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ltalya ile Almanya ı 
arasında 

ispanya meselesi konuşulacak 
Burgos'taki isi hülf Ometinin Almanya ve 
ltalya tarafından tanınacaAı söyleniyor 

Avusturya da 
Krathk 

A vusturya Başvekili Şuşnig se. 
4' nelerdenberi bir gün söylenip 

ertesi günü tekzip edilen bir te. 
§ebbüsü nihayet resmi bir ağızla ifa. 
de etti: Avusturyanın krallık rejl 
h'ıine dönmek niyetinde olduğunu 
sÖy]edi. Hem bu niyetin tathik saha. 
sına ~eçmck için m?Jayyen bir knra. 
ra bağlandığını, yani hu mnksatla 
ı-lebisit yapılacaı~ını anlnttı. 

Avusturyada lrrallık rejimint· dön. 
inek fikri eskidir. Fnknt bu defa hu 
eski fikre yenibir eleman karışıyor lci 
hu da memleket halkının re)·ine mii. 
l'acaat etmektir. Bu itibarla mesele 
dikk:ıte değer bir mahivcttedir. 

ifa · aten Avustury~da krallık, 
bir -tl,tk~ lük salühiyeti ile tesis e. 
~dilmek aırz olunsaydı Orta Avrupa. 

~ dcr1fifvük:si si ihtilatlara -.ehen ola. 
• h~~irdi. Anı~ urya Başvekili bu ciheti 

töz önüne altiığı için plebisit va..ı;;ıtası. 
ııa m~ra t ediyor, Bu su:etle 
?.iadem er memleket kendi idare. 
~ eRdi intihap etmekte ser. 
~tti'r. Avusturya1ılar umumi arzu 
1le kra1Jığa dönerlerse buna kimin ka. 
~ağa hakkı olabilir?., 

't>emel< 1stıttJr. ' 
Hiç şüphe yok ki bu ifade çok 

~antıkidir. Fakat acaba Avusturya. 
•laı- tamamen serbest bir surette rey 

;·erecekler midir?. Buna müsaade ~
Unacak mıdır?. Meselenin mühin· 

110kta~n buradadır. 
ASIM US 

Berlin, 20 - İtalyan Hariciye na
zırı Kont Ciano bu akşam saat 20 de 
Berline gelmiş ve Alman Hariciye na
zırı B. Von Neurath tarafından kar
şılanmıştır. 

İki Hariciye nazın arasındaki mü
zakerelere yarın (bugün) başlanıla

cak ve Kont Ciano cuma günü Berch
tcsgadan'a gidip B. Hitler'Ie görüşe
cektir. Cumartesi günü de ltalyaya 
dönecektir. 

Sonu. ~"· 2 Sii. I i 

Kont Oilmo 

lspanyol 
Cumur Reisi 
Madrit'ien Barselon'a 
ni~in gitti? 

~ (Sonu Sa. ! sa. 4) (Yazısı 2 inci sayıfada) 
"";":""-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ita/yanlar harici siyasetlerini görüşürken 

Bir Ttlrk -ltalyaa 
yakınlığının 

Bir 1 ürk - lngi liz yakınlığından 

Daha faydalı olduğunu söylüyorlar 
l>oa~linkii posta ile gelen Morning 
lan hzetesine Roma muhabiri Mi. 
8e~a toplanan ltalyan harici siya. 
hi\ı· tetkik kongresi9de görüşenleri 
~ekte ve ezcümle kongrede in. 

gilterenin Akdeniz siyasetinin mev. 
zuu bahs olduğunu yazmaktadır. 

Gazete bu arada Akdenizde lngil. 
tere ile ltalya arasındaki Nüfuz ve 

(Sonu: Sa. ! Sü. ~) 

Halep'te karışıklık 
çıkarmak isteyenler 
Halkı Ermenilerin hücumu 

ile korkutuyorlar 

} üksek komiserlik bir 1 ürkçe 
Arapça gazeteqi kapattı 

tı· liaıepte Beyaz a·· l klil . . lllensu 
1 

om e er cemıye-
1snıi . P arından bazılarının Ahad 

\'eı-ııen 
~ bir hadi P~~ yerinde çıkardıkla-
t'ıstiyanı sc YüzUnden lsl:imlarla Hı
sarpl§ın: arasında kanlı bir takım 

Ça.rp ar olmuştu. 

karş1 ~~ar Demir gömleklilere 
""- kul eden "e b"·t·· h · t· """'l gençı . • u un ırıs ı-

erın.i bir araya t.oplama.k is-

tiyen Beyaz gömleklilerin tahrikile 
beraber, cemiyet için para topladıkla
rı esnada gösterdikleri cebri muame
leden çıkmış ve derhal Halebc sirayet 
etmi~ti. 

Halepte çıkan "Vahdet,, gazetesi
nin Arap gazetelerine atfen yazdığına! 
göre "Beyaz Göm.leklilcr teşki~~tı böy 

(Sonu: Sa.! Su. !) 
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--·····=-···-·,---·-··-·------
Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUM 
doktoruna kendini puua 

muayene ettirebilir. 

·················-···············---·· 

Milli Müdafaa Vekilimizin sözleri 

Türk ve Afgan dostluğu 
iki milleti biribirine çözülmez 
kardeştik bağları bağlamıştır 

... ---... -·-···-·-··············-········-·---· 
Atatürk Afgan Harbiqe nazırı 

ALtes Mahmut Hanı 
kabul ettiler 

Ankara, !O ( A.A.) - Atatürk 
bugün saat 18,30 da misafirimiz 
Afgan llarbiye veziri Altes Mah
mut Hanı, ref aka.tinde Afgan büyük 
elçisi Sultan Ahmet Han, Afganis
tanm Bcrlin elçisi ve Afgan erkanı 
harbiyci umumiye reisi bulunduğu 
halde 1-.abul ctmi§ ve reisicumurun 
yanında llariciye vekilimiz Dr. 
Tevfik Riı§tii. Aras bulmımıı.ştur. 

Atatilrk sayın misafiri bir soot 
nezdinde alı'ko1Jm1l.Şfur. 

················-· ..... ··········--···· ... -.......... 
Başvekil 

lzmirdeki tetkiklerine 
devam ediyor 

İzmir, 20 (A.A.) - Baıvckil tamct 
İnönü 18 teşrinievvel pazar günil saat 
1 O da tzmir halkcvinde çiftçilerle cö • 
rüşmeğe başlamııtrr. Halkevinde bmi
rin bilhassa pamukla alakadar olan se
kiz kazasından vatanda~lar bulunuyor
du. Baıvekilin görüpncai bir öğle faaı
lasmdan sonra saat 20 ye kadar ve 19 
teırinicvvel pazartesi saat 10 dan IS e 
kadar devam etmiıtir. Bapekil öğle -
den soma ziraat mektebini görmil§ ve 
mücadele istasyonunun tetkiklerini din· 
lemiştir. 

Para meselesinde ---···---·-·---··------
Fransa ile Suriye 

uquşamıgor 

Kudüs, 20 (A.A.) - Dnb, ajansı. 
nm bildirdiğine göre, Suriye ve Ltib. 

Bugün Ankara'daki askeri 
gösterilerde - bulunacak 

Ankara, 20 (Hususi) - Milli mü • ı 
dafaa vekili General Kbım Özalp dün 
ak§B.m Ankara Palasta dost Afgan har· 
biye veziri şerefine bir ziyafet ver -
mi§ ve bu ziyafette söylediği nutukta 
§Öyle demittir: 

Türk ve Afgan milletleri çok eski 
zamanlardanberi aralannda mevcut o -
lan karşılıklı dostluk hissiyatını bun -
dan on sene evvel bilfiil teyit ve tev • 
sik ettiler. O zamandanberi her an art· 

Çöp meselesi hakkında Valinin beqanatı 

"Çöpler Kihtanede bir 
taş ocağına dökülecek" 

nan tüccarları Fransız frangının kıy. "B •• k •• d• ş· 1. metten düşürülmesini.protesto etmek ugun u en ışe iŞ ı ve 
üzere üç günlük grev ılAn etmeğe ka. k •• •• h lk • • k k b• d 
rar vermişlerdir. oyu a ı ıçın pe ya ın ır zaman 

AJAkadar mahafilde söylendiğine 

göre ekonomik dertler, Fransız - bir hatıradan ibaret kalacakhr 
(Sonu: Sa. ! Sil. 1) n 

Vali ve belediye reisi Bay Muhit • 

r.u·· .. /J Dllfİ I~ Mn ~: ·~ ,/ ~ ·~ •• tin Üstündağ dün sabah sıhhat müdü
'# Kt~., ~ rü Bay Ali Rıza ve temizlik müdürü 

Bay Nusretle Şi~liye ve Mecidiyeköyü
ne gitmi§, sineklerin hücumu meselesi 
etrafında tetkikat yapmıştır. Bay Mu· 
bittin Üstündağ dönüşte şu beyanat -

işe candan 
bakmak 

Memleketimizde ~iymn ba
bası olarak §Öhret alan Mit'hat Ptl§CI 
merhum /ena bir siya.n, lakin iyi bir 
idareci idi. Fena bir siyasi olduğu ~ 

çin Abdülhamidin malUm olan veh
mini idare edemedi; fakat vali o'larak 
gittiği her yerde muvaffak oldu; ora
larda iyi eserler bıraktı. 

Mithat Paşa 1Y!4lvaffakiyet Bımnı 
soranlara şu cevabı verirdi: 

- insan i.şe camdan değil, candan 
bakmalıdır. /§Zerine camdan değil, 

candan bakan bir adam mutlaka mu
vaffak olur.,, 

1 şte son haftalar içinde her biri 
m.emleketin bir tarafına dağilan 'Ve 
en uzak 1Ji'l6yetlere kadar bütün ida
re bölgelerini kendi gözlerile tefti.şten 
geçiren vekilleri gördükçe Mithat Pa
§a merhumun bu sözü hatınmcza ge
liyor, oo işlere camdan baJcmak ile 
candan balcmal~ arMtndaki mana far
kı gözlerimizde adeta canlanıyor! 

Haaan Kumçayı 

. 

ta bulunmuıtur: 
"- Çöp atılan yerleri dolaştım. Bil· 

tün dünyada bilhassa İngiltere ve Al -
manya gibi müterakki memleketlerde 
çöpün şehir civarına nakledilerek ora
larda depo edilip çürütülmesi ve güb· 
re haline getirilmesi yolundaki uslleri 
Frankfurtta toplanan beynelmilel çöp 
kongresine gönderdiğimiz arkadaşlar 

vasıtasile tetkik ettirmiş ve bütün ica
bat ve ıeraitile tesbit ettirmiştik. 

(Sonu sa. 4. Sü 3) Bay Muhittin V stündal 

UCUZLUK NASIL 
TEMİN . EDİLEBİLİR? 
Tek çare: ihtikara karşı 

kooperatifler kurmak .• 
(Be9lncl aayıfada 
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Avrupada tarihin kaydetmediği harp{ 
lngiliz nazırına göre Aımanqanın 
mütemleke istemesinden çıkacak 

Londra, 20 (A.A.) - Esseks eya -
letinde Klingford'da bir nutuk irat e -
den B. Vinston Çörçil, t11gilterenin Al
manya ile bir anlaşmaya varması iktiza 
eylediğine dair ikide birde ileri sürülen 
fikirle!'i mevzuubahsederek demiştir ki: 

"İngiltere için, hatta Fransa için 
Almanya ne uzlaJmak işten bile değil
dir. Almanyanın bütün istediği !ey, 
müstemlekelerinin kendisine iadesinden 
maada, şarki ve cenubi Avrupada ser -
best kalmaktır. Almanya, dileklerini 

Türk - Sovyet. 
Hava teşkilatları 
arasındaki dostluk 

Moskova, 20 (A.A.) - Ossov1akin 
merkezi konseyi başkanı B. Eidema.nn 
bir SoYyet heyeti bqında olarak, Türk 
milll bayramı eenliklerinde hazır bu
lunmak Ur.ere Ankaraya hareket et. 
mittir. Koruıeyin plAnörcWUk aeksi
yonu tefi Minov ile muhtelif nifanla.
n hamil olan B. Sclımldt ve Bayan 
NikOlaevna da bu heyete dahildirler. 

Tul ajansı muhabirile yaptığı bir 
mtlllkatta B. Eidemann ezcümle ıun
lari söylem.ittir: 

"Memleketimiz, Bwyet Rıuya ile 
TfWkiye araMnda1ci doatluDun mUte
modt bir f81cfl&J saOlam'lapıakta oı. 
cluğımu bUyUk lnr memmmty6t~ 'l«Jr .. 
f'lamaktadtr. ldar~ bUyfJ.k dik 
'1«Jt w ihtimamıana t'PWJMar oüm Til.rk 
1wwa 7Nnımu pl4n6rofuak te§kıl4h
ntn mu'OO!/a.kiyetleri beni "°" ~
de aUi1Mdar etmektedir. Tiirk ku.fu
nun mümtaz tC§k·fıötçısı olan B. Fuat 
Bulcanın bu ya:: Mos'lwuaya gelişi her 
iki te§ekkülümü::: arasında mevcut o
lan münasebetleri bir kat dah.a kuv
vet'lendirmiştir. B. Fuat Bulcanın da
VQt nn vtı.gutÇ utT 71K.-mmmıyene kabul 
ettim.,, 

Belçikada Faşizmle 
mücadele 

Brüksel, 20 (A.A.) - HUk{lmetin 
Rexisme'e kargı ciddi ve kat'i bir mü • 
cadeleyo giritmeğe karar vermit oldu
ğu sannedilmektedir. Sosyalistlerden 
hariciye nazırı B. Spaak, geçenlerde 
slSylcmfı olduğu bir nutukta hUkQmet 
fırkalarının birleşmiı olduklarını ilan 
etmiıtir. Dün de milli liberal mecliı, 

hUkQmete mileahir olduğunu beyan ey 
lem iştir. 

Para meselesinde 
( Ostyanı Birincide) 

suriye muahedesinin imıasile doğan 
nikbfnJiğl slJmi~ bulunmakta ve bu .. 
gün müthiş bir betbinlik hüküm sür. 
mektedir. Suriye parasının Frnnsrz 
franrından ayrılma91 şiddetle arzu 
edilmektedir. 

Göring Alman planının 
başında 

Blrlln, 20 (A.A.) - Dört senelık 
planı tahakkuk ettirmek üzere ken. 
disine verMen geniş salAhlyetlerJe B. 
Göri11g bir nevi devlet reisi muavini 
olmu~tur. 

21/4 tarlhlndenberl esasen üUviz 
diktatörü olan B. Görlng, eaki bir 
fırkacı olmanın kendialne verdlji nil 
tuz ile D. Şahta mUzahlr olacak ve 
ittihat olunan tedbirleri daha kolay. 
lıkla kabul etftırecektir, 

Ilnzı ekonQmi maha(ili, düşük pa. 
rah memJeketJerfn arasında markın 
kıymetinin halı\ muhafaı.-ı edilmesine 
isyan odiy~nr. 

1ü.cca'l'larım ızın lsoan-
yadaki alacakıarı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Tüccar -
lanmızın İspanyadaki alacaklarının is
panya merkez bankasındaki Kliring he
sabından tediyesine dair olan karama ~ 
me vekiller heyetince tasdik edilmit ve 
bankaya tebliğ olunınugtur. 

çok müHiyim dimleleıle serdetmekte • 
dir. Lakin, bu dileklerin hakikat halde 
manası nedir acaba? Bunlar, inşallah 
yanılıyorum, Avrupaöa, tarihin he -
nUz kaydetmediği en yaman bir harbin 
patlaması demektir.,, 

B. Çörçil bütün Avrupa milletleri • 
nin bClyle bir f aciarun önUne geçmek ve 
beynelmilel nizamı muhafaza etmek için 
büyük bU" kuvvet teıkil eylemek üzere 
birletmeleri lazım geldiğini söylemiş

tir. 

20,000 ltalyan 
Gore'gi almak için 

Seferber edildi 
Daily Express gazetesinin yazdığı -

na göre İtalya önllmilzdeki iki üç gün 
için garbi Habeıiıtanı uptetmek Uze
re genif ölçüde bir harekete geçecek -
tir. Marepl Graziani tarafından idare 
edilen 20.000 den fazla İtalyan ve yer
li aakerlerden mUrekkep kuvvet Gore 
mıntakaıına doğru ilerlemek için se -
ferber cdilmiıtir. 

Bu hareketi tefair için iki ıebep gös 
terillyor. 1) Habee htıkOmetinln 

artık mevcut olmadıfını dünyaya iı -
bat etmek. 
· 2) O mıntakada pkavetl ortadan kal 
dırmak. UçUncU bir ıebep de Mu1101ini
nln bir zamandır diplomatik değiıiklik
ler yapmak iatemeıidir. 

250 kişi boğuldu 
Surabaya, (Cava adası) 20 (A.A.) 

- Vandervik admdakı Felemenk pos
ta vapuru bu sabah Surabaya ile Se
maran.g arasında batmı§tır. Yolcular
dan 250 kf§I boğulmuştur. 

v_.._ .. ~....._ w .......... :ı .... •.1 ... ı.. .-.n ..... 
le, deniz tayyareleri kô§mU§ı tayyare
ler 43, gemiler de 62 kişi kurtarmış
lardır. 

Halepte 
KaTışıklık çıkarmak 

istiyenler 
(Uatyanı ı incide ) 

le bir hadiseyi daha evvel tasarlamış
lar ve bunun için icap eden hazırlık
ları yapmışlardır. Hatta bu gazeteler
cıen bazısının iddiasına bakılırsa, o 
civardaki evlerin damına adeta istih
'kAm mahiyetinde tertibat yapılmı§ ve 
kum torbalan konulmuştur.,, 

Diğer taraftan Vahdet gazetesinin 
verdiği ikinci bir haber vak'anın sU
lrlinet bulmasına rağmen şehirde ka
nşıklık meydana getirmek istiyen bir 
şebekenin gizliden gizliye çalıştığını 
da meydana çıkarmaktadır: 

Perşembe gecesi geç vakit, hUviyet,. 
leri meçhul bir takını kimseler Kastıl
haramı mahallesindeki müslUman ev
lerlnl çalarak, ermenllerln bu mahal
leye hücum edeceklerini söylemişler
dir. Bu haber karşısında buradaki is
lA.mlar fena halde heyecana düşmüş
ler, kadın, çoluk ve çocuk gecelik kı
yafetlerile sokağa atılarak civardaki 
islim mahallelerine ilticaya başlaıxııt
lardır. 

Hadhıe zabıtaya aksedince, polis 
ve jandarmalar yetişmiş, yapılan tah
kikatta böyle bir şeyin kat'iyen aslı 
olmadığı ve işin içinde gene bir takım 
muharriklerin parmağı bulunduğu an
laşılmıştır. 

OEMIYETIN MERKEZi ARANDI 
Bu son hadise üzerine Deyaz göm

lekliler cemiyetinde araştırma yapıl
mı§ bazı e\Takla iki tabanca, bir kaç 
kılıç ve bir torba da barut müsadere 
edilmiştir. Elde edilen evrakın tahkiki 
neticesinde cemiyetin din perdesi al
tında fitne çıkarmak istediği anlaşıl
mış ve yeniden bir kaç kişi tevkif e
dilmiştir. 

BiR GAZETE KAPATILDI 
"Vahdet,. gazetesinden: 
Berutta Tllrkge ve Arapça olarak 

Yunanistanda döviz 

kaçakçı lıHına karşı 

Kevşek davranan · 
hakimlerden 

hükumet şikayetçi 
Metaksas daha esaslı 

tedbirler aıacagını 
söqledi 

Atina, 20 (Husu.si) - Başvekil 

General Metaksas dün akşam gaze
te mümessillerini kabul ettiği sırada 
döviz kaçakçısı olarak mahkemeye 
verilenleı· hakkında tek hakimli mah
kemelerin verdikleri hafif cezaları ilç 
hakimli mahkemelerin daha ziyade 
hafifletmelerine karşı duyduğu hay
retin pek btiyilk olduğunu söyliyerek 
":Maatteessüf hakimlerimiz döviz ka
çakçılığının Yunanistanm bünyesine 
kat'§ı işlenmiş bir cürUm olduğunu tak 
dir edemiyorlar. Binaenaleyh bunun 
için daha esaslı tedbirler ittihazını 
dilşUnmek mecburiyetinde kaldım.,, 
demiştir. 

AYA DIMITRI YORTUSUNDA 
Y APJLACAK GEÇiT RESMi 

Atina, 20 (Hususi) - Ayadimitri 
yortusunda kıralm Yunanistanda bu
lunması vesilesilo Makedonya garni
zonlarının ekserisinin iştiraklle bUyük 
bir geçit resmi yapılacağı tebliğ edil
miştir. 

Başvekil General Metaksasm kralı 
karşılamak il.zere Sclan.ikte bulunaca... 
ğı pazar günü işçi te§ekk:üllerinin öna 
yak olmasile büyUk bir miting yapıla
rak bUktlmet siyasetinin tasvip edil
diği gösterilecektir. Mitinge ahal~ be-
lediye ve nahiye reisleri de iştirak e
deoeklerdir. General Metaksasın mi
tingcilere mühim bir nutuk söyliyece-. 
-fr. ..'--l.w • ' s' 

HüKOMET ALEYHiNE ÇIKA
RILAN UYDURMA HABERLER 

Atina, 20 (Hususi) - Başvekil 
Metaksas kötU maksatlarla uydurma 
haberler çıkararak güya burada hU
kfunet aleyhine bir komplo kurulduğu, 
bir çok sivil ve askerl eşhasın tevkif 
edildiği hakkında hariçte ve dahilde 
çıkarılan uydurma haberlerin artık 

arkası kesildiğine memnun olduğunu, 
fakat gene böyle şayialar i5itirse fev
kalade tedbirler alacağım söylemiş
tir. 

Bir Türk - ltalyan 
yakınlığı 

(O ıtyanı 1 incide) 
hakimiyet ihtil~fının harp ile halle. 
dilmesi yoluna gidildiği . takdirde ne 
gibi harpler olabileceğini yazarken 
l tal yan kongresinde görüşülenlere 
yeni den temasla diyor ki: 

"Kongrede lngiltereye sadak&.tini 
kolayca terk edebilecek memleketler. 
den bahsedildi. Şöyle ki: Evvela 
Türkiye ve Yunanlstanla hir!ikte 
Arap memleketleri vardır. Bu mil.. 
Jetlerin maddt menfaatlerinin Yngi. 
Jb:lerfn maddi menfaatlerlle mii~terek 
oldufu ileri sUrUlemez. Antant1arın 
ve anlaşmaların ömrUnUn uzun olma. 
~ı ve emniyette bulunması lc:ln men .. 
faatlerin tam ve emin surette bir .. 
leşmesf lflzrmdır. 

ltalyanrn ruhi ,.e iktisadt uygunluk 
üzere olduğu bu memleketler için 
ltalya dostluğu jngiliz dostluğundan 
ne kadar iyi olabilir. 

İtalya, Yunanistandan gelecek bir 
sükQnet \'e gevşeldik işaretini ve bil. 
hassa bugün, habe§lsıanın zaptın. 
dan sonra TUrklyenin yalnız ~Uphe . 

]erini n azalmasrnı memnuniyetle 
knrşılnmağa hazırdır. 

çıkan Yıldız - F..nnecme gazetesi, İs
kenderun ve Antakya hakkındaki neş
riyntından dolayı yilce komiscrli~in 
b ;r kararile bila mUddet tatil edilmiş.
tir. 

Avusturya da 
Krallık 

-~ (0.ıyam 1 uacide) 
Zira şimdiye kadar A vusturyada 

(anşlus) taraftarı olan partiler de: 
- A'VU8turyada halkın ekseriyeti 

Almanya ile blrle§mek arzusundadır, 
Memlekette gerçekten bir plebhdt ya. 
pıhr, yahut serbest bir mebusla,. 
meclisi intihap olunursa hakikat der. 
hal anlaşılır.,, 

Diyorlardı. 

Göriilüyor ki Avusturya BatvekiU 
Şuşnigin teşebbüsü ile ona zıd olan 
partilerin iddiaları arasında tam bir 
zıddiyet vardır. Bu takdirde A \'U .. 

turyada krallık rejimine dö:ımek 
için yapılacak pleblqit hkQmetln ar. 
zusu veçhile krallık lehine çıkabile .. 
ceği gibi tamamen bunun aksine de 
netice verebilir. Hükumet Avustur. 
ya halkına hitap ederek: 

- Krallık ister misiniz? Hahs. 
burgların A vusturyada iş başına gel. 
mesine rey verir misiniz? 

Sualini sorduğu vakit: 
- E\•et isteriz!,, 
Cevabını alabileceği gibi: 
- Hayır istemeyiz!,, 
Cevabı ile de karşıla~bilir. O 

zaman bu neticeyi an~lını lehinde bir 
milli tezahür olarak telakki edenler 
de bulunabilir ki lfin bu cephesi A. 
vusturya için tehlikelidir. ÇUnkü 
Şuşnltfn plebisit tetebbUsU ile ln. 
giinkU idare tarzının artık daha zi. 
yade devam edemiyeceğl resmen iti. 
raf olunduğuna göre plebisit netice. 
sinde kralhk rejimi kahnl edilmezse 
anşlustan hftşka gidilecek yol J[al. 
mıyor demektir. 

ASIM US 

ltalya ile Almanya 
arasında 

(Üııyanı 1 incide) 

iSPANYA iŞLERi GôRV~tJLEOEK 
Paria, 20 (A.A.) - Gazeteler, Uti

f akla kaydettiğine nazaran, B. Ciano
nun vanmakta olduiu seyahat siyaai 
ve ikt18&d1 sahada müşterek Alman -
İtalyan cephesinin kuvvetlenmiş ol
duğunun bir delilidir. 

Le Journal diyor ki: 
İtalya ile Almanyanın fspanya iş

lerine müteallik olarak ciddi kararlar 
alacaklanna dair olan şayialara biraz 
ehemmiyet atfetmekteyiz. 

Evvela Sovyetlerin bitaraflığı ih
lll etmeleri meeeles'i mevzuu bahistir. 
Katalonyanm teşkllltı esasiyesine mU 
teallik bir taknn kararlar vermeein
den tahaddüs edecek ihtilll.flar da mü
zakere mevzuu olacaktır. Zannolundu
ğuna göre, Madritin General Franko
nun eline geçmesini müteak:p Kata
lonya, komşu bir devletin hiamyeaini 
istemek arzusundadır. 

Ne İtalyanların ne de Almanların 
§im:iiki halde Balear adaları hakkın
da hiç bir taaavvurlan yoktur. 

BURGOS HVKOMETI DE TAN/NA-
CAK M1' 

Ankara telefonu 
., --

Şark Demiryolları 

Müzakerelere dün de 
devam edildi 

Ankara, 20 (Telefonla) - Şark d 
miryolları itletme imtiyazının satın a 
lınmaaı müzakarelerine bugün de: de 
vam edilmiştir. Heyete ayrıca M. Şa 
aölye namında 4 ilncü blr murahh• 
iştirak etmiştir. Bugünkü müzakereler. 
de murahhaa heyetinin yazı ile verdiğ 
teklifi ihtiva eden maddelerin her bit 
üzerinde ayn ayrı görüşülerek teknİ 
tetkiklere giriıilmiştir. Müzakereleri 
normal bir gekilde inkipf ettiği habe 
alınmıştır. 

Ağrı memnu mınlakası 
huaudu değiştıritaı 
Ankara, 20 (Telefonla) - CenıJP 

hudutlarımızda yeni memnu mıntaka ' 
nın hudutlannı dUn bildirmiştim. 

Ağn memnu mıntaka!ımın şimal bil' 
dudunun da §U ıekilde değiıtirilaıesi 
vekiller heyetince kararlaıtmlmıştır: 

Hudut Adetli Başkent, Şabur kö>'ll 
cenubundan ve Polak köyünün garbııt' 

dan geçerek Tasburun köyünün cenU ' 
bundaki eski memnu mıntaka hududıl' 
na mülaki olmak ve bu köylerle Alikl' 
.zıl, Eliganh köyleri memnu mınt<1ka dJ' 
tında kalmak üzere değiştirilecektir. 

Yugoslav ticaret anloş--
ması hazırlandı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Türk ""' 
Yugoslav ticaret anlaşması müzakere ' 
teri bugün bitmiş ve heyet yeni anlat # 

ma metni ile hareket etmiştir. Yeni aıt' 
Iaşmanın 5 ikinci teşrinden evvel irnı• 
edileceği anlaşılıyor. Bu tarihte eski •" 
laşmanın müddeti bitmektedir. 

lspanyol 
Cumur Reisi 
Madrıt'ten Barse.on'a 
niçın gıttı? 
Lizbon, 20 (A.A.) - Baraelon s.J 

yoıııu, <!Un ak~m B. Azana'nm M:adtW 
ten Barselona hareket ettiğini bildit • 
miştir. 

General Kueipo Llano'nun kanaa ' 
trnca, bu hareket marksistlerin Mad • 
riti terkettiğine delildir. 

Barselon, 20 - Cumurreisi B. /. ' 
zana bugün, Başvekil B. Giral ile bU • 
raya gelmiıtir. Cumurreisi mü:adcle e' 

den viliyetleri dolaşacaktır. 
FRANSA TAYYARE MI CöN .. 

DERiYOR? 
Bcrlin, 20 Alman ajansının bildi! ' 

diğine g<Sre, Pariste çıkan ''Actioll 
Française" ıazetesi Fransadan iki rrıO' 
törlü beş tayyerinin ispanyaya gönde' 
rildiğini yazmaktadır. 

CEPHELERDE HAREKAT 
6 Pads, 20 - Asilerin bildirdiğine g 

re Madrite 37 kilometrede bulunma1' ~ 
tadırlar. Bilbaonun da dilşmek üzere f
duğu haber verilmektedir. Diğer tar• 
tan hUkOmet kunetleri de bir noktıd' 
asileri püskürtmüşlerdir. Berlin, 20 (A.A.) - Alman siya

si mahaf ilindc İtalyan Dış bakanı 

lfont Ciano ile yapılacak mUllkatın /ngiıierenın 11eni to'fn"' 
gUnUn bUtUn meseleleri tir.erinde ve d · 
bilhassa Bolşevikliğe karşı mücadele ıman . taqyareıe1 ı ' 
ve İspanya hadiseleri hakkında ecre- Londra, 20 (A.A.) - Tayyarf il ' 
yan edeceği beyan olunmaktadır. Ba- cumlarından tamamiyle mahfuz ol~ 
zı rivayetlere göre Burgos hükumeti- rak ve hava bakanlığının sevkü]Ct~ 
le İtalyan imparatorluğunun da ta- kadrosu l~inde tn13 edilmiş olan f• 

11 
nınınası mevzuu bahis olmaktadır. rikalar yakında veni bombard Jtl1 

ROMADAN GELME HABERLER tayynrerelerini çıkaracaktır. Ilu t11' 
Roma, 20 _ Gazetelerin yazdığına yarelerin hususlyetlerl şunlardır~ , 

göre Habeşistanın garp kısmında İtal .. MU rette hat: D':Srt kişi. Tecıi~ ~
yan kıtaları ilerlemektedir. Altı gün sü- hası: 1000 mi1. Motör: 480 beygırl.., 
ren son muharebede İtalyanlar Caba fkj motör. r.,.nişlik: 33 metre. eııı 
dağını işgal etmişler ve Habeşlerin luk: :!-i metre. (1 

reisi decaz Alay öldilrlilmilştilr. Her tayyare çifte komandlnf' 
it'' "Belçika bitaraflıkta aydınlatılmamış sah:ılnrda yere d· 

mek itin hususi projektörlerle 111 

kalamaz,, 
1 

cehhezdlr. ~ 
tngiltercnin Bahriye nazın Vinston .=========-==== .. ··ıU

Çorçil Belçikanın bitaraflık siyaseti- lerl Belçika topraklannda gorııu ı1' 
ni tenkit yollu şiddetli bir nutuk söy- dUr. Belçika, İngiltere ve FrnnsntlıJ)"' 
!emiştir. cesareti sayesinde bUyUk harpten ~!•' 

Belçika nuırlarmın Belçikayı infi- tuldu ve yalnız harpten s:erbc:Jt d• 
ra.t siyasetine sevk için krala bir. nu- rak çıkmakla kalmadı, ayni vırrırfor 
tuk söyletmeyi temin et.mi§ olma.lan- kendisine Almanyadan aımınış 
na hücum ederek şöyle diyor: raklar da verildi. tfı' 

Belçfkanın, bugünkil bitaral vazi- Onun için umarım ki, Belçil<ll l< t• 
yetini mUdafaa edebileceğini tahmin lının nutku, kararlaşmış bir sl~eıt' 
etmek bile ma.nasıulır. YUz binlerce! ten ziyade Belçika halkının tab 
Fransıa ve İngiliz askerlerinin kemik- ditelerinin bir ifadesidir.,, 
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Yugoalaoga intıhaları 

Nı,ten a1nbl'llen 
Türk. Yugoslav dostluğunun asırlık ş h. M ı· · top ı . e ır ec ısı • 

rabıtalanna son bır bakış.. lanhları başlıyor 
Şehir meclisi her aene ildncl t..,. 

rlnin birinde toplanır. Bu sene ayın 
biri pazara tesadüf ettiğinden. meclia 
bir gUn sonra, yani gelecek ayın ikin
ci pamrtesl gürıU toplanacaktır. 

Ruzname hazırlanmaktadır. önU
mtlf.deki hafta başında balara gönde
rilecektir. 

MlltMr ;flerl 

Kültürde yeni tayin 
ve nakiller 

Ankara, lsmet Pap. kız eııatltUıril 
moda çiçek öfretmenlli'l atajlyerllfi-

Y"llOI~"' Daımawa aaAUlerindM ga.ı bir Mte ne Saadet, Gazi Oamanpaea tarih, cof· 
20 Byltll - Artık (Nit> ten h~ı retle bu tq parçuı bir tarih! kıymet rafya öğretmeni HulQal Kabatq lileal 

bt ecllJOl'U. Tren hareket ederken almıs bulunmaktadır. tarih coğrafya öğretmenliğine, Uıldl
~VJ&lı arkadapnıs Bay Tokln Yugoıdavyada buılln kullanılmakta dar orta okulu tUrkçe öğretmeni Bah
dla: &ynldık. O (Nlt> ten geri döne- olan halk clW arumclf.ld tilrkQe ke- r1 Bakırköy ortaokulu tUrkge ~t
"11 lQla kendla11e veda ettik. limelerin miktarına pllnoe, bu adeta• menllfine, Ualdldar kız eutlttlsU re-

Bq Tok1ıı (Samoprava) pıeıe.ı. aayılamıyacak kadar goktur. itte bir sim ötretınent Hamide Kadıköy Jm 
lala 1a)awtll mWıarrlrlerlnden biri· kaç m1aal: enatittl!ıtl reeim ~lfiııe, u .. 
411r. BeJırattan bqbyarak btltUn 11e- !'OBKÇB - BIBPÇA: ldldar Ak~a.ın kız sanat okUlu ııalae 81 
hhat mtıddetlnce bl.r.e arkadqhk etti. Katık - K&1ıka, Yorpn - Yor- retmeni Adile Kadıköy 1m ell8tlttllU 

Fakat aeyahat esnasında yanmn• 
da ikinci bir yol arkadqmıız (St.efan 
~ç) var. Bum Direktörltlğün
de ecnebi matbuat kıaınmm Yugos
la"Yya tefi olan Bay Lukaçeviç ı.tan
DQıc1an Belgra.da giderken bial Yugos
lav. BuJpr hududwıda, yani (Çarib
l'od> da karpladı. O afuıden itibaren 
blttbı 8e)'llıatimia emıaamda. billd~n 
&YrJlmadı. Daha evvelden huırlanmış 
Olan aeyahat progn.mmm harfi har
fine tatblldııe bütan varlığile çalıttı. 
8tıtUıı .orluklan kolaylqbrdı. icap 
titlı yerlerde biat kıymetll bilgiaile 
'1dmla"1, Kendialne k8l'll ne kadar 
~ etllek pne udll'. Onun için 
'Y·.Lı•ka~viç'ln de artık daha fazla 

gan, Kile - ÇW, Sahan - Sahan, nakıe 6fretmenllfine, Haydarpap. li· 
Tepsl - Tepaiya, Sacayak - Saçak, sesi riyaziye afretmenl Necip Nactlr 
Çini - Çiniya, Pe§kir - Pe§kir, ı... Kadıköy kız enstlttta11 rlyulye ~ 
ğen - Lecen, ~k - Düşek, Çar- menliğine, Üsküdar kız ortaokulu fra.n 
şaf - Çarşaf, Yaabk - Yasduk, Ki- sızca öğretmeni Sadiye, Kadıköy kız 
lim - Çilim, Kapı - KapryL enstltUsü franaızca ~' 

lki milletin dilleri arasında mU. Üsküdar kız enstitüsU yapma çiçek 
terek olan bu ttırlU kelimelerin sayıl!lı öğretmeni Hatice Kaclık8y Jm enstittl
herhalde en aşa.fi bir kaç blnl bulur. sU yapma çiçek öğret.menllfine, ı.. 
Aralarmd& hiç bir menfaat ihtillfı ol- tanbal 10 11DCAI okul «IJwtmenl Nazi. 
mıyan tkl memleket balkmm prek re Ankara Gazi l!eeel tarih colrafy& 
dillerinde, gerek lt1yatl&rmda baı& ölntmenll#ine, tJ'lldldar im eaa'a.t 
mevcut olan bu lftlnk noktalan TUrk- okulu fen bUgim öfretmml Dmlle 
Yugoelav doetlufmıun en kuvvetli te- çni zamlıDda okul ~. 
mell l&)'llablllr. EmJrgin ort&okulu tarih oointJ& • 

retmenl Şekibe tJ'*'k!ar ortaobha t&
AllM US J"ih ~ atretmenıiğine, tJBktl-

( S O N ) dar orta.okulu tarih cotratYa ölret~-· rt • tedai. Bay Tokl& ile 
"'Vl'l.ber Bllplldııır tın liıd 'ile& et- ------------
~ Fakat blr tUrUl kabul ettlrem~ 

menl Regat Haydarp&1& lll111De taıin 
edilmişlerdir. 

' Her defaamda. ricalanmısa kar
ii : 

- Bayn', olamu, bu bir program
tlıo. Mutlaka tatbik etmem lazımdır. Si 
111 ( Caribrod> a kadar göWreceğim. 
~ d&ıecefim . ., 

Dedi ve dediğini yaptı. 
"-ra &ır Ud yol arkadqmıızm hatıra

tam on bet gUıı ıstlren Yugoelav
: Beyabat intlbalanmız arumda aev

\te l&ygı ile mahfuz kaalcaktır. Bi
~~çln ba intibam en kıymetli bir 
ı;;;ı;uı ile Tllrk • YUl'Qlllav doatlulu-

Ye lttltakmm Jaymetlııl gerçek-
~~11 olduklarına lnanmq ol-

LL~llaollavlarla 'l'Orkler asırlarla bir 
~ altm4a yap.mJI mllletler olduk
lbtl....~ tabii olarak aralannda birçok 
~k an'aneler teeaua etmi§tir. 
'- aı9'terek an'aneler iki memleket 
"e aınJet arumda baelryan dostluk 
nıiltifak bağının devamım da bi ... 

ea1a kolaylaştıracaktır. 
Jtt Beııruta <Kalemeğdan) aclmda
' ~-ortumda bir tUrbe vardır. 
il) -:-IYWJ9 (Muatafa Pap.nm tjlr~ 
bta dt10r1ar. Verilen maltmata göre 
1ıea:;. Belgrat valisi lmiı. (1801) && 

t1h-.. - Yeniçeriler tarafından öldü
(~ Sırplar CKuatafa Pqa) ya 
~·ı- l&yka) yani (Sırpların V&l
~ ~•bnu vetmifler ve kendlalne 
~ 1. devam eden bir muhabbet 
~ballı kalJDlllar. AıılqılıJor ki 
~ & Paoa Yeniçerilerin Sırplara 
lll&lt taekıU muamelelerine mani ol
lblıf. ;:.~ himaye için galıııyor
~ "'Wll&& ki bundan dolayı Yeniçe. 
!1'&tta IUlkutiııe kurban olmq. Bel
l'~ <lluatata Pap) r, tUrbeel 
ltıQi. "Ylar tara.fmclaıı bugilıı hlla 
~) :kı•uhatua edildiği gibi (Çeti
tı da içinde bU)'llk bir tq parçı
bı-a 011Ge bir Devi kıymetli tariht ha
t~~ tutulmaktadır. Rivayete 
~ ~ KöprWUJerdeu Ahmet 
ır..;: -~ de bir a.t atım baflarmıı. 
~~hl~ &rumda bilyUk bir hib
~ a llluhabbet kuandıfl için Pa
' blJt ~hıdığı yer diye bu t~ 

aza edilmektedir. Bu au-

BKllEIC FIATI ,,,..,, .,..,,..,,,.,., 
Tttrfnlenelln 21 inci sarta•ba 

•Unilnden itibaren blrind neTI 011 kL 
ruı on para, Ddnd nevi ekmek do. 
kua buçuk ve francala 011 dlrt bapk 
karQftur. 

· izci telimatname•I 
tleğiıivor 
Cumuriyet b&yn.mmda Anbrada 

yapılacalt törende b&mr buJ1mma.Jr tı

Dl'e tehriml& ortaokul ve llllelertnden 
215() ı.cı Anbraya glcleoekUr, AJnl&a 
izciler dün GUlhane parkında bir pro. 

L va J&PIDJllaıdır. 
~ISA HABIRLU Bu provada ~ w ae1lm nr 

Bir ~ stmdUr Adua bava.'lel!!dtn JeııJ alyetleri ıe.bit edilmlft1r, Bak•nlık 
mablU1 portüaUarm ıelm..a lıefl•mlf • iscl talim&tzaameelni yalrmd& tetJd1t 
br. etmeğe karar vermit Ve hulrlıldara 

• Denlere bql•naıı ticaret ve iktuat mek bqlamqtır. Mevcut imciler bUıı19 iti· 
teblııde talebe h• MDeden ful& oldutu için barlle tasfiyeye tabi tutulacaklardır. 
blrlllcl muıa Od l'lbe Ut.ve ecWm!fUr· 

• •taJd& lNIUDUa juaclarma ... p1,ac1e ._ Melttepler beı flJn kapalı 
mtanm da ADkaraya ptme.I o.rtDe BarbL 
ye mekteb1nln nakli t•mem!enmııtır. Cumurlyet bayramı mtınuebetlle 

• Ata' ııanayt mtıbeııd'"ICI t&b.u etmek btltibı lise, orta ve ilk okullarla yaı
Gure 8Umel' Bankm JmUbanla lleÇtitt ı7 11. bancı azlık okullarlle Universlte 28 
• mezmauııuodUl ~ oku)'M&Jc olan tepinievvel çarpmba gtbı öfleden 
OD lJd.ll Aimanyaya banUt etmiflerdır. 

• m )'llmdalı d&ba nveı Uıncat 7&p&n IODl'& baelamak tııere 2 teşrinisani 
firmalarm t•çW ıçta verilen mWalet dUn pazartesi sa.bahma kadar tatildir. 
akf8m bltınlfUr. ŞlmdlJ9 kadar mllracaat 
eden lhtacatçııarm yek61lu dört 1ÜM J'& • 
kındır. 

• BOttın te'bUtleN ntnaerı bents daha 
odaya ka7d0lun•em11 lNIUDUa QçbcQ mm. 
taka dahWDdüi 11 kad&r doktora 8Clll bir 
ihbanıame daha ~Ur. 

• Dokumacı emafı tes&'Ahl&rmda 1fl11wcek 
lpllk bulamadddarmdan CSola1I bt17GJc bir ... 
kmtı IOlndedirJer. Ticaret odulle dokuma _ 
cJ1ar c.m!yeU Tedlkuledeld fa'bftka De tema 
.. P9V9k ipWd•rln ~Un lcooperatlftn.. 
de eatılm&lma karar venıalflerdlr. Blerı•bn 
bu ytlzden lpltkaiz k&ldJtr aöylenmektedlr. 

• Maarif vek&leU bu lleD4t IBCDertn ayni 
k17dette olmalarmı lılldlrmtfUI'. Boyun bal 

larmda ınektep'ertn renkleri kul~ 
tır. 

Geçmiş Kuran/ur 

21 Tetrinievvel 1923 

YAVUZ BEBEK KOYUNDA 

INHISARL.~R VEKiLi 
ANKARAYA GiDiYOR 

Gtlmrllkler ve İnhisarlar vekili Ali 
Rana dUn de tehrimir.dekl tetkikleri
ne devam etmlfllr. Vekil, bugün An
karaya gidecektir. 

FRANSIZ VE ROMEN 
ELÇiLERi 

Memleketinde bulunan Romen eı.. 
çlal B. J'iloU cuma stlnU tehrim1- p
lecektlr. 

Şehrimizde bulunan Frama bUyUk 
elçlal B. Pomıo paar gilntı Ankaraya 
gidecektir. 

RUSY ADAN GELECEK. 
1'AYY ARECILER 

Ankarada yapılacak geçit remnhl
de ham bulunmak bere Ruayadan 
d&t tqyarec1 mla&flrin ge1mea1 bek· 

Ordum~ latanbula ge1dtğ' .,Un- lenmektedlr. 
Zeri tea'it için moda agıkZanna çekilen Gelenler Ruayanm tayyarecllik 1§
Yaw.ı ae/iMi hm"biy6M bııgü1t Bebek lerlnde tanmmıe phsiyetler oldufu 
koyama nakl.olunaoaktır. gibi kafileye de Ayden b11kulık et-

8Gbahleyitl Befit PflfG ""~ Ba1a- mektedlr. M!aflrler aym 2~ Uncll gU
riye kumandanltğı tara/nadan kwuet-1 nU phrlmlale olacaklardır. Ve bura
U bir romork&r etmeyi bağlıyanakl da iki ,un kadar kaldıktan IODl'& An-
Bebelc 1coyunG gelceoelclerdW. karaya gegeoeklerdir. 

Cumuriyet 
Bayramı 

Bu sene but iin spoı cula1 
iıtirak etl•celc.ıer 

Cumurlyet bayramı procramı bir 
kaç ,one kadar kat1 teklini alacak-
tır. 

Bu •ne htanbuldaki aporcular 
pnif mlkyaat& merasime lftlrak e
deceklerdir. 

Gegen aenelerde merasim aaat do
ku.da bafhyorclu. Bu seneden iU'baren 
merulm bqlanııcı bir aaat ileri aJm.. 
mqtır. 

Buna a&n au.t onda villyette va-
11, ukerl ve mWJd erk&ıım tebttklerl
ni, saat on b1rde et. komoloslarm te~ 
rlklerinl kabul edecektir. 

Beyuıttalti meruim ~eçiti saat 
on bir bucukta bathyacaktrr. 

Şehrin pıuhtellf yerlerinde tenvi
rat ve IUalemelere ba1lanm11t1r. 

Sayın bir konuk 
BeJıratt& gıkan Vnme guatul 

cllplomatik muharriri Yupml&vyalı 
pz.et.ecl arkadafla,nmudan Bay Sv~ 
tovaki tatuıbula plmJftir. Bay SYe
tovski bir kaç gUn §e}ırimizde kalarak 
Ankarayı. sideoektir. Sonra memleke
tlmbdıı muhtelif yerlerini gemrek tet
kikler yapacak, avdetinde aeyab&t fn
tibalanm yazarak yeni 'l'Urldyeyi Yu
goelav milletine tanıtacaktır. Yup
lavyaıım en yUaek f1k1r ve kalem er
babından olan ve Tllrk pzetecllerinin 
bu mtıtteftk memleket.e 71-pbklan aon 
le)'alıat1elDUDlda pek çok doetıuk e-
aeri ~" bulunan Bay Svet.oftkl 
n1n ba auretle memleketlmhıl slyarete 
ıe!ltlnl ciddi blr memnum,.ue brp
lam. 

Profesör Vilmur.'an 
dinkli ai11afeti 

A.y8ldya mozqık1anm açmakta 
olan Amerikalı profelÖr Vltmor dün 
Perapalu otelinde ı.tanbuı vali ve 't»
lediye re1al B. Kuhlttin 'OltOndaf e&
reflne bir &ite yemeft vermtetır. 

lıOaaflrler arumda Amerika bU
yUk elçial B. Kekmurrey, m111tepr B. 
lov, ı.tubuİ •yl&vı B. Halil, Mtbleler 
direktörtı B. .A&lll ft Sokonl kumpan
JUI dlrektöı11 B. Volteı- bulunm.Uflur. 

BiR NEŞRiYAT DAVASI 
DEVAM EDiYOR 

'1atanbulun Seııl,, adı altmda çıkan 
bir mecmuadaki bir yazıdan dolayı 
mtlddelumumllikge açılan davanm du
rnpnuma, latanbul ildnc1 cea hak1e
rinde dllıl dnam edilmlttfr. 

Memleketteki muhtelit wınrları 
blrlbtrlerl ale)"h1ne tahrik mahiyeti 
g&1llerek 4ava mewuu tetkil eden ,. 
Jlllllll, muharriri llfaWe Naci Jamail 
Peu.ter ft netrlyat mtıdtlrtl aıfaUle 
Muammer Cahlt Kentmen dava edil
mltlerdi. Aynca, •1Jlldl,, matbaası sa
hibi Mehmet Fanılı: da, mecmuanın 
1hlerlnde, hıtlear tarlhl ebik oldufu 
noktum4an takibata utramJlb. 

Dllll 11&1.t on yedide açılan eelaede, 
mUddelumumllik, mtltaleaaım blldfr.. 
dl. Yamyı eera kanununun 812 inci, 
matbuat kanununun 39 uncu madclel~ 
rlne r&re ceayı mucip ıördU.Keml~ 
ketteJd muhtelit umurlarm blrlblrle
ri aleyhiu tahrik edildlllnl Deri lllr
dQ. BunA•n dolayı yumm muharrttt
le nepiyat mtıdtlrllne ce1a keellmeeini 
lltecll. Jılecmua)'I balan matbaa lahi
blnia de, mecmua tlMl'lndekl tarih 
n.olrlumıdan dolayı, matbuat kanun\14 
nun 19 uncu maclesine göre cezalan
dınlmuım llttllne kattı. 

Yam muharririle neerlyat mildtlrll, 
mtıdataaya huırlanmak tblere, mtllı
let 18tefi ortaya attılar. Matbu. sahi
bi, mUrettlphanede dlı4len tarihin 
buluda dU,Up d~ıı ehli 
vukufa havale ıuretile tayini IUzumun 
dan bahııettl. 

Hakyerl, bu cihet IODl"adan dtlttl
ntılllp bir kara ver'lmek tlzere, d~ 
marun devamını, mlldafaalar için, 27 
teerlnlene1 11&1.t H e 'blraktl. 

'Dağcılar oteli M a• 
yısta yapıtacak 
Uludağda yapılacak Dağcılar ote. 

linin yeri olarak ikl yer bulmmıuttur. 
Bunlardan biri Kayakçı g&dl, c:Qerl 
de mevcut otelin illerindeki tepedir. 

80 kltllik olacak otelin projeel bele 
diye tmar bilroeu tarafmdan h&m"lall
mtttır. 

fııtaat mevaimf geçtiğinden oteUa 
ancak mayısta yapılmuma bql~ 
caktır. Otel bUtUn konfonı havi o11,. 
caktır. 

Pella Ha'9erlerl 

Hacer'in katili 
henüz bulunamadı 
Kadıköy meu.rlığmda &ldUrtlea 

Haceriıı katili olmakla mamun tlç klııı 
ti ~. Tahkikat devam • 
d.l)ıw. DUnkil pıetelerden biri katDla 
Bil.leyin iaminde biriai olduiunu ,.a. 
mq1araa da bu haber doğru deiildlt· 

BVLBYJIAN DOLANDIR.Dl~ 
BILB JIVV AOBBB BDILBCBll -
latanbul bakkalarmı dolaııdıran Ci
maı Stileyman dün mUddelummıı111i9 
verilmif, hakkında tevkif milaekkereıll 
keaildikten 110nra pollae iade twlllml• 
tlr. 

Dolandırıcı bir kaç gUn mtıvacebe 
edilecek, dolandlJ'dıiı yerler te.blt 
olunduktan sonra mahkemeye verlle
cektlr. 

BV!' f'BNOBBBBI DBVBIUN. 
011 - Galatada Emek 1eJ11M m•bll
~ YedJmerdiven ll0bPı4& ll 
numara.da oturan Recebin bir ~ 
)'a§Uldakl km Tllrkln dUD mangil1 
U...mdeid dt teııcıen.lnl deYirmll, 
vtlcudOnOn muhtellf )'el'ledDdeıı ~ 
llllfbr, Tllrkb hutahaııeye kal 
Jllllbr, 

DJDNlU nOşrVLER - p~~~ 
budnlı Ollra vapurwıdan inen u. 
le İdr1ale Yusuf merdivenin lm:llmllııli 
al ilw'lne den1- dOIDıUtlene de 
tanJınıtlardır. 

JIABS•ND• y molN - J'lıllla 
ıı.drele llOblmda 2 numanll .,.._ 
oturan SünbWün oğlu dört yqmda a,. 
J1lp dlln l&bah mahendekl talaılul 
tutueturmua. 1anım çılnnqtır, x..: 
tu1ar tarafmdan yangın eve a1r&Jlllt 
etmedtn 8ÖlldtlrUlmU,tilr. 

AYAfJI BllLDI - Galatac1& _.....,.. 
Sendikat pa kumpanyuma alt 
yandan muot fıçılan 1nd1rlllrken -
1ardan biri yuvarlanmıt. yoldan 
Yuauf t1mlndt bir ~ ••N~• 
eanlltlr. 

ALACAK 'YtJIOND•N KAva.
Alemdarda All bey 110kafmda otm•ı 
Beal, Osman, Kemal, Mehmet ım..ı 
de dört kiti bir alacak yUzUnden ~ 
ga etmişler, blrblrlerlni dövm~ 
dlr. Dört kavgacı ya.kalUllDJltır, 

ABABA ÇAR.PJllŞ - Gala 
Değirmen sokafmda oturan 
2891 numaralı araba çarpmıs, te 
!ekler altında kalan Adnanm laf &)'ali! 
,. kll'llımlbr. 

IST" ANBULUN PLANI 

YENi BiR PiYES 
Sehadebqlndakl Turan ~:ra 

ıunda bfr mjlddettenberl (R .. • 
hem ıebe) isimli yeni Ye orljbaal 
Yodvilln provaları yapılmaktadır. 
ber aldıtmnza sfire, A:&h ~Det 
rafından temiz bir Tilrkçe ile telif 
dllmlt olan ba YoclTll, yerli tipi 
zf ve yerli ldetlerlmlzl eanlı Mr 
rette tebarU:ı ettirmekte "' &)'Dl 

manda eski amanların hurafeler~ 
k6tU ananelere olan batbhklamaı 
rlf bir tekilde alaya almaktadır, 



./-ITJ<A.Y~ Türk ve Afgan 
dostluğu 

(V syanı 1 n.cide) s,.~~~~~--

Ders olsan •• kuvvetli temellere istinat ettirerek ylik
seltmeğe başladzğı ordu bugün sizin 
feyizli idarenizde şerefli vazifesini gö· 
recek hale gelmiş bulunuyor. Türk or
dusu ağuşuna aldzğı genç Afganlılan 
bu yüksek vazifeye layık olacak şekilde 

Lik maçları önümüzdeki 
Pazara başlıyor "Xadın berbe. 

ri,, yazılı kapıyr 

itip girdiği zaman 
sevindi: Bir is. 
kemle boştu. Er. 
kek berber ötek1 
iskemlede sanş111 

bir kadmın saçla. 
rına ondüle yapı. 
yordu. 

Kadın berber 
onu görünce: 

- Buyursunlar 
dedi, Jyi ki ~imci: 
geldiniz. ikiden 
sonra akşama ka. 
dar müşteriler söz 
aldı. 

iskemleye oturan kadın, yan göz. 
le aynanın öbür ucuna baktı ve sarı. 
şın kadını o zaman daha i)i farketti. 
On sekiz, on dokuz yaşmda bir genç 
kızdı bu. Berbere bir şeyler anlatı. 
yor, fakat henüz tecrübesiz olduğu 
için, yavaş konuşmasını bilmiyordu. 

- Saçlarınız ne kadar güzel ı 
- Sahi mi?. 
Bu sözlerle, bu taraftaki berber. 

le müşteri de konuşmağa başladılar. 
- Son zamanlarda bir moda çık. 

tı. Saçları enseden yukarı kaldın. 
yorlar. isterseniz bu sefer sizin ba. 
şınızı öyle yapayım?. 

- Hayır. Bugün dursun. Acele 
bir işim "·ar. Uzun sürer değil mi? 

- Eh, oldukça uzun sürer. 
- Kalsın bugün. cumartesi günü 

gelirim. 
- Pek ali, siz bilirsiniz... 
Erkek berberle kadın müşteri de 

şöyle konuşuyorlardı: 
- Sa~Iarınız çok ince, Bu ondüle 

size altı ay değil, bir sene gider. 
haau .. U .l"\ ':t,-,~ 'O'l;J'V&"QUU'\&b--ı rll 

bir seneye kadar ondüle modası ge. 
çerse? .. 

Genç kızın bu sözü üzerine dördü 
birden güldüler. Bu suretle berber 
iskemlesinde yan yana oturan iki ka. 
dın arasında ilk konuşma başlamış. 
tı. 

Biraz sonra genç kızın tuvaleti 
bitti. Kalktı. öteki kadın: 

- Gidiyor musunuz? Dedi, ~
rüştüğümüze çok memnunum. 

- Teşekkür ederim. Gitmiyorum. 
Birisini bekliyeceğim burada. 

Genç kız, arkadaki sandalyalardan 
birisine oturdu ve perdenin aralığın. 
dan thşarı 'bakmağa başladı. Öteki 
kadın aynadan onu seyrediyor ve 
gözleri aynada birbirlerine iliştiği 

zaman gülümsüyorlardı. Aralarında 

çok samimi bir anlaşma hissediyor. 
lardı. 

• • • 
Genç kızın beklediği biraz sonra 

geldi. Erkek içeri girince genç kız 
ayağa kalktı : 

- Bonjur!. Ne kadar geç kal. 
drn !. 

Erkek, şapkasını çıkararak se. 
lam Terdi. Genç kızın sözlerini işitme 
mezlikten gelerek ve uzaktan tanıyan 
birisi tavrıyla: 

- Bonjur, dedi. Nasılsınız? 

Sonra öbür kadına doğru geldi: 
- Daha saçın bitmedi mi? 
- Beni almağa gel demedim ki 

ben sana?. 
- Buradan geçiyordum, uğra 

dım ... 
Kocası - evet, bu, o kadının ko. 

cası idi - arkadaki sandalya1ardan 
birine oturdu, Bir iki sandalya ö. 

Anlatan: Vır Guı 

kadının saçları şimdi bitecek ve er. 
kekle beraber çıkıp gideceklerdi. O 
da o zaman kalkar giderdi, Hadise 

itina ile yetiştirmeğe çalışmaktadır. İ· 
ki milletin ve iki ordunun arasında bu 
gençler en güzel vifak ve ittihat titnsa· j 1 k 
1i olup ilerliyeceklerdir. 

Altes Şah Mahmut Han verdiği ce
vapta demiştir ki: 

İki dost ve kardeş milletin münase-
batı pek kadimdir. Hamdolsun son se
nelerde, bu mlinasebat o kadar kesbi 
kuvvet etti ve bu kardeşlik rabıtaları 

o derece sağlamlaştı ki ileride her iki 
millet ve sulh için çok iyi neticeler ve
receğine şüphe yoktur. 

Afgan milleti, büyük kardeşi olan -. 
Türkiyeyi ve onun Ulu ve ünlü halas
karı Atatürk Hazretlerinin kıymetli de
laleti altında yaptığı terakkiyatını bü -
yük bir itina ve dikkatle takip etmek • 
tedir. 

• • • 

karşılaşacaklar arasında Beykoz
Galatasaray, Fener - Vefa, 

Süleymaniye var 

de, böylece atlatılmış olurdu. Ankara. 20 (Telefonla) - Afgan 
Fakat öyle olmadı. Harbiye nazırı Mare§al Mahmut Han • 
Öteki kadın iskemleden kalktıktan bugün Kırıkkaleyi ziyaret etmiştir. 

sonra aynada kendine şöyle bir çeki Aziz misafirimiz yarın (bugün) yapı
düzen verdi. O sırada kocası da lacak olan askeri gösterilerde hazır 
kalkmış, berbere parasını veriyordu, bulunacaktır. Kendisine cuma günü 

Kadın, sert adımlarla, kapıya Ankarayı terkedeceği anlaşılmakta-

doğruldu ve çıkarken, orada otı:xan dll'. Cumuriyet bayramında burada Klüp murahlıasları 1-."'Ura çekerken 

genç kıza: bulunacağı haberleri teeyyüt etmemi§- ---------------\ Lik maçları önümüzdeki haftadatl 
- Haydi gelin, beraber çıka hm, tir. ç a y a itibaren başlıyor. Dün akşam klUP 
Dedi. --Ç--.-.-------J---.-- murahhasları Beyoğlu Halkevinde fı.ıt 
Genç kız, o şaŞrrnnş ve mütereil. Op ffieSe eSI bol ajanının riyasetinde toplanaralC 

dit halde, ne dense yapacak çaziyet. kk Bütün 7 ürk pehlivanla- fikistür kuralarını çekmişlerdir. 111' 
teydi ha ID da olarak Beşiktaş, Galatasaray, Fenet" 

- Peki, dedi ve beraber çıkfJlar. Tına meydan okuyor bahçe, GUneş klüplerinin sahaları teS' 
Erkek arkalarından geliyordu. Bir Valinin beyanatı J bit edilmiştir. 

müddet aralarında bir iki adım me. j Buna göre Beşiktaşla Güneş, Gıa· 
safe kaldı. Sonra yaklaştı ve karı. (Üstyanı Birincide) 1 latasaray ile Fener, Galatasarayl• 
sının yanma geldi. Bir şey konuşma. Bu memleketlerin yaptığı işi biz de Güneş, Güneşle Fener Taksim sahasııı 
yor. tabii görünmeğe çalışarak etra. tatbik etmek kararım vermiştik. Ancak da Fenerle Beşiktaş, Galatasarayla 136 
fına bakmıyor, bahsedecek bir mev. verilen kararların ve emirlerin tatbi - şiktaş Şeref sahasında karşılaşaca1'· 
zu arıyordu, kinde maalesef istical yüzünden bazz !ardır. Bazı klüp murahhasları dört 

Bu sükut devresi çok uzun sürme hatalar olmuı ve bu mevzu etrafında klilbün oyun yerlerinin böyle evvdd~ 

- Utanmıyor musun sen?. 
Dedi. 
Öteden genç kız da atıldı: 
- Siz bana evli olduğunuzu söy . 

lememiştiniz ... 
Erkek, kansile metresinin ara. 

srnda kalmıştı Hiç birine verecek ce. 
vap bulamıyordu. 

Biraz daha yürüdüler. Evli ka. 
dın rakibine döndü: 

- Saadetinizi bozmak istemem, 
dedi. Ben aranızdan çekileyim. 

Genç kız itiraz etti: 
- Hayır, dedi. Çekilip gitmek 

bana düşer, Hem böyle bir adamla .•. 
- Böyle adamla ben de yaşıya. 

mam. 

Evli kadın, bu sözleri üzerine 
genç kızın kolundan tuttu: 

- ikimiz beraber gidelim, dedi ••. 
Kalsın o, sokak ortasında •• 

Erkek, neye uğradığını anlıya. 
mamış, yan yana ve hızlı hızlı aynı 
yürüyüşle uzaklaşan iki kadının ar. 
kasından baka kalmıştı 

Evli kadın, ötekine: 
- Sana bu ders olsun, kardeşim, 

diyordu. Erkeklerin önünde ne göz 
yaşı dökmeli, ne tatlı dil kullanma. 
lı Onlara böyle yapmak ister: Yum. 
ruklarını sıkarsın bagı-rırsın c-ekip , , -
ğidersin-

ISTANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Tiqatrosu 
Tepebaşı dram 

kısmı 

Bu akşam saat 
20 de 

BiR KADININ 
HAYATI 

11~11111111111 

nanan enaı1e11 ve--matıruatın tenTntıerı tesbit edilip diğer klUplerin ouna itl'ı-1 
meydan alnuıtır. edilmemesine itiraz etmişlerdir. 

Bu hassasiyeti ve bu alakayz takdirle 
1 

Bundan sonra futbol ajanı kIUpte" 
görmemek mümkün değildir. Mahzur - rin iki kümeye ayr:ılrlrğını. birinci Jtil· 
lar bizce de tebarüz ettikten sonra Me- meye Fenerbahçe, Galatasaray, BcşilC• 
cidiyeköyünün arka tarafına bir kaç taş, Güneş, Beykoz, lstanbulspor, J.• 

nadolu, Eyu"'p, Süleymaniye, Hilil1 gün için atılan çöplerin bir daha atıl -
masını yirmi gün evvel menetmiştim. Topkapı, Vefa klüplcrinin diğer JdiiF' 

lerin de ikinci kümeye ayrıldıklarıtl1 Binaenaleyh Mccidiyeköyü etrafında iz 
har edilen endige yirmi gündenberi va- bildirmiştir. 
rit değildir. A( Bundan sonra evvelii. birinci ltiİ-

Çöplerin bir kısmının kaldmlması, W me, sonra ikinci küme murahbaslııl1 
toprak halini almak üzere olan bir kıs- 11 kuralannı çekmişlerdir. .. U 

· _..,,,,,,.. Buna göre önümüzdeki pazar ,ırurı 
ınmın da kireçle örtülmesi emredilmiş- ~ ,,,,.. - birinci kümede Hila.I _ Güneş, su1e1" 
tir. Oraya giderseniz hemen hemen çöp t maniye _ Beşiktaş, !stanbulspor -" 
kalmadığım göreceksiniz. Maoor velılivam Çaya Tapkapı, Beykoz - Galatasaray, fe-

Darülaceze ile Kahtaneye giden yo- Yirmi sene evvel 1stanbula gelip ner _Vefa, Eyüp_ Anadolu karŞıW 
lun arasındaki sahaya da dökülmekte o- Kurtdereli Filiz Nurullah, Adalı Halil şacaktır. 
lan çöplerin üzeri toprak ve sönmemiş ile güreşler yapan me.~hur Macar peh- İkinci kümede Kasımpaşa - aes· 
kireçle örtülmektedir. Esasen burasJ da liva.n:ı Çaya ile bir arkadaşımız dün lerbeyi, Ortaköy - Feneryılmaz, J)O" 

muvakkattir. Kahtaneye inen dağların göriişmüştür. ğanspor - Kasımpaşa Anadoluspor-" 
arasında bulduğumuz ve ağır kamyon - Kırk dört yaşında olmasına rağ- Davutpaşa birinci takımları karŞıl•' 
lan sevkedebilmek için yolunu da yap· men güreşi bırakmamış olan Çaya şacakbr. Bu klUplerin B takımları ctJ" 

maya baş1adığmuz eski bir taş ocağı şunları söylemiştir: martesi günleri müsabaka yapacnkl~ 
yeri daimi çöp deposu olarak intihap - Bütün Türk pehlivanlarile gü- dır. 

edilmiştir. reşmiye hazınm. Hepsini yeneceğime --111:!!----=---------
0rada alınan tertibat sayesinde bu- de eminim. 22 yaşında iken Filiz Nu

günkü endişe Şişli ve Mecidiyeköyü rullah ile karşılaştım. İki saat sonun
halkı için pek yakın bir zamanda sı _ da bu dev cüsseli pehlivanı yendim. 
kıntılz bir hatzradan ibaret kalacaktır. Kurtdereli ile berabere kaldım. 

Şunu da hatırdan çıkarmamak la -
zımdır ki; Mecidiyeköyüne ve şimdi 1 
çöp atılan yere çöp yeni dökülmüş de
ğildir. Yıllardanberi oraya çöp dökülü
yordu. Bu defa bir mikdar artmzştı. 
Unkapamndaki çöp aktarma yerine ge
lince; burasz zaten eski çöp iskelesi ye
ridir. Çöpler denize döküldüğü szrada 
buraya dökülürdü. iki üç gün zarfında 
orası da külliyen ve tamamen kaldın -
lacaktır. 

Eskiden Taksimdeki meydanda ça.. 
dır kurulur, binlerce halk dolar, dün
yanın her tarafından gelmiş pehlivan
larla güreşirdik. Türk pehlivanları 

o zaman dünyada çok tanınıyorlardı. 
Türkler gene eski şöhretlerini ala.

bilirler. Ancak güreşçiler himaye edil
melidir.,, 

Çayanm meydan okuyuşunu ilk o
larak Mülay'im pehlivan kabul etmiş
tir. Diyor ki: 

Feci bir kaza 
Bir çocuk makineye 
kapılmış, kafası 
kırılarak Ölmü~tür 
Adana fabrikalanndan birinde feef 

bir kaza olmuş, bir çocuk makineye 1': 
pılarak ölmüştür. Aldığımız maHirrıB 
aşağzya yazıyoruz: °' 

tede genç kız. hem şaşkın, hem kor. Fransız Tiyatrosuı 
kak bir taYurla duruyor, ne aynaya. da Operet kısmı i!!!:::!!! 

Maamafih size kısa bir zaman zar -
fında daha etraflı malfunat verece -
ğim.,, 

"- İstediği dakikada güreşe hazı
rım. Karşılaşma ne kadar evvel olursa 
memnun olurum. Kimin kimi yeneceği 
er meydanında belli olacaktır.,, 

Ağca Mesçit mahallesinde oturan .• 
bir yaşlarında Halil oğlu Ahmet gaıı1; 
Asımın fabrikasında amele gibi çalff dl 
maktadır. Gece fabrikanın alt katırı • 
bulunanların yanına gitmek üzere 11~. 
ğıya inerken eteği Transmisyon 1118 il' 
nesinin miline takılmış, makineye 5 

, 

rüklenerek başı kınlmış ve nezfi diıı1', 
ğiden hemen ölmüştür. Zavallı çocıl ıt' 
ğun makineye kapılması pek ani bir 5 

, 

rette vukubulduğundan kendini 1<ııt 

ne de yan tarafa bakmağa cesaret Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
edemiyordu. FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

Bir an kalkıp gitmeği düşündü. D U D A K L A R I N 
Fakat, 'Giderken erkeğe selam Yere. 
yim mi? Den de uzaktan tanışıyor. 

muşuz gibi mi yapayım?. Kadınla da 
tanışıyorum demektir, Ona Allaha 
ısmarladık desem mi?.,, 

Onun için kallmınmnrrı daha mü. 
nasip buldu. Esasen birisini bekledi . 
fini s8y1ememiş miydi? Nerede fse 

OSMANLI BANKASININ iLANI 
Osmanlı Bankasınm Galata, Yeni 

cami \'e Beyoğlu daireleri, Cumhuri. 
yetin ilfmının yıl dönümü müna5;ebe. 
tile ilk te~rinin 2S (öğleden sonra) 
29 ve 30 ncu günleri kapalı buluna. 
caktır. 

..,,..,•mııwnwww--•• .. -1111111nn11111un .......... ınne ............ ,.. 

HALK 
OPERETi 

Pek yakında 
Kış operetlerint 

başlıyor 

SEYEK 

Büyük operet 
3 perde 

Müzik Seyfettin - Sezai Asaf 

Diğer taraftan Cuınuriyet bayra
mında Taksim stadyomundaki müsa
bakalara girecek olan güreşçilerin bir 
kısmı da dün gelmiştir. 

Yarım dünya Afyonlu Süleyman, 
Sındırgılı Şerif, Somalı Abdi Selim, 
Tekirdağlı Hüseyin, Gönenli Çengel, 
Balıkesirli Süleyman dün gelenler a
rasındadır. Yanın dünya Sülyeman 
da bütün Türk pehlivanlarını yenece
ğini söylemektedir. 

tannak mümkün olamamıştır. . er 
Verilen haber üzerine cuınurt>' ef 

ildd . .. . 1 . d şer m eıumumı muavın erın en " 
Gökmen hemen fabrikaya gelmiş. 111c .. 
seleye elini koyarak incelemeler yaP t· 
mzş ve çocuğun gömlilmesine iz!n ";e• 
miştir. Şeref Gökmen incelcmesınc 
vam etmektedir. 
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1Gezintiler1 1 

"Nil,,de bir destan 
Lenıa•ıa aşk 

ilk adam, kuvvetini ölçemediği 
IJii)'Ük tabiate tapmıı tı. Sonru 
rene Ü•tün kuvvetini •ezdiği kah
'"1nanlara gönül verdi. Eıki mil· 
letlerin zengin Ü ıturelere sahip 
olUfU, bu yüzdendir. 

bayatı · ı 

Halkın mü1terek hayalinden 
liizülen ıeyler, dev aynalanna 
dii§müı akialer gibi büyür. Bir 
ikindi günqi, bir kedinin gölge· 

Yirmj sene gizli kal
dıktan sonra şimdi 
neşredi.len mektuplar
la meydana çıkmaya 

başlıyor 
•İni ncuıl tepeden tepeye QflTlr, Lenin'in hayatını yazanlar onun 
b aşklarından hiç bahsetmezler. Çünkü 
ir Şehname ejderhcuı haline kor hayatının bu cihetini araştıranlar h iç 

lcl, bu hayal. menJUru da öyle kor· bir şeye rastlamamışlardır. Leon, 
#tunç mübalağalar yapar· Troçki, Lenin'in hayatına dair yazdığı 

eserde şöyle diyor: 
Rüstemin kılıcı, Sührabın gür "Genç Ulyanov'un kad nlara karşı 

Zii, A§ilin halkam, Rolanın bo- olan nareketini bize anlatacak hiç bir 
rrııu hep böyle hayal körüğü ile vak'a bilmiyoruz. Şüphesiz ki ara.sıra 
fİfrniı ıeylerdir. kadın peşinden koşmuş ve sevmiştir: 

"Haz veren gözleri,. elbette boşuna 
Bütün deıtanlar, iıte bu duy- söylemiyordu . ., 

trıdan doğdu. Fakat git gide Bununla beraber, on yedi yaşından
rrıhlarda bu enginlik kalmadı. beri, Çarlık aleyhindeki mitinglere 
liayal Ankcilarının kanatları kınl· ko§&tl genç, Ulvanov'un hareketli ha
dı. Dev aynal.arının sırlan dökül· yatında aşkın da yer bulmıyacağı bi-
,., K h l l k b" raz güç düşünülebilir. 
ıııu. a raman ar, çıp a ır ger 

Lcnin'i şimdiye kadar, inkıl!ipçı. 
~ek, ıiir•iz bir hava ve tabii öl- hatip, Gorkiy'in dostu, gazeteci, Pa-
~er içinde değerlerini kaybetti· riste konferansçı olarak tanıyorduk. 
ler. Anlaşılan yüzlerce vak'a bize onu Rus-

M alıinelqen, mantık el ar lığına yadaki işbaşında, veyahut Çarlığa 
... k&.r§ı mücadelesine devam için bir ya-

flgrıycrnlar, "bulduk!,, diye sevi· bancı memlekete sığındığı zaman na-
l'lirlerken, beri yandan ne zarar- sıl yaşadığını gösteriyor, fakat, onun 
lara uğradıklarını ölçemiyorlardı. daha hususi hayatı yabancmıız kalı-

Dün, gazetede okuduğum bir yordu. 
h b Nihayet bugün, yirmi yıllık bir 

Q er, bana yukarıdaki hüküm- sükundan sonra, Lenin'in husul haya-
lerin yeni belgelerini verdi. Vaka tmm bir kısmı da öğrenilıni§ bulunu

ifıauc1a geçiyor. Mısırlılar Nilde yor-.1905 le 1914 arasında Petresburg-
6ir )'ibme yarqı yapmıılar· Tam daki bir genç kadına yaulığı mektup
lera~ler mya atılınca arkalarından lar onmı aşk hayatmm hiklyesini teş
ltorkunr bir tim.alı belirmif. kil ediyor. 
~- Bu kadm, Bayan Lim K .. ., henilz 
-.,leri §İmfeklenerek ~klara sağdır. Şimdiye kadar ne bu mektup-
tcaldırmq. Yüzücüler debelenme- lan neşretmek istemiştir, ne de Lenin
ıl*:t.._.f!!yı_daki seyirciler çığlığa btlf- le olan aşk hayatından bahsetmiştir. 
~ Küıuede alala da yok- Fakat, bugün, nihayet, bu mekttipla-

rm neşrine razı: olmWJ ve bu suretle 
~- Ansızın İri yan bir JeliJıan.. Lenin'in hayatında kapalı kalan bir 
lı, elinde bir tek bırakla auya: kısmın da bilinmesine yardım etmiş. 
laenı tim•ahın ta yanına atlamıf.. tir. 

tiderha bu cesarete kızarak dön· Lenin'in bu mektuplar üzerine ya
lttiiı, boğufma ba§lamq. Bir zılan aşk hayatı Fransızca "L'İntran-

sigeant,, gazetesinde neşrolunmağa 
..,.a, atılar kaynayıp köpürmÜf ve başlandı. Buna göre, Liza K ... Leninle 
0 

korkunç di1ler arasında delikan- --------------
1• hauaya lırlamıf. Bu ümitsiz 
tele büe ıoğuk kanlılığını alden 

altmıyan adam, bıçağile hay
'1ctıaın karnını dqmif. Kıp lnrmc
ıt dalgalar içinde timsahı tepele-6'· Şimdi hastahanede yahyor. 
.~ oldulıça da topal bacafını 

ltiriikliyecekmif. 

1 
"Nil,, e kanla yazılan bu deı

Q11 karfııında benim tüylerim ür · 
:~eli. (Oğuz) da bir canavar öl
""rrtiiftü. Bütün e•ki kahraman
'-
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T cuıhih ve itizar 

lann da en büyük baba yiğitlik
leri, tlfaiı yukarı böyle ıeylerdi 
Onları mületlerin hafızalarına ça
kan fedakarlık bugün bef para et
miyor. Diifünün, ki gazeteler 

Nil boyunda bu efsiz kahraman· 
lığı yapan, bu uğurda sakat kalan 
adamın adını olsun yazmadılar .. 

Ne nankör bir çağda yaııyoruz! .. 
Meçhul damgasını vurmadan kah· 
ramanlık bile kimıeye verümiyor· 

S. Qezqln --

kaynaktan su içmek, fundalıklar ara -
sında koşmak ve Azize dayanarak, onun 
kucağına düıer gibi yürümek ... 

ıF""'_=" ...... =,. 
Lenin ve 
Liza ilk 

tanıştıkları 

zaman 
il====-==· 

ilk defa olarak 1905 senesinde Petres
burgda k&.r§ılaşıyor. 

1905 DEKi RUSYA 

la Lenln'e diktiler: Rusyadaki ihtilal
ciler başlarına geçecek birisini bekli
yorlardı. 

Lenin, bir mUddet daha 1svi~ede 
kaldıktan sonra Rusyaya döndü. Ev
veli Petersburg civarındaki küçük 
bir köye yerleşti. 

Bundan sonra Petersburga gelen 
Lenin orada konferanslar vermeğe ve 
toplantılara iştirak etmeğe başladı. 
Kültür muhitlerile daima sıkı bir te
masta bulunduğunu yukarda söyledi
ğimiz Liza da onu ilk defa olarak o
rada gördü ve nihayet Pepe'nin vası
tasile tanıştı. 

Liza şehrin yüksek sınıf ailelerin
den birine mensuptur. Genç yaşında 
evlenmiş ve boşanmıştır. Açık fikirli 
bir kadın olan Liza şehrin kültür mu
hitlerile sıkı bir temasta bulunmakta
dır. O zaman Rusyada Marksizm. pren 
sipleri kültür muhitlerinde münakaşa 
edilen başlıca mevzudur. Petresburg
daki "Serbest iktisat cemiyeti., nde 
toplanan marksistler ve marksizm. a
leyhtarlan bu mevzu etrafında daima 
şiddetle münakaşalar yapmaktadırlar. 

Liza bu toplantılarda olduğu gibi 1şt.e Lenin'in Liza ile olan aşkı böy 
le bir mUcadele ve ihtilBl sırasmda konferanslara ve mitinglere de iştirak 

etmekte idi. Bun<lıpı başka, şairlerden başlıyor ve mektupların bize anlat-
ve edebiyatçılardan da bir çak tanı- tıklarmadevam edglöre, 1905 den 1914 e kadar 
dıklarr vardı. yor ... 

Bu 'iktisadt - edebi muhit içindeı---------------

Liza bir gUn. 808Y,BJ. demokratlar ara- M. Eg,erth 'le J. K iepura 
smda ileri gelen bir adam olan Rum- l • / 
yançev'le tanıştı. Daha o zaman -- ev enıgor 

• yal demokratlar, Bolşevik ve menşe-

vik olarak, ikiye aynlm.qJardı. Rum
yançev Bolşeviklerdendi. 

Rumyançev'e arkadaşlan Pepe ad:
nı verirlerdi. Lfzayı Len'in'le tanıştı
ran iŞte bit Pepe olmuştur. 

LENiN CENEVREDEN GBlJYOR 

O sırada Rusya.da halle Çarlığa kar 
şr gizli gizli kaynamağa başlamı§b. 

Fakat, ihtiW koparmak için bir başa 
ihtiyaçtan vardı. Bu baş kim olaca.ktı? 
Lenin mi? 

Lenin o gilnlerde Cenevrede, ka.n
sile beraber yaşıyor, meleketteki ha
reketin başına geçmeğl düşünmekten 
uzak, sessiz sessiz makaleler yazıyor, 
broşürler çıkarıyordu. 

Onmı lsviçrede, kilçilk ve temiz bir 
evde, orta ha1111:1lr hayat ~ğmı. 
sokağa gayet temiz ve ihtimamli gi
yinerek çıktığını, giindUzleri vaktini 
kütüphanede kitaplarm üstüne kapa
n&.ra.1t geçirdiğin}, gece de ekseriya 
Bolşevik klübüne gittiğini anlatırlar. 

Bu mektuptaki sosyal demokrat
lar Lenin'e çok kıymet verirler ve o
nu A.liınleri sayarlardı. Bir gün Rus
yada altı yüz b1n işçinin isyan ettiği
ni haber alınca hepsi gözlerini merak-

- Ne olur, burada hiç olmıuaa bir ay 
kalsak! 

Diyordu. 
Bunun kabil olmadığını kendisi de 

biliyordu ya .. 
Gece ay ışığında, yalıboyunda dolat

tılar. Sandalla körfezde bir gezinti ya~ 
trlar. 

Güler bu gezintilerden kaçmak için 
hiç bir hareket yapmadı. Anlaşılan bir 
bahane bulamamıştı. Yahut sahiden ka
ba görünmekten korkmuştu. 

• • * 

MeıJıur Polonyalı tenör ve sinema 
artisti J ean Kiepura ile Alman sinema 
yıldızlarmdan Martha Eggerth evlen_ -
mek ib:ere bulunuyorlar. Evlenme illn· 
lan dün Varıova belediyesine asılmış -
trr. 

Queen Marg o kadar 
&allandı ki ..• 

Londra, 20 (A.A.) - Şimali Bah • 
rimuhitteki müthi§ fırtınalar devam et-

mektedir. Queen Mary İngiliz trans -
atlantik gemisi fırtına yüzünden o de -

rece şiddetle sarsılmıştır ki, on yoku 
dilterek yaralanmııtrr. 

HAVA HÜCUMUNA KARŞI 
PARlS TECRÜBE YAPTI 

Pariste geçen cuma günü hava hü. 
camlarına karşı büyük bir müdafaa 
tecrübesi yapıldı. Şehir 50 dakika 
karanlık içinde kaldı. Tayyareler 
bombardıman tecrübesi yaptılar. Bun. 
lara karşı müdafaa tayyareleri çıkt! 
ve şehirdeki yangınlara, gazden bo. 
ğulanlara karşı alınacak tertibat tec. 
rübe edildi. 

- Böyle bir yerde bin yıl killrnağa • 
razıyım doğrusu ... 

Bu sırada Azizin yüzüne, hattl göz
lerinin içine bakarak devam ediyordu: 

- Yeter ki gözlerim bağlı o1ma -
am! .. 

Onun sözleri bununla bitmiyordu. 
Bakışlarile de şunu anlatıyordu: 

- Ve seninle beraber olayım ..• 

DünJcü tefrilcamAZın birinci 
afttununun on birinci satırın
dan 8<mra "Evimde gibi din'len
lnek i8tiyorum,, 11e beşinci aü
~un on yedinci satırından 
aotıra da "görünen masmavi 
bir dağ gölünü andırıyordu"" 
eünı.Zeleri gelecekti. Son sütu
tıun on altıncı 8atırı dlJ fazW.
dır. TCUthih eder özür dileriz 

öyle zamanlar oldu ki kamptan epey _ 69 -

Aziz genç kadının bu açık kompli
manlannı gülümseyerek karşılıyor, o -
nun kalbindeki çarpıntıyı bahsi değiş -
tirmek suretile yatrştırmağa çalışıyor -
du. 

Aıiz lı:e d" • .. • laç da n ısıne dogru gelen kumral 
rıt .. lgalanndan kurtulmak için başı· 

.,zattı: 

\>~~kın, işte size bir köy ... Buraya 
Pa 

1 
kay& derler ... 

lılıe 0 ~ oranın küçük ve basık evlerini 
lıo!~an f dar Pfrce g8r0yordu ki bir sar

arksrıdr. 

~ altında diz dize oturmak, 

ce uzak olan ıssız köşelerde, yere ka - İki gün Adolf Sart harabelerine git-\ 
dar sarkan çam dalları arasında Pavla- ti. 
yr kucaklamak için sadece kollarını bi-
raz uzatmak, dudaklannı ondan kaçır
mamak yetecekti. 

Azizin hayaline hasta ve zayıf arka-
daşı Adolf geliyordu. 

Ona vaktile acımıştı. 
Asıl şimdi acıması gerekti. 
G~ne acıdı. 

Ve genç kadını hiç incitmeden, hiç 
gücendirmeden akşama kadar oyaladı. 

Akşam Adolf Bergamadan döndü. 
Gördüklerini çok beğenmişti. 

Pavla ona Yamanların güzelliğini 

anlata anlata bitiremiyordu: 

Güler gene evde kaldı. 
Aziz Pavla'yr Kemalpapya götilr • 

dü. Orada hm.irin en güzel bağlan 

vardı. Genç kadın dolapla kuyudan su 
~ıkarmak için dönen gözleri bağlı bir a
tı görünce: 

- Vah zavallı! .. 
Demekten kendini alamadı. Fakat 

Azizin kolunda ona daha çok sokula -
rak, çardağı, oluktan akan billQr gibi 
suyu, her tarafı gölgeleyen kocaman çı
narı, kehribar gibi salkımlarla baygın 

duran üzüm kütüklerini 'östererek ili
ve etti: 

Bornovadan dönüş.. Buca ve Koz -
ağaca gidit··· 

Kozağaçta serin bia rüzgar insanın 
sanki göğsünden sızarak içeri giriyor
du. Küçük kır kahvesindeki gramofon 
bir saz semaisi çalıyordu. Pavla kolunu 
yeniden Azizin boynuna attı, başını o
nun omuzuna koyarak yarı sarhoş bir 
halde mmldandı: 

- Şark musikisi de bir başka dün -
ya ... Bu müzik yemin ederim ki in -
sana söz söylüyor ... Sanki yalvarıyor ... 

- İlk defa olarak dinliyen için öyle· 
dir. 

Aziz yalnız Şark musikisinin değil, 
müzik denilen her ıeyin bir konuıma 

f 1 işaretler 1 
Pahalılıkla 
mücadele 
Baıve.~il l•met lnönü, Nazilli.· 

de yaptığı bir hcubihal.de ıunlan 
•öyledi: . 

"lhtikarla mücadele edecefd,
lhtikarla mücadeleyi bir kanun 
haline •okacağız. Kanuni müca
dele yaparak efya liatlannı yüzde 
20 - 30 ucuzlatmaya ralqacr 
ğız.,, 

Toptan altmıf paraya ıahlan 
limonu bir kilometre meıale geg
med en bir dükkandan ancak dört 
kuruta ıatın alabildim. T :Jptan 
•atıfla perakende satıf arcuındalıi. 
uçurumu biz müıtelıliklerin kar 
leri doldurmıyacaktır. 

Muhakkak bir pahalılık oar .. 
Etrafımızı •armıfhr. Devlet bil
tün iyi niyetleri ile hareketler ytqr 

mıf, bilhaua tren tarifelerini iid 
ü.te yüzde altmıı derecuinde iır 
dirmiftir. Tarifelerin hiuolunıır
dan lazla bir hale gelen ucazlrıfd 
itiraf etmeli ki paarlarda la~ mi 
hiç tesir göıtermemiftir-

Fiatlan yüzde 20 - 30 mili. 
darında indirmek için kanan yolıı 
ile hareket edilecektir• 

Bu kanun yoluna yalmz e,,.U. 
la ve nehiyler ıeklinde olmaktaıt 
ziyade kanun yolile ekonomik ter 
kilatlanma tarzında anlıyoruz. 

• • • 
Bütün hüınü niyetler, laülnimef 

tarafından göıterilen lıolaylıklar 
mütahailden ve müıteltlikten a
yatle ortada, yüzde bin kazanmai 
istiyenlerin hizmetine terlretlill· 
yor. Bunun çareıl thtlk4ru lcuı f& 

tek cephe halinde kurulacak olan 
kooperatillerdir. 

Kooperatif; ihtikarın, yiilueli 
liatın pahalılığın yegane panzeld
ridir. 

Kooperatilleımek eğer bir r 
mel, bir ideal halinde derhal latr 
rekete geçüecek olursa muvalfali 
olur. Bu muvaflakryetin bClfl, .,..,.. 
keli bir kooperatife gİrmefe ~cbar 
etmektir. 

Şüphesiz ki bunun dqında da 
ihtikar yapanlan adliye kanunları 
vcuıtc:.ıile cezalandırmak da 6ir 
yoldur. I nönünün hayatı ucuzlat
ma yolundaki vaacli 1timdiden fiilr 
ranla karıılanacak bir tedbir aa
yılabüir. 

Sadri Ertem 

olduğunu, hatta çok zaman insanm içi· 
ni sözlerden daha güzel anlattığım tUP
hesiz biliyordu. 

Fakat kadının hali ona son sözleri 
söyletmişti. 

Pavla bu sözleri hayretle kal'§lladı: 

- Niçin böyle durgunsun, Azis?.ıı 

Dediğin doğru değil .... Alıştığın içtn mi 
sana öyle geliyor yoksa ... Evinizde hep 
bu müzik mi çalınır? 

- Kim bilir ... 
Saatine baktı. 

Güneş Kadifekaleainin sol tarafında 
yeşil tepelerin ardında batıyordu: 

- Artık gidelim. Neredeyse kocanıs 
gelir. Belki de gelmiştir. 

Genç kadın dönüşte o kadar ıen d• 
ğildi. 

• • • 
-70-

Aziz genç kadını üçüncü gOn Çef
meye götürdü. 

Plajda Pavla'nm umduğu kadar bot 
vakit geçirememişlerdi. 

Pavla akpm dönerken epeyce Iİ • 
nirliydi. 

Gece dokuzda vapura bindiler ve pt 
tiler, 
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U O UN 1377 66 103 35 Samalyada Ağahamamı caddeı" OGLE NEŞRiYATI: 

YAZAN: 

Agatha Christie 
lngilizceden çeviren: 

V. G. 

saat 12,30 Pllkla TUrk musikisi. 12,50 de tramvay yolunda Hatuniye 
Havadis. 13,0~ PIA.kla hafi! mllzik. 13,25 mii 918,44 metre arsasile bera 
- H,00 muhtelif pta.k ne!myatı. mevcut ankazı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Puaro tel<rar etti • • 
Saat 18,SO çay aaau, dans musikisi. 19,SO Yukarda yazılı arsanın ilk arttırmasında istekli çıkmadığın 

Monolog Pi§kln teyze tara!mdaıı. 20
•
00 

MlL ihalesi on gün uzahlnmtır. (~teklileriu 26 - 10 - 1~36 pazart 

-
• 

senın 

Hayır; Bu mesele hiç bir vakıt 
zannettiğin kadar basıt değil! •• 

zeyyen ve arkada§lan tarafından TUrk mu • 
11Udsl ve halk §lU'kılan. 20,30 M:ünfr Nuret. günü ıaat ıs te Mahlulit Ka!emine gelmeleri. {2338) 
tin ve arkad&flan tara!mdan TUrk muıılkL 
ve halk şarkılan. 21,00 P!Akla sololar. 21,30 
orkeatta. 

Değeri 

Lira K· 
358 55 

Pey parau 

Lira K. 
27 00 - A~ılmaz bir muamma. Miıel'in 

bu işte alakası mı var acaba ? Sen ne 
dersin bu işe, Puaro? 

- Düğme bu şüpheyi verebilir ama, 
henüz kat'i bir hüklim çıkaramayız. Şu 
İsveçli kadın da gelsin bakalım. On -
dan sonra Misterı Hubbard'ın anlat -
tıklan üzerinde bir fikir yürütürüz. 

Sonra, önündeki pasaportları karış
tırdı: 

- İşte, dedi, İsveçli kadının pasa • 
portu: Greta Olson, 49 yaıında. 

Möııy<S :Buk başgarsona İsveçli ka -
ebru çağırmasını söyledi. Biraz sonra 
kadın içeri giriyordu. Gözlüklerinin ar
kasındaıı, başını eğerek odanın içine 
töy1e bir baktı. Pek sakin görünüyor -
du. 

Matmazel Greta Olıon güzel fran
uzca konuıuyordu. Puaro evvela ona 
cevaplarmı esasen bildiği sualleri sor
du: İsmi, yaşı, adresi. Sıra mesleğine 
ıeldiil zaman İsveçli kadın tstanbulda 
bh: lıaaıtanenin müdürü olduğunu söyle
di ve elinde eczacı diplomalan bulun -
duğunu ilbe etti. 

Ondan sonra asıl iıticvap batladı: 
- Dün gece olan hadiseden tabii ha

beriniz var, değil mi Matmazel? 
- Evet, haberim var. Müthiş bir ci

nayet... Sonra, Amerikalı kadının ba -
na anlattığına bakılırsa katil kompartı
mana girmeden evvel onun odaıınday -

mıf··· 
- Oallba maktuJU hayatta iken en 

IOn g8ren sininiz, Matmazel... 
- Öyle olacak. Yanlıtlrkla onun ka

pıamı açmıtım. Öyle taıırdım ki son -
.ra1 

- Kapıyı açınca kendisini gördUnilz 
mil? 

- Gördüm. 
- Ne yapıyordu? 
- Kitap okuyordu. "Affedersiniz,, 

dedim ve hemen kapıyı çektim. 
- Size bir şey söyledi mi o? 
Matmazelin yüzü biraz kızardı. Gill

dU ve bir gey ler aöyledi ama, ne aöy -
Jedi timdi aklımda değil. .. 

Puaro bahsi değiştirmeyi münasip 
ı~u. 

- Sonra ne yaptmrz? dedi. 
- Misters Hubbard'a gittim, asprln 

istedim. 

- Sizden içerideki bölme kapısının 
kapalı olup olınadığma bakmanızı rica 
etmİf, öyle mi? 

- Evet. 
- Kapı sahiden kapalı mı idi? 
- Evet, sllrgülüydU. 
- Sonra? 
- Sonra gittim benim kompartıma-

na, asprini yuttum, yatağa yattım. 
- Yatar yatmaz uyudunuz mu? 
- Uyuyamadım. Batınım ağrısı bi-

ru geçmişti ama gözüme bir türlil uy
ku girmedi. 

- Siz uyumadan evvel tren durmuş 
muydu? 

- Zannetmem. Ben dalmak üzere i
ken bir istasyona gelmiştik galiba. 

- Vinkovçi istasyonu olacak. 
Bundan sonra Puaro plandaki kutu

lardan b~ni gCSstererek sordu: 
- Siztt kompartıman §U, değil mi 

matmazel? 
- Evet, Bay. 
- Alttaki yatakta mı yatıyorsunuz. 

üstteki yatakta mı? 
- Alttaki yata.kta, 1 O numara. 
- Kompartımanda başkası var mı? J 
- Var, genç bir İngiliz Misi. Son 

derece nazik ve kibar bir kız. Bağdat'
tan geliyormuş. 

- Tren Vinkovçi'den kalktıktan son 
ra arkadaşınız dı§arı çıktı mı acaba? 

- Hayır, hiç c;:ıkmadr, bundan emi -
nim. 

- Uyudunuzsa nereden bileceksi • 
niz? 

- Uykum cok hJfiftir benim. Çıt ol
sa uyanırım. Be:ıi-n iistürrıde bulun3;ı 

yatağından inseydi nıuhakkak duyar -
dun. 

- Siz dışarı çıktınız mı? 
- Gece hiç dı13n çıkmadım. 
- Üzerinizde kırmızı gecelik var mı 

idi? 
- Hayır. 
- Miı Dcbenham'ın gecelik entari-

si ne renktir? 
- Açık yeşil bir entari. Şark mem· 

leketlerinden birinde c.lmış. 
- Bu seyahate niçin çıkmııtınız? 

Yaz tatilini geçirmeğe mi gidiyorsu -
nuz? 

- Evet, bu yazı İsveçte ge!Çİrtnek is
tiyorum. Fakat, geçerken bir iki hafta 
da Lozar.'da, krz kardeşimin yanınd;ı 

kalacağım. 

- Kız kardeşinizin isim ve adresini 
verir misiniz? 

- Vereyim. 
Puaro ona kağıt kalem uzattı. Mat

mazel yazdı. 
Polis hafiyesi sonra ıordu: 

- Amerikaya gittiniz mi biç? 
- Hayır. Bir kere gitmek üzere 

idim. Tam gideceğim sırada it bozuldu, 
kaldım. Ama ne kadar hevea etmittim 1 

ı - Komzak: (Edelvelss) uvertür. 
2 - Brahma: (Vals). 
8 - Bl%te: <Kamı.en operasından parça _ 

lar). 
4 - Rachmanlno!f: CPrelude). 
~ - Cbopln: (Mazurka). 
6 - Plankuette: (Kornvil çanları) opere 

Unden parçalar. 
7 - L. Gregh: Cokuetterle}. 

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

YARIN 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIAkla Ttlrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 PIA.kla ha!if mllzik. 13,25 l4 
Muhtelif plA.k ne§riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18 30 çay aaau. danıı musikisi. 19,30 
Spor mUır~habelerl, Eşref Şefik taarfmdan. 
20,00 Ri!at ve arkadqları tarafmdan TUrk 
mualkl.si ve halk tarluıan. 20,30 Türk mu _ 
aUd heyeti ta.rafmdaıı klABik eııerler. 21,00 
PIA.kla sololar. 21,30 Orkestra. 

ı - Ed. Lalo (Namuna} suvlt oreıut. 
2 - Blanc..Lachau: (tlik) valıı. 

3 - Cbudena: (Fecir Aubeda). 
<I - Verdi: (Rlgoletlo) kuvs.rtet. 
~ - Thoma.e: (:Minyon) Aı:ı.tra.kt No. t. 
6 - Gluck: o(Eskl zaman) gavotu. 
7- Granlchstlitten: (Orlof operetinden) 

parçalar. 
Saat 22,sn Ajana haberleri. 28,00 Son. 

Amerikalıları çok ıeverim ben. Mek _ ı.-------~-------.. 
teplere, hastanelere çok ehemmiyet ve- B O R S A 
riyor onlar. Sonra, çok pratik insan - 20. 10 • 938 
lar. 

- Armstrong meselesini hatırlar mı
sınız? 

- Hayır. Ne meselesi bu? • 
Puaro çocuğunun kaçınlmumı ve 

öldilriilmesini bir iki kelime ile anlat -
tı. Greta Olıon dehıet içinde kaldı. 

Sonra: 

llbalarmda 7ddD lfıueW olanlar, .... 
11ade muamele Söralerdb'. a.nm1et 
...a U de kaPMUt •tll a;,aUanım. 

• Dolar 
• ırranıc 

PARALAR 
t117. - • Şllln Avua 
126- turya 
l18- • :Mark 

211.-

• Liret 
- Zavallı kadın r dedi. Ne kadar acı- • Belclka Fr. 

unıı ~ayanı. cuıaya ı "Dra1:alaı 

ıısu, - • zıott 
~- :Pan -- ~ · 

26. 
W,rı() 

ııuo 
16.-

İsticvap ta bitmişti. İsveçli kadrn, ı..vtçre Fr. 

gözleri yaşarmış bir halde, dışan çıktı. •Leva 
Puaro kağıtları karıştırdı ve bir boş • Florin 

b76, - • ~tnu 
~~.- !'ton 
66, - • Kron İsveç 
78- • Altın 

61.
ts4-

ti2-

259 60 19 37 

143 74 10 sc 

166 45 12 48 

5524 4 ıs 

""'7 ' 
.3 00 

Çemberlitaşta Molla Fenari 

hallesinde Peyikhane sokağın 

turıucu dükkanının yanında eı 

7 yeni 5 Nr. h dükkanın yar 

hissesi. 5365. 
Ayvansarayda eski Korucu Me 
met Çelebi yeni Abdülvedut nı 

hallesi:1de Ayvansaray vapur :sk 
lesi caddesinde eski 1, 3, 58 Nr. 

dükkan 5 Nr. lı ahır ve 7 Nr. lı t 

mamı 101 metre terbiinde buh .. n 
arsanın 4 de 1 hissesi· 3613. 
Fatih Ahmediye, Mollaaliyıülf 
nari tr.ah!ı.IIesinde esk; Ahmediy 
yeni Vatanperver caddesindf' e 
ki 1111137 yeni 52 Nr. lı yağh 
nenin 315/ 2880 hiseesile yağhan 

ye maklup biti~iğjndehi arsP.11 

116 hissesi. 5952. 
Çapa, Macuncu, Seyithalife ın 
hallesinde e&ki F enaiçe,l!'!e ven 

Hamdullah Suphi sokağmda esk 

25, yeni 73, 73/ 1 Nr. lı içinde b 
rakası bulunan bontnnın 633 nı 
reden ibaret İbrahim ağa vakfıll 
dan olan muayyen mahallinin nı• 
hissesi 1746. 

Aksaray da J ğnebey 
ıinde eski Mirahor hamamı, ye 

Küçük lanp,a caddeıinde ~ki 9 
Nr. lı 117,88 metre arsanın 1511 
hissesi. 2000 • 
E;rüpte e•ki lalam bey. yenf ı !ç 
hitler mahallesinde e!"ki yeni K11 
baz sokağında 62/2~ Nr. lı "r•• 
nın 3 de 2 hissesi. 5926 . • KronÇek. 

aldı, bir şeyler yazdr. Arkadaşı sordu: Pezeta 
- Nedir o yazdığın, Puaro? 
- Hadiseleri sırasile not ediyorum. 

US- •Banknot 

ÇEKLER 

982-
242 -

Notlarını yazıp bitirdikten sonra kS- • l.ıcılldra 6UI • VIJ'l.U 4 ıu 
ğıdı Buk'a verdi. Buk okudu: • Nevyorlr 0.71124 • lladrtd 7 87 

Yukarda yazılı hisaeli mall.u gahlm:-t.k üzere 31 rriin müJ.~etl 
açrk arttırmaya konulmuıtur. ihalesi 13 - 11 - 9?6 cuma gün· 
saat 15 te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin Ma!1lulat Ka\eıııİ 
ne gelmeleri. (21 Vl) 

9.15 - Tren Belgrattan kalkıyor. •Part.t 171Mb •BerUD U/4U 

9.40 - Raçet'in hizmetçisi, uyku ili- ::ı9:.:. 1~:~~7 ::u~ ::~ı Posta T. T. Levazım müdürl Ü { Ü11 (1 en 
cını hazırladıktan sonra, odadan çıkı - • Atlna 89. , St:Jrı • Bl1kntı 11.JB 766i .._ 
Yor. 1 - idare ihtiyacı için 20 kalemde muhtelif tip ve mikdard• • Cennn ti 4Dl>b • BeJ.,..O ıu &110 f 

10 a doğru - Mak Kuin Miıter Ra- • Soıy. tl4,9BW • Yolrobaıu 2 7770 kağıtlı ve emaye iplikli kurıunlu kablo ile ki.ğıt maıura kapalı zar 
çet'in yanında çıkıyor. • Amııtercı&m l 4'ii ı • Koetova 11 ~7 uıulile eksiltmeye konmu•tur. 

10 40 G Ol Mi R t'" • PraR 22.402t. • Stokholm H 1 ı l'ı T 

· - reta son ster açe 
1 ı----------·-----ıı 2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83064) ~~ksen i!ç biG görüyor (ihtiyarı ıon defa hayatta gö- E 8 H A M 

ren odur). Uyanrkmıt ve kitap okuyor- altmıi dört ve muvakkat teminatı (5404) bet bin dört yüz dört Ji.• 
Iş Bankası ıoco rram .. , 11,CJ ı d 

mu::ı. ~--·- ı e.11n ra ır. Aııadmu !!O.ti .... -....... "" 
12.10 - Tren Vinkovçi garından kal ReJI ~o Unyon Dea. l)Oı 3 - Eksiltme 7 - 12 - 1936tarihinde saat (15) de Ankarads 

kıyor. Şt.r. Rayrty -.cxı Şuk Deı J()ı Posta T. T. Umumi Müdürlüğündetoplanacak Alım S::.tım Komisyo· 
12.30 - Tren karlar arasında gömü- •Merkez Ba9 wr O Bal)'ll .'() nunda. yapılacaktır. 

lilp kalıyor. O. Sigorta .lXI fark aı.. ~.a ı m 
12.37 _ Raçet'in zili çalıyor. Kon _ 1_•_Pon __ 0 m_on_b __ -_· _Ol> __ r_eıe_r_00_· ___ .00_

11 
4 - lstekiiler teminatlarını icla-e':llİZ veznesine tesliın edere!, al•' 

düktör geliyor. Raçet cevap veriyor: •atlkrazlar TahvUle~ cakları ~akbuz veya kanunen muteber temir"\t mektup1armı ve 7'1q0 

"Bir fey yok, yanlı§ çaldım... • 1938 T.Bor. ı ~ .ırı ımeırtrtıı "·'-' sayılı kanunda yazılı belgelerle be-aher 7 - S - 1936 tarih ve 3291 
1.17 - Misters Hubbard, odasında • • • • n ~1.flb l'ramva1 dl,7{, sayılı resmi ıazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik ol' 

bir erkek bulunduğunu zannediyor ve • • " m n 71 ttıhtrm t,l)lı maları icabeden müteahhitlik vesi kRsile teklif mektuplarını mezkut zili çalıyor. Catlk.Dahm tıU.ı O • AnAdolu 1 -ı~ ~:ı 

Möıyö Buk, bunlan okuyup bitir • ıı:rgen1 llJtlk. ıH.ı l • •Anadolu n ~2ıtı> kanununun tarif atı dairesinde ha;urlıyarak sözü gecen tarihe mü••• 
dikteh sonra: 

19
2$1 " 11ı1 -

1 1
' Anadoıu ID '6.oU dif pazartesi günü eksiltme aaatiu den bir saat evveline kadar o ko"' 

8. Erzurum \19 7b • M&m.,Nlf.I A t6. 76 
- Evet, dedi, ben bütün hadiseyi ap misyona tevdi edeceklerdir. 

açık görüyorum. 5 - Şartnameler 4 lira 16 kuru, 
- Zihninizin takrldığı bir yer yok • Çarşamba Pertembe T. T. Levazım müdürlüğünden ve 

mu? Takvım 2[ B. Teş .. ?2 B. Teş. i b . d d 'k 1 
- Hayır. Bu liste son derece aşi" - ======! 4 Şaban 5 Şaban ayn y11.t fU eıın en te arı o unur. 

muk~b: ;nde Ank!'rada Po~tfl 

lstanbulda Bevof'lnnda l.ew~.zııl' 
(1456) (2340) 

kar: Cinayetin saat biri çeyrek geçe ya- Gün doğuş:.ı 6 ı 9 tl 20 

prldığı anlaşılıyor. Maktulün saati de, 3Un ba~ 17.20 17.19 Posta T. T. Levazım müdür:üğündeııl 
Misters Hubbard'ın sözleri de bunu is- Satıat> namaz: !'i 42 5 44 .... 
bat ediyor. .:>g-ıe na.mazı 11 5'> 11 :;9 1 - Satın alınması lazım gelen 15860 kilo 1 X1000X 2000 rrı ..., 

"Katile gelince; bana kalırsa katil lkin.ıı Dl.UlUl.ZJ 1508 14:51 saf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. 
o İtalyan. Cünkü Amerikadan geldiğini ~=:::n0::;:,~ ~~·;~ :~·;~ 2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 mu~·akl;at tcmin"-tl 
de biliyoruz. Hem de Şikagodan. Bu - lıruıak 4.:19 4 40 da 286 liradır. 
nun da izahınr şu şekilde bulabiliriz: Yıım gec.,-en gtıa.ıerı 29.5 296 3 - Eksiltme 16-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankftı ad• 

"Bu İtal}•anla Raçet ayni haydut çe- Yllm kalan günlen 71> 69 Posta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak alım ve satım kc:;Jllİ•· 
tesinden. Herhangi bir sebepten dolayı •-------------ma! 
Raçet arkadaşlarından ayrılıyor ve on- yonunda yapılacaktır. 1' 
ları aldatarak kaçıyor. İtalyan nihayeti Yakacıkta satılık 4 -Talipler teminatlannı idaremiz veznesine teslim edec:e 
izini buhyor. Önce o tehdit mektupla - arsalar ve alacaklari makbuz veya kanunen muteber banka teminat nıekl~; 
rıın rr.önueriyor. Sonra da intikam alı -1 bu ve şartnamede yazıh belgelerle beraber mezkur tarihe müsadı 
vo :-. j Ya.kacığın en güzel yeri olan Sa- pazartesi günü sözü geçen saate kadar bahsolunan komiayon• ıoi.i• 

"Gördün ya. mesele ne kadar basit! I natoryom caddesinde gayet ucuz fi. ı •acaat edeceklerdir. 
- Bu k ı•'::ır basit olac:ağınr zannet .

1 

yatla satılıktır. ı !el' 
ni~·or ,..,, ben. Arzu edenler Şeref otel milstt- Şartnameler Ankarada leva'Ztm m4dürlüğüuden ve lstanb'.l 

- Ben buna eminim. J cirine müracaat. levazım ayniyat muav:nliğinden parasız olaı "lk verilecektir. 

( Ar~.aaı var) i .UCJ23) (tS24) 
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Türkiye Ziraat bankası idare 
meclisinden : 

Türkiye Ziraat Bankası umumi heyetinin ikinci tefrin ayının 18 
İaci Ç&rf&lDba ıünü saat on beıte Ankarada Merkez binaıında top· 
lanautı ilin edilmitti. Bu toplanb için seçilen Viliyet murahhula· 
'1ııın isimleri atafıda dercedilmit olduğundan tayin edilen gün ve 
... tte gelmeleri rica olunur. (2310) 

Vilayetler ve Murahhaslar 
Ağr. Sa1lavı Bay Hali: Bayrak 

İzzet Akosman, 
İzzet Aykurt, 
Haydar Çerçel, 
Nafiz Aktın, 
Saffet A.nkan, 
Şakir Kınacı, 

Rıfat Araz. 
Rasih Kaplan, 
Numan Aksoy, 
Adııan Ertekin, 

Afyon " ,, 

,, " 
,, " 

Ama.ya 
Ankara " Kültür bakanı 

Saylav 

,, 

,, 
,, ,, 

Antalya 
" 

,, 
" ,, 

.\)dın ,, ,, 
,, " Nuri K&11m Galdepe, 

Mazhar Germen, 
General Klzım Osatp, 
Enve:: Adakan. 
Hayr~ttin Karan, 
Salih Bozok, 

" .. 
Balıkesir 

Bilecik 

Bolu 

Sü Bakanı 
Saylav 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" Tannı Bakanı 

Saylav 

,, 
" 
n 

t&nkırı T. B. M. M. Reiıi 
Saylav .. 
" 

" .. 
,, .. 
" Finans Bakanı 

trziı.can 
trzurum 

Saylav 
,, 
,, 
,, 

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

•- ,, 
"blnbul inhisarlar Bakanı 

Saylav 

I..._ • " 
~ Tüae Bakanı ,, 

t.,.lerl 

~ırldareu 
., lrtelıir 
~ac..u 

ltoıı,. .. 

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

" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

"-ı.t,a Batbakan " 
._ __ • Z. K. Ko· Reisi 
··&411Uia Saylav 

.. 

" 
" ,, 

" 
" 

Bayan 
BaJ 
day 
,, 

" ,, 

" ,, 
" 
" , . 
,, 
,, 

Bay 
,, 
,, 
,, 

n 

" ,, 

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

" ,, 
" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 

İbranim Çolak, 
lsmall Hakkı Uzman, 
Behkı Bediz, 
Muıtaf a Şeref Özkan 
Muhliı Erkmen 
Ref e~ Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay 
.Şükrü yatın 

Ziya Gevher Eti&, 
Hilmi Erıeneli, 
Abdülhalik Renda. 
Ziya Eıen 
Fuat Bulca 
Muatafa Cantekin, 
lımetEker, 
Necip Ali K~ 
Y~f Batka,., 
Kbım Samanlı, 

Zülfü Tifl'el, 
Faik Kaltakkıran, 
Dr. Fatma Sakir Memik, 
Fuat Alralı, 
Tahsin Berk, 
AbdülhakF ırat, 
Nafiz Dumlu, 
Nafi Atuf Kanıu, 
Emin Sazak, 
Oıman ltın, 

Ali Kılıç, 
Nuri Conker, 

Mijnir Akkaya, 
General lhıan Sökmen, 
Durak Sakarya, 
Ferit Celil GGven, 
Hamdi Ongun, 
Emin lnankur, 
Ali ~ana Tarhan, 
Ziya Karamünel, 
Sallh Cimco7!, 
Şükıii Saraçoğlu, 

Mahmut Eaat Bozkurt 
Rahmi Köken, 
Mükerrem Ünsal, 

,, Kemal Turan Ünal, 
,, Bsha Tali Öngören, 
,, Dr. fevfik Arslan, 
,, Sami Etkman, 
,, Hilm1 Çoruk, 
,, Reıit Özıoy, 
,, Ahmet Hilmi Arıa, 
,, Şevket Ödül, 
,, Hazım Börekçi, 
,, Ali Dikmen, 
,, Rarıp Akça, 
,, Tevfik Sılay, 
,, Hamdi Dikmen, 
,, Mustafa Eken, 
,, Recep Peker, 
,, Mehmet Somer, 
,. Naıi-.. Uluğ, 

Gen~ral ismet lnönü, 
Sa•t Fırat 

,, Refiğ ~evkct ince, 
,, Yatar Ozey, 
,, Turgut Türkoilu, 
,, Kemal Kuaun, 

lstanhul Belediyesi lliinları 

Miktarı 

1400 
6305 

Cinai Bir ldloaummmu-b••men 
Fiah 

Kqar peJDiri 80 kurut 
Beyaz peynir 40 ,, 

ilk 
teminatı 

83 
189,15 

Belediye hastahanelerile diier müeısesatına lüsumu olan yukar· 
da mıktarı cim ve muhammen fiatları JUJb olah peynirler aJn ay· 
rı açık ekıiltmeye konulmuıtur. Sartnameleri levUUD müclürlül\lnde 
görül.e'bilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazdı vesika ve hizala· 
rında ıöıterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (Bir 
ıün evveline kadar ilk teminatm yatmlmuı daha muvafık olacalı) 
5 - 11 - 1936 perıembe günü saat 15 de daimi encümende bu-
lunmalıdırlar. (8.) (2370) 

Bir kilosunun 
muhammenl 

8000 
5000 
1soo 
2800 

Mısır 
Arpa 
Adi buiday 
Selektar 

5.50 
s 
6 
1 

Halkalı Ziraat mektebi tavukçuluk müe11eaeaine lüzumu olan 
yukarda mikdarı ve muhammen fitı yazılı olan yem açık eksiltmeyr. 
konulnıuıtur. Şartnamesi levazım mildit.tlüfünde 16rülebilir. istek
liler 2490 N. lı kanunda yazılı veıika ve 80 lira 38 lanuıluk ilk t• 
mlnat makbuz veya mektubil.! beraber (Bir gün evveline kad&r ilk 
teminatın yatmlmaıı daha nnavafık olacafı) 22 - 10 - 1936 per 
tembd ıünü aaat 14 de dalnd encümende bulunmalıdırlar. (t) 1941 

itfaiye için lüzumu olan nümu nesi ıibi 77 tane battaniye açık 
eluiltmeye konulmupar. Bir battaniyeye 7 lira 50 kurut fiat tah
min olunmuıtur. Şartnameai levurm müdürlüiünde ıörülebilir. lı· 
tekliler 2490 N. b kamında ,amb veıika ve 43 lira 31 kunatlulc ilk 
teminat makbuz ••J& mektubile lteraher (Bir sün enelitae kadar 
ilk teminatm yatınlmuı daha mavahk olacaiı) 5 - 11 - 1936 
perıembe günü aaat 14 de daimi eDC"mende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2384) 

Hep1ine 21 Hra 1iıJmet Mcllea Topks.pıda Deniz aptal maballe
ahain 337 ~ 311 eekl N. lı cliiWpm anbaı açık arttırmaya ko
nulmafbu'. ~ lnumn mlhlüılQlade ,&iilelrilir. let,lr · 
iller 188 lmnfluk ilk t ... ıaat makhus ve)'a mektultlle beraher (Bir 
gün evveline kadar ilk teminatın yabrılması daha muvafık olacaiı) 
5 - 11 - 936 tut 14 do daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(JI.) (2380) 

Devlet Demiryolları 
Müdürlüğündenı 

Umum 

Ankara Elektrik ıirketi itleri teflili atelyealnl idare edecek bl· 
rinci llnıf bir elektrikçi ultuına ihtiyaç vardır. 

Bu it için aanayi mektebi maunu olup usun müddet milıtakilen 
atelye idare etmiı bulunanlar tercih edilecek ve kesullalne J 00 lira 
nın muadili 42,70 Kr. aaat pndeUk verilecektir. Taliplerin deneme 
leri yapılmak üzere, veaikalarile birlikte Ankarada cer daire•İntı 
lıtanbulda Haydarpqa iıletme milclürUiiüne müracaatları (1419) 

Mardin 
Muila 

Mut 
Niide 

,, ,, Rıza Erten, 
,, ,. Hüaeyin Avni Ercan, 
,, " Nuri Tuna, 
,, ,, ŞWcrii Ataman, . 
,, ,, Faik Soylu, 
,, ., Halil Mentf, 

Ordu ,, ,, Hamdi Yalman. 
Finans Bakanhiı Müşavir avukat. Vahap Bucak, 
Samaun Saylav Bay Mehmet Ali Yürüker, 

,, ,, Mehmet GUne§doğdu, 
,, " Ru.-1 Barlan, 

Seyhan Ekonomi bnkanı Bay Celil Bayar, 
Saylav ,, Damaı· Arıkoğlu, 
,, ,. Tevfik Tarman, 

Siirt , " Mahmut Soydam, 
Sinop ,, ,. Cevdet Kerim lnceda11t 

,, ,. Hulusi Oruçotlu, 
Siva: ,, ,, Rasim Batara, 

,. ,, Remzı Çiner, 
Tekirdai ,, ,, Cemi! Uybadı:ı 

,. ,, Faik Onrak. 
Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yoz.ıat 

,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

Belediye Reisi 
z;raat Odaaı Reisi 

Zoaaulclak Saylav 

" 

,, Süreyya Genca, 
n Şevkı Süaoy, 
,, Raif Karadeni~, 
,, Daniı Eyipotlu, 
,, Behçet Günay, 
,. Hakkı Unıan, 
,, Abdurrahman Us!u, 

Şevket Yasa, 
Bay Dr. Mi tat Altıok, 

,, Huan Karabacak, 

(2214) 

lJakiiıdar Bul.'Uk Rcikimliğinden: j 

Pendikten ismet Pqa bahçeıindl 
Yanyalı Hamidenin haneeinde ~ 
LeylA tarafından PendJrte Rasim JD.. 
fendi sokağında ıs numaralı evde Veh
bi oğlu İsmail aleyhine açılan bolln
ma davasının neticei muhakemeeinde 
kanunu medeninin 132 ve 138 IDal 
maddelerine tevfikan tarafeynin bo
§&DDlalarma karar ver·lmif ve bu bap 
ta sadır olan 30.9.936 tarihli lllm au
reti lsmailfn ikametgahı meçhul ol
duğundan teblii edilemediğinden il&
nen tebliğine karar verilerek Ui.m m
reti mahkeme divanhanesine talik .. 
dilmlt oldutundan tebliğ makamına 
kaim olmak illere keyfiyet ıuete ıı. 
de llb olunur. 

ev. No. 18'1M) 

1LAN 

K~ Şarba.ylığıtıdıaft: 

Karab1p belediyesi elektrik ma
kinası ihtiyacı için Tonu 11 Ura lay. 
meti mubammlnell 60 ton "/cıGO pu"Çll
lı çamlı maden k&ntırU açık .anan. 
ile eatm almacakm. lhale ~11.986 ta
rihine rutlJ1Ul pertembe sOnll eaat 
16 da Karabtp lu'ba.ylık b1ııumda 
yapılacaktır. 

Arttırma ekailtme kanununa gliN 
teminat akçası verilmesi mecburidir. 
Ful& malQmat almak lateytnlerla 
mtlracaatları 1lAn olunur. 

KGTabtga beletU,.& 

Çamlı maden 
kömilrU 
Teminatı: 

Ll. Ku. 
'16 &O 

lıliktan 

00 ton 

Tutan: 
tAn. 
1020 

Fl 
Ll. 
11 

Alfred ll'rayvalt tarafm4an Be,. 
l\mda Kuloğlu sokağında 24 nuınara
lı hanede mukim iken halen ik~ 
ı&hı meghul oıcıutu mtlbqir ıeı-. 
dm Ul&fl)U Azma Frayvalt aleyhilaJ 
açtığı boşanma davasının dava aJ'lltıe 
h.GJ.i illnen t.P.hlie Allildii'i hn.ldP mftt\. 
detl lwıuni,.ı sarfında cevap vem. 
meclltf.nden 19 tkinel tepin 936 ~ 
eembe gllıı11 M&t H tahldkat 
olarak tayin edilmlt olduiuJıdan mlllli 
anen gllııde mahkemeye plmesl ,.. 
plmedlf1 takdirde sıyap karan lttl
hu eclllecefi lllıı olunur. 

(V. No. 18759) 

ev. No. 18736> 

ZAYİ 

3156 numaralı araba pl!kamı a 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan l9ti 
kisinin hUkmU yoktur. 

Nifantafında M .... ffyet 
halleNIM Madalyota aokak 

*'"'°Nda arabaoe Şaba" 
(V. No. 18139) 

Dr. Hafn Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Ooltiliw Miilelao,... 

Pazardan başka günlerde (2 darı 1 
ya kadar İstanbul Divanyolu (10.) 
nl numaralı hU8118! kabinesinde h 
lara bakar . 

Sah, cumarte'li sabah (9 1/2 • 
saatleri hakiki fukaraya mah8 
Herke!ln haline göre muam~Je ol 

Kab·ne ve ev telefonu: 22308 
telefon: 21044 



ABONE ŞARTLARl 
r111111 ı Qldl ı Qldl A1I* 

llemlebtlmbde 1ao ao m ııo 
ra111u1cr ,_... 11110 111 t00 uo 
.... tılrllllm ı ı.ao - 800 llO 
~,.... .. l 
ftl'ld,.alD 11er pmta menlll:blde 1R1Bmra abone ,..mr. 

I 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.t&DtMll A.Dkara CaddMl '" A.IU1 fW'dU) 
C(d&re: 14170 

relefoo 1 
lYazı lfler1: lı"11 

reıcraı adrest "UBUN btaabU.I 

Poeta ırutun No .. 

.................. lllııutıınııııauıırıı11ı...,ınnıııı1,.....ıııu111ııııı11""'""""""""""""'" lllıııııı"""'ıırıı""'11111""""11"""'""'11"""'111111.-.ı.11""""'1_,.. ........... ..........,,.,ıınmıı1111"'""'nııııtlllıl11111•,...........,*';s!l'lll;ı,,...,.....111ıttl' nıı111ırııı11111111ıııı1t1111111ı1111ı1111111ırıı111111ıınııı11111ıırıı1t11111ıııııı111111ııt•ıı1111ııt1 

Bayanlar 1 
Kıı mevsimi yaldaftl, yakmda kürk 
manto giyinmeğe baılıyacaksınu:: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KURK MAN-

TOLARI satmaktadır ı Büyük Nişan ve Atış~ 

Müsabakası 
ANKARA ATIŞ POLiGONUNA karşı Ankara halkının 11D8lerdl(fl 

bflyUk rağbet nazarı dikkate alınarak idaremiz CUMHURiYET BAYRMllNDA 
mezkftr Poligonda bOyOk bir nışaocıhk ve atış mftsabakası tertibine karar 
vermiş ve BiRiNCi • iKiNCi • CJÇDNCC ye kıymetli MDKAFATLAR 

tahsis eylemiştir. MOsabakaya girmek isteyenler 

·27 - 10 - 936 -
akşamına kadar şifahen veya tahriren POLiGON MOdOrDOc§JOne 

Anadoludan ayni teraitle kabul edilir 

BEYKO 
müracaatla açılan deftere KAYDEDiLMELERi lüzumu ve müsabaka 
hakkında POLiGONDAN veya UMUM MüdOrlOOOmQzden 

malamat edinebilecekleri. - • llahmutpap Kilrkçii han ~erisinde 
Telefon: 21685 

ilmi Felsefe 

1 
INHiSARLAR IDARESi 

Din ve Yarın Kitaplumdanchr 
, Fiyatı 40 kuruıtıu 1, 
işte KADER budur 

Gltelerlnln ismi gibi, sattığı biletler de 
kaderin cilvesine mazhar oldojondan 

her ketldede say1n mflşterllerlnl 
zengin eder. 

KADER 'JiŞESi 

Bu sene altıncı 

200.000 Liralık 
b8yDk lkramlyeden blrtnl Beyol!unda, Buna aokalnıda kahveci ts
eve diferinl Bursalı rencr"'r Bay Recebe verdi. Yeni tertip biletler 

19bnıetir.. Devamlı biletler 1 liradan satılıyor. Taşra ılparişleri kabul 
ve serian gönderilir. Adreee dikkat: İstanbul Eminönü, Valide 

ham yanında No. 4 - Tel. 23970 
BEYOOLU, PARMAKKA.PI, NO. 109 -Tel. 43696 

sonbahar 
Akeam serinliğine karp kendinlzl muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
l&tm alınız o size nezle ve gripten korunmak için lcabeden ihtiyat 

harareti derhal verir 

18 Avrupa enstltUsO profesUrflnOn keşllle vDcude getirilmiş ve 
dtlnyada 188 mllyon halkın kullandığı yegAoe clld kremi 

V Q G Kremi Amerika milyarderlerinden Bradford K. beferfyete hizmet m•Jrudile yarım milyon tng1. 

Uz llruı aarfile gQsentk enatltUsn vtlcuda getirmif ve bu mtlesoeııede 18 li1ze1llk profee&11 ~ atd 
gbe1 hayvanatm cevheri ulilerl a1marak bir madde! iptidaiye vücuda getlrflmit ve bu madde V U U 
Kremi ve pudrası formtllilne ithal sureWe düny&dj-r A'll';ıtm&t bir gllzelllk vtlcuda getiren bir milelaeee 

haliııe ptlrJlmf§tlr. Avraı-4&, Amerlkada ya.1mz V U ~ Kremi kullamlıyor. 

Bu kere memleket1mlme de bulunan V O G krem~ pudraımıı behemehal tecrnbe ediniz. GilseJHk, be-

18.Zht verir d1lnyaDm en lJl krem, pudrasıdır. 

latanhul 3 üncü icra manwiufund-ı 
Alacaklı Alacak mikdan Ait olduğu icra ve No. au Adresi 

Mina Dimitrl MalQm delil !limatı Şerhiye 3776/3153 Meçhul 

" " " " " " 4189 
Hıristo iatanbul icrası " 

" .. 26/ 231 
Hniato 17,32 Fatih icrası " 30/ 917 Fenerde Cibalide Yenikapı No. 10 da 
Ali Vafi Mahdumlan 468,75 İstanbul 3 cü icra 30/ 185 Eminönü Valde Han 
Kilo Dolot 12,34 Eyüp icrası 31/ 769 Balatta Loncada 13 No. lu evde 
tnavrl 457,14 Kadıköy icram 31/ 293 Kadıköy Moda caddesi 143 No. da 

" ,. " " " " 33/ 1142 
" " " .. 

Sofya MalQm değil Fatih sulh icrası 33/2968 Kurdağası 45 No. da 
Navman Şirked 110 Dördüncü icra 34/5522 
Kireydeyonl banblr MalQm değil 

" " 35/ 763 MalQm delil 
Fener Maliye tahai1 ıubeai 255,79 

~aireınlzin 930/185 No. lu dotyaaı De açık arttırmaya konulan Fenerde Abdi Subap mahallesinin Fener Kapıtl 
cadd~d~ atik 27 /29 .No. lu Frnn hiueıinln mükellefiyetine ait liste yukarıya çıkanlmııtır. Bu mükellefiyet liateliO • 
de eaamısı yanlı olup ikametgihlan meçhul olanlar hakkında illnen tebligat icrasına brar verilmiı olmakla allkadarlr 
~ ilin tarihinden ~tibaren ~ir diyecekleri varsa Uç gün zarfmda dairemizin meskftr 30/185 No. Ju d~ bil~ 
n mnnmda ve keyfıyet teblığ mabmma biın olmak üzere icra ve iflts kanununun 128 inci maddesi maıdbbıce nan • 
lunur. 

iLAN 
Uakildar PuarbafJ maballeeinin 

Nuhkuyusu caddesi 17 cilt 14 sahife 
veresiye satılmaktadır. __ , ve 29 numaralı hanede kayıtlı ölil 

~---------------------- Ahmet Kemalettinin oğlu Halit Neca. 

1 B tın ismi Üsküdar Hukuk mahkemesi 

de SATiE' 
lstiklAl Lises 

Dl rektörlüğün den : ev et asımevi Direktörlüğünden: kararile Nejat olarak taahllı edilecek-
tir. 

Bumıevinde ketif mucibince yapılacak otomatik yangın ihbar 
• açık eksiltmeye konulmuıtur. ZAYİ 

ihale 21 - 10 - 936 çartamba günü saat ıs d~ Baaımevinde Hüviyet varakamı kaybettim. Ye-
lacakbr. isteklilerin eksi itme çağından önce <j'r 7,5 ilk pey akçesi -~=ni alacağımdan eskisi hllktlmatt. 

286,5 lirayı Baıımevi veznesine yatırmaları gerektir. Şartmı J · B··'-·kt ı9 ..,6 H. . 
ft.! __ ,__..ö ıuı..... • ·ı b·ı· """~ an ,, '" tlmı 
&nntKl r wuen ııtenı e ı ır. (380) (V. No. 18740) 

1 - Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedit 

Z - lıtiyenlere kayıt ve kabul tartlarmı bildiren tariı.
ıönderilir. 

Şebzadebatı poliı karakolu 
( ~ . '-,;: ' ,· 


