dlye rels1IJ:ri tnrafından dün 
bütün şube1ere yeni bir yayım göndl·· 
rflmiş 93!l senesi bakaya nrgisinin 
iki av zarfında toplanması bildiril· 
miştir. 

Nakil rnsımlıırı giderken bu çizgi
nin sağını, gelirken olunu takip ede
ceklerdir. nu ~eldlde ~arpışmalarınl 
önüne ııc~ilmiş olacaktır 

- Pardon, Bayım: Verdiğini:: para sahte. 
- Elbet sahte ol4cak: Yediğim yemek de yalancı dolma idi ..• 



Klltiir ifleri 

ikinci kadrolar da 
gönderildi 

Bir lngiJiz mebusu diqor ki: \ 

KISKANDIRMA! Oturdukları semte mek
tepleri uzak muallimler 

yakına alınıyor 

''Yakında tam manasile 
silahlanmış olacağız. ,, 

dine bağlıyabileceğini daire şefi Ba-y 

1 
Cemalle görüşüyordu. 

Resmi okulların ikinci kadroları 

~azırlanarak dün akşam Ankaraya 
gönderilmi§tir. Bu kadroda sıhhi se
beplerle ve oturdukları semte göre 
uzak okulda ders veren öğretmenle

rin nakli hususundaki müracaatları 

dikkate alınmıştır. Bütün yapılaı 

nakiller öğretmenlerin dilekleri üze
rine yapılmıştır. 

"0 kadar kuvvetli olacağız ki müs
temleke işini konuşabileceğiz.,, 

' 

İşten henüz çıkmıştılar. 
Bay Cemal çocuklanna fondan al - 1 

mak üzere yokuşun üst başındaki meş ~1J 

ğı düşünüyor, Berrin ise, onun 50 ye t ~ 

yaklaşmı§ yaşının verdiği tecrübeden 
ayak üstü istifadeye çalışıyordu: 

- Ah ne yapayrm, bana bir akıl öğ- ""' 
retin. Onu kıskandırmak en iyi yoldur 
sanının. Bir kere içerisine kurt düşse, 
.tşte yetişir ... Ertesi gün benimle bera-
berdir. l 

- Fakat kızım. Kıskançlık uyandır- 1 
mağa çalışmanın türlü tehlikesi var - 1 
dır. Bazan kapılır, esas sevgilini unu -~· 
tursun. 

- İmkanı mr var. Ben Gündüzü deli 
gibi seviyorum. ~ 

- Nice deli gibi aşklar görülmüş 
tür. 

l Eerin daire şefinden ayrılınca 

Diğer taraf tan öğretmenlerin yenı 
durumları tesbit edilmeden maaş bor
drolarının hazırlanması bütün okul
lara bildirilmiştir. 

Yabancı ve azlık 
kadro tarı 

Şehrimizin yabancı ve azlık okul
larına ait kadro kültür direktörlüğü 
tarafından hazırlanarak tasdik edil
mek üzere dün Ankaraya gönderil
miştir. 

Kadroyu baş ispektcr Şevki gö
türmüştür. Şevki Bakanlığa kadro 
etrafında izahat verecektir. 

- Benimki onlara benzemez. 
- Daima böyle söylerler. 
- Ne de olsa ben şimdi Gündüz'ün 

aıkıru biliyorum. O, beni öyle işgal et
mi§, gözlerimi öyle kapamıştır ki bat -
ka bir ıey göremiyorum. Ondan bir 
gün aynlsam bile, uzun müddet bir şey 
garemiyeceğime eminim. Değil ki şim
di göreyim. Ben körum anlıyor musun? 

- GUndüzl Sana nasıl yemin ede - Cu1"u1iyet bayramında 
yim? En çok neye inanırsın? Sana se- mektep/erde konferan/ar 
ni inandırmak için, en önce, en çok inan · [ k 

- Dur canım. O kadar heyecan -
lanma; ilzme kendini ... Her şeyin bir 
çaresi bulunur. 

- Nasıl, alıp başınu dağlara mı ka-
çayım? 

- Eski bir usul. 
- Öleyim mi? 
- Erken değil mi? 

dığın gey üzerine ant içeyim. fJeT l ece 
Ve Berrin daire şefi Cemalle nasd, 

niçin ve ne kadar zaman, ne gibi şey
ler konuştuğunu, taşı bile dile getirece
ği iddia olunacak bir yanık ifade ile an
lattı. Gündüz'ün yüzündeki durgunluk 
yavaş yavaş silinmeğe ve gözleri ay -
dınlanmağa başlamıştı.. Elini bir tak -
rip Berrin'in eline yaklaştırarak onun 
parmaklannı sıktı. 

Cumuriyet bayramı bu yıl her yıl
dan daha fazla tezahüratla kutlulana
caktrr. Bu yrl bayramın 14. üncü yrl
dönümüdür. 

Kültür direktörlüğü bütün okulla
ra yolladığı bir ta.mimde Cumuriyet 
bayramı haftası içerisinde öğretmen
lerin talebeye konferanslar vermele
rini ders mevzularının hep Cumuriyet 
ve inkılap çevresi içerisinde olmalan
nı bildirmiştir. 

Ingilterenin "Milli Muhafazakir,, 
meb'uslarından Sir Arnold Vilson, 
Daily Express gazetesine lngilterenin 
behemehal kendi başına bir siyaset 
takip edip ittifaklara girmesini terviç 
eden bir makale yazmıştır ve ezcümle 
diyor ki: 

"On sene evvel Lokarno muahede
sine taraftardım. Bu kelime Avrupa
nın eski dilşmanlan arasında serbest
çe anlaşmak manasına geliyor ve bu
nun tehlikesi ehemmiyetsiz görünü
yordu. Çünkü 1926 senesinden sonra 
mücadele kuvvetlerimizi eksiltiyor
duk. Daha da eksiltmemiz için propa
gandalar yapılıyordu. 

1934 de Avrupada seyahate başla
dım. Gördüklerimden şu kanaate var
dım ki Hitler, Mussolini gibi mevkiini 
muhafaza edecek, gerek Almanya, ge
rek İtalya kendi adetleri nisbetinde 
bir nüfuz sahibi olacaktı. 1914 teki 
kadar yahut daha büyük bir kuvvet 
teşkil edeceklerdi. Bu arada Versay 
muahedesinin de ölü bir hale geldiği
ni gördüm. 

Son hadiseler vaziyetin değiştiğini 
gösteriyor ... 

Devletler arasında gru.,plaşmalar 
ve ittifaklar aynen kadril dansmdn 
olduğu gibi zamanla değişiyor. Bu 
dansta çiftler vakit vakit değişir, bu
nun sebebini hariçten seyredenler bil
mez, ve tahmin edemez. 

Biz, elbette ki alakasını tamamen 
kesmiş müşahitler vaziyetine gireme
yiz, biz Avrupanın bir parçasıyız. E
ğer Avrupa düşerse, biz de düşeriz. 

Ve bize yardım edecek kimse bulun
maz. 

Biz medeniyeti Avnıpadan çıkarı
yoruz. 

Fakat herhangi muayyen bir gru
pa bağlanıp taahhüt altına girmeme
liyiz. Yakında tam manasile silahlan
mış ve kuvvetli olacağız. O kadar kuv 
vctli olacağız ki Versay muahedesinin 
dikenli maddelerinden biri olan müs
temleke işini bile, mecburiyet altında 
hareket ettiğimizi hissetmeden müza
kere edeceğ:z. 

Fransa ve Almanya, bizim sulhu 
muhafazaya yardımımızı bekliyorlar. 
Eğer kuvvetli olursak bu işi yapabi
liriz. Başka türlü asla. 

Hariçteki milliyetperver1 ;·~ en kork 
mamalıyız. Milliyetperverlik birleşti

rici bir kuvvettir. İnsaniyet gençtir. 
Biz de genciz. Dünya yeni şartlarla 

karşTl~mak iizere değişiyor, biz de 
değişmeliyiz. 

Biz vatanperverlikten mahrum de
ğiliz. Memleketimizi severiz. Çünkil 
birbirimizi severiz. Bizim ecdadımız 
bu memleketi meydana koydu. Aldığı
mızdan daha iyi bir vaziyette bu mem
leketi çocuklarımıza bırakacağız. 

Kendi milletimizin diğer milletler
den üaha iyi olduğu kanaatini besle
miyoruz. Fakat ilk vazifemiz, kendi 
halkımıza karşıdır. 'İngilterenin top
rağı bize azizdir. Fakat bemşerileri
mizin sözleri ve yüzleri daha azizdir. 
Biz bu topraklara onlarla besilendik, 
büyütiildük. Bir gUn gene küllerimiz 
bu topraklara avdet edecek.,. 

- Yoksa OlUl mu .. ? 

- Sus, böyle şeyler söyleme. Bir 'de 

Biribirini itip kakarak geçen yol -
culann arasında onun saadetle dolınu§ 
yüzüne bakmak ve gözlerini bir tahza 
olsun onun yüzünde dinlendirmek fır

satını buldu. 
evditinden bahseğjyor.a.ı.ml.-=~~- c"-• \-~..----~o-"'"""''--"~-....... .__ ""'· "-

Hukuk Fakültesinde 
yapılacak imtihan 

Üniversite Hukuk f~tesinin dört 
yıl& ~ıka.nlm.asl dolayıSile -20 ~mu-. 

Spor Hakemleri 
.. t ;s 

- Ah deli gibiyim. Ondan aynlmak, Hiş eseri sezdiler. Döndükleri zaman, a
onu unutmak için bir şeyler yapabilmek deta bir polis önünde kaçarcasına sür' 
iktidarında imişim gibi görünüyorum atle yürüyen bi radanun kendilerine 
değil mi? Bayım ... Beni ona yaklaş - doğru, yaya kaldırımı boyunca geldiği· 

tıracak bir tedbir lazım, ne yapayım? ve clile bir takım i§aretler yaptığı 

sanide 3 üncü sınıf talebesi için ye
nlden bir imtihan yapılacağını ve bu 
imtihanda kazanamıyanlarm yeni far 
kült.e programına göre ders görecek
lerini yazmıştık. 

Her hafta toplanarak 
ve idman talimleri 

konuşacaklar 
yapacaklar 

Berrin'in daire şefi Bay Cemal, §Cip- görülüyordu. Bu münasebetle üniversitede top- Dün İdman birlikleri federasyonu 
kasını geriye iterek şakağını kaşıdı. 

Ve: 

- Hımm ... diye bir ses çıkardı. 

Sonra: 

- Be.''· dedi. Sana yarın bir cevap 
getirsem olum mu? Her şeyi derinden 
derine düşünüp halletmek daha iyidir. 
Hem derinlere gittikçe, belki bir şey 
buluruz. 

- Kuzum Bay Cemal. Unutma .. 

Berrin daire şefi Cemalden ay -
nldı. Sokaklardan birini daha dönme
mişti ki, kar§ISına Gündüz çıktı. 

'Berrin küçük dilini yutacaktı. 

- Ah sen misin? 
- Kimdi yanındaki? 
- Bizim şirketin daire ..• 
- Berrin ,her şeye tahammül ede-

rim. Fakat benim yüzüme beni sevi -
yormuş gibi görünerek hele bir ihti -
yar adamla bana ihanet etmene daya -
namam. Seni on dakikadanbcri takip e
diyorum. 

- Fakat Gilndüz, ben onunla .. . 
- Bırak, bırak bu efsaneleri ... Be -

nim, seni o samimiyet halinde görmem 
kafidir. Neydi o hararet. Hemen yolda 
diz çöküp kendisine ilanı aşk edecek -
~n. 

- Gilndüz! 
- Berrin! .. Niçin bunu yaptın? Bi -

raz daha bekliyemez miydin? Ben se -
ni en büyük imtihanundan geçiriyor -
dum. Kadınlar neden bu kadar sebat -
11z oluyorlar. Belki ben ve sen, hakika
ten hayatta beraber olmağa Hiyık iki 
insandık, Fakat bundan ancak yarım 

at evveline kadar kim bilir. Belki da
a evvelden de bu vaziyet vardı ... Bana 

müsaade et! 
Berrin, Gündüz'ün koluna deli gibi 

aanldı: 

- Nereye? 
Bunu o kadar yüksek sesle söyle -

mişti ki, yanı başından geçenler bile 
biraz bakındılar. Berrin devam ediyor -

Akşam karaltıları çökmekte olması
na rağmen Berrin, daire şefi Cemali ta
nıdı. Cemal: 

- Buldum, diyordu. Buldum. Tam 
şekerci dükkanının önüne geldiğim za
man fikrime doğdu. Seni · üzmemek 
için, heı zaman gittiğin bu yolda sana 
rastlarım ümidile ko§Clrak geldim ... Bi
liyor musun ne yapacaksın Berrin? 

Berrin, Cemali omuzundan çekerek: 

- Hacet kalmadı Bay Cemal, dedi. 
Atı alan Üsküdan çoktan geçti .. 

- Ne demek? 
Berrin Cemali Gündüze tanışma -

rak: 
- İşte Gündüz, dedi. Senin iyi kalp-. 

1i rakibin! 

Beraberce geriye doğru yürürlerken 
Gündüz gülümseyerek: 

lanan f akillte profesörler meclisi im- toplanarak hakemlik yapacak a.rka
tihan şekillleri etrafında konuşmağa da.~larm tayini meselesile uğr~mış-
başlamıştır. İmtihana (200) ka.dar ta tır. · 
lebe girecektir. Alman karara göre hakemlik ya-

Diğer taraftan yeni fakülte ders pacak olanlar milli takım antrenörü 
müfredat programını profesörler ku- nün nezareti altında. hafta bir kere 
rumu hazırlıya.rak Bakanlığa gönder- pazartesi günleri, toplanarak, hakem
miştir. lik bürosunda tetkik meseleleri görü

Bakanlık program üzerinde incele-- şeceklerdir. 
meler yaparak neticeyi yakında Üni- • Hakemler, perşembe günleri de ka-
versite rektörlüğüne bildirecektir. palı salonda veya stadyomda vücut 

idmanları yapacaklardır. Bu idman 
talimlerinde antrenör bizzat buluna
caktır. 

FRANSIZ SEFiRi ôBORGON 
ANKARAYA GiDiYOR 

Bu idmanlara devam edenlere ha
Evvelki gün şehrimize gelmiş olan kemlik hakkı verilecektir. 

Fransız sefiri B. Ponso, yarından son- İlk idman talimleri önümüzdeki per 
ra Ankaraya gidecektir. şembe gUnü saat 15 de Taksim stad-
B. Ponso iki devleti alakadar eden me yomunda yapılacaktır. 

seleler iizerindc hükumetirnizle temas Yeni hakem heyeti ba.ııkanlığma 
edecektir. Kendisinin Cumuriyet bay- Sadi, azalıklara da B. Ziya ile B. Ab-

- Ancak, dedi, tyı' kalbinin meziye- ................ kada uh kkak surette An ............... _ r m a • dullah seçilmiştir. 
tini isbat için sana ne gibi bir tedbir karada. kalacağı tahmin ediliyor. ---------------
tavsiye etmek üzere olduğunu da an - Cumuriyet bayramı merasiminde IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiuatrosu 
lamalıyız? bulunmak iizere İngiltere sefiri Sir 

Cemal hararetle: Persi Loren de hafta sonuna doğru 
- Vallahi, hiç bir tedbir almama - Londradan gelerek Ankaraya gide-

sıru ve yalnız sizi beklemesini söyliye- cektir. Tepebaşr dram . 
cektim. Bugünlerde Sovyet sefiri B. Kara- kısmı 

Berrin tatlı tatlı: hanın seyahatinden dönmesi bekleni- Bu akşam saat 
- Zaten başka bir şey yapmış de - yor. 20 de 

ğilim. Şehrimizde bulunan ecnebi devlet BiR KADININ 
Gündüz ciddiyetle: mümessillerinden bazıları Ankaraya IIAY ATI 

- Yapacak da değildin. gitmeğe başlamışlardır. 

tlçü birden bir otomobille, birer FENEUSIZ BlR BISlKLETIHTTYAR TEPEBAŞICINAYETl DAVASI 
duble bira içmek üzere bir birahaneye BiR KODINI YARALADJ 
gittiler. 

Hl km et MUnlr 

TAVZiH 
1 

Takas suistimal meselesinde ismim 
karıştığını gazetelerde okudum. nuj 
meselede f';oyadı müşabehetinden baş· 
im bir alakam olmadığını ve makama
h resmiyeye de müracaat eylediğimi 
ilfın iderim. 

BeJ oğlu. Taksim H risovcrgi Apart. 
No. 5 lsak oğlu Miltiyadı Nomidi. 

Geçenlerde Tepebaşında karısı Fa t 
Heybcliadada İsmet İnönü eadde-

mayı öldüren, karısının yanında rastla 
sinde 62 numaralı evde oturan Rıfkı dığı arkadaşı Yunusu yarahyan sabık 
kaptanın kızı NecHi evvelki akşam sa- otobüs şoförü İzzet Çakırın duruşması 
at on yedide fenersiz zili ve beni bo- na, İstanbul ağırceza hakyerinde dür. 
zuk bir bisikletle adada gezerken 40 devam edilmiştir. Duruşma, kapalı 
yaşında bir rum kadınına çarparak celsede sürmüştür. 
yere düşürmüştür. Kadın muhtelif =====-============ 
yerlerinden yaralanmış, ağzından faz- Suadın akrabasından Tarık, Suadın 
la kan geldiğinden lstanbula geçirile- rnotosikletile Aksaraydan geçerken 
rek hastahaneye yatırılmıştır. motosiklet devrilmiş; Tarık düşerek 

MOTOSiKLETTEN DtJ,'}TtJ - muhtelü yerlerinden yaralanarak has 
Bakırköy maliye şubesi baş memuru tahaneye kaldırılmı§tır. 

80 pehlivan 
Cumuriqet baqramında 
Stad9umda giirt:şect:k 

lstanbul Halkevi tarafından tertip 
edilen profesyonel güreş müsabakala
rının hazırlıkları ilerlemektedir. 

Pehlivanlar yarından itibarerı gel
meğe başlıyacaklardır. Meşhur TUrk 
pehlivanlarından ba.cıka Sırbistandan 

üç Bulgaristandan da iki Türk pehli
vanı geelcektir. 

Ayın 29 zunda başlıyacak olan mU
sabakalar dört gün sürecek, bin ura 
para mük8.fatı dağıtılacaklır. Dört 
gün zarfında seksen kadar pehlivan 
güreşecektir. 

Taksim stadyomunda güreş yeri
nin hazırlıkları bir haftaya kadat 
başhyacaktır. 

Halkevi fiyatları 25-50 kuruş bir 
lira ve iki lira olarak tesbit etmi§tir· 

Macar pehlivanı 
Kara Ali ile 
güreşmek istiqor 
Yanos Fzaya ismindeki Macar peb

livanının şehrimize geldiğini babet 
vermiştik. Macar pehlivanı Kara .Ali 
ile bir maç yapmak için teşebbüsler
de bulunmuştur. Yapılmasına ka.r31' 
Yerildiği zaman maç ya stadyorndaı 
yahutta Surp Agoptaki sirkte yapıla' 
caktır. 

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 
Kış operetlerine 

başlıyor 

SEYEJ<. 

Büyük operet 
3 perde 

Milzik Seyfettin - Sezai .ABaf 



5 - KURUN 20 tLKTEŞRIN 1936~ 

işaretler 1 ' Rokfeller Nasıl Milyarder Oldu '1 
················-··-·· .. ······ .... ·--······-············- .... . .. ---········-·············-· ---· 1 ' 

Tenkit ve gönül Meşhur milqarderin bir sözü: Bana 
eğlendirme k k b d 

Münekkitil .. anaı aJamıara- zev .veren le ir şeq var ır: 
ltncla yaptıklan if bakımından ,-.r b • l h b / 
=~:;~a v'::::~~ecekleri birçok '-'e e gıren para arın esa ı . . 
ı.::iinekkit nasıl bir oanatlr&r ;.. ÖÜny;;;~-;;bü;ük-petrolcusu, pet;~i··;~ı;;·~·~·;···ı;;i·~· .. i~in 
ter~anatkar nemi bir münekit q. Çinde milyonlarca petrol lambasını bedava dağıtmış 

Sanatkara .oraanu •İze bQfka 
tiirlü ıöyliyecek, münekkicle sor
•anız yine btı§ka türlü cevap vere· 
Cektir. 

Münekkidi ne •anatkarın gözü. 
le tetkik e~mek, ne ele sanatkarı 
•ade münekkidin gözile tanımak 
istemem. Çünkü ikiai ele bizi alda 
hr. 

Münekkide sanatktinn gözile 
baktığınız zaman, o, her ıeyden 
0nce ruhundaki kukançlık atqi ile 
Yanan bir adamdır. içindeki cteıle 
her güzel ıeyi tatu§turmak ister. 

Yahut o, bir yayım evinin nü
'nııneler getiren, eserlerini methü 
•ena etmeğe menmr olan adamdır. 
llir nevi edebiyat avakatı. 

Sanatkara münekkidin gözilP. 
i>akhğınu zaman manzara ıuclur: 

Münekkit bir babadır, hayırper· 
"er bir mnat hamiaidir. 

Sanat bahçe.inde bir bahçıvan 
Iİbi ueı-lerin dikkatle, itina ile 
hazırlanmaaına hizmet eder. 

Ne aanatkarı münekkidin, ne ele 
"1iinekkidi aanatkarın gözile tanı
'nayalun. 

Bugün Amerikıadan bahaeffiren iki 
mühim hadise var: Biri,, Amerikada 
yaJcında başlıyaoak olan cumur reisi 
seçimleri; diğeri de, Amerikanın me§· 
hur "Hürriyet heykeli,, nin yü,z ellin
ci yı?dönümü. 

Bu münasebetle Fra.MıZOO "Paris· 
Soir,, gazetesi lngil.iz d.etilet adamı 
(Vinston Çörçil) in bir makale8ini 
neşrediyor. Eski fngiliz ~rı buma
kıcile8inde A merikıanın en ihtiyar ve 
en zengin adamı (RokfelUir) in haya
tını oo şahsiyetini anlatıyor. 

Zengin olınağı zengin olmak için 
istemek alelade bir emeldir. Eğer 

(Con Davison RokfeIJer) in mahiyeti 
yalnız iki milyar dolarlık bir servet 
elde etmekten ibaret olsaydı kendisi
ne büyük bir adam ünvanı verileme1.
di. 

Rokfeller'in ismi millete bilyük 
yardmıcı olan adamların arasında sa
yılmağa layıktır. Rokf eller'in bUyUk
lüğünü kabul etrniyenler onun bir gün 
şöyle dediğini söylüyorlar: 

"- Siz kitaplardan ?.evk alryorsu
nuz. Buna ?.evk veren bir tek şey var
dır: Cebime giren paralann hesabı ... ,, 

Bu belki doğrudur, belki yanlıştır. 
Çünkü Rokfeller iWerinde söylenmiş 

birçok şeyler vardır. Sonra onun boş 
yere para dağrttrğmı da söylerler. Bun 
lar, Standard Oil kumpanyasnıı ku-

.ır. • • ran adamın karakterini anlıya.mıyan-

Miinekkiclin kıymeti, kavveti lardır. PURITENLER 

)Qrahcı ve bahncı töhreti tenki· RokfeIJer, ana cihetinden, Püriten
'1in bir aaeJe içinde temaili bir lere mensuptur. Püritenler birinci 

~ol sahibi olmanndan ileri gelir. Şarl'e kargı harbederlerken yalnız par 
il halde münekkit bir devir ecle- lA.mentoyu ve Allahı müdafaa etmi-

bi" t • • el b" el • h k l yorlar, ayni zamanda para kazanmak ,,a t ıçın e ır evnn ü üm eri-
l'li kendi Jtttnrttnda teksil eder. haklannı da korumak istiyorlardı. 

:s-- Amerikaya geçen Püritenler de bu 
Qc/arn olmak itibarile bir değerdir. vasıflarmı muhafaza ettiler: Rokfel-
Oeurini temail eden münekkit bu ler'in bir ilahi defteri olduğu gibi bir 
~akımdan aanat üzerinde tairli de gelir gider hesabını tuttuğu defter 
olur. vardı. 

F İşte; Rokfeller'in iyiliksever tabi-
akat bir devri, bir zümreyi atile iş adamı hüviyeti 0 zamandan-

~~ etmek her §eyden önce bir başla.maktadır. 
it evir, yahut bir zümre tarafından iŞ HAY ATINDAKi iNKILAP 
.,:;,"qf edil'"§ bir takım aiıtemler Rokfeller iş hayatındaki tekniği 
d lıınrnak gerektir. Bu kaidelerin mı•• ••••wı•••ımnııuıınwuwwwıaıı "'* 
tr'ftraa ~ıkan münekkit .iatemi ha- kendi aempatilerini, antipatilerin; 
'1cttır. Böyle .istemleı- kurulduğa ortaya atar· Onunki tenkit değil, 
~an onun bekçiliğini yapanlar bir gönül eğlendirme ifi olur. Gö
~aten yarahcı, ve batıncı te· nül eğlendirme, adam çekiftirme 

lirler Yapmıflarclır· ile tenkit araaıncla /illerle kutlar, 

llir d • b' ·· • .-!J . evn, ır zumreyı temııu et-
::!en münekkit gayet tabii olarak 

1 efrika No. 94 

- »edir? 
'ttıa - Diğer yolcularla birlikte Berga
~01' Sardo Efese gideceğiz.. Bir daha 
Jeti u:uz Ya düşer, ya düşmez. Bu yer-

l> erhalde görmeliyiz. 
!•la~~la hemen kocasının sözünü kar· 

- l:l l\do]f en çok yorgunum doğrusu, 
Çırrna" Sen git kuzum, bu fırsatı ka
ha8t ·· Fakat ben yorgunum. Hatta 
~- ıt'biyinı. Burada, üç gün, kendi 

ıze dönd" · - s· u . 
tarnıa ızde progranıı bırakın! Prog· 
lılar ~§arnaktan usandım artık .. Şark 
~İbi :ı~~ Yani eski Şarklılar gibi, sizin 
dcği) ~~· YClşanıak istiyorum. Daha iyi 
tıı.. Aklımıza ne eserse onu yapa-

.\do]f _ z çoktan razı olmuştu. Kansına: 
aten ıen tarihi eserleri sevmez-

gece ile gündüz araaınclaki kadar 
lark vardır. 

S•drl Ertem 

sin 1 Mademki gitmek istemiyorsun, 
kal ... Fakat beni mazur görünıün. Ya
bancı yerde d<."Jilsin ! .. 

Diyor, Azize bakarak soruyordu: 
Öyle değil mi?. 

Güler genç ve kanlı ve canlı kadının 
sözlerile hareketlerine istemeksizin dik 
katle bakıyor, oradan kalkıp gitmek is
tediği halde gidemiyordu. 

Aziz bunu seziyor ve eskisine göre 
vücutça ağırla~tı ğ"ı halde ruhca hafifle· 
diği besbelli olan bu Alman kadınından 
hoşlanmamasına rağmen uysal ve nazik 
davranıyordu. 

Zaten böyle yapmak lazım değil miy
di ? 

Adolf saatine baktı: 

- Vakit geliyor. Ben gideyim. 
Diyerek ayağa kalktı. 

Rokfeller torunlmile 

değiştirmiş olan bir adamdır. Dünya 
petrol istihsalinde onun koyduğu kon
trol usulü sanayide bugün kullanılan 
"büyük mikyasta. teşkilat p18.nlannm,, 
şüphesiz ki ilkidir. • 

Rokfeller Pensilvanyadaki petrol 
mmtakasma ilk geldiği zaman orada 

Ezine Hukuk Hakim
liğinden: 

Ezine Kara.dağ köyünden Zeynep 
tarafından Bayramiç dağ Ahmetçe 
köyünden kocası marangoz Ahmet 
aleyhine açtığı davasında: Kocanın 
gıyabında davacının gösterdiği şahit

Jer dinlenmiş ve koca hakkında. gıyap 
kararı verilmekle usulün 402-405 ci 
maddeleri gereğine beş gün içinde iti
raz etmesi ve 23.10.936 cuma günü 
saat 14 de gelmezse muhakemeye ka
bul olunamıyarak yapılan muamelele
rin muteber sayılacağı illnen tebliğ 
olunur. "2312,. 

Beşiktaş lkVwi Sulh Hıücuk Hd
kimliği?ıden: 

Müteveffa HaCJ Sabrinin küçük 
oğlu Beşiktaşta Valde çeşmesinde 
Armegan sokak 1 sayılı hanede otu
ran Hatife amcası Kanlıca.da Çubuk
lu caddesinde 13 sayılı hanede oturan 
Ahmet lzz.etin vasi tayin edilmiş ol
duğu alakadaranca malum olmak iize
re ilin olunur. 

(V. No. 18716) 

• 
Aziz onu 1.zmire kadar götürecek 

oldu. 
Pavla: 
- Siz yorulmayın. Şoför götUrtiT 

onu. Zaten alıtkmdır. 
Dedi. 
Öüler bu sözleri biraz: hayretle kar· 

§ıladı. 

Adolf Azize dön dil: 
- Kalınız 1 Kamn doğru söyliyor. 
Remzi bey araya girdi: 
- Ben götürüriim. 
Cüler ayağa kalktı: 
- Bu iş bana düşer. 
Diyerek çıktı. Birkaç dakika sonra 

kapmm önünde ve otomobilinin direk
siyonunda bulunuyordu. 

Pavlanın kocasını alarak İzmir yo· 
]unda uzakla§tL 

Remzi bey: 
- Niçin bu işi ona bıraktın? 
Der gibi oğluna baktı. Aziz buna 

kestirme bir cevap buldu: 
- Alafrangada adet böyledir. Cüler 

pek iyi biliyor ve bildiğini yaptı. Öün 
güzel geçiyordu. 

Pavla evin bahçesini, odalarını gez
diği, hele balkona çıktığı zaman Azizin 
koluna girerek sokulmuş: 

- Ne güzel bir yuva ... 

bir yağma hayatı buldu: Önüne gelen 
yeri kazıp petrol çıkanyor ve satıp 

parasını bir gecede, revkinde saf asın
da yiyordu. Adeta petrol kadar viski 
akıyor, paralar bir iki barcının cebi
ne giriyordu. 

Bir komisyoncu olarak buraya ge
len Rokf eller içki ve eğlence yetıerine 
gitmiyen bir tek kişiydi. O, kazandığı 
parayı biriktirmesini biliyordu. Çün
kü, bu petrol kuyularının bir servet 
menbaı olduğunu düşünüyordu. 

Rokf elJer, petrol sanayiini ıslaha 

ilk olarak, tasfiyehaneleri almakla 
başladı. Bir müddet sonra, bütün tas
fiyehaneler onun eline geçmişti. Çiln
kU, idaresini bibniyen diğer fabrika
törler tesisatlarını nakit para muka
bili satmağı daha münasip buluyor
lardı. 

Rokf eIJer dört sene ~çinde Ameri
kanın en büyük petrolcusu olmuştu. 
Bütün petrol piyasası onun elinde 
idi. 

Bu suretle tnıst usulünü ortaya çı
karmış oluyordu. 
BEDAVA LAMBA VE PETROL! 

Rokfeller'in sanayi hayatındaki 

usullerinden biri de "talebi çoğaltmak 
tır,,. Bugün bile, arz ile talep arasın
da bir muvazene kurmak istenildiği 
zaman talebi azaltın.ağı dilşünürler. 
Halbuki Rokfeller, en iyi müvu.en&
nln talebi fazlalatmakla bulunacağına 
kanidi. Çünkü, bu suretle istihsal de 
artacak, refah seviyesi yUkselecektl. 

Rokfeller düşüncesini tatbik etti: 
Çin gibi Asyanm uzak yerlerinde 

hala yağ kendili yakıyorlardı. Rokiel
ler buralara bedava petrol lambası ve 
petrol gönderdi. 

Çinlilere dağıtılacak milyonlarca 
lamba onlara petrol satmağı öğretti 
ve petrolleri bittikten sonra bir daha 
yağ kandili yakmağı düşünmediler: 

Gittiler yeni açılan dUkkfınlardan gaz 
aldılar ... 

BUGtlNKtJ ROKFELLER 
Bugün Rokfeller Amerikanın en 

zengin adamıdır ve petrol istihsalinin 
yansı onun elindedir. Rokfeller, bt~ 

suretle, Amerikan sanayi tarihinin 
hayatta bulunan en son ve tek kahra
mandır. Bu tarihteki rolünün değeri 
de mühimdir. 

Rokfeller, iş hayatındaki bir çok 
rekabetin hedefi olmuştur. Hatta. bir 
zamanlar bütün Amerika halkı kendi
sinden nefret etmiştir. 

Fakat bugün onu Amerikada her
kes seviyor ve ihtiyar milyarder ha
yatını ekseriya en çok sevdiği §eY o
lan tiyatroda geçiriyor. 

Demişti. 

Sonra üzgün bir sesle ve yavaJÇa 
sormuştu: 

- Burada kim bilir ne kadar mesut 
sunuzl .• 

İçini çekti ve boynunu büktil. 
Aziz bu kadının hafifliklerine daya· 

namıyacak gibiydi.. Artık: 
- Ne iyi olmuş da bırakmışım!.. 
Diyordu. Fakat buna rağmen o gel· 

diktcnberi Cülerin takındığı halleri 
düşünerek, yüreğinden kopan şuursuz 
bir hisle aldırmıyor, uysal olmağa ça
lışıyordu. 

öğle yemeği pek şen geçti. 
Aziz bir aralık kansına sordu: 
- Adolf çok temiz ve nazik bir genç 

tir, değil mi? .. Yolda beraber giderken 
bunu daha iyi anlamışsındır! .• 

Cüler kocasını bir anda süzdü: 
- tik görüşümde anladım. Aptalın 

biriymiş ... 
Asık bir yüzle yürüyüp gitti, 
Aziz onu hiç böyle görmemişti. 
Arkasından baktı ve gözlerinde sa-

hiden bir şimşek çaktı. 1çin için: 
- Kale sarsılıyor ... 
Dedi. Pavlanın yanına giderek otur

du. 
• • • 

1 G e z i n ti 1 e r 1 
Sinek baskını 
Şi,lide oturanlar, yeni bir derde 

uğradılar. Sinek ba5kını! Diyorlm 
ki, o •emt, "Mısır,, dan bir parça 
olmuı. Camlar ainek bulutlarile 
kaplı, odalar onlarla dolu, hele 
mutlaklar korkunç bir uğultu için 
de imif. 

ilkin aoğuk kanlılıkla yapılan fİ1 
kayetler, resmi ağızlardan yal~ 
lanınca, daha acıltı§tı. 

Söylenilenlere bakılırsa, bu si .. 
nek kaıırgaaını, Belediye yapmq. 
{:t>pler, Mecidiyeköyü tarallanna 
dökülünce, bu pia hayvanlar tür~ 
yip üremifler, timdi her evde flit 
tulumbaları i§liyor, havlular •alla· 
nıyor, kan ter içinde kalıncaya ka" 
dar kollar aavruluyormuf, ceaıır 

atalarımız bile .ineklerden korkar 
larmıı· ''Sinek küçük ama, mide 
bulandırır!,, aözü, bu korkunun 
bir şahidi sayılabilir. Yüzünüzde 
ve eğer çıplak ise, bQ.§ınıztla altı 
ayak. bir hortum tQfıyan bu iğTeng 
mahlukun gezindiğini bir :lüfii· 
nün. Şelf al, ince kanatları •az ç~ 
larak tepenize hortumunu mıhlar. 

Bu vızıltı, sanki maskaranın zaler 
marıı, kavga narası, meydan oka· 
yufUdur. Ne de hassaahrlar! •. D~ 
ha eliniz kalkarken, havanın titre. 
yifini duyarlar. Alnınıza, Yanağı .. 
nıza keneli elinizle dayak atara. 
nız. Nasıl da vızlayarak kaçarlar/, 

Dikkatle dinleyiniz, bu aeste alaY' 
lı bit kahkahanın lıkırcladığını clu .. 
yacaksınız· Camda, duvarda, Jıa. 

ğıt üstünde duru,larını gözetleyi• 

niz. Dinlenmeden mJendiklerini. 
birteviye ince kollarile tavaltit 
yaptıklannı görürriinüz. Bu yol. 

da en titiz kedi bile onlar kadar 
hamarat değildir. Fakat bir türlü 
arınmıyorlar. En pis yerlere kon-

dukları, en iğrenç ıeylere b~shk· 
ları halde ne ayaklarında bir zerre 
ıslaklık, ne kanatlarında en küçüli 
bir bulaııklık var ama. böyle iken 
ele adamı tiksinclirirler. Alrikanm 
bilmf:m neresinde bir sinekli idam 
adeti varml§. Suçluya bal •Ürerler 
ve upuzun Yere bağlarlarmı§. 

Şişlililer ele bir büyük günah mı 
iılecliler? Bu, bir ceza mı! Yok.a 
pek rahatlarına clüıkün oldukları 
için, bari ıinek kovarak jim
ncutik yapmalan mı isteniyor· Be
lediyenin bir llit labrikcm olmad,.. 
ğına göre, bütün bu sinek davan
nın arkasında böyle bir hikmet mi 
saklıdır, der.iniz? 

S. Qezoln 

-68-
öğleden sonra Yamanlara otomobil-' 

le çıkacaklardı. 
Cüler: 
- Ben yorgunum çok .. Sen götÜTÜ• 

ver. 
Dedi. 
Bu herhalde nazik bir hareket değil

di ve Pavla tarafından o kadar iyi kar
şılanmaması lazım gelirdi. Fakat tersi
ne oldu ve ikisi beraber gittiler. 
Kıvrıla kıvrıla tepeye çıkan tozlu yol 

gittikçe küçülen ve mavileşen deniz, 
ufka kanatlanacakmış gibi geniş dalla· 
nnı ve yapraklarını boşluklara, uçu
rumlara uzatan çamlar, körfezin ucun
evimde gibi dinlenmek istiyorum. 
da her an biraz daha sıkışan ve ufalan 

Bütün bunlar Pavla'yr coşturuyor, 

elini Azizin omuzuna atarak: 
- Ne güzel.. ne bulunmaz yeri ... 
Diyordu. 
Sonra bir şiir okur gibi ilave ediyo11. 

du: 
- Füsun dolu şark ... Buranın günep 

insanı bambaşka yapıyor. Siz bilemez • 
siniz bunu .. Sen bilemezsin, Aziz .. Ha· 
tırhyor musun, bir zamanlar büsbütün 
buraya gelmeyi bile ummuştum ve .•. 

( ArkaM mr). 
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YAZAN: lngilizceden çeviren: 

Agatha Christie V. G. 

Bir aralı~ uyandım: f(ompartımandan 
bir !{adın sesi geliyordu. Fakat beni 
faz a söyletmeğe mecbur etmeyiniz .. 

- Teşekkürü biz size borçluyuz, Ba
yan. Çünkü bize mühim bir delil ver
miş oluyorsunuz. Bir iki sual daha sor
mama müsaade eder misiniz? 

- Hayhay, buyurun. 
- Mister Raçct'ten daha ilk görüş-

te, ürktüğünüzü söylemiştitini;ı;. Peki, 
nasıl oldu da gece aradaki kapıyı sür
melemeden yattınız? 

- Sürmelemiştim. 
- Ya 1 Sürmelemiş miydiniz? 
- Sürmelemiştim .. Yani, daha doğ-

nıau 1u: O isveçli kadına: "Bak ba · 
kalım kapı sürmeli mi?" demi§tim. 
Baktı, "sürmeli., dedi. 

- Siz kendiniz bakmadınız mı? 
- Bakmadım. Yataktaydım, hem de 

kapının tokmağına bir torba asmııtım, 

•ilrme iyj gözükmUyor<iu. 
- bveçli kadına bunu sorduğunuz 

•aman saat kaçtı? 
- Durun bakayım . ., (Biraz: düşiln • 

dükten aonra) : On, on buçuk veya on 
bit-e çeyrek vardı... İsveçli kadın ben· 
de asprin var mı diye gelmi§ti. "Bavulu 
aç da alıver,. dedim. 

- Siz yatmış mıydınız? 
- Yatmııtım. 

Birdenbire Mistenı Hubbard bir 
kahkaha attı: 

- Hah hah! Zavallı kadın 1 Gelirker 
kapıyı şaşırmış da öteki kapıyı aç -
mıı! 

- Hangi kapıyı? Mister Raçet'in ka 
pısını mı? 

- Evet. Ne yapsın! Blitün kompar -
ımanların kapısı bir örnek. Aadam o
,u görünce glilmUş ve yakışık almıya-

-..L.. _,._.._ _ 7 ,,.., ... ,sı. '2'n-.;ooıaa. .c.11nme 
tmeyin, çok ihtiyarsınız!,. demiı. 

Bu sözlere doktor Konstantin de ya
v.,şça güldil. ihtiyar kadın birdenbire 
kaılarınr çata ve: 

- Namuslu bir kadınla bu ıekilde 
alay etmek yakış•r mı bir adama? 

Puaro: 
- Neyse, dedi, onu bırakın şimdi. 

Sonra Mister Raçet'in odasından başka 
hiç bir gUrültü işitmediniz mi? 

- Evet .. Bazı sesler geliyordu. 
- Ne gibi? 
- Horluyordu galiba. 
-Ya? 
- Hem de nasıl? O kadar yUksek 

perdeden horluyordu ki ilk gece hiç u
)'Uyamadnn. Dün gece biraz alıtmıı -
tun da pek tesiri dokunmadı. 

- Odanıza girdiğini söylediğiniz c 
adamdan sonra horlaması kesildi mi? 

- Tabii kesildi: Ölen ildam horlar 
mı? 

- Doğru 1 Size bir §ey ıorayıın, Mis
terı Hubbard: Bir vakitler bir Arms -
tronı hidiseııinden bahaolunuyordu, 
hanrlar mısınız? 

- Hatırlamaz olur muyum! Katil 
bili bulunamadı. Bir elime geçıe ... O 
kadar hıncım var ki 1 

- O halde size müjde vereyim: Bu 
katil dün gece öldü. 

- Öldü mü? Nasıl? 
Mi8tera Hubbard bunları söylerken 

yerinden 11çramıttı. Puaro, sakin bir 
ıeıle: 

- Evet, dedi, öldU. ÇUnkU, Raçet bu 
haydutların reisi idi. 

- Ne diyorsunuz:? Aman, hemen kı
rıma yazayım bunu... Nasıl, ben aiı:e 

demedim mi dün "Ben bu adamdan 
korkuyorum., diye? Dediğim çıktı it · 
te: Aldanmamışım demek tahminle -
rimele. 

- Siz Armstrone alleııini tanır mı -
smız? 

- Hayır. Onlar pek az ki~iyle ko -
nuşurbrdı. Hepsinin içinde de en gli -
zeli Miaterı Armatrong'du. Kocası çok 
severdi onu. 

- Sizden aldığımız malumatın bizce 
çok ehemmiyeti vardır, Miaters Hub -
ı..rd. Lutfen ffmdi bir de isminizi ve
rir misiniz? 

- Karolin Marta Hubbard. 

Mösyö Buk elinde M1sters Hub · 
bard'ın bıraktığı düğmeyi tutuyor ve 
söyleniyordu: 

(Arr..ası var) 

au o UN 
OC.LE NEŞBlYATI: 
Saat 12,30 PlAkla TUrk mwıkllst. 12,!50 

Havadis. ıs,o:s PJAk& hafit mllzlk. 13,26-
H,OO Mumtlcll pllk neşrlyatL 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 çay saati, dana mu.tkı..I. 19, 
80 çocuk masalı, İ. Galip ta.na!mdan. 20,00 
TUrk musiki saz heyeti. 20,30 Bayan Blema 
v earkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk ıarkılan 21,00 PIAkla aololar. 21,ao 
Orkestra. 

l - BaU'e: (Çlng~ne kızı uvertür.) 
2 - KratzJ: (Son dam.lalar) valı. 
3 - Borodln: (Polovcsyon) Dana. 
' - Azzonl: (llelodya). 
3 - Perroud: (Non~alant). 

6 - Pteraa: (Trol havala:'!). 
7 - Stolz (Saadet rnualı) Tango. 

Saat 22,30 Ajana haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
OOLE ~~ŞRIYATI: 
Saat 12.30 PIAkJa Türk muılklat. 12,tro 

Havadis. 1s,oıs PlAkl& bati! mUzik. 18,25 
- U,00 muhtelif p!Ak neırıyatı. 

AKŞAM llo'"EŞRIYATI: 

Saat 18,80 çay aaau, dana mualklaf. 19,30 
Monolog Pl§kln teyze tar&tmdan. 20,00 MU.. 
seyyeıı ve arkad&§lan ta.r&lmdan Türk mu 
alktst ve halk ıarkılan. 20,80 Münir Nuret. 
Un ve arkadqlan tar&tından Türk muatkL 
ve halk ıarlalan. 21,00 PlAkla .alolar. 21,80 
orkeatra. 

1 - Komzs.k: (Edelvel.aa) uvertllr. 
2 - Brahml: (Vala). 
3 - Btzte: (Kannetı operumd&n parça. 

l&r). 

' - Rachmaıılııott: (Prelude). 
ıs - Cbopln: o(KUUrka). 
6 - Plankuette: CKornvtı Ç&Dl&rı) opere 

UM.en parçalar. 
7 - L. Gregh: Cokuetterte). 

Saat 22,80 AJa.ı:ı.a haberleri. 28,00 Son. 

mu.ıanncla )'11dl!R ll&tt\lt olanlar. .... 
rtnd1ı nıuanıtılt- ıtırenJerdlı . ......... 
.... ı.ı de kapanq •bf a,.u.n ... 

p ARALAR 
• 8ter1fn 1118, • ŞUtn A "f'WI 
•Dolar L*'- turya lltl.-
• ll'rtuık L18- Mark tKl,-
• Llret ll!f.- Zlot.1 lıltl.-
• Belçika Fr. !'18,- Pengo ~.-

·~n ~~ •)Ay "'--
Dinar fil-

•Leva ıM,- Yen tı6 -
•Florin 66,- •Kron ıj2 -

Kron Çek. 90- • Altm 5;>8 -
Pezeta. iti- •Banknot ~42 --

ÇEKLER 
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Eflinide Parti kongresi 
Samimi tczahür'er içinde yeni idare heyet ne 

bir de kadın üye s.eçildi 
Eflani, (özen 

C. H. P. NahiY 
kongresi töre~ 
toplandı; Büt 
köylerden canlı t 
zahilrler yap 
merkeze gelen kÖ 

Ocak delegeleri! 
köylüler kon 
nin toplanması 
çin hazırlanan ?ti 
kez okulu salon 
da yer aldılar. 

at tam on dört 
l{amunbay Fikrt 
Güngör toplantı 
rine geldi halk be 
bir ağızdan lsti1' 
lal marşını söyl 

. ıbay Filcret Gilngör, O. H. P. id tır6 hetjelindcn di. Marş bittıkte 
Bayan llatice ve arka<ia§ları sonra Parti VÖ 

( kurul başkanı Osman Cebeci kon 
DefJrek 'te posta telgraf nin açıldığını bildirdikten sonra U 

lerden İsmail Ataman bir senelik nı 
ve teıef orı ;~/eri sai raporunu okudu. J{amunbay s 

alarak Parti ve hükumetin teşkil et
tiği bu gönUlden doğan kudretin Y"' 
rattığı eserleri sayarak "efin meziyet· 
!erini andı, ve çok alkışlandı. Kon# 
ba§kan eekreterlerinin seçimini mUtt' 
akip rey işari ile yapılan yeni sec;!~ 
sonunda Parti yönkurul Uyeliğ" nc ~· 
raca.pınar köyünden Bayan Hatic' 
Güneyle Ot!man Cebeci, İsmail .A.tJ' 
man ve arkada§ları seçildiler. DU~ 
ahlakı ve meziyetlerile bu havatid' 
tanmnuı olan Bayan Hatice söz nl'' 
rak §efin kadınlara ve kadmlıiia kat' 
•• göstP-rdi~i der"n alakadan bahl~' 
bu alaka karşısında kadınlığın yaY 
mağa mecbur oldujfu hizmetleri s•~ 
dı, şimdiye kadar Efl!nide yarattııı· 
yUksek e~erler dolayısile Fikret GilJY 
g8rle !11.vgı de~er vali Halit Akl50~ 
teşekkUrler ettJ. Kongre bu sure· 
ı. '9it~ ... .__ halk hU~k hlr~ 
e içinde köylerine dl'ndi.iler. 

Devrek, (Özel) - Devreğe yeni ge
len telgraf müdürü Bay Niyazi t,it, 
Devreğin posta işlerini iyi bir düzene 
koymuftur. Devreğin Ankara, tstan
bul poatalannı daha kIM zamanda 
kasabaya getirmek için Devreğin is
tasyonu olan Tef enniden Devreğe bir 
po8ta servisi vücuda getirdiği g 'bi 
Devreğln YP.nice nahiyesinde posta
hane açmak t0'8bbUsUnde bulunmua 
ve §imdilik Yenicede pul ve po!t& şu

besi açtınnı§ ve Yenice damgalı bir 
mlihllr getirtmiştir. 

Bir hafta. ance bu §Ubcnln açılma 
töreni kaymakam ve posta mildUrU 
ve halk tarafından yapılmıştır. Anka
ra - İstanbul doğru telefonu Devrek
ten geçmekte ve Devrekten Ankara 
ve İstanbul ile muntazam konuşul-

maktadır. 

Bir hilkat ~arib~&i 
Konya Aksarayında bir kadın san

cısı pek fazlala.,tığı için Konya Do
ğuınevine getirilerek tıbbi muayened< 
bulunulmuş ve çocuk alınmıştır. F.a 
ka.t doğan çocuk tamamen anormal 

Celdl Salih Gün~ 

bir vaziyette ve ölüdür. Bir göğlls U~ 
rine yapışık iki vücut ve münf~ 
dört el ve dört bacak ile bir baş ı~ 
riilmektedir. 

YAKALANAN SILAJJLAlt ·şD' 
Burgoe, 19 (A.A.) - Almar aJ 

sı bildiriyor: f'1' 
Nasyonalistler, bUyük bir silah ~ 

kil ile Ccbellttank boğazından ge at' 
bir hükiımet motörünü yakaıamışl 
d~ ~ 
BiR FRA.NSIZ TAYY.ARTı:OISI ES tlı 

Paris, 19 (A.A.) - Hava neıat'~ 
Tunus hava filosu kumandanı yar 1~ Pellct er D'Oiısy hakktnda neşred11jıl bütUn haberlerin asılsız olduğunu i 
etmektedir. . ıı•· 

Sen J ean de Luz'dan gelen bır rf" 
bere göre, perşembe akşamı Gal• r' 
vapurunun kinde nasvonalh;tJer t;,.. 
fından esir edilen zat Fransız t~ ı·ıJ' 
recisi Jean Pelletil'r'dir. Kendis rı.ı •il' 
tarmak irin milzakerata devan• tc> 
mektedir. 

BiR NAZIR MAHKEMED1!ı,._, 
Me.drit. 19 ( A.A.) - Halk rrl t~ 

me&i. asiler lehine c:ahemııt oıınatc ,1 
rıetiyle, pek valund;ı, cı:ıl{i nazırla~B 
Federiko Salmon'un muhakelll 
b&11ıyacaktır. 



1"ürkiye Ziraat bankası idare 
meclisinden : lstanbul Tram

vay Şirketi 
21 !kinci kauun 1911 tarihli şartna
ınenhı H üncü maddesine göre 

İLAN 
1936 yılının 16 Birincı teşrinden ve 
Yeni ilana kadar pazardan baeka gUn. 
lerde gidi§ - geliş kış programı 

Türkiye Ziraat Bankuı umumi heyetinin ild.aci tetriD ayının 1 
inci çarıamba günü saat on beıte Ankarada Merkez binasında top
lanacağı ilan edilmiıti. Bu top Jantı için seçilen Vilayet murahhasla
rının isimleri aıağıda dercedilmit olduğundan tayin edilen gün Ye 

saatte gelmeleri rica olunur. (2310) 

• Vilayetler ve Murahhaslar 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
Ağr: Saylavı Bay Hafü Bayrak 

No. Yollar tık Son 
Afyon ,, ,, İzzet Akoıman, 

10 Şişli - Tünel 
Tünel - Şişli 

11 Şişli - Beyazit 
Bcyazit - Şişli 

kalkış kalkış 

6.15 23,40 1 
6.35 24.00 

7.15 23.00 
7.55 23.45 

l2 Harbiye - Jo'atih 7.00 24.15 
Fatih - Harbiye 6.15 23.30 

A 12 Harbiye - .Aksaray 7.20 23.00 
Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.0j 
· Sirl<eci - Tabim 7.50 19.25 

16 Maçka - Ileyazit 6.25 23.20 
Beyazıt - Maçka 7.10 24.05 

A 16 Şişli (depo) Emin- 6.15 7.00 
önU 

Eminönü - Maçka 
Maçka - EminönU 

17 Şişli - Sirkeci 
..._ Sfrked - Şişli 

.A 17 Mecidiyeköy - E
minönü 

Eminönü - Meci-
~ dtyeköy 

19 Kurtuluş - Beyazit 
_ Beyazft - Kurtuluş 

A 19 Şişli (depo) Emin-

6.45 20.00 
7.20 19.30 

7.00 19.30 
7.30 20.05 

6..45 18.30 

7.20 19.00 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

6.05 7.05 

Amasya 
Anl<ara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bolu 

Burdur 
Burs.il 

Çanakkale 

,, 
" Kültür bakanı 

Saylav 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

Sü Bakanı 
Saylav 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

Tarım Bakanı 
Saylav 
,, 

" ,, 
,, 

önü 
Eminöaü - Kurtu- 6.35 

loş 

Kurtuluş - Emin- 7.05 
8n11 

19.35 
Çankırı T. B. M. M. Reisi 

Saylav 

2.0.05 
Çonıh 

Çorum 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi Denizli 
Bebek - EmlnönO 6.30 23.20 

22 Emfn8nU - Bebek UO 2'.00 
Bebek - Beşiktaş - 24.40 

23 o taL • - e" Diyarbeldr r ıdSy - Aksaray v.30 ~ 
Aksaray - Ortakiy '1.15 21.15 Edi~e -

,, 
,, 

" Saylav 

" 
" ,, 

" 34 BejiWtq - Fatih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21J>6 Elaziz 

------~~~~~~~~~~~ 
" rmanı Bakanı 

ISTANBUL ŞEBEKESi 
32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23~ Erzincan 

..._ Sirkeci - Top~apı 6.50 23.50 Erzurum 
33 Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 

-... Sirkeci - Yedlkole · U.5 2M5 Eıki~ehir 
37 Edırnekapı - Sirkeci 6.10 23.10 

...__ Sirked - Edirnekapı 6.40 23.40 G. Antep ·--------........ :..::......~ A..>...Vı.Kı.~ 

lstanbul icra Hakimliğinden: 
Evvelce Beyoğlunda Kamer Ha

tun nıa.1ı&llesinde Aralan sokağında 
19 numaralı hanede oturmakta iken 
e!Yevm ikametgihı meçhul kalan A
llıalyaya. 

Giresun 

Gümüıhane 

lçel 

Saylav 
,. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
Yuet Kar.ese olan borcunuzdan 

~layı ı.t&nbul 5 bıci icra d&irealnln 
U0/1672 sayılı dosyası muicbince 
S.9.936 ve 6.10.936 tarihli celaelerde 

lstanbul inhisarlar Bakanı 
Saylav 

ldernt icabetiniz dolayıııile hakkınız- ,, 
~ Yirmi gün müddetle ilanen tebligat lzmir Tüze Bakanı ,, 
Cl'aarna karar verllm~tir. Müraf aa 
~ olarak tayin olunan 12.11.936 
l ine mUsadif perfelnbe günü saat I rt 
b? buÇUkta İstanbul icra hAkimliğine ıpa a 

1ıtıtt veya bilvek!Uet hazır bulunma
:: lA.znndır. Aksi takdirde gıyabmız- Kars 

icra dosya.sı tetkik ve nı.Urafaaya Kaıtamoni 
baıc11acağmı tebliğ makamına kaim 
Olı:nak Ur.ere ili.nen tebliğ olunur. 

.......____ (V. No. 18721) Kayseri 
at !~tan.bul Asliye Altıncı Hukuk 
llhlcemeaindmı: 

h lıyq tarafından Yedikulede Kaz- Kırklareli 
11 
çeşnıede Demirhane caddesinde 135 Kır§ehir 

h:arada iken halen ikametgahı meç- Kocaeli 
~ karııı Vaso aleyhine açılan 
'r b a davasının tahkikatında : Konya 
d~ .llgata rağmen mahkemeye gelme
h f~nden hakkında gıyap kararı itti
trı:ıe ~ gftn içinde ve on beş gün 
kat detıe ili.nen tebliğine ve tahki- Kütcl.hya 
taı·~ 7.11.936 cumartesi saat 11 re 
't'ırı.ı ıne karar verilmiş ve gıyap kara
hıt~ bir ntlshası dıt mahkeme divan

,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

~~e ıunlını~ bulunduğundruı beş Malatyft B--'-... """ 
~en lÇJnde itiraz ~trnediği ve muay- Z. K. K ,.,, Re1ıi 
aıtnı gün ve saatte İstanbul Asliye Mo.nİ3a Saylav 
la.Itdicı hukuk dairesinde bulunmadığı 
leı-tn rde gıyabında yapılan muamele
de 01~~teber tutulacağı tebliğ yerin 
~ tlzere ilA.n olunur. l'A~rr1' 

(V. No. 18720) Mardin 

" ,, 
" ,, 

,, izzet Aykurt, 
,, Haydar Çerç.el, 
,, Nafiz Aktın, 
,, Saffet Ankan, 
,, Şakir Kınacı, 
,, Rıfat Araz, 
,, Raıih Kaplan, 
,, Numan Aksoy, 
,, Adnan Ertekin, 
,, Nuri Kazım Göktepe, 
,, Mazhar Germen, 
,, General Kazım Özalp, 
,, Enver Adakan, 
,, Hayrettin Karan, 

Salih Bozok, ,, 
,, İbrahim Çolak, 

Bayan 
Bay 
Bay 

İsmail Hakkı Uzman, 
Behire Bediz, 
Mustafa Şeref Özkan 
Muhliı Erkmen 

,, Refet Canıtez, 
,, Sadettin Ferit Talay 
,, Şükrü Yatın 
,, Ziya Gevher Etili, 

Hilmi &geneli, ,, 
,, Abdülhalik Renda, 

Ziya Esen ,, 
Faat Bulca ,. 

,, Mmtafa Cantekin, 
İsmet Eker, 

" Bay Necip Ali Küçüka, 
,, Y uauf Baıkaya, 

Ki.zım Samanlı, ,. 
Zülfil Tiir-1 ,, ~ 

Faile Kaltakkıran, 
" Bayan Dr. Fatma Şakir MemiX, 

Bay Fuat Ağralı, 
Tahsin Berk, ,, 
AbdülhakFD"A• ,, ,., 
Nafiz Dumlu, ,. 
Nafi Atuf Kansu, ,, 
Emin Sazak, ,, 
Osman Iım, ,, 
Ali Kılıç, ,, 
Nuri Conker, ,, 

Münir Akkaya, ,, 
,, General Ihsan Sökmen, 

Durak Sakarya, ,, 
Ferit Celal Güven, 

" Hamdi Ononn, ,, ·-,, Emin İnankur, 
Ali Rana Tarhan, ,, 
Ziya Karamünel, ,, 
Salih Cimcoz, ,, 
Şükrü Sa-..,.oğlu, ,, -~ 

Mahmut Eıat Bozkurt ,, 
Rahmi Köken, ,, 
Mükerrem Ünsal, ,, 
Kemal Turan Ünal, ,, 

,, Baha Tali Önaören, 
Dr. Tevfik Arılan, ,, 

,, Sami Etkman, 
,, Hilm\ Çoruk, 
,, Reıit Özsoy, 
,, Ahmet Hilmi Arga, 

Şevket Ödül, ,. 
,, Hazım Börekçi, 
,, Ali Dikmen, 
,. Ragıp Akça, 
,, Tevfik Sılay, 

Hamdi Dikmen, ,, 
,, Mustafa Eken, 
,, Recep Peker, 
,, Mehmet Somer, 
,, Na§İ'C Uluğ, 

General ismet lnö:ıü, 
Sait Fırat 

" 
Refik Şevket f ncc, 

,, Yaıar Özey, 
,, Turgut Türkoğlu, 
,. Kemal Kusun, 
,, Rıu Erte11ı .. 

MUSUSİ Ş.A'2TLAQIMIZ ~.AKielNDA: 
GIŞELlil2iMiZOE:N MALUMAT. ALiNi 2': 

lktiMJ.t Vekaleti Maadin Umum 1 
Jladilrıağanden: 

Balıkesir vilayetinin Merkez kaza
ıı içinde Küpeler nahiyesine bağlı 

Bahçedero k~yUnde §lmalen: Yarnnca 
t.epedm bqlıyarak Bahçedere köyü 
camüııe hattı müstakim, Şarkan: Bah 
çedere köyü camiinden Kızıltepeye 

hattı mtı.stakim, ~uben: Kızıltepe
den Koca Gök tepeye hattı mUstakim, 
Gvben: Koca Gök tepeden hudut baş
langıcı olan Yanmca tepeye hattı 

m.flstaldm ile çevrilmiş altı yüz sekiz 
hektar arazide Şakir Yorulmaz ve ar
kadaşları taraf mdan aranılıp meyda
na çıkanlan Krom madeni, yığın ha
linde bulunmam huıebiyle 60 aene 
mUdcletle adı geçenler uhdealııe ihale 
kılmacalmdan Vaadin nfqmnameei
nbı 3G ve 37 nci maddeleri mucibin
ce bu bapta bir gWı.a itirazı olanların 
19.10.936 tarihinden itibaren iki ay 
milddet içinde Ankara.da İktisat Ve
Wetiııe ve mahallinde makamı vila
yete bir istida ile müracaat eylemele
ri ınzumu illn olunur. 

lstanbul Sıvacı ııe Boyacı Esnafı 
o.miyettnden: 

1 stanbul Bqinci 1 cm J1·4!MMl'llM 

ğundan: 

Beşi.ktaşta Yeni mahallede 
sokağında (8) numaralı hanede 
kim iken elyevm ikametgBlıı DM!IÇllllU 
bulunan Naile. 

Davacı Afifin Sultanahmet 
birinci hukuk mahkemesinde ale 
nize aldığı 21.12.35 tarih ve 35/1101 
maralı ve 125 liranın mamıaarif 
sflinl ihtiva eden il3mm 
36/2060 numaralı dosyaalle 
eden icraatı muamelesi 
ikametgahımıza gönderilen icra 
rinin arkasına mübaşirin verdiif 
ruhatta da gösterilen adreel de 
lunmadığınız ve yeni ikalnetglllillll9! 
da da meçhul olduğu anlqdmq 
fundan icra emrinin (15) gUn 
detle ilAnen tebliğine karar wıtr'llllllil 
tir. İşbu on beş gün müddet ZUDlll 
bol"cu ödamcıniz lwtn.dır. 

ödemez tetkik merciinden veya 
yiz veya iadci muhakeme yoluyla 
olduğu muhakemeden icranın 

hakkında bir karar getirmemeni• 
ri icra yapılacağı ve yine bu m.lllelCIM 
içinde mal beyanında bulunmam• 
hapsen tazyik olunacağınız gı'bl 
lı§ beyanda bulunursanız hapeen 
ziye edileceğiniz hususi icra amirlllıılt 
tebliği bildirilir. F.mıaf cemiyetleri talimatnamesi

nin beşinci maddesine uyularak idare 
heyetinin tebdil olunacak nısıf azası 

yerine yeniden 23.10.936 cuma gUnU se -
çim yapılacağından cemiyetimize ka

yıtlı esnafm tayin edilen günde saat 
10 dan 16 ya kadar hüviyet cüzdan
larile birlikte Fatih Malta çarşısı No. 
34 de cemiyet merkezine gelerek rey- il 
lerini kullanması bildirilir. 

ZAYi ŞAHADETNAJIB 

Muğla 

Mut 
Niğde 

,, ,, Hüsey:n Avni Ercan, 
,, ,. Nuri Tuna, 
,, ,, Şükrü Ataman, 
,, ,, Faik Soylu, 
,, ,, Halil Mengi, 

Ordu ,, ,, Hamdi Yalman, 
Finanı Bakanlığı Mü~avir avukat. Vahap Bucak, 
Sameun Saylav Bay Mehmet Ali Yörüker, 

,, ,, Mehmet Günetdoğciu, 
,, ,, Ruteni Barkın, 

Seyhan Ekonomi bakanı Bay Celil Bayar, 
Saylav ,, Damal' Arıkoğlu, 
,, ,, Tevfik T arman, 

Siirt 
Sinop 

" 
" Siva~ ,, 
,. 

Tekirdağ ,, 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozıııt 

" 
" 
" ,, 

" 
" ,. 

Belediye r eH 
Ziraat Odası Reisi 

Zonııuldak Saylav 

" 

,, Mahmut Soydam, 
,, Cevdet Kerim lncedayı, 
,, HulU.i Oruçoğlu, 
,, Raıim Batara, 
,, Remzi Çiner, 
,, Cemi! Uybadın 
,, Faik Öztrak, 
,, 
,. 
,, 
,, 
,, 
" 
" 

Bay 
,, 

Süreyya Genca, 
Şevki Süıoy, 

Raif Karadeniz, 
Dani1 Eyipoğlu, 
Behçet Günay, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
$evket Yasa, 
Or. Mitat Altıok, 
Hasan Karabacak, 
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Çubuklu gaz depolarında tamir 
ettirilecek iki iskele 

Fatih garajında yapb:-ılacak in
ıaat. 

Bebek bahçesindeki gazinonun 

Keıil bedeli 

1104,37 

5930,27 

ilk teminar-

82,83 

444,77 

tamiri. 1561,04 117,07 

Yeni haldeki 58 yazıhanenin ar-
diyele:rinin arkasına Yaptırılacak 

• 

tel kapı. 3001,50 225, 11 ı 

Yukarda ketif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye 1 

konulmutlardır. Keıif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde .... ~. 
prülebilir. İstekJiler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve belediye 
fen itleri müdürlüğünden alacak\.., rı fen ehliyet vesikasile hizalann
da gösterilen ilk teminat makbu-ı veya mektubile beraber (bir gÜ!'\ 
evveliae kadar ilk teminatın yatrrıl maaı daha muvafık olacağı) 5/1 t,' 
936 pertembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ••• 

Istikl8l Lisesi 
Direktörlüğün den : 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lstiyenlere kayıt ve kabul ıartlarını bildiren ~arifname 
gönderilir. 
Şehzadebatı polis karakolu arkaıında. Telefon 22534 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

UCYtii! ve taksltDe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 
(B.) (2329) 

Necip Bey yağıız kremini kul- ----------------------------

Açık Eksilt111e ilanı 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Edirne Karma orta okul bina sının ihata duvarları ile demir par· 

maklı'Y.. inıaatı ket if ve tartnamele rine göre on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuttur. Keşif be deli yekiinu (1256) lira 40 kurut· 
tur· s,, ite ait resim, ketifname, Ba yındıriık genel prtnamesi, silıile; 
fiyat, fenni ve eksiltme tartnamesi ve mukavele proıeıı Edime 
Kültür ve Nafia direktörlüklerine müraaıaatla okunabilir ve iati
yenlere parasız gönderilir. Ta )iplerin resmi ceridenin 7/Mayıs/ 
936 tarih ve 3297 sayılı nüsbaaınd.ı yazılı talimatnameYe göre bu ite 
ıirebileceğine dair Edirne Nafia direktörlüğünden alacakları vesi
kaluı ve cari sene ticaret odasına kayıtlı bulunduğunu gösterir ki
jıtları ve yüzde yedi buçuk nisbe tinde "95,, liralık teminatlarile iba

günü olarak kararlattırılan 3/ ikinci teşrin/936 ıab günü saat 14 
"e Edirne Kültür direktörlüğünde ki komisyona müracaatlan. (2305) 

RARik/n..o s:.,1Jı.. IJM .. ,nıi ı::lult.ıı1' UA 

::ımliğinden: !!!111111--• Dr.llıaan Saıni •-•• 
Kasımpaşada Küçük Hamam cad- lJk O U k b 

desinde 1 numaralı fınn ve üstündekl s r şuru o 
olalar bir sene müddetle kiraya ve- Okstirük Ye nefes darlıtı bopacı 
r lecektir. İstekli olanların 23.10.936 ve kızamık öksürükleri için pek te· 
aat 14 de Beşiktaş Sulh İkinci Hu- sirli illçtır. Her eczanede ve PCU 

kuk mahkemesinde hazır bulunmalan -- d~polanndı bulunur. 
ilan olunur. (V. No. 18718) 

lanmakla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi güzelliğin sırrı
dır. Cilde beyazlık ve güzellik 
verdiği gibi sivilce ve çilleri ka
tiyen giderir. Tüp ve vazolan he! 
kremden ucuz ve emsallerinden 
üstündür. Her mağazada bulunur. 
Depoıu Eminönü Necip Bey ma
ğazaaL 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. eo 

Yeni Kadın 
CEJLlL SBN A ONGUN 

Fiyatı : 40 kutıı§. Tevzi yeri Vakrt 
kütüphanesi İstanbul 

Bu kitapla Diln ve Yarm tercüme 
kül~iyatınm altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

. o 

·B.IRE', 
1000 

TARLADIR~ 

,,,.,,.,.. . -
·-'~· 

_, 
,_,~ .... 

,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme . 
: _ . Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan apğıda yazılı iki 
grup malzeme her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 26 -10-
1936 pazartesi günü saat 1 O da Haydarpapda gar binası dabiHn· 
deki birinci itletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikalan ve kanunun dördüncü maddesi 
mucibince bu ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be
yanname vermeleri lazımdır. bu ite ait prtnameler Haydarpatad• 
birinci itletme komiıyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 10000 Kg. vagon kurıunu muhammen bedeli 2600 lira ve 
muvakkat teminatı 195 liradrr. 

2 - 435 adet ve 13 M3. süt beyaz, yetil ve kırmızı duble adi 
bina camı muhammen bedeli 1597 lira 80 kunıt ve muvakkat temi· 
nau ı.w uraaır. (2008) 

Doktor Alınacaktır 
Askeri f ahrikalar _, 
Umum müdürlüfünden: 

Ankara civannda istihdam edilmek üzere bir doktor alınacaktn'· 
İsteklilerin istidalarile Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaat
ları. (2065) 

Paralı yatılı ilk okul 
Istanbul Kültür Direktörlüğünden: 

1 - Zincirlikuyu köıklerinde ilk okul talebesi için paralı yatr 
b bir pansiyon açılmııtır. 

2 - Zincirlikuyu ilk okuluna yazılacak yabb talebeden dört 
taksitte ödenmek iizere 80 lira pansiyon ücreti alınacaktır. Me" 
mur çocuklarından tenzilat yapılamaz. 

3 - Tatil devresinde okulda kalanlar, ayda 12,5 lira verecek
lerdir. 

4 - Yatılı talebe elbise, çamqır ve kitaplarını kendileri ala· 
caklardır. 

5 - Yazılmak ve dalia fazla malUınat almak istiyenlerin bet 
gün Mecidiye köyü civarında Zi?tcirlikuyu ilk okul direktörlüiüO' 
batvurınaları lazımdır. '(2214) 

Devlet Demiryolları 

Müdürlüğünden: 

Umum 

Ankara Elektrik tirketi itleri tefliği atelyesİni idare edecek bl
rinci smıf bir elektrikçi ustasına htiYaç vardır. 

Bu it için !anayi mektebi mezunu olup uzun müddet müstakUell 
atelye idare etmit bulunanlar tercih edilecek ve kendisine 100 li,.. 
nın muadili 42,70 Kr. günd~lik verilecektir. Taliplerin denedi.,. 
leri yapılmak iizere, vesikalarile birlikte Ankarada cer dairetİO' 
lstanbulda Haydarpafa işletme müdürlüğüne müracaatlan (1419) 

'(2294) 

Neşriyat DirektörU: Refik A. Sevellgil 
Sahibi: ASIM US - y AKIT. Matbas" 


