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Bu kupondan yediainl birik· 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini paraam 

muayene ettirebilir. 
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Irak Harbiye Bakanı Çaf er 
Paşa kurşuna dizildi 

ltiiyükMillet Meclisinde buqün Atatük'ün Dış Bakanı !vuri Paşa ile Başbakan 
söq/eoi dinlenilecek, seçim qapılacak • B k l k ff k l'_J 

Kamutay eski 
,_~ra 31 (Telefonla) - BUyiik Mil 
~ Meclisi yarın sast on dörtte eski 
~vekillerinden Bay Nuri Conker 

ı.............. ________________ __ 

Kamutay 

topıantııannaon birinde 

tarafından a~lacaktır. Nuri Conker 
Meclisi açtıktan sonra Büyük Onder 
Atatfirke riyaset mevkiini terkede. 
cektlr. Atatürk nutkunu söyliyecek. 
tir. 

Bundan eonra reislik, divanı rl. 
yuet, idare &mirleri seçimi yapıla. 
eaktır. Eneilmenler intihabı da ya. 
pıldıktan sonra Meclis beş gUn sonra 
toplanmak tizere dafllaeaktır. 

--. IUretle sulhsever olan Türkiye 

~ muhafuuı işinde yalnız de
•oqz., Bu aayede asırlardanberi ge. 

~ik kaynağı olarak tanmm11 ~ 
~ Oğrendiğime göre, reis, reis n. 

&aıkanlar mille'-lerarası sulhun 
Jlın>... killer; arasında değişiklik olmıyacak. 

veıç a anı meme e ençı arı uı 

Yeni hükumet par
lamentoyu feshetti 

Mecburi askerlik 
konuyor yeni 

isyaniar bekleniyor 
Londra., 31 (A.A.) - Royter bildi

riyor: 
Bağdattaki hükfunet darbeainin 

esasını Irak askeri aşiretlerinin ask&o 
re almması meselesi etra.f mdaki nok
tai nazar ihtilifı teşkil etmektedir. 

Bir kaç zamandanberi, Fratm mer
kez mmtakumdaki Şia kabileleri is
yan ha?indedir. Bunları tam surette 
itaat altına almak istiyen Srt.kr bey, 
ordunun takviye edilmesini talep et. 
mekte ve bunun da an&.k mecburi as
keri hizmetin ikame edilmeslle kabil 

YugCJslav Ba.yvekili ve zevcesi diin Haydarpaşa istasyonunda 

Yuqoslav Başvekili 
Ankaradan qeldi 

b.~aıası 1~ adeta bir mlldafaa tır. Yalnız katiplerden Bayan Sabt 
~ hMJlnt .a1mıstır. NltMtm Kam~ ı.-- ,, ... ı •• ..:a.:sü. K.1,.1l(Gazianten)U·~---

. l'r 3' flcUncil faaliyet aeneel hazlrlı'kl&. se~teeektir. 

J Değerli misafirimiz dün gece operet 
temsilind~-buluntlu, şehri geziyeı~ 

Jt hJ>ariien aost :ınUttefik Yugo~ (Sonu Sa • .J Bil. 5) 
~ kıymetli Başvekilinin Anka- ---------------

::- bulunması bu hakikatin en açık 
delilidir. 

de ~unla be~r Türkiye sulh işin. 
o kadar haımast.Ir ki harice karşı 

'!ret meselesinde yalnızmış gibi 
~lr almak prensibini takjp eder. 

QSIM US 
~&kalemlzlıı tamamı 7 inci aayıfada) 

~'flıdende bir ziyafet 
verilecek 

·--·----..... · .. -----·---
Atatürk' Ün yurt
taşlara teşekkürü 

Ankara, 31 (A.A.) - Riyaseti. 
cumur umumi katipliğinden: 

Cum.uriyetin yıldönümU mUna.
sebetile her taraftan gelen ve ulu
sun bu en bUyUk bayramında va .. 
tand~lann yüksek duygu ve he
yeca.nlarma tercUman olan yazı
lardan Atatürk mütehassis olmuş. 
l&r ve tegekkürleriyle tebriklerin'in 
iletilmesine Anadolu Ajansını tav
zif buyurmuşla.rdır. 

~tarın liman11111ızı ziyaret edecek 
~ l!mden krunwründe matbuat 
~ı._~illeri için bir kabul resmi ya. 

'-."~ti u"" _,.._, ___ •owww 

~ ~ . 

l' ekirdağb Hüseyin baş 
pehlivan ilin edildi 

' 2'e1q,.!Lw-=z, 9·· • .,_ '111.m.ı: • w aa ş ·tıe B bacsk ·r --:1 1'8e!fS?lK; ıu<uıayım yanyama,, sag en a ·ı ı 

lbmhim güreşte 
(Yazısı yedinci sayı:famnda spor sütuııla.nmızdadır) 

lmktan çı1oc.ınlan Başvekil Nuri P(Jfa 

olacağını bildirmekte idi. Diğer taraf. 
tan hilldlmet ise da.ha mutedil bir ha~ 
tı hareket tutmakta idi 

Samldığma göre, yeni hiikfunetin 
ilk işi, bütün vatandaşlar için askeri 
hizmet mecburiyeti koymak olacak
tır. Kabileler ise buna muhalif olduk. 

(Sonu Sa. ! Bil. ! ) 

Bir vasiyet ve 
bir nasihat 

Bir k4ç gün. evvel yerinden loııl.dmlan 
köprünün. eski Kadıköy iske'leri yeri

Kıymetli misafirimiz Yugoslav 
Başvekili Doktor Milan Stoyadinoviç 
ve refikası dün saat 14,40 da Ankara. 
dan tehrimize gelmiş ve Haydarpaşa 
istasyonunda merasimle karşıla:ımış. 
tır.Yilksek misafirimiz hususi muşla 

Mareşal 

lstanbula geçip Perapalas otelbade 
bir müddet dinlendikten sonra otomo. 
bille Ayasofya, Saltanahmet camile.. 
rini ~örmeğe gitmiş. müteakiben .._ 
birde bir cevlan yapmıştır. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 > 

Genelkurmay Ba§k.anı Haydarpaşa® kendisini kar§1lıymalarla berQber 
(Yazısı üçüncü sayıfamızda dördüncU stttunaadır) 

ne konan yeni iskeleye §Ö'IJ'le bir mek- --------------------------
twp göndermiştir. 

Ey benim aziz halefim, 
Bu ~'P aenin. eski 8e'lefmm nı

htmdmı kopan "°" ""'8iyetidir. .Ayni 
zamanda sana bir lcarde§ nasihatidir. 
lşitiyarum ki yanma hemen her gün 
yüzleroe, binleroe ziyaretçiler geliyor-
11'1.UŞ. Bütün.· bu gelen1.er seni methü 
sena ede ede sözlerini bitiremiyorlar
mış. Baziları vapurun üst güvertesin
deki yolcuların çıkmasına maksus olan 
yerin daha ilk günü tam hwya gele
memiş olmasından 'ba§ka bir kusur 
bulamıyorlar, btı ku8urun. me~uliyeti 
de sende değil, seni yapan mühendis
te olduğunu SÖ1Jlüyor1armış. Hele se
nin ilsfünde yapılan, fakat henüz oJıa
liyc açılm1yan gazinoda oturmak için 
can atıyorlar, fakat kapıları kapalı 
bulumca ahlar, vah1.ar ile dönüp gidi
yorlarmı§ •• 

Hasan Kumçayı 
(Sonu: Sa. 7 Sü 5) 

Bir genç im, bir kartal yavru· 
ıu, Cumhuriyet bayramına kanı

m, canını, gençliğini ve güzelliği· 
ni kurban etti. 

Gazeteler, bunu "ilk ıehit,, eli· 
ye yazdılar. Türle vatanına Türle 
kaclmı, birinci kere ıehit olmuı 
değildir. Tarihin her çağında bu 
tOpraklar üstüne, bu topraklar 
için eliti anlanlanımmı kanı aktı; 
Türk kadım, hiçbir zaman doğup 
yqadiğı, yavrularını büyüttüğü 

kutaal ülkeye borcunu yalnız göz 
yqile ödeyen cılız bir varlık olma· 
dı. 

Al §&lvarlı, ımna çepkenli ıipa· 

lçla 
hilerin özengileri yanında, burma 
sankb leventler araamc:la, kadirsa· 
larda ve yeniçeri alaylan içinde 
onların da kantbğı görülmiiftür. 

Fakat lstikW savqı kadar ana· 
lamnızla lazlarmım bize yaldattr
ran bqka bir çarpıpnayı ıreçmilte 
gönniyoruz. Belki ilk çağlarda 
(Yeni çay) kıyılarında hall:anlu 

. devrinde bunun eti var. "Kara 
Fabna,, lar, birer tek tip değildir. 
Bunlar birer remzolarak tarihe 
geçti. "Meçhul asker,,, naad T .. 
ordusunun kahramanlığma imza· 

S. Gezgin 
(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 
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j .... · · Adaca 1'~lefonu · · ... · ] 

ispanyadaki dahili harp 
1 aqyareler düşürülüqor, şehirler 

bombardıman ediliyor 

Başbakan Türk polisini 
takdir etti 

"Cumuriyet polisinin her gün daha 
ziyade tekamülünü görmekteyiz,, 

Ankara 31 (Telefonla) - Dahiliye bir gazet<! fotoğra!çısm.11 iki merasirnd~ 
Vekili İstanbuldan gelen zabıta memur- resim almaktan menedilmesi hadise51 

70 çocuk tayyarelerin attıkları bombalarla lan şerefine bugün Karpiçte bir ziya- burada şahsi vee ferdi bakımdan de;~~ 
fet verdi. Ziyafette Başbakan, Adliye, ınal.buat kanunu mucibince gazetecı 1 

İktisat, Maliye Vekilleri ile Fırka Ku - vesikaası taşıyanların resm daireler ..,e 
mandam Demir Ali, Dahiliye Vek5.leti zabıta memurları nezdinde görmeleri 
amirleri, gazeteciler bulu .. :lular. lazımgelen kabul tarzının sarih bir tali• 

öldü. Bir çok çocuk ta yaralandı 
Paris, 31 (A.A.) - Barselondaıı 

bildiriliyor: Fransız hududu ile Bar. 
selon arasındaki Akdeniz kıyısının 

müdafaası için 200 bin kişi resmen 
siU\h altına çağrılmıştır. Neşredilen 

bir tebliğde nasyonalistlerin pek y:ı. 
kında sahilin bu kıyısına taarruz ede. 
rek Fransa ile Katalonya arasındaki 
münakalatı kesmeye tevessül edecek. 

• lerinin haber alındığı bildirilmektl'. 
d.ir. 

Dün öğleden sonra milliyetperver. 
lerin bir kruvazörü Rosa~ açıklarıtı. 
da ateş açarak bir çok ki..use.nin öJO. 
miine ve yaralanmasına sebep olmug. 
tur. 

ballerodan maada diğer bütUn htildi-ı 
met !za.lan bir da.ha dönmemek üze
re hükiı.met merkez.inden ayrxlmışlar
dır. · 

MADRITE TAARRUZ ÜÇ KOLA 
AYIULDI 

Sevil, 31 (A.A.) - M.adrit M.erine 
hUcum etmekte olan kuvvetler, üç kıs 
ma: ayrılmış bulunmaktadır. 1ılescas
taki sağ cenaha general V aJera, Na.
valcarnerodaki merkez krtaatma ge
neral Saliquet ve Chapiniferodaki sağ 
cenaha general Mola kumanda etmek
tedir. 

General Franco, hububat eken çif
çilere yardım için 40 milyon peçeta.hk 
bir kredi verilmesi hakkında bir emir. 

TaJavera de la Reina, 31 (A.A.) - name imza e~tir. 
Hiikft.met tayyareleri dün milliyet. İyi haber a.la.n bir menbadan öğre
perverlerln mevzilerine bir kaç defa nildiğine göre, Madrit erk&nı harbiye-
6 bin metre yükseklikten küçük bom. si, hükfunet merkezinin çenber içine 
balarla ateş açmışlardır. Bombardr. alınma.sına mani olmak için bütün gay 
man tf'sirsiz olmuştur. retlerini sarfetmekte ise de nasyona-

B/R TOPÇEKER BATIRILDI listler yalnız milislerin mukabil hU-
Paris, 31 (A.A.) - Cerbereden cwnlarmı kolaylıkla püskürtmekle kal 

radyo ajansına bildirildiğine göre, ma.makta., fakat ayni zamanda milis
nasyonalist harp gemileri, şimali K~. Ieri eski vaZ.iyetlerinden daha geriye 
talonya.da Nozas kör!ezin~ girmişler püskilrtm.ektedir. 
ve asker ihracına teşebbüs etmişler. Madrit Jruvvetleri ku.nıa.ndanlığ1, 
dir. Bu harekete mümanaat etmek Guadarama. cephesinden kuvvet çeke.. 
ist!yen bir topçeker derhal babrılmrş rek, bunla.n, yakınlarda esaslı bir bU
tır. Sahilde başhyan muharebe ha:a cu.ma sahne olması muhtemel bulunan 
devam etmektedir. cenup cephesine göndermektedir. 

Bu mıntakadaki bütün milisler der. tHTILALCILERIN TEBUCI 
hal vaziyetten haberdar edilmiştir. Salamanque 31 (A.A.) - ihtilalciler 
Yakm sahil boyunca bütün köyler tarafından tebliğ edilmiştir. 

ışıklanru söndürmüştür. Oviedo etrafındaki tathir harekatı mu· 

vaffakiyetle icra edilmiştir. Nasyonalist İsmet İnönü ziyafette polislere hita- matnameye bağlanması lüzumunun teıa 
kuvvetler, Soviedo kasabasını işgal ve Jen bir nutuk söyliyerek dedi ki hürü halinde telakki edilmektedir. 
hükumetçilerin bütün taarruzlarını tard - Türk polisini saygı ile seJamlar\m. Dahiliye V eUletinin bu hususttı 1.ıir 1 

etmişlerdir. Madridin cenup cephesinde Resmi geçitte gösterdiğiniz muvalfalü - talimatname ha::ırlamak düşünceıinde 
icra edilen harekat Cueva Valiente ka- yeti ccnebller bile takdir ettiler. Cu • bulunduğu söyleniyor. 
sahasının işgali ile neticelenmiş ve dliş-

muriyet polisinin her gün daha ziyade Mu"lkı"1Je beş nu"n sonra man, kasabayı terke mecbur olmuştur. 'i 
tekamül ettiğini görmekteyiz. Cumu -

Soria. mmtakasında nasyonalist kuvvet- Ank raya nı·dll)Or riye( ::abıtasrna itimadımız tam•.ndır. a 5 leri, 3 kilometre ilerlemişlerdir. e 
HÜKÜMET KUVVETLERİ Teşkilatınızı elimizdeh eeldiği kadar Ankara 31 (Telefonla) - Mülki)' 

İLERLİYORLAR seviyor ve himaye ediyoruz. Size imkan tru'ıktebi İkinci teşrinin alt:sında Ank3; 

Madrit 31 (A.A.) _ Hük!lmet kuv- nisbetinde hk!yoruz. Ve daha da iyi raya taşınacaktır. Ankaradaki m!.ilkiyel 
vetlerinin sağ cenahı, altı kilometre ve bakacağız. Çok iyi bfr mesleğiniz var. ler, İstanbuldan gelecek genç arkadaşla• 
sol cenabı da 15 kilometre kadar ilerle- Sevinerek çalışmalısınız. Si.Zin artmaru :-mı fevka:ldc bir surette ka~şrl~ 
miştir. Bu ilerleme perşembe günü zı istiyoruz. Severek ve istiyerek çalış- 'dn bir t>togram hazırlamaktadırlar. 

Madridin cenubunda icra edilmi§ olan tığınız muhakkaktır. Tilrk polisi daima Çubuk barajı açılıyor. 
büyük taarruz sayesinde elde edilmiştir. iyi şöhretli oldu • Bu şöhreti muhafaza . J 

d .:ıı.· • • ima di Ankara 31 (Telefonla)-Çubuk b:ıt•. Cuma günü, hükılmetçiler elde etmiş ol e ece&ınıze ıt t e yo.uz. a 
duklan mevzileri tahkim etmişlerdir. Bu İyi bir polise malik olmak bir memle- filize istasyonu, çubuk şosesi salı güt'l .. 

kuvvetler, Torrejon, de Velasconun iha- ket için itimat meselesidir. Sizi sevdiği- saat ikide E'a~:ıakan İEmet tnöııil 
ta harekc!tini ikmal etmişlerdir. Bura mize itimat ediniz arkadaşlar. tarafından açılacaktır. 

daki asiler, kilisenin çan kulesine çık- Başbakanın sözleri çok alkrşl<":ıdı. 1 ütün piyasası açıldı 
mışlardır. Madrit - Aranjuez demiryo- Ziyafet samimi geçti. Zabıta memurları Akhisar, 31 (Hususi) - Türün ~1~ 
lunda zırhlı trenlerin serbestçe sefer İstanbula hareket ettiler . :ı 

yasas! açddı. Fiatlar JIUZ kuru§· 
etmeleri temin edilmiştir. Gazeteciler resmi daire- yiiz virmi sekiz kuruş arasmdadıt 

Cumhuriyetçiler, şimdi bütün gayret· 
]erini sabahtanberi top ateşinde tutmuş 'erde nasıL çalışacak ? Alivre satışlar da hararetlidir. ~ 
olduktan Naval Carneroya tevcih etmi§- Ankara, 31 (Telefon!a) -lstanbclda [;:;;:;:;::;:;:;:;:;::=;:~19111 
lerdir. 

Barselone 31 (A.A.) - Cumhuriyet
çilerin Teruele doru iki kilometre 
ilerlcmiı olduklan haber verilmektedir. 
Gijon maden amelesi, Oviedo etrafında· 
ki mllcadelelerine yorulmak bilmez blr 
faaliretle devam etmekte ve her gfin 
vaziyetlerini biraz daha ıslati cylemek
tedider. 

Yugoslav Başvekili 
Ankaradan geldi 

(Ustyanı 1 incide) 
Möhte"fem BaŞVe'"kn geceleyin Şehır 

operetinin temsilinde bulunmuştur. 

"Eribe,, • • 
ıçın 

( U styam J ıncilU ) 

sız mermer bir kaside is.e, bu J(ı' 
ra Fatmalar da, Türk kadınlı"' 
tarih yapraklarina g~çiren öyle 
timsallerdir. 

Katalonya ile irtibat kesilmiş bir 
haldedir. Cerbereden kalkan ekspres ı k 
Port • Bou İspanyol garına gireme. r a 
miştir. 

Harbiye Bakanı Ca
Paşa kurşuna dizildi TAYYARELER DUŞURtJLDU f 

Madrid, 31 (A.A.) - Hava işleri er 
nazırı. hükilmet tayyarelerinin diiş. 

Misafirlerimiz tiyatroya girdikleri 
vakit tiyatro halkının çok coşkun ve 
samimi tezalıüratile ka.r§ılaşmışla.r
dır. Türk tiyatrosunu bu kadar az bir 
zamanda tekamillü misafirlerimizin 
takdirlerini mucip olmuş ve hayran
lıklarının Şehir tiyatrosuna. iblağını 

bilhassa rica etmiştir. Tiyatroda.n son.. 
ra ekselans refikalar ve maiyetlerile 
Parkotelinde Belgrat elçiın'iz Haydar 
Aktay tarafından. verilen husu.si ye
mekte bulunmuşlardır. 

Bir talim yenle bir savaı ~ 
arasında ayrılık görenler yanıbt' 

ile lar. Gerçek asker, bir nıanevnı 
bir muharebe arasında fark görnıİ: 
yen yiğite derler. Onun içindir~ 
"Eribe,, nin bir kartal yavrusu gı 
bi yere serildiği toprak parç~ 
bir savaş siperi sayıyoruz. E1"et 
mazgallarmclan ce.hennemler fı( 
kıran bir siper. Zaten madem 1'1 
son IDlD' ölümdür ve o genç kfıı 
bu ıerefle süslenmiştir. Sess~ yet' 
lerle, patlamalar fışkıran meydştl 
arasında ne fark var?.. ,. 

man tayyare karargablarrnı bom bar. 
dıman etmiş olduğunu ve bilhassa Sa. 
Jamanke ve Talaveraya külliyetlt 
bombalar atmış olduklarını bildir. 
mektedir. 

Bu iki yerde nasyonaHstlerin i ' 

tayaresi 1ahrip edilmiştir. Bundan 
başka Naval Carnerodakf bir hava 
muharebesinde nasyonali.stlerin iln 
tayyare.si daha düşürülmüştür. 
CUMHURiYETÇiLER TAARRUZ. 

LARI ONLUYORLAR 
La Coregne, 31 (A.A.) - Cumhu 

rlyetçiler, dün Madrinin şhnali şar. 
kisindeki taarruzlarını yenilemişler. 
se de bütiln bu taaruzlar tardedilmfş. 
tir. Madridin şimali şarkisinde kilin 
Guadalajera mıntakasında nasyonr-. 
H.stlerin ileri hareketi devam etmek. 
t ~dir. 

Nasyonalistler Sierra. Dela Abu. 
clayc işgal etmişlerdir. Ilükılme~L 
lerin üç tayyaresi cenup cephesindP. 
: ere düşürülmüştür. 

Nasyonalistler, Madria istasyonu 
ile payitahtın yakınında kain Getafe 
tayyare karargahını ve E~corialın cL 
-varını bombardıman etmişlerdir. 

ROSAS LiMANI BOMBARDIMAl\. 
EDiLDi 

Perpignan, 31 (A.A.) - Asilerin 
bir gemisi, dün öğleden sonra Kata. 
fanyada kain Rosas limanırn bombar. 
dıman etmiştir. 

70 ÇOCUK ÖLDtJRTJLDU 
M.adrid, 31 (A.A.) - Dün öğlede.-. 

sonra Getafe sokaklarında oynamak. 
ta olın yetmiş mektepli çocuk asi tay. 
yarelerin attıkları bombaların tesirile 
ölmüş ve dalla bir çok çocuk da yar;ı. 
Janm1ştır. 

Paris, 31 (A.A.) - Radio - la .. Co
rogne'un şayanı itimat rivayetlere is
tinaden bildirildiğ'ine göre, Largo Ca. 

(V styanı 1 incide) 
larmdan yeni bazı isyanlar beklenebi
lir. 

VÇ BAKAN KAYIP 

Londra, 31 (A.A.) - Ba.ğda.ttaki 
askeıi hükUm.et darbesi hakkında bu
rada. öÇenildiğine göre, hareketin ba. 
§mda bulunan General Bekir Sıtkı ile 
yeni Başbakan Hikmet Süleyman kat
iyen İngiliz dostu değildirler ve 1932 
de İngiltere ile Irak arasında aktedil
miş olan ittifak muahedesine de mu
haliftirler. 

Londrada sanıldığına göre, Irakm 
yeni iki şefi, bütün Arapları bir ara
ya toplıyarak bir Arap devleti kur
mağı istihdaf eden gayretleri teşvik 

edeceklerdir. 
Thki Başbakan Haşimi, eski dış iş

leri bakanı Nuri Paşa ve eski müda
faa bakanı Cafer paşa kayrptırlar. 

Söylenildiğine göre, Cafer Paşa, hü
kOmet darbesinin önüne g~mek ister
ken öldürülmliştür. 

CAFER PAŞA ôLDORVLDO 
Londra, 31 ( A.A.) - Bağdattan 

bildirildiğine göre, Cuma günü düşü
rülmüş olan kabinede harbiye bakanı 
olan Cafer Paşa Elaskeri, bir suikaste 
kurban gitmiştir. Burada söylenildi
ğine göre, Paşa eski kabinenin en 
kuvvetli adamı ve Irakıri İngiliz taraf
tarı siyasetinin en miihim desteklerin
den biri idi. 

Bağdat, 31 (A.A.) ~ Royter ajan
sı bildiriyor: 

Haşimi kabinesinin istifası, Irak 
kıtalarmm hükfunet merkezi üzerine 
yürümelerine mani olabilmiştir. Irak, 
ordusu. Bağdadın 110 kilometre ş;ma
li şarkisinde Paraganda senelik ma
nevralar için toplanmış bulunuyordu. 
Askeri tayyareler, Bağdat üzerine hil
klım.ete ultimatomu havi beyanname.. 

ler a.tmışla.rd.ı. Bu beyannamelerde, hU
kftmetin artık ordunun sa.bnnı tüket
tiği, kablııen!in umumt menfaatleri de. 
ğil fakat şahsi menf a.atleri dilşüwnek
te olduğu bildirilmekte idi. Beyanna
melerde eyalet kumandanı General Be 
kir Sıtkının imzası vardı. General Be .. 
kir Sıtkı, bu beyannamede, ordunun 
kraldan Haşimi kabinesine yol verme.. 
sini ve yerine B. Hikmet Süleymanın 
başkanlığında bir kabinenin getirilme 
sini istediğini bildirmekte idi. 

Beyannamelerin atılmasından bir 
kaç saat sonra, Irak a.skert tayyarele
ri yeniden Bağdat üzerine gelmişler 

ve ihtar mahiyetinde bakanlıklar ci .. 
varına dört bomba atmışlardır. Bom
balar pek az hasar yapmışlardır. Yal
nız bir kişi ağır surette ve 2<J kişi ha
fif surette yaralarunıştır. Yaralılar 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Tayyarelerin bu ikinci uçuşlarından 
bir kaç saat sonra, Haşimi kabinesi
nin istifa ettiği ilan olunmu..~tur. 

Yeni başbakan B. Hikmet Süley
man, halka hitaben bir beyanname 
neşrederek halkı süki'ı.na ve ç:alışmağa 
davet etmiştir. 

Evvelce şehirde silkii.net hüküm 
sürmekle beraber dükkatılar kapalı 

idi. Dün Bağdatta tab'i hal avdet et
miştir. 

Yeni Basbakan B. Süleyman da 
bittabi kolislerde çalışmışsa da hare
ketin a.cııl şefi B. Bekir Sıtkıdır. 

Sanıldığına göre, eski başbakan, 

ord~un hoşnutsuzluğunu mucip ol
muştur. 

Yeni hükumet Irak askeri unsurla
rına daha az muhalefet edecek ve bel
ki de Irakta bir nevi askeri diktatör-ı 
lük teessüs edecektir. Bu ha.disede, 
Avrupanm hemen hemen umumi su
rette silahlanması keyfiyetinin de te-

Dün aynı trenle Yugoslav meslek 
taşla1"Imız da kendilerine matbuat 
umum müdürlüğü namına refakat e. 
den muharrir B. Neşet Ham Atay ili! 

birJi!de gelmişlerdi. 
Yüksek misafirimiz ve refikası ya. 

rrn da şehrinıizi gezeceklerdir. 

siri olsa gerektir. 
Yeni htilrılmet, Büyük Britanya ile 

mevcut dostluk miinasebetlerini ida
me ettirmek arzusunu izhar etmiştir. 
Askeri mahiyetine rağmen yenJ hükO-

Dün, Türk kuşu bir tek tüyilJ'Ll • e 
kaybetti. Düşen bir tüyün yeril' t 
yarahlışı bir tek tüy verir. Fal<' 
Türk gençliği'. bağışlayışta tabie.~ 
ru çok geride bırakan bir cöınertl , 

.. kt" B · · "E "b pııJ gosterece ır. ugun n e., )<O' 
kaddes bir tohum ~bi toprağa b'' 
nuyor, yann oradan binlerce 

metin diğer memleketlere karşı hiç s. a~zgl" 
bir tecavfü. niveti beslemediği de zan- im•••••••ı••••_..,.... 
nolunmaktadrr. 

şak fışkıracak. 

BiR HABERE GORiiJ BAKANLAR 

svntJLDVLER 1 E d 8 JJ Londra, 31 (A.A.) - Yeni Irak Genera y eın 
hükfuneti neşrettiği bir beyannamede 
eski başbakan Yasin Paşa ile eski dı§ 
bakanı Nuri Assait ve e$ki iç İ§leri 
bakanı R~it Alinin, genel em.niyet 
adına sürüldüklerini bildirmiştir. · 

Bu üç eski bakanın Suriyeye git. 
tikleri haber ahnmıı;ıtır. 

Kudüs, 31 (A.A.) - Cafer Elaske-
rinin perşembe günü kurşunla. öldU. 
rüldüğU burada teyit edilmektedir 

· PARLAMENTO FESHEDiLDi 

Bağdat, 31 (A.A.) - Palimentv 
bir kararname ile feshedilmig ve yeni 
seçim yapılması bildirilmiştir. 

Kararnamede, kabinenin, ana. yasa 
kanunu prensiplerile tasavvur edilen 
ıslahatm tatbikatı için bugün elzem 
olan teşriki mesainin kendis.ile meb
uslar meclisi arasında mew·"· olma
dığına kani bulunduğu bildirilmekte
dir. 

Ankarada_n Koqse1i1J1 

gidip geıdı 
Jtt.le' 

Kayseri, 31 (A.A.) - Sovye~ ge 
ya Assooviyahiın kurumu ba.Şl<. ıB' 
neral Eydeman ve ref e.kattndek1bı.ır!V 
vat bu sabah Toros ekapresi.yle tıJ1lg.tv 
ya.. gelmiş ve istasyonda vah, lt &s.~ 
da.n. ve mülki askeri erkan ta.raf~~ıııı.t' 
karşılanmış ve başta muzika bU . st' 

• . reS1111 bir asker ve polis müfrezesı 
llmı ifa etmiştir. bri1'ff 

General Eydeman burada. f~eııiil~ 
lan gezdikten sonra ıo.ıs t !lfl sf' 
Kınkkaleye gitmek üzere bura~ . f:tle
rılmış ve geU~lerin.de olduğu gıb• 
rasimJe uğurlanmıştır. erııl 

' Ankara. 31 (A.A.) - I{o:;ııf~' 
Eydeman bu akşam 9.10 da 
ya dönm.il§tür. 
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Tiyatro konuşmaları 
.Beltml twıt, kendi kendtelne gu. 

1111 b1r karar wmıif: Her ... bir t1-
Nro Jı:itabı Çikaracalmul. İki yıldır 
da ll&dhıt1 tutuyor. Geçen IMme -n
Nro aıı'atf,, (1) Wmll eaeri çıJrtıy. 
dı; l:ftı MDe de "'Tiyatro kon.Uflll&lan,, 
(2) Dl butınp çıkardı. 

diktan 8DIU'& Yakup Kadri ile tiyatro
mu JDIMalU bm'lnde yapıım11 1ftr 
hUbıhal ve meddah, Jmng&s ve orta
o)'UD.u h•kkmda uzuna bir makale 
geliyor. Bundan IOıır& da tenkitler 
)mmnnda "KaramuOl kardefler,, , 
..Olçllye &vçtt,, , -ro.un,, , ''Geçlken 
ceza,, , .,Pergilnt,, , -rolıum., , ''J'ar 
Uat,, 0 Beyu G&nleJrJller,, plyeeleri ve 
çocuk tfyatroeu için ya.wrlm11 makale
ler var. 

Yabancı ve azlık l 
okulları için 

F. Çakmak 1 Dört yıllı~ t~leton 
proıesı 

DlJlml• telif tiyatro pi,.ıertııfn 
ile kadar eeyrek ya.zıldJtmı herkee bl
~; tiyatro aan'atmln mahiyetine ve 
~ ait eeerler 1M hemen he
~ bir kaç taneden ibarettir. Bunla
l'llı içinde tarnurıl&nm11 olsa,m mllU 
ktıttıphanemlz için hakikaten pek fay 
dalı ve ehemmiyetli olacatı meydanda 
ikaı maalemef yan kalmıı bir taDe9i 
\'e pllba. da ilki olan -riyatro fenni,. 
Jabnıi kitabı bilen pek a.zdır; ''Tiyat.. 
l'O fenni,. 1908 M.eşrutiyetinden sonra 
lbeınteketin her kÖ§eainde birden ca'l-
1-ııa.n ve çabuk sönen tiyatro hareket 
l'e f aa.Jiyeti sırasında lstanbulda f or. 
Ilı& forma ne§redilmeğe başlanılmış 
bir kitaptrr. 

Bu Mhıda ikinci eeer,öUlmile ba
lla pek bOyU.k bir acı vermit ve sanat 
lıayatımısda da doldurulmaz bir bo§.
lıııt bırakmJe olan dostum KUçilk Ke. 
lllalln bir kaç yıl önQe Devlet matba.
~ buılımt olan 'Tiyatro,, taimll 
~ kitabıdır. Bunlardan bqka bir 
- Ertafnıl Muhsinin "Yedi Gün.. 
ltlıecınuasmda bu mevzu iU.eriılde çık
lbJI olan bir sıra makalesi ve Şehir ti
htroeu mecm\ıasmda çıkmıı bazı ya,. 
ııia.r vardır. Ben yalnız bunlan bili
Yorum.; bilmediklerim varsa ve bildi
~ olursa elbette minnetle karştla
l'llıı. 

"-· LUzum ve faydası ortada olduğu 
~de yazık ki U7.erinde l§lenllmemlt 
Glaıı bu mevzuda eeer vftcuda getir
~· ~kktıre llyrk deferll bir ittir. 
~İzzetin 80!1 iki kitabı bu vadJ. 

lferteyden evvel fUl1U aGylemek 
Jlmmdır: !ki kitapta da okuyucuyu 
çekip ıöttlren tem1z, eelll, gUzel ve 
tatlı bir ifade hlk1mdlr. Tiyatro mev
sulan (berindeki mU.lahabeler rıevkle 
okunuyor; 109YOloji bakımmdan ti
yatro tarihi yeni bir görlllU ~htiva et
tiği için mühimdir; gerçi yeni tarih 
tetkkleri bu bahiste daha fazla malO.. 
mat verilmesini mümkün kılacak e
saalan ortaya koym'U§tur: Fakat, ne 
olsa tiyatronun menşeini klbik Yu
nan tiyatrosu davasmdan ayıran ye
ni tezin intihap edilm'iş olması yerin
dedir ve befenilmefe llyıktır. 

Tiyatro mektebi, Alman mUtehas
ısl8mm görUşlert, manevi randman gt. 
bl bahisler doğrudan doğruya muhar
rinln fa}uıl dtlşilncelerinl ihtiva e
diyor; bunlara iftirak etmek ve et. 

memek müm.kUndUr. Meddah, karagöz 
ve orta.oyunu hakkında.ki yazı bu ki
taba keoke alınmasaydı ..• SelA.ml fu.et 
modern tiyatro ile allka.lı olmıyan bu 
bahsi yazarken mevzuuna bir nevi ta
rih çeşnim de vermek istemi•; t&rlh 
vesikalara latinat eder; arkadqmm 
l8e bu b&lılate ya.hm indt mUlAhazalar 
ve tahminlerle iktifa etmiş. 

Eeuen karag8z, ortaoyunu ve med. 
dah mevzulan etrafmda vaktile Ah
met Rulm, Fuat KöprUıtı epey &IU 
tetldkler yazıp ııetretmillerdi; Selim 
NUdıet, yaJnm bu Uç efleneeden bah-

'-rfyatro san'ati,, ve "Tiyatro ko- Beden -rtlrk tem•peı., lalmll ilmi hU.. 
~ vlyeti haiz tarihi t.etklklnl de netret. 
4 " laimll kitapla.mı ikisinde tikten sonra hemen hemen bu m"""""-

' tarafta ttirlü sahne meselele- ...,..-
~ 'n.Jf- ,.a.mla.r-Tar.; nıatıaııh "baı:dsr- led&r e§yle~ :8ÖZ kalmamıştır. 

iha.aki. her 9eDe İstanbuld& oyna.. Tiyatro tenkitleri gtlndelik ma-
'lıl pfyeeıer hAlrkmda ne§ret.mif o~ kalelerden piyes oynanır, mthıekldt dU 
~tenkit makalelerini de toplayıp bu tOnceahıl yazar, oJnmur, unutulur,~ 

Plara koymUJ. çer. Selimi tzsetın bu nevi yazılarnu 
~yatro 88.ll'ati,, nı gömen geçiri- da kitaba. geçirt§lnl bo noktadan bel---.un: Tiyatronun gUzeI 88.ll'atla.rm k'i lüzumsuz bulacak kimseler vardır. 

Yeni kadro geldi 
Şehrimizin ya.hancı ve azlık okul. 

lanna ait kadro Kültür Bakanlığı ta
rafından tasdik edilerek direktörlüğe 
göndertlmi§tir. Yabancı ve azlık okul
lannm ilk kısmında ders okutan öğ. 
retmenlerln vazifeleri kendilerine k~ 
laylık olmak U7.ere bir okulda teksif 
edilml§ ve dağmık bir halde bir kaç 
okulda ders veren öğretmennlerin va
ziyetleri kolaylqtınlm.Jfİir. 

Y a.bancı ve azlık okullarında hlll 
ders veren öğretmenler Uç k:amndan 
mUteeekkildlr. Bunların bir 1mmıı öf• 
retmen okulu mezunlan diğer bir ıw... 
mı da 1341 senesinde 842 numaralı 
kanuna göre öğretmen olanlardır. 

Bundan bqka Uçüncll kl8Im öğ
retmenleri de vekil öğretmenler teekil 
etmektedir. 

Öğretmen okulu mezunu olanlarla 
diğer 842 numaralı kanuna göre öğ. 
retmen olanların densleri ilk tedrtaat 
talimatnam811ine göre ders aaatlerf 
bamt miktara çıkanlmJltır. 

Öğretmen vekili olarak vazife gö
ren öğretmenlerin çoğu yüksek okul
lara ve Universit.eye devam eden ta. 
)ebeler olduğu için bunlann da bu v~ 
ziyetleri göz önUne alınarak kendi!~ 
rine yapabilecekleri nisbette ders ve. 
rilınl§tir. 

Kadrolar yapılırken bllhaaa her 
öfretmenin kendi okulunda deralerinin 
t.eksü edilmesine çalqılmı§tır. 

11tida ile derslerhıin çofaltrlmumı 
veya bir okuldan diler bir okula na
kil ve becayff etmek lstlyenlertn di
lekleri de kadroların mtlllaadesi m. 
betinde ywlne getfrllmeğe ~ 
tir. 

Yeni kadrolar bir ~den 
itibaren tatbik edilmeğe başlanacak
tır. 

Yılıtınoı '.Ve ulık okullatmm orta 
ve lise Jmımmda den veren tWtnr öf· 
retmeıılerlnin ders vasiyetlerinde mil
~ değişmeler yoktur. Bu öğretme. 
leıin vulyetlerl eekial tibidir. 

KADIRGA TALEBE YURDUN
DAKi MOSAMERE ~izhıct~ oldufuııu belirten haldı Ben bu fikirde değilim. 

~ Yazı •.. Tiyatronun halle: tberlnde- Bir kere bu nevi yazılar ileride ti- Türk Maarif cemiyetinin Kadirpda
~kudret ve ntıfuzuııu ısöyliyen bir yatro tarihi yazacak kimseler için pek ki talebe yurdu ulonunda bu akpm sa
~ )'UI ••• Sahne eeerlnin · taşıması dejer!i vesikalar sayılır; 11<>nra SelAmi at yirmide bir müsamere verilecektir. 
de gelen üç mühim vasfı, seyirci~ laetin bu kltapJanna aldığı tenkit Hüsameddin Ipn tarafından yuılmıı 
"-lleı:_ap yara.tmak, muhabbet uyan- yur1an Tnrk N.hneafnde oynanan mil olan "Bu Topraklar için,. adh üç perde· 

~ ve dinamik olma.k vaaıflarmı letleraruı eöhretll plyeeler ve muhar- _ı(ik=p=iy=e=si=il=" k=d=ef=a=o=yn==ay=a=c=aktır==· =:;
~ lılr makale ... BllhUI& bu rirlerl haldnnda değerli biyoğraflk 
ttldeeı cusu pek kuvvetli bir görUnUşQn maıtmatr da ihtiva ettiği için her za- KISA HABERLER 1 

Genel Kurmay 
Başkanı geldi 
Genelkurmay Başkanı Marepl 

Fevzi Çakmak dün sabahki ekspresi~ 
Ankaradan gelmiş ve Haydarpaşada 
istasyonunda kumandanlar, kara ve 
deniz askerlerimizden mürekkep bir 
mtlfreze tarafından merasimle kal'fJ. 
lanmıttır. 

Mareşal Fevzi Çakmak yann Ha. 
midiye kruvazörüyle şehrimizden ha. 
reket edip köstenceye, oradan BUkre. 
şe gidecek ye Balkan Mlsak:Tna dahil 
Yunanistan, Yugoslavya, Romanya 
genel kurmay başkanlan araınndR 

yapıJacak topJanttya iştirak edecek. 
tir. 

KravazörUmilz Mareşalln avdetfrt,. 
kadar Köstence limanında bekliye. 
cektir. 

Çocuk kütüpane
sinde yapı lan 

toplantı 
Cumuriyet bayrammm diln tıçtındl 

gUnU olmak münasebetile Çocuk Esir. 
geme kurumu tarafmdan açılan Ca
faloflu Çocuk kilttlphanesinde bir 
toplantı yapılım§tir. 

Toplantıya bir çok çocuk veınertle 
Istanbul 14 llncü okul taleboı!ll fftirak 
etmi§tir. 

Evvell çocukl&r tarafından ıtırın 
çocuk 1&rkılan söylenm.1§ ve Mahmut 
Em.el adında iki talebe tarafından ço
cuk kUtilphaneel hakkında birer eöy
lev verilmiltir. 

SOylevlerden eonra daveWlere Jdı.. 
tilplıane hakkında izahat verilmi§tir. 

Dünkü meşhut 
suç vak'aları ! 

AdJireye, mef)ıat saçlar kanununıı 
slre. dfln tıa&t yediden on yediye ka. 
dar dokuz vaka setirilmi§tir .. Bgnlar. 
darp, hakaret, sarbo,luk, dikkat. 
sizlikle yangına sebep olmak gibi ff). 
lerdtr. Bir kısmı mahkemelere ...eril. 
mit. bir kramı hakkında takipsizlik 
karan belfrtflml§, bir IBmı da umumt 
hlldlmlerle flgllf görillmUşttir. 

Saat on yediden yirmiye detin ge 
len bazı vakalar da ttirlü muamelele. 
re tabi tutulmuıtur. 

dir. man okuna.bilir )'Ullardır. • Elık1 Ttlrk • Yunan tt-care--t-an-,&fJM"1-' 

~ Bwııanıa.n soııraki yuılar ..mı. Tenkit makalelerinde muha.rrfrin mucibince Yu.aaııiatandan Ttlrldyeye ltb&I Geçmiş Karanlar 
hı_ ;Qıtkemmeııittnı t.emhı eden vuı- flerl sOrdUfQ fikirler fae p.hsl mtUA. edilecek malların ödellllmeat için tedaVWe 
~ mahi-t· ti tro l çıkantmlf bulunan Ben dft Kezlerin Sl birin.. 

~ ,,_ me ve ya ya o an hazat-....ıır ki bunl•- ı-ı..ınd · VAKiT 1 ,,._..;_,.,A_, 1921 
anı _...,, an e veya a- el klnun 1981 taıihlDe kadar muteber olma. .L~&U&GCUU 

hı. •• -:- aittir: M'otör ve maklna, ı-.. lnd bul··---'- ''-'-"'-~•--~ ,ı_,_ "":T" e '"UUAI\ m'"ıULu.uuur. • Jr.ararlatnultı. t.ı... -· ..a&or, §&irane dekor ve atilir.e Bu 1 MALTA YOLCULARINDAN BİR ~ Refik .&.L-_ .. c:--.-:ı aıup••ya g6n huwıd takamı da 
~-· - ve renk, salınede artistin ftlllllel ..ııııı;Yll:JUllU yukanki tarihe kadar ikmal edllmelıl Yuna.. KISM.1 BUGUN ŞEHRİM1ZE 
~ tavırlan, yUzll ve Mili ba.hla. -------------- nlstan bankam taratmdan kabul edilmifUr. GELECEK 
'· batJrmdaki yazılar ehemmiyetli.. AVUKATL/aA NAllZETUK- •Balık mevs1mt baf!•m11 buhmdtJtwıdan Bwe'Zk' n11• -hrimizden geçerek 

LERINI KOY AN iKi HUKUK mUhteıtt memıeektlere balıt IMIYJdyatı bqla. 1#.,. •• r-
lldh.~~tronun alılikla m"---~ı-ı mzıtır. YUD&Dlatan Te rıu.tm 8ml batta mıGbcldele muomeleaı Wrcı edilmek fl-
L.... ~ ~ww MEZUNU içinde mttlılm miktarda Bazuı bahtı 1ltL ..,.., IMboluya gitflMf olan Malta meıı 
..._--- eden, ecnebi eaerlerlni be- .. _ mektedlrler. '-·n-...... -.:•L-~-"- edil~ eda--~n. 

~
;:~ de 1-JG... .ud hukuk mezunu &Yukatı·~a nam. ,_,, _, ••••. ., Tn:IW'UQOICJ .,, .,,__ 

"""5vnmeaek de tannnımu:z .._. Balıkçılar, tetenen mlktan temin edebile- 1eritıe dair c:lüft --hrimüe bir haber 
oldu&- _,,, li zetllklerlnt koymaılardır. Bunlardan ceklerlni blldlrmlfl rdlr r ~ h .. - ... ıı.LUU ovy yen 'Ve tiyatro. e • oeinwmMftir. Jla.maffla lngiliz esirleri 

lbe--:-:'11 -.ınarunda cephede askerin biri Kevork Sabah ÇobanKfldjr. Dife. • Muamele nrpt kanununda JaPdacak buıı&.ftduklan mahallerden lnebolu Zi-
L.~ kuvveti n--..ı:-d ki f .~.. ri de Sll'n EnYer Baturdur. Baro)-., tadllAta .... olacak tetkikat netloNlııde ıaa.. uz.ec.uı e &;, ...... mı __,,____ bt ...... ,_.... y-.._ ... _ ..... "'°'""° gett".-:'-'• -'~-·,,,lan-..1-n d"1n 
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~ ,.~aıe ile bqbyor. Sellml --===========-----------------------------
~~l::~: t:ıc~u::,u:. 1 HALKIN 01· LEKLERI. ] ti)atı-o etlnıir.de açılmuı dU~nillen _ 
~· t'ı)a ntektebf hakkında mUWıaza. 
~ zııa t?omuzwı son senelerde ver
~bıi ~evr randman, Rus tiyatro ta-

izalei şuyu kanununu 
-~. celenıekten alacağmıız fay. Bir okuyucumuz yazıyor: 
~ 19&rkılı oyunların ehemmiyeti lzaJei §UYU usalüniln bugünkü tıekli büyük müşkülatı 
~aleler sıralan- mucip oluyor. Bu müşkülatı kaldırmak için gene izalel 
~ 'l'ly.tro şayu kanuna yeniden tetkik edilerek bu l§te mahsus olma!l 

tetkik lazım 

1 ahakkuk edıqo,. 
Dört yılda bitirilmek üzere hazırla,. 

nan telefon ballan projesinin bir laum 
bitirilmijtir. Konya, Eakqehir, Afyoa 
karahiaar ve Kütahya vilyetleri Ankara 
ve latanbula bağlanmıt ve konuıulmın 
~·nm•ım. 

Tanua, Adana, Menin viliyeta.i 
ballan da bitirilerek hudutta birlqtiri
lecek ve Berut, Şam, Kahire batlarma 
bailanacalı:br. 

Bu hatlar, celec:ek yıl içinde bitiril • 
mit olacakbr. Şark badudumuzclald 
Erzurum, Erzincan vilayetlerindeki te
aiaat da bitirilerek Irana bağlanac:aldlr. 

Bu teaiaat bitirildikten soma telelcm 
battmm komtu memleketlerin bepü 
birleıtmit olac:aktır. 

Polla Haberleri 

Otomobif, kamyon, 
tramvay kazalan 
Hanende "atız Y •f•r'la •• ,.n nebll• ehemmiyet

ilce yaralandalar 
Evvelki gece sa.baha. kartı Bebela. 

ten lstanbula gelmekte olan 1441 ım
maralı hususi otomobil Anıa.vutköydıa 
Defterdar burnunu dönerken yolun mi 
tarafmda duran 833 numualı hmaıl 
otomobile çarpml§tır. Müısademe 
detll olduğundan 1'41 numaralı oto. 
mobilin içinde bulunan hanende Hata 
Y&f&l'la hanende Nebile ve dijer Dd 
kili kınlan cam parçalarından yan,. 
lanmıelardır. 

Bu otomobilin önU ve 833 DUJDal'llot 
lı otomobilin de arka tarafı eh~ 
yetli surette ha.sara uğramı§tır. Yara. 
lılar sıhhi imdat otomobilile Beyoğlu 
hastahanesine kaldınlmıelardır. ~ 
Yaearıa Nebilenin yarası ağırcachr. 

Diferlert yaralan hafif oldufuııdaa 
evlerine gönderilmişlerdir. 

639 numaralı otomobil toförtl Hl
aeyin, Taksimde, umumi hell ön 
Tarla.başında Gişe sokağında 10 n 
maralı evde oturan Zekiyenin do 
yqmdaki oğlu İhsana çarparak yuıt,. 
lamflbr. Haat:ıhaneye kaldmlan ~ 
88.ll bir kaç dakika sonra 6lmilftllr. 
Şoför yakalanmı§, mUddelummnt m 
avinlerinden Ferhat tahkikata el 
muttur. 

Şişliden kalkan 207 sayılı Şlşlt 
Beyazıt 8eferi yapan tramvay, Hal 
klr Gazi caddesinde Ali Envere ~ 
parak yaralamıştır. Yaralı, hastaha
neye kaldmlml§tır. 

319 numaralı vatmanın ida.reefn.'. 
deki 108 numaralı tramvay, 'On 
Fransez önllnde Neş'et ile kardeşi G 
f ann binmekte olduktan motoelkl 
ça.rpmı,, her iklai ağır surette yaral 
narak hastahaneye kaldmlmışlardır. 

Marpuççulardan Kabataş cadd 
çıkmakta olan Mümtaza 4~ n~ 
h kamyon çarparak yaralaınııtır • 

• BiR YANGIN DAHA - U 
çarşıda Kilithanda 15 numaralı 
dohayin dUkkinmda yangm ÇJkmJllJ 
eöndilrUlmilştUr. 

• BiR iDDiA - Galatada Mumlıa
ne caddesinde oturan Sabahat, Y 
adında biri tarafından dövUldü 
ve kalçasından yaralandığını §lkl 
etmiş, Yusuf yakalanmıştır. 

HABEŞIST ANDAN IST ANBULA: 
DONEN trALYANLR 

!talyadan ıureti mahsusada 
Radogna isimli zat, geçen hafta •• 
ditalya,, da yapılması mukarrer 
Habetiıtana btanbuldan gitmiş g 
lülerin tamamı henüz dönmediği 

geri bırakılan toplantı da verecell 
feransr, aynı yerde bugün verecektir. 

Dolaywile Habqiıtandan d8nen 1 
(I,~ A1r._::;~~-saytfa, 715 kunlf. üzere mahkeme harcı ve pul masraflannın affı mavaf!k 

' ~tro l<onu,maıan. 108 •yıta, ıso olur. Zira Dl&!larifslz ve süratli bir surette lza)ei şuy11 
bul Akp.ın Katbaul. yapıldığı halde muattal Ye harap olan bir ço~ 

arazi itlenecektir. Bu arazinin işlemesinden 

mütevellit devlet varidatı, izalel şayu münaaebetilt> 
şimdiki mahkemP-lerde alınacak harçlardan çok fazla 
olur. Bununla beraber lzalel fUYU usulünün masrafsıı 
ve harçsız olmasını istemekle kas tim muen f erat 
n intikal haztlanllDl kaldırılma.sı demek delildir.,, • yan gençlerinin avdeti kutlulanacütıır, 



Molvenolu 8 •1 • ' I Dl. 
Alman hikayesi 

Bibiyi ilk defa, bir ta.rasada gör-ı 
dü.m; otelin kahvaltı edilen tarasasm
da; manzara, yukarıda Dolonit dağı. 

nm ~nt'ikli Brenta silsilesi, aşağıda 
masmavi Molveno gölü, o tarasa.dan 
görünen manzara! Bibiye gelince, o, 
tazallüm eden, silkinen, ufacık birşey
di; masamızın yanma gelmiş, önüm üre 
oturmuş, iki ön ayağını dikmiş, ve 
şöyle sesler çıkarmıştı: "Miyav, mi
yav!,, 

Haf1.f hafif çıkan bu se.selerde, da.. 
yanılmaz bir teessür ifadesi saklıydr. 
Ben, 1!emen kendisine iğilm.iştim; o 
AADlan, yeşil çekik gözleri sanki daha 
ziyade daralan çizgile ufkileşmişti; ve 
küçücük ~mı geriye eğince de, par
lak siyah gövdesinde kar gibi beyaz 
bir benek bulunduğunun farklna var
mıştnn.; bu kar gibi beyaz benin, üç 
köşeliydi ve çenesi altında, boynunda 
mini mini bir peçete gibi görünüyor
du. 

Bu kemikleri belirgin, ufacık kedi, 
üçüncü defa olarak "Miyav,, dedi; .... 
bu, benim fincanımın taba.ğrna süt a
kıtıp, süte bir parça şeker doKüp, ta
bağı yere koyuşunıa yetnıişti bile! 

Sevimli mahluk, hararetle içiyordu; 
arada. bir de, müteşekkirden. ziyade 
ürkek, ürkek, yan gözle bana bakıyor .. 
du. 

Ben, bu ufacık kediye hemencecik 
Bibi adım t.a.kııııştrnL O, bu adın söy
lemnesi iirerine, derhal başım kaldırı
yordu, öyle, ki göze hoş görünen be
yaz beneği, meydana. çıkıyor ve bu poo 
la, b8na. gözlerini güvenle çevir:yordu; 
kıvrlcrm18.Ila.n yem.yeşil gözlerini .. 

Bence Bibi adı, ona bilh8J388. yakı
şıyordu! Eğer uygun düşmeseydi, hiç 
daha ilk günden kulak kabartırmıy. 
dı bu isme? Evet, çok geçmeden, bu 
isimle çağırılır çağırtlma.z, ta uzak
tan koşup gelmeğe başladı. Her saıbah 
da, dakika şaşmadan, bize kahvalbya 
geliyordu. Sevinçle sıçrıyor, neş'eyle 
kasesindeki sütü i~yor, "Miyav,, di
yor ve göz süzüyordu! 

Ve gene aradan çok geçmeden, Bi
bi, yosyuvarlak, tombul tombul olu
vermişti! 

Kendisini ilk defa ola.rak kolumun 
ilmerine çı:ka.rdrğmı zaman, açrk avu
cuma memnun memnun sürtündü, göz 
lerini kapadı ve miril imnl, honıl ho. 
rul sokuldu bana... ben de, bu kediyi 
elden kaçırmamayı ta.sa.rladmı: o za
man benlınsediğim ilk fi.kir, buydu! 

Bibinin kimsenin malı olmadığı, 
M'olvenonun sayısız sokak kedilerin
den bir: olduğu anlaşılmıştı. 

Bibin.in seyahati için, boş bir Ki .. 
yan.ti şarabı şişesinin sepetini ayır
mı:ştmı. Onu, tahsis ettiğim bu ~ 

te koyup, hemen birinci kattaki odama 
çıkardım. 

Ora.da sepetin ~çinden fn-Jadıve ev. 
veli eniniyetsizlikle odayı gömen ge
çirdi. 

- Gel, Bibi, art.ık benim olduğunu 
kibar bir kadın olduğunu, sahipsiz bir 
sokak kedisi olmadığını anlamalan i
çin, sana gi.irel bir gerdanlık takaca. 
ğnn; gel! 

Koluma dar gelen bir bileziği, ke
dinin boynuna geçirdim; halka, onrm 
yosyuvarlak başından yavaşça kayıp, 
boynuna yerleşti. 

Siyah tüylü deri üzerinde gümüş 
halka, pek cazip bir görünüş belirtmiş 
ti. Şimdi ne de kibarl8§Inıştı haspa! 
Sevsinler! Lakin, daha başnnı öteya
na döndürür döndürmez, arkamdan 
çocuk vıyakıaması gibi bir ses akset
ti! Bibi! Acaba ne oldu da böyle acı 
acı mıyavlıyor, tatlı sesli mahluk? !ki 
ön patasını havaya kaldıra kaldıra, 
yataktan yere atlamıştı, gürültü, pa. 
tırdı ede ede, oda.da dönüp dolaşıyor
du fırdolasıya! Çıldrrnmı mıydı? Ben 
peŞisrra, .. o, önüm sıra... sedir ve do
lap üstlerinden atlıyordu kedi! Niha
yet, onu yatağın altında yakalayıp, 
dışarıya çektim: ben titriyordum, o 
haykırryordu ! Gümüş halka, bir gem 
gibi, kedinin ağzına girmiş, dudakları 
arasına sıkışmıştı; anla.51lan, halkayı 
~erile kopanp atmak için aşağıya 
doğru çekerken, böyle yeretmi§ti ağ-

Ya.zan: Herta PavU 

zmda; halkayı yerin.den oynatmağa 

uğraşırken, pa.rma.kla.rmıdan kan sı. 
zıyordu; çok şükür, onun değil, benim 
kanını... kediyi güçle zapt.edebiliyor
dum! 

Ne budalalık! Bibi gibi, İtalyanın 
parıl parıl yanan güneşli gökü altın
daki en hür mahluk; en güzel süsü, 
boynundaki göz kamaştırıcı beyaz 
benk olan mahlfıka bir gerdanlık tak
mağa kalkışmak! 

- Bibi! 
Adeta yeisle seslendim. Böyle ve 

onu sımsıkı kavradım. Reeli, bana bü
yüyen gözlerle baktı, sakinleşti ve .... 
bir silkinişinde, gümüşten halka düş. 
tü yere. Bibi, bir nöbet daha irkildi, 
sonra gene sakinleşip, yatağın üzerin
deki kırmızı yorgana UZ8Jldı; huzur
suz soluyuşu, biricik harektiydi ! 

Saatlerce kaldı böyle. Ben endişeye 
kapılıyordum. Halka, salon belkemiği 
ni incitmiş olmasın? Ölmesin sakm? 
Hayır, hayır; ölme sakın, Bic;cik! Ba
na alışil"Sın, yanım.da rahat edersi.a 
herhalde; gerdanlıksız da olsa! 

Fıı.kat, Bfü.i, artık ağız açmıyor, 

hiç bir şey söylemiyordu. Ancak ak
şama doğru neş'elen.di tekrar. Pata.. 
lannı, boynunu uzattı, silldnerek zıp
ladı yerinden. 

Bir müddet sonra, Bibinin sıhhati 
tamamile düzeldiği kanaatile müste
rih, odayı terekettiğim unıan, o, mU
ke<ider, minik bir bekçi gibi kapının 
arkasına çömelmişti. 

Akşam yemeğinden sonra, Bibiye 
ufa.k tefek bazı hediyeler getirmiştim; 
onun lezzetle yiyebileceği bazı §eyler~ 
Odanın kapısını açtnn, arzuyla kendi
sini aradım, fakat ne kapının arkasın
daki yerindeydi, ne de ben çağırmca, 
hernı.rnaııki gibi geldi yannİıa. Bir de 
ba.k:ttm, ki pencerenin önünde duran 
saksı ya.na devrilmiş, perde, baştan 
aşağıya yırtılıp sarkmış aşağıya. Bi
bi ! Bir kat 8"'3ğrya mı atladı yolisa.? 
Bu, imkansl7.dı; yahut da? Yahut da, 
alt katta, taraça.da, kemikleri hurda
haş olmuş bir halde yatıyor muydu 
biçare? 

Pencereden sarktmı.... Aşağıda hiç 
bir CIAY yok g·· ·· ürd" ,_,: b. · .,.-. orun e,.. .u:ıç ır ız 

yok.. Sanki hiç birşey olmamış gibi... 
Evet, hiç birşey.. ve... ertesi sabah, 
Bibi, kahvaltıya geldi gene! 

Belki eskis'inden biraz daha ürkek, 
biraz daha teşne ve... aceleci! 

Ya o yan gözle !bakışları? O göz 
ucile bakışları, korku dolu değil miy
di? Bana öyle yan yan bakışları? 

Bibi, küçük İtalyan sokak kedisi! 
Sen, korkma. artık benden, seni alrp 
götürmiyeceğim artık! 

Ve geniş, büyük Şehirde yapa.yal. 
nızken, tahassürle Molvenoyu hatırlı
yaca.ğmı; çentikli sıra.dağlan, mas
mavi denizi ... ve kendisi için hiirtiyet, 
herşeyden daha üstün olan mini mini 
aç sokak kedisini! 

Herta Pavli 

[ Yeni rteşriyat 
BiLGi YURDU 

J 

J 
Bu isimle ve ayda bir çıkmak üze. 

re ilim, felsefe ve sanat mecmuac;r 
neşrir.e başlanmıştır. l~inde Univer. 
site ve Lise hocalarından bazılarmın 
değerli yazıları vardır. Muvaff:ıkiyet 
ve devamım dileriz. 

* UY ANIŞ - Haftalık resimli 
"Uyanış - Serveti Fünun., mecmua. 
sının son sayısı Cahit Saffet,. Muaz. 
zez Kaptanoğlu, Fikret Menemenci. 
oğlu ve M. Hulusi Dosdoğru'nun ya. 
zılarile intişar ettj. Bunlardan başka 
tiyatro yazıları, resimli aktualite 
roman tefrjkasr. şiirler v.s. vardır. 

• ôGRET!ıfENLER GAZETESi -
Bu değerli meslek mecmuası yeni bir 
şekilde bir idare ile intişara başlamış
tır ; son sayısında güzel resimler, ter
biye ve tedrise ait kıymetli makale
ler, ç.ocuklar iGin Şiir ve notalar, oyun 
lar, hikayeli clişleri, bilmeceler ve sa
ire vardır; tavsiye ederiz. 

DLKEMiZDE 

Bir kaç kaza 
bir arada ..• 

OtobUs önce bir adamı c;IA· 
nemi,, sonra bir arabayı 

parc;alamış, iki kişiyi 
yaralamış! 

lzmirde Gazibulvarında başhya=t 
ve kordonda Merkez postahanesi ô. 
nünde neticelenen bir otobüs kaza.;ı 
olmuştur. Kaza neticesinde Nesim 
oğlu Avram adında bir Musevi ölüm 
halinde yaralanmıştır. Diğer yaralı. 

lar, tütün tüccarı Selanikli Mümiu 
oğlu Süleyman Faik ile Karısı Lütf!. 
yedir. Süleyman Faik.in yarası ağır. 
ca, karısının yarası hafiftir. 

Cumhuriyet bayramile neşe ve sü. 
rur içinde olan halk, facia yüzünden 
teessür içinde kalmrştır. Saat 20 de 
olan vaka üzerine Dirinci Kordondak; 
araba ve otobüs ankazr etrafında yüz 
lerce meraklı halk toplanmış ve geç 
vakte kadar facia yerinden ayrılma. 

Geçenlerde Londrada Habeş im. 
paratoru ile kansı şerefine bir kabu~ 
resmi tertip olunmuş ve bir lngilil 
konferansçı kadın, bu topJantıda im. 
paratoru ile karısı şerefine bir kabul 
ğa nasıl mecbur olcluğunu anlatmış. 

' 
tır. Bu macera konferansçınm dili11· 
de o lradar hazin bir şekil almıştır ıd 
imparatoriçe kendini tutamamış -ve 
ağlamağa baş1amıştrr. 

Yukarıdaki resimde imparatoriçe• 
nin aj?lad:ğı görülüyor. 

mıştrr. -------------------------------

Kaza şöyle olmuştur: Kamutay bugu·· n \ ÇANAK.KALE HARBiNDE 
ÖLEN ALMAN ASKERLERiNiN 

KEMIKLER1 
357 numaralı otobüs, içinde 25 ka. · 

dar yolcu olduğu halde Tepecikten 1 
Hükfimet önüne geliyordu. Otobüsüu 3 Çl l Y 0 r 
Gazi bulvarından geçtiği sırada kaza (Üstyam 1 incide) 

olmuştur. Şoför ve otobüs sahibi Şa. Ordu hizmetlerinde 
hin, burada ansızın bir şahısla karşı. 
Jaşmış ve otobüsü hızlı sürdüğünden kadınlar 
bu adamı ezmemek için manevra yap. Ankara 31 (Telefonla) - Ordu hiz. 
mak istemişse de muvaffak olama. metlerinde kadınlardan da istifade 
mıştır. İtfaiye önündeki çeşmenin edilmesi yolunda ötedenberi mevcut 
yakınında ilk kaza olmuş, şoför, o. tasavvurun kanunileştirilmesi cere. 
tobüs önüne düşen Nesim oğlu Avra. yanı bugünlerde gene kuvvetlenmiş 
mı çiğnemiştir. bulunuyor. Hükilmetin, Meclisin bu 

Mvhtelif yerlerinden ağır surette içtima devre..c:ıinde bu husus için kanu. 
yaralanan bu adamın vaziyetine ve ni hazırlıklara başladığı anlaşılıyor. 
yarasmın ne derecede olduğuna bak. p • K 
ması ve otobüsü durdurması JAzım. artı amutay 
gelen şoiôr, tamamen aksine hare. b J 
ket etmiş, otobüsün ışıklarını sön. gru u top andı 
dürmüş ve arabayı hrzla yolun soluna 
alarak hadise yerinden uzaklaşmış. 
tır. 

Bnnu gören ot.obüs yolcuları fer. 
yada başlaitUşlar: 

- Kaçma, dur, o kadar hızlı git 
met.. 

Demişlerdir. Fakat şoför, kimse.· 
yi dinlememiştir. 

Otobüsü hızla sürerken Gazi bulva. 
nndan Kordona çıktığı sırada ikinci 
kaza olmuştur. 

Arabacı Ömerin idaresinde bulu. 
nan 85 numaralı binek arabasile ge. 
zintiye çıkan tütün tüccarı Süleyman 
Faik ve kansının bindikleri ve Ko 
naktan AJsancağa doğru g:den araba. 
larına çarpmıştır. Şoför Şahin, oto. 
büsü hızJa sürdüğünden araba. 
ya çarpmamak için manevra yap. 
mağa çalışmışsa da gene muvaffak 
olamamış ve otobüsü sola almıştır. 

Bu yüzden otobüs, Merkez Postaha. 
nesi önünde yaya kaldırımına çıkmış 
ve arabayı sıkışbrarak parça parça 
etmiştir. 

Otobüsle posta binası arasında ka. 
hp parçalanan arabada bulunan Sü. 
leyman Faik ve zevcesi Lütfiye bir. 
denbire neye uğradıklarını anlıyama. 
mışlar ve kendilerini ankaz arasında 
bulmuşlardır. 

Süleyman Faik baygtn bir halde 
imdadr sıhhi otomobili ile hastahane. 
ye götürülürken ayılmış ve: 

-Karım nerede? Acele bulun ve 
bana getirin! 

Mebusl•r, Stoyadinoviç 
için &amimi gösterciler 

yaptı tar 
Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P. Ka. 

mutay gurubu idare heyeti başkanlı. 
ğrndan: 

Cumhuriyet Halle Partisi gurubu 
İsmet lnönünün başkanlığında sa.af 

15 te toplanmıştır. 
lsmet Inönü, yıl başı münasebc. 

tile Atatürkün resmi nutkunda Tür. 
kiyen.i.n dahili ve harici bütün siya.se 
tinin ifadesini bulurken her mesele. 
de takip olunacak direktifleri de al. 
mış olacağımızı ve ondan evvel umu. 
mi bir siyaset müzakeresine girişilme. 
sini, arkadaşlarının kendisinden bek 
Jemiyeceklerini söylemiş ve şimdi Yu. 
goslavya Başvekilinin henüz resmen 
memleketimizi şereflendirmekte bo. 
lunduğunu hatırlatmıştır. Meclis gu. 
rubu, misafir Başvekil ve Yugoslav. 
yanın. lehine samimi ve çok dostane 
göstedler yapmıştır. 

İsmet lnönü, Yugoslav Başvekili 
ile mülakatına dair intibalarını haki 
ki bir memnuniyetle anlatıyordu . Me. 
busla.,.. iki memleket arasındaki yek. 
diğerine sadıkane inanmalr hislerin. 
den büyük sevinç göstermişler ve ken. 
di hislerinin Yugoslavyaya karşı ha . 
kiki bir sadakate müstenit olduğunu 
heyecan ile 'ifade etmişlerdir. 

Bütün bu tezahürat, Balkan An. 
]aşma.sının salibet ve ehemmiyetin! 
gösteren yeni bir delildir. 

Meclis gurubu, İsmet lnönüniin 
beyanatım müttefikan ve hararetlr 

Büyük harpte Çanakkalede ölmüş Al• 
man askerlerinin kemikleri bu sabalı 
saat altıda şehrimize getirilmiş buluna· 
cak ve ihtimal bugün öğleden sonr• 
Tarabyada Alman elçiliği aile bahçesirıe 
gömülmek üzere Boğaziçine naklcdile' ' 
cektir. 
Alınan muharipleri bakiyesinin yeni• 

den gömülmesi dolayısilc bir de ditıİ ' 
ayin yaprlacaktır. 

ROMANY ANIN ANKARA ELÇi· 
LlGlMATBUAT ATAŞESi 
Şimdiye kadar Hariciye vekaıetiıtf 

tabi olan Romanya matbuatı müdürlüğil 
bundan sonra Romanya Baş vekaleti111 

bağlandığından bu teşkilatta deği§i~ 
ler yapılmış ve eski matbuat müdürü S. 
Dragu Romanyanm Ankara elçiliği~ 
matbuat ataşeliğine gönderilmiştir. 

DOKTOR GENERAL ESAT öLOO 1 

Uzun bir zamandanberi has,tş ola' 
memleketimizin tanınmış göz dokwtt' 
general Esat evvelld gece 3a&t 11,30 dl 
vefat etmiştir. Universitede ilk defa g'ôJ 
hastalıkları kürsüsünü işgal ederek ~ 
yıl profesörlük eden general Esat, fe' 
ve ilim aleminde saygı ile karşılanan bit 
yer almıştı. Bugünkü göz doktorıarıtıJI' 
hemen hepsi talebesidir. 

Merhum, bir aralık sıhhiye müdürlil' 
ğü yapınış Mütarekede milliyetçi bari' 
ketleri yüzünden İngilizler tarafın~ 
Maltaya sürülmüştü. 

Cenazesi bugün saat 11,30 da Kadı1'1S' 
yündeki evinden kaldırılacaktır. 

Zevcesi İstanbul Şehir meclisi azasdt' 
dan bayan Makbule Esada ve diğer ,.!• 
lesi efradına taziyetlerimlı:i bildiri~ 

BELEDiYESi lSTANBUL 

Şehir Tiqatrosu 
Tepebaıı Dram 

Kısmı 

Bugün saat 15,30 
da ve akşam saat 

20,30 da 
BiR KADININ 

HAYATI 

1 ııııııı ı ııı ııı 

llLlll 
Fransız Tiyatrosu 111111111 

Operet Kısmı _.at 
Bugün sa.at 15,30 da ve a.kşaln 611" 

20,30 da MASKARA _,/ 

MAKSlM TlY ATROSUND.4 

Büyük Türk n1nz. 
yonisti ve Man~ 

tizm:ıcıs1 

Demiştir. Başından ve bacağın. 
dan ağıırca yaralanan Sül~yman Faik 
hastahanede tedavi altrna alınmrş ve 
karısı JJütfiye de hafifçe elinden v~ 
ayağından yaralanmış olduğundao 

pamumanı yapılmış ve hastahaneyt> 
kocasının yanına götürülmüştür. 

takdir ve tasvip etmiştir. 
Bundan sonra Meclisteki intihabat Pr. Zati Sungur 

için Parti namzetlerinin tayinine ge. Her gün fevkal&
çiJeceğini İsmet Jnönü hatırlatarak de bir programla 
Parti Genbaşkurca Kamutay reisJi~L temsillerine Öt: -
ne tekrar Abdülhalik Renc!anın tak. va.m ediyor. ,t-Lütriyenin iskarpinleri otobüsün 

altından ankaz arasından bulunmuş. 
portmenini bulmak epi gıjç olmuştur. 

Kazadan sonra şoför Şahin. oto. 
busten atlamış, kaçmıştır. Kaçan şo. 

för Şahinin evinden fotoğrafı aldml. 
mış ve her halde tutulması i<;in zabt. 
taca ehemmivetli tedbirler alınmışbr. 

Arabacı ilmer el" bn~rncfan hafi!' 
surete yarnlanm•strr. Avramm ya. 
ralan belinclr, eHnrl" n a,·a~nı<iı\rhr. 

~iilevma11 f'a;k 4:J, zevcesi Lütfiyf' 
32 yaş:ndadır. 

dim edildiğini ve Meclis reis velcilJeri Geceleri sa.at 21 de süa.re. CUtfl 
ile Parti reis vekillerinin yerlerinde tesi, pazar 17 de matine. ~ 
bırakılmalarını teklif etmiye karar kanlığına: Hasan Saka (TrabzOn)ı fJf 
;e~ildiğini bildirmiş ve bu teklifler Cemal Tunca (Antalya). . J{f• 
ıttifakla ve alkışlarla kabul olunmuş. ldare heyeti azahklanna: ı\l• ~t· 
tur. lrç (Gaziantep), Abdülhak Frat ( l• 

Bundan sonra Hasan Sakanın baş. zincan), Aziz Akyürek (Erzurtl:l)• 
kaniığında gurup müzakeresine de Ckneral Şükrü Gökberk (fstaıtb p• 
vam edilmiş ve Parti gurubu idarı- Hamdj Yalman (Ordu), Gen~ra~ııP· 
heyetine aşağıda isimleri yazılı üye san Sökmen (Giresun), Rasllı (Si· 
](>r ,!:!eçilmiş]erdir: · lan (Antalya), Rasim Başara 

Partinin Kamutay gurubu asbaş. vas), Damar Arı.koğlu (Seyhan.>· 



._ _____ ._ ____ ..,. ____ !1111 _____________________________ _.,,. _ X'URWlf TtrT4MJG-1ft'I,-,_•·• 

Anasını Gör 
Kızını Al 

"Dünyayı avdınlatan lıürrivet !,, 
------------------------·lf. 

Nevyork limanının ağzındaki heykel ilk günşiddetli 
r-..-.................. ..-.......................... , _____ ... .... bir yağmur yüzünden ortalığı aydınlatamamışb ! 

1 

Yazan : Sermet. Malıtar At,u No. 4 

- Dl ı 1 ... g ..... ..., .. ...... 
- Hlıiıt 

1 

ıı ...., Bir ...... .. 
........ 1 ..... _ .,._, •• 

..,., ........ ı•r' '=••4• ... s..a••'" , ......... 

......., ..... rı•fi •••• ' br 

.......... 1 1 , (Jlllfl-..OJ ... 
• ...... o ..... ~ili .... ,, . .,., ...... ,_ ,.... ....... ....... 

DM IMt *I' .-eti- Şııllm. ... ....... 
E, • W ... aılmaJa _.,. )'Glc • 

..... l.ttaifw .... ,. tleill ......... ; 

--------------------------tc 
Ellinci gıldöniimü 

111iinasebetiie 
hatıralar 

Alaerlkada, NnJOrk llmaaınuı 

ialnde blyik bir lle,kel vardır .. 
"DlnJ&JJ a7dıalataa lalrrl78t. unu 
tqıTU ba heykel budan taa 50 -.. 
•• enel 1888 8Ule9i tefdaienelbade 
dfkflmiftlr. Getealwde bunu ellhad 
yıl döntimU kutlaludL 
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Htlnlyet heJkeUDI Prauadaa Am• 
rlb)'a slltlren he,..U. lnaluaular . 
daa balla Jaa;ratta olu :ralms btr 
rn-a sueted81 ftl'Chr. B. Albert 
Lepraw, h 111 dhlml •1....-.Ue 
elH Hile eneDd Jaatırunu tl7le ula. 
t17or: 

•- Ne o •maaa kadar, ae o a. 
... daa llOar& Ne't'JO.fk o sbkl b. 
dar bl7'k ... Pim• .......... 
-Silni,.._ IMJkellnbt qslma tlreal 
fiddeW !lir ,.,_ar a1tmda J8lHldı. 

Hqblla 11Daa19tl, 79imarla bp • 
1aDan ha•da ...... bybot.,..;ıa. 
B17le bnetll bir ... ı.e,un. Ml7lk 
bir ... ıet1d1 Mlyw... ÇtlütL 
sblmlellberl Amerib .... wm .. ............ lıüaeclbw._ ft 
o lbl bli' -~ olarak .,.._ 
bthlı•ı .. laaırta.,.rlare. 

.... ...... biri.'* ..... '"· 
..ı .. ,.ı. ,, ...... ı 
~BtirfıeJ~~ 

ilkeleler alklltlp ..... WJJetl ıı, 
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Beton Ankarada memur 

_ ...._, ...._ ....... , plllıls ... • .. .... , JUi* ellıllle De pl•'ltl 
n. .-~ • 1 ıuL. Herkt11, ,.,_.. altnula kala .. 

..- ..._ 4'.il. ........ ., e• l'raum koatıua• Nat alacatmt ,........ ·~ .. 

.. f I' a•la lslnılet Pmık tim • Taı-va nim•, b1t111 Nftrork 
lıU la .... Wr .... ~ Bir "lltinl19t,. l.,Ulafll Allmı•ı hl. 
ı • ı t ılillr cıMm! la ._ .,_ 9t • )'tik 'lllr ı.yram t*lbtde btlaladı. 

11111; .la Mı (wf) .,_. W. ...... Sohlrlarda blJtlk Wr ıeP& nmal ;ra. 
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lcWe Mil tat wıolhW. ....,...._ ram maelblaee ;yapıldı. Amerftwi 

Anbıa modem bir f8bir peya· 
jmı yaratmakta amlüı ı.tta halinde 
hİUayor. On alb .ne önceki Ankara 
ile 936 Anbruı aıumc:lia bir ömür 
deiiJ, bin ömür farla var. K~ 
betona ve •falta aeçifte illl8D wr 
1um Anbra chıftrlaırmda _., m· 
ratile biıbiri ardmca koftuianu ,a
rür. 

Ksaç tmpraktan betan, bloldar 
IMJincle .miliyor. Mülhit Wr inta -
~ :..:....1.- mm lilZ • --• .,,..- yeı1 , ~ID 8Mı:O 
• 111 w •• fi• caıLıp 8IZI eanyor. 

ElnııftııWllr, dilı _. dhı ......, Cuahur reW B. Clnla• ene~l 
muaıpl .. --~ ........ IGlmla - l'r&MIS he7etlal a••t etti. öaee Birkaç aün IODl'a Anıa.r. koloaal 
,.., ıewı/ıı .-..in bp .a.a 1.ıa. heyetha bqkanı ola• Kon& Lw~paln, eeerlerinden birçoiuııun kapılanm 
,_, ı 1 .... llile ..........__ ..- aonra heykeıtraı BartholdJnin ellal açacak. Enerjinin dağ, yamaç)anndan 
llıit flllra. ..W .......,..._._ sıktı. aftç awç ~ w biriktiıdiii 12 

Y..ır, mtudeld 1amla =fil - Bundan aoara •aP•rlara 'binilerek -"'--- metre m.. ... ....n~ 
.-. ...,l)I ..._ sbmittL .... heJkeHa balanduf1ı Bedlo'ftl Alyand ~çek..~ k::; 
..... ~' .W• mr.ı• ,.alda. C.. acluuta slcllldt. Etrafta en aptı i1d 
p. etB ... slli aöisl ~·Pi. 7i1s ftPV blrtlaalf, ha•a hqka cak. 

Kim Wlir fOCllk ....__, mi. ~ ld lettmbotlar, motlrler, uta b .. lr Pey.raj aüzel, dekor medeni ve 
ıhlM • ~ m ............. sandallar da topla•••ftı. lhr 19,. ymi Türkiyenin yeni meikea taze 

....,._ Bir ,_ Milriilip bJ-. 'yolanda idi. Fabt J8im11r akfa•a hir enerjinin ta lcendieidir • 
.. ...._ Wri W.wtün ...., ..... sa • kadar deftm ettlflnde11, -Dh:ra1' • • e. 
....._ aydınlatan lt8rrf19\, he)'keH ilk dal 

( ArTcıı.ul ""'") dlln:ra11 aytlmlata•••lf oldu_ 

----------------------
Olc:lukga müsrif sayılan Anılo 

Sabon, eYden baheederkeıı der ki: 
- Kaabcm uicak yüzde )'limisi 

-.. ç·çeron ev kirMI olarak ayn)abilir. 
Finte11 nasıl OIJnantlı 1 Bunu bu ~ tehirde tatbik et-

Bltabetile blltb eüt Roma ta- mek iınk'ıMa<1ır. 
JI08 •ef"'ffY9ffndn aonna lafaft. 

hlcSfl lflfftllfller wrn akt&r Bw1'a- rlhlnl parlatan ~çeıon•un bu tel'> Fakat bu imMnnnın arbamda 
tlettfft, .b,i7' araWc Abdil1Mlk B4mldin clbnel hali 0 amanlarm en yübek 8Q8YetemizİD kurtanlman her zaman :1.!181 PHltark tarafmdan yuıl-
.,..,...., fafld blyGk piyaini de oy- Baydar tutat'ln kalemlle dl· kODllf'llacak olan kötü hesaplar ,at-
...... ~ Temaile ""'1&ar • llmize çevrilen bu elerl karilerimlm maktadır. 
rir * tlaDet edadi " oyKtS bittikten tavaiye ecNr1&. Ymi hGkGmet merkezi nüfusu· 
..,. tMlta1eaBI aoruJcl1a. ll'lyatı 40 kuraltur. Sabf yeri: Alidllıtik lldmU f'& cet)Qbs "6rdı: D11Q :rÜlde ...... igrtıılıırrn'89 hü· 

_ t'naaili 0 ,....,,.... d4Ullda; i-l .. V•A•Tmı\TT_k.Ut•U•ph.anesİİİllE&l._Iİllİİ-.ıilllıiiı- :Jr.Ona.et ~ pma alrmlardmı 
111t•a flı ,_.... hll mtl ~.Bu ,_.._.ım& ır 

mümk~dür. 

2 - Ankaıada her aene me:blı!ll 
lara bir buçuk milyon lira 
bedeli verilmektedir. Bu bir 
milyon lira,a eler birkaç 
illve edilecek oluna. meeell .... 
ıeneliii bir araya getirileıek meıkll9 
Jara maham hükGmet t:Yleri 
labilir. Bu auretle me.ken meıı• 
kökünden J.W1mif olur. 



1 Avrupa Postası 

Barp olmıyacak ı 
Meşhur lngiliz muharriri Beınar Şov'un 

ince nükteJi bir makalesi 
Meşhur lngiliz muharriri G. B.( 

Shaw "Paris • Sofr,. gazetesinde yu
karıdaki başlık altmda yazdığı bir 
makalede ŞÖ1Jlc diyor: 

Bugün herkesin zihnini bir A vnı. 
pa harbi korkusu i~ ediyor: Bu 
hnrp geçen bliyUk harpten daha müt
hiş olacak ve medeniyet bu harpte 
mahvolacak. Gene herkes böyle bir 
harbin on seneye kadar muhakkak o
lacağını zannediyor. 

Ben bu ihtimali yok f arzetm.iyo
rum. Herşey ola.bilir d~cesile bu 
ihtimali görebilirim. Paıisteki bir ti· 
yatronun bulunduğu yerden bir vot
kan nasıl çıka.bilir ve Vesuve'un Pom
pei'yi mahvettiği gibi Parisi kül eder
se böyle bir harp de ayni ihtimal da
hilinde patlrya.bilir. 

Avrupada yalnız iki adam harp 
olmryacağmı söylemiştir. Bunla.rm 

meşhur isimleri Benito Mussolinl ile 
Adolf Hitler'dir. Belki bu isimlere, 
Mançukuo devletini kuran büyük Ja. 
pon adanımı da ilave edebilirim ama 
maalesef kendisini tanrmıyorum. 

Bunların üçü de kendi kendine şöy. 
le demiştir: 

- Avrupa.da harp olmıyacaktır, 

onun için istediğimi yapabilirim, hiç 
bir anlaşamamazlık çıkmaz. Avrupa
nm bUtün emperyalist devlet adam
larının pantalonlarına. herkesin gözü 
önünde çizmelerimi sürsem, gene harp 
olmaz. 

Bundan sonra, bu üç adam işe gi
rl§ti ve peklla muvaffak oldular. O 
derecede muvaffak oldular ki ayni ilji 
bir kaç kere tekrar ettiler. Onlar de
vam ettikçe bizim de harp olacak dü
lllncemiz daha fazla. kuvvetleniyordu. 

OGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,SO Pl!kla Türk muaiklal. 12,l>O 

Havadis. 13,05 Pl!kla bafit mUzik. 13,25 -
H,00 Muhtelif plAk nqrlyatı. 

AKŞAM NF-5RlYATI: 
Saat 18,SO Tepeba§t Garden aalonunda.n 

nakil, 20,00 Belma ve arkadaşları tartm • 
dan TUrk mualkist ve halk şarkıları. 21,00 
Cemal Kt.mll ve arkad&§lan taratmda.n TUrk 
mu.slldsi ve halk ıarkıları. 21,00 PlAkla ao.. 
ıoıar. 21.so Orkestra. 

1 - Vebcr: (Uverttlr Eurya.nthe). 
2 - Offımbach : (Toledo kuyumcusu) ae. 

8 - Furlanl: (Madrlgal). 
4 - Eysler: (Dle Goldne Melsterin), 
li - Drigo: {ArlekcnJn milyonu) serenat. 
6 - Gabrlcl _ Marie : (La prezantasyon) . 
7 - LeopoldJ: (Hongarya) Macar baJk 

prkısı. 

Saat 22,80 ajanıı hava.dJsle.rl. 23, Son. 

"IARIN 
ÖA'le netrlyateı: 
Sa.at 12,80 Pl&kla TUrk muaiklal. 12,30 Ha... 

vadls. 13,0li PIAkla ha!il mUzik.lS,~ • U,00 
muhtelif plAk neşriyatı. 

Aham neşriyatı: 
Saat 18,30 Caz : Pı!kla. 19 80 çocuklara 

masal t . Gallp tarafmdan • 20,00 Rltat ve 
arkad&§lan tarafmdan TUrk muafk:ial ve halk 
oarkılan. 20,30 sanye ve arkad&§l&n taratm_ 
dan milll Türk mwıikiıd ve halk şarkıları. 

21,00 PlAlda eolaJar. 21,30 Orkestra. 
1- Suppe : (Plr Dam) uvertUr. 

Prağ ve Ankara görüşmeleri 
diyorlar? 

2 - Joe : Gungl (Hydropatııen) vals. 
3 - Svendaen : '(Zorabayds) lejant. 
' - Tclıalk0W9ky: (Gugular gölU) IVit. 

ı. Soene • • 
ıçın neler 

Fronaızoo Le J<YU.f"fttlil gautai Ro-1 
manya krolı Karol'un Praga, Yugoa
Jau ~kili B. Stoyadinooiçtn de An. 
karaya yaptıkları seyahatlerden bah· 
aederek ~öyle diyor: 

Ne kUçUk anlaşma, ne Balkan an
l8Jjm881 devletleri Tuna havmsmdaki 
milvazeneyi, Rusyanm vaziyetini ve 
hatti Milletler cemiyetinin istikbalini 
sarsacak bilyUk bir değifiklilrt.en m~ 
teessir olmadan kalamazlar. Halbuki, 

· bugün olan budur. KomOnizm tehllker 
si Almanyaya ayni za.manda lngilt&. 
reye yaklaşarak, İtalya ile milfl:erek 
bir siya.eet tutmak fll'Atmı ~ Hat 
ti, Kont Çiano ile Baron Von Neurat. 

1. Macar elamı. 
'5 - Lehar: (San ceket operetinden parça.. 

lar). 

tayin etmek isterseniz şunu göz önü- 6 -Brahma: (Uııg dans No. '5). 

tayin etmek isterseniz şunu göz önün :-•s•aa_t_22_._s.0A•j•anıı-,•ıı•a•va·dla-le•rt...,..2.3.,oo_so_N_.ll)I 
de bul~dunın: Çekoslovakya Sov
yetlerle bir bağ muhafaza eden tek 
devlettir. Haritadaki mevkiine bakın 
ve kendi kendinize sorun: Yeni sürilk
lenmelere mukavemet edebilmek için 
kime da.yanacak? O zaman Maskova 
aleyhtarlarmı görllrsllnUz. Halbuki, 
Moelrova taraftarlannm bloku nenle? 

Bir Sovyet gemisi 
ispanyaya mı 

gitmiş? 

T 
• PAZAR PIMl8.l'tal 

akvım r u. Tcı. 2 rr. Te,. 
=====il~ Şaban 16 Şaban 
Glln~ 6 ~t 632 
Gtın batıfJ 17,06 17,05 
Babab n&JD&S 5,38 540 
ôfle aamuı l 1 58 11 58 
(kindi D&DWD 14,46 14,46 
Alqam llWllUa 17,06 17.05 
Yatm nam.ası 18.39 1838 
1maJI 4,51 4,52 

Yılm geoen gQnlert 306 307 
Yılın kalan gQnlerl 59 58 

hm görüşmelerinden elde edilen neti- DcJZy MaU latanbul mWı<ıbtri yazs-
celerden biri Küçük anlaşmanm sah- yor: 
neye çıkmasıdır, denilmiyor mu? 5801 tonluk Sovyet. gemisi Kuro-

Bu vaziyet kolaylıkla izah edile. kun İspanyaya ait muhtelif yükle Bo
bilir. Yugoslavya Sovyetlere yaklaş- ğazdan geçmiş olduğu haber almmış
maktan daima umk kalmı.ştır. Buna tır. 
mukabil, milhim ticari menfaatlerle 
ltsJyaya bağlıdır. Kral F..dvardm son 
seyahati, Yugoslavyanm, Montreux 
lronferansmda.n sonra T!lrk'iyenin tıi
yasetinde Rusyanm yerini alan İngil-

V AKIT Propaganda servisin
den: 

tere ile olan dostluğunu göstermiştir. 
B. Stoyadinoviç'in Ankarayı ziyareti
ni bu noktada mUhim bir şekilde izah 
etmektedir. 

Ayni zamanda, Moekovaya karşı 
gayet açık bir gerileme hareketinde 
bulunan Romanya da Çekoslovakya 
ile mUzakerelerde bulunacak, fakat 
bundan evvel Yugoslavya ile bir an
laşma yapacaktır. Romanya başvekili 
B. Tata.reskonun kralın Prag seyaha
tinden evvel Belgratta üç gün geçir
mesi sebepsiz değildi. 

Bu görüşmelerinin ehemmıyetini 

lngilterenin ordu 
vaziyeti 

İngiliz harbiye nazın B. Duff O>. 
per Paıis - Soir gazetesinin muhabi.. 
rine buluduğu bir beyanatta §()yle de
miştir: 

1 - TO.rk evlltlanmn itsiz kal
mamaanu arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz İ§ anyan 
kimsesiz ve bikeslerin illnlannı 

meccanen kabul eder. 
111iz kalmamak için bundan i .. 

tif ade ediniz. 

Bugün lngilterenin kara onlusu 
130.000 ~idir. Henüz biz.e 40.000 as. i 

2 - Memur,kltip,muhasip, artiat 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evllt
lık ve her nevi İJÇİ anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üz:ülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz:, küçük 
ilanlarından istifade etmelidirler. 

ker Ilzımdır. 
Son za.ma.nlarda bazı din adamlan 

askerlik aleyhinde propaganda yapı
yorlar. Bunlardan bir rahip 100.000 
gence, yurtlan tehlikede bile olsa, si
lih altına gitmemek v!dini imzalat. \ 
mı§br. 

Buna mukabil sosyalistler silahlan- 1 
3 - Apartıman, ev, otel, ha

mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
İ§lerini gayet kolay ve en ucuz 
bir §ekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar siltunundan isti
fade etmelidirler. 

ma siyasetini kabul etmiştir. § = 

( 
~ 
5 

) 
§ 

~ e 
E = = 

4 - Otomobil, araba, ;>iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev e§yası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

= Bütün bu arzularınızın temini 
~ i$ için müracaat edecek mahal yal-
§ nız V AKIT Propaganda servisi
% dir. İstanbul Ankara caddesi VA
ğ KIT Yurd~. Telefon: 24370 

1 
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KURUN Doktoru 
1 
j Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,::iO dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları· 

m kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene para.snı· 
drr. 

.Şark Ek;P™-resindeki ., 
CiNAYET 1 
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YAZAN: lngilizceden çeviren: 

Agatha Christie V. G. 
"Hadiseleri dikkatle gözden geçi -} 

relim. Kısa boylu, esmer ve kadın sea 
li adamdan bize ilk bahseden Hardman 
oldu. Hardmana göre Raçet ona bu a -
damdan bahıetmit ve kendisini ondan 
muhafaza etmesini söylemi§. Fakat 
Hardman'ın sözlerine inanalım mı, inan 
ımyalım mı? Hakikaten N evyork gizli 
polisinden midir, değil midir? 

"Katilin boyu kısa imiş,. diyece 
"Halbuki yolcuların arasında öyle 
boylu kimse yok.,, Doğru. Raçetin 
lini çıkanrıak, yolcuların hemen be 
uzun veya orta boylu. 

''Sonra bir de, sesinin kadın sesi 
olması var. O halde, erkek kıyafe · 
girmi§ bir kadındı. Hakikaten, er~ 
elbisesi içinde uzun boylu bir kadın 

'Bana kabraa, bu hadiseyi böyle es 
rarengiz bir hale koyan ıey bu gibi 
vaka'larda polisin elde ettiği kolaylık • 
tardır. Biz çok müşkül bir §erait altın· 
da çalışıyoruz. Mesela, yolculardan hiç 
birinin hüviyetini tahkik etmenin imka· 
nı yok. Kendi kendime, Hardman'm 
pasaportu sahtedir, diyorum. Ondan 
§Üphe ediyorum. Fakat bunu buradan 
Nevyork'a aorup öğrenmek kabil de -
ğil. 

- O zaman tilphenden vaz mı geçi
yorsun? 

- Ne münasebeti Bilikia, Hard -
man'ın Amerikan polis hafiyesi oldu -
ğunu tahkik edip öğrensem bile yine 
kendisinden Raçet'in katili olarak §ÜP 
he edebilirim. Çünkü, bir Amerikan po
liainin bir katili gizlice öldürmesi müm 
kUndür. 

Yani, Raçet Hardmanı kendisini mu
hafaza etmesi için tutmuı olabilir. Son· 
ra, Hildegard Şmitin gördüm dediği 

kondüktör, Hardmarun söylediği adama 
benziyor. Misters Hubbardm söylediği 

adama benziyor. Mistera Hubbardm 
kompartımanında bulduğu düğme de bu 
faruiyeyi kuvvetlendiriyor: Kısa boylu 
esmer kondüktör M.istert Hubbardın 

kompartımanına girmi§. Bilmem dikkat 
ettiniz mi: 

Diğerlerinin ifadelerinde de bu nokta
ya dokunan cihetler var. 
. -Ya? 

- Arbutnotla Mak Kuinin alSyledikleri. 
ikisi de kondüktörün kompartımanları
nın önllnden geçtiğini aöyliyorlar. Bunu, 
ehemmiyetsiz bir şeymiş gibi ilave edi· 
yorlar. Halbuki ehemmiyeti çok büyük. 
ÇünkU, diğer taraftan, kondüktör Piyer 
Mitel, ne Mak Kuininin, kompartımanın 
önünden geçmiştir, ne Arbutnotun. 

"Bu suretle, kısa boylu, esmer, kon
düktör kıyafetli ve kadm sesli adamı biz 
dört kitinin ifadesinden tanıyoruz. 

Doktor Konstantin burada söze ka
nıtı: 

- Affedersiniz ama. dedi, bir 1eye 
zihnim takıldı: Atman hizmetçi kadının 
söyleıiOderi doğru ise kondüktörün, 
kendisini çağıran Mistera Hubbarda 
giderken bu kadını gördüğünü söyleme· 
si limndı. Halbuki hiç böyle bir §eyden 
bahsetm~di. 

- Bunda anlaşmıyacak bir ıey yok. 
Kondüktör Mistera Hubbarda giderken 
hizmetçi kadın çoktan prensesin yanına 
gitmif bulunuyordu. Hizmetçi kadın 

kompartımanına döndüğü zaman da 
kondüktör Misters Hubbardın yanında 
idi. . 

Puaro sözünü bitirir bitirmez, Buk. 
uzun zamandanberi bir sual hazırlamıt
tr, onu sordu: 

- Hadiseyi böyle her noktada"l ayrı 
ayrı izah etmek hoıuma gidiyor. Fakat 
asıl meseleye bir türlü gelmiyorsun. Bir 
katil var, bu muhakkak. Fakat katil §İm· 
di nerede? 

Puaro güldü: 
- Sen sabanı öküzlerin önüne koyu· 

yorsun, azizim! ''Katil nerede? .. sualin
den evvel ben kendime "Katil kim?,. 
sualini sordum. 

Buk sualinde ısrar etti: 
- Farzet ki katilin üzerincle konuştu

ğumuz şu kısa boylu adam olduğu kati· 
yetle ortaya çıktı, bütün delillerle isbat 
edildi. "Nere ye gitti?., sualine cevap 
vermek, hiç olmazsa bir tahmin yapmak 
lazım değil mi 1 

- Lazım. 

- İşte, o tahmini şimctf yap 
Puaro hiddetli bir hal aldı : 
- tkislnden biri, dedi: Ya trende bir 

yere saklnnmıştır, bulamryoruz: yahut 
da yolcuların arasındadır, ~eklini değiş· 
tirmiştir. 

- Bu son dediğin olabilir ama, bura
da olmaz. 

- Anlıyorum ne demek iıtiyoraun: 

kısa boylu gözükür. 
- Raçet kendisinin bir kadın 

fından .. . 
- ... öldürüleceğini bilseydi, di 

ceksin değıl mi? B;Imediğini ne bili)' 
sun? Belki bu kadının erkek elbi9 
giydiğini daha evvelden biliyordu 
Hardm&na kolaylık olsun diye, onu 
kek olarak tarü etmitti.. Bununla 
ber, unutmamıg, yine: "Sesi kadın 
gibidir,, demişti. 

- Olabilir, fakat .. 
- Dinle, doetum. Şimdi doktor J{ofl 

tantinin ortaya çıkardığı bazı garip t' 
leri de söyliyeceğim. 

Puaro, doktorla beraber, bıçak 
lan illerinde vardıklan neticeyi anlJ 

Bunun üzeriae Buk hiç sesini çı~ 
n:ıadı, batını ellerinin arasına aldı. 

O zaman Puaro, alayla gülümsi 
rek: 

- Nasıl, dedi, sihnin durdu, değil 
- Ne yapayım. senin kafan öyle 

ratle işliyor ki 1 
- Tabii İ§liyecek 1 itlemezae b • 

tı nereden bulacağız? 1 
- Bunun hakikat olduğunu mu ı 

nediyoraun 1 Bunlar hep hayal, yah&J! 
- Belki hakikaten hayal. Bazan 

de herkes gibi basit ıeyler dütüne 
diyorum ama, olmıyor. Ne yapayım, 
nim çok aüratle i!liyor .. 

Buk yine sesini çıkarmadı. Dil§ 
yordu. Sonra, kendi kendine söyler 
bi: 

- Şark ekapreainde caniler bdl 
unl? Olur it değil! 

Bukun halinde hem hiddet, hem te' 
ıür vardı. Adeta öfkesinden oturup 1 
layacaktı. 

Puaro, alayında devam ederek: 

- bteraen daha büyük hayallere 
rişebiliriz, dedi. 

Dün gece bu trende iki esrarengiS 
cu vardı.Biri; Mister Hardmanm 
ettiği ve Alman hizmetçi kadınla 
lay Arbutnotun, Mak Kuinin gördUJ'I 
kondüktör. tkinciııi: tnce, uzun bo1 
kırının gecelikli bir kadın. Bunu 
tel de Mis Dobenham da, Mak Kui1' r 
görmüş, Ben de gördüm. Miralay ~ 
butnot da görmemi§, hissetmiş diyeli 
rim. 

"Bu kadın kimdi? Bu kadın da 9'~ 
duman olup da uçmu§ gibi, ort~ 
kaybolmuı bulunuyor. Çünkü, yolc ~ 
dan kimse kırmızı entarile kadın! 1' 

.miyor. Acaba o kondüktörle bu ~ 
bir tek kişi midir? Ayrı ayrı iki kif1ııJ 
ler, ikisi de nereye gitti? Ortadan ti 
boldularsa o kondüktör elbişesile 1'I 
zı ~ntari nerede? ; 

Puaronun bu son sözleri Uzerine j 
yerinden fırladı: ,8f_ 

- Nihayet işe yarayacak bir şe)' ~ 
ledin ! dedi. Hemen işe geçelim: S 
yolcuların bagajlarını arayalım l 

Puaro da ayağa kalktı: ed' 
- Ben sana bu hususta yardıtı' 

yim. . 1ııl' 
- Kırmızı entari ile kondüktör ',i 

sesinin nerede olduğunu biliyor ısı" 
yoksa? 

- Öyle bir fikrim var. 
- Söyle, dinliyoruz. •• tıl' 
- Söyliyeyim: Kırmız entarıyt tl~r 

erkeğin bagajında bulacaksınız, k 0 " ıı" 
tör elbisesini de Hildegard Şrnititl 
vulunda. 

- Hildegard Şmit mi? Demek 1'1·~ 
- Hayır, aklına bir şüphe geı~,.-

Bu Alman hizmetçisi eğer ha1'1• ti 
suçlu ise kondüktör elbisesi belki ıs"_' 
gajları arasında bulunur; yok eğer ıi 
sum!la, bu elbise muhakk.ak "nun bl 
!arından çıkacaktır. 

Buk birdenbire: . dl, 
- Bu gürültü ne? dedi. L01c0 

sesi .. . Bize doğru geliyor. ...J) 
(Ar1"All vr· 



[ Serbest güreş müSabakalarında 1 

Tekirdağlı Hüseyin baş pehlivan! 
Mülayim ikinci, yarım dünya Afyonlu 

üçüncü oldular Süleyman da 
EınJnönü Halkeri tarafından ter. 

~ti!\ ~dileu pehlivan gtiıe:;ılerine dün 
de d~'am edildi. Bl'.yük orta içm sa. 
at ikide kura çekildi. Pchlivanköylü 
Mustafaya Saçma ffasan düştu. Ih. 
tinci yirmi dakikada Hasan altta. 
l\tustda üstte uğra~tılar, durdular. 
1kinc1 yirmi dakikanrn on dokuz da. 
kik.ası dinlenmekle, zaman zaman 
l\tustatanm ataklarıle g~çti. ikinci 
devrenin bitmesine bir dakika kala 
ayakta giireşirlerken Mustafa Hasa. 
llzn bacaklarından kavrayrp yere attr 
tuşla yendi. 

lfUÇUKPAZARLI HURŞIT 
ADAPAZARLI VAHiT 

İkisi de güreşe sert başladılar. Biı 
kaç alt üstten sonra· bir dakikad.t 
Adapazarh Vahit tuşla galip geldi. 

Baş altı seçmesi 
SINDIRGILI ŞERiF - MOLLA 

MEHMET 

Kura çekildi. s~ndırgılı Şerife 
1\ioııa Mehmet düştü. ilk ha.mlerle 
Molla Mehmet Şerifi altına aldı ise 
<le Şerif Mehmedi sırtından attı. Meh. 
illet az daha yeniliyordu. Biraz soc. 
ta Mehmet ayaklarını Şerifin karni. 
ll~ geçirdi. Şerif altta... Çok sert 
fl.lreşiyorlar. Onuncu dakikada Mol. 
a Mehmet, Şerifin sırtım yere getir. 
~eğe çahşırken hafif bir tuş oldu. 
te:ke~~er saymad~la:. Orta hakemi 

eddut etti. Şenf ıse tuş olmadıg·1. 
tıı .d 
d 1 dıa ediyordu. Molla Mehmet krz 
r, Sahadan iııdıi: 

- Onu galip ilan edin, diyordu. 
r ~arafın müdahalesi ile Mehmet gü. 
;.~ devamı kabul etti. Şerif iistte 

.. li~~l!;jiyor. Yirmi dakfka Şerifin ga. 

1. ı.reu ile geçti. ikinci yirmi dak.i. 
\aııııı. UçUncU dakikasında Mclııöet 
~Ptazla Şerifi yere attı. Bu sırada 
~ tif güzel bir dönüşle Mehmedin sır. 
ın.r Yere getirdi. 

1l l\tehmet ringten inince Şerifin al. 
tı~ll.dan öptü. Şerif de Mehmedin eE 

öptü. Şerif çok alkışlandı. 
Iİl(lIJSARLI ÖJJER - BABAESKi. 

LI IBRAHl"JJI 

te On üç dakika süren sert bir güreş. 
ta~ 3onra Babaeskili lbrahim çift kılt: 

arak Ömeri tuşJa yendi. 

8ulJükorta f!alipleri 
karşılaştı 

taull~dan sonra büyük ortanın üç 
~l' hı arasında kura çekildi. Adapa. 
Va lı Vahide Kaynarcalı Raif düştü. 
ka~t ~denbire atıldı. Birinci daki. 
ltıaı ~ır tuş yaptı. Yan hakemi Ce. 
hit ~~rmediğinden sayılmadı. Va. 
kil( ltlutemadiyen çalışb ve beşinci da. 

ada tuşla galip geldi. 

SttvnıRoıLı ŞERiF - BABAES. 
KiLi IBRAHIM 

tah~Şaltı birinciliği için Şerifle lb. 'ltl l'. hır ınge çıktılar. Şerif lbrahirni 

Tekirdağlı Hüseyin, Mülayimin sahaya çağırılı§ın~ bekliyor 

Dünkü güreşlerde galipler: Soldan 
yada!\ yediğim bir tekme ile çıktı. Bu 
vaziyette ne bugün, ne de yarın güreş 
yapamam, dedi. 

Mülayim müsabalfanın on beş gün 
sonraya tehinni istiyordu. Mülıly1. 

min bu sözleri üzerine Kara AH çağ. 
nldı. O da koltınu yeni alçıdan çı. 

kardığrm söyliyerek güreşmeyi Kabul 
etmedi. Yapacak iş, Tekirdağlıyı ga. 
Iip nr..n etmekti. Nitekim hakemler 
karar verdiler: 

- Tekirdağlı baş pehlivandır. Mü. 
layim ikinci... üçüncülük için de Ya. 
rımd•inya ile Adapazarlr /l rif güreşe. 
cek. 

Mülayim bu karara ptlr tehevvür 
itiraz etti. Ringin etrafında fırıl fml 
dönüyor: 

- Yalan, parmağının çrktığr ya. 
Iandrrl. 

Dıye haykıran halka dönüp parma. 
ğım <{Osteriyordu. 

Halkm: 
- Kaçtı, kaçıyor!. 

Sözlerine fena halde kızan Mülayim 
birdeıı soyunma yerine doğru .11oşt!t . 
İki dakika sonra sovunmuş bir halde 
ringe çıktı. 

- Mademki ikinciyim. Bu sakat 
elle güreşeceğim. Görsün baka1Im 
Tekirdağlı t. Diyordu. 

sıra i'le lbrahim, Şerif, Molla Mehmet 
kısmı sahaya hücum etmişti. Kimi 
Mülayimi, kimi TekirdağJıyı alkıştı. 
yordu. Hakem heyeti kararı üçüncü. 
lük için yapılacak müsabakadan son. 
ra vereceğini bildirdi. 

Ringe Afyonlu Yarrmdünya Süley. 
man ile Adapazarlı Arif çıktı. Beş 

dakikada Süleyman tuşla galip geldi. 
Bundan sonra hakem heyeti stad. 

yomun müdiriyet odasına çekilip ya. 
rım saat süren bir müzakereden son. 
ra şu kararı verdi 

- Serbest güreşte Türkiye baş 

pehlivanı Tekirdağ1ı Hüseyin, ikinci 
Mülayim, üçüncü Yarımdünya SO. 
leymandır. 

Bugün on birden itibaren akşama 
kadar yağJr güreşler yapılacaktır. 

Fener bahçe- Çankaya 
ile sıfır sıfıra 
berabere kaldı 

Ankara, 31 (Telefonla) - Fener. 
bahçe takımı bugün ilk maçım Anka. 
ragüeü sa.hasında Çankaya takımı iJe 
yaptı. Bu maçm evvela cumaya ilan 
edilmesi ve sonra cıımartesiye bıra. 

kılması seyircileri şaşırtmış ve sahn. 
da toplanan kal~balık üzerinde mil. 
essir olmuştu. Tribünler dolu olmak. 
la beraber Fenerin bundan evvelki 
maçlatına nazaran kalaba1ık gene 
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Baş makale 

Kamutay 
Bir vasiyet ve 

bir nasihat 
D ördüncü Büyük Millet Meclisi 

ikinci faaliyet devresine g'iri- (Vst-ıJanı 1 incide) 
yor. Her yıl ikinciteşrinin bi- Bir zaman ben de senin kadar g~ 

rinci günü Kamutayın davetsiz olarak zel değil idi.sem de senin kadar yeniy
toplanması teşk'ilatı esasiye kanunu dim. Yıllarca köprünün bir kö§esinde 
icabından olduğu için bütün millet ve- Marm.aramn lıa§in dalgalarına göğüs 
killeri şimdi Ankarada toplanmış bu- gerdim. Yolcular yağmtı.ırlu zam.an
lunuyor ve Kamutayın faaliyet devre- l.a.rd.a benim çatı7aT1m altına S'tğınır
si iJe beraber Ankaranın heyeeanlı ha- Zardı. Her gün binlerce in$an ancak 
yatı başlıyor. benim so,yemd.e vapurdan çıkar, köp-

Dördüncü Büyük Millet Meclisi ilk rüye çıkabilirdi. Fakat vücudüm ihti
toplandığı günlerde memleketin en yarlaymca, artık yağmurlara, da7gala
mühim meseleleri ekonomik kalkınma ra dayamnak takati kalmayınca irı
ihtiyaçlarile bütçe müvazenesinin te- sanlar benden yüzü çevirdiler. Benim 
mini etrafında temerküz ediyordu; bu için bir tek insanın "Allah razı olsun,, 
sene gene ekonomik kalkınma işleri dediği duyulmıyor. 
devam edecektir. Sanayileşme progra- Bütün bu nankörlük yeti§miyormu§ 
mmm tatbikile tarım istihsalfttmı art- gibi şimdi bir de beni eskicilere vere. 
tırmak ve maliyet fiyatlarını düşür- cekler. llaltalarla viicudiimü didik di
mek, mahsulatı standarize etmek için dik erlecekler ! Hain baltalar benim 
idari ve kanuni tedbirler alrnacaktır. vücudumu böyle parça parça ederken 

Memleketin istihsal kuvvetleri bir ihtimal l.:i bir çok insanlar senin ba
taraftan böyle tanzim edilirken öbür .şma to,..,1a.nara.,,· nutuklar bile söyZiye
tarafta.n istihlakçi halk sınıfının gc- cekler ! Fakat muhakkak ki bu nutuk
çinmelerini kolaylaştıracak işlerle de lar arasında benim adımı bir kere ol
uğraşilacaktır. Nitekim geçen gün sun anmıyaoaklar! 
Garbi Anadoluda tetkik seyahati ya- ihtimal ki bugün seni meth için 
parken İsmet !nönü hayatı (o/ıı30) söylenen sözler gururunu okş'l.yor. 
nisbetinde ucuzlatacağız, demiştir. Sa- Bunda biraz hakkın da 01.abilir. Fakat 
yın Başbakanın bu sözlerile ifade et- sakın bu gurur sana yarını unufüır
tiği maksada varmak için tabii ola- masın. Çünkii bugün benim ba.11ma 
rak Kamutaydan bir takını yeni ka- gelen yarın aynile senin de başından 
nunlarm çıkması lizı:m gelecektir. geçecektir. Çünkü b-ıı dlemde her yeni 

Fakat dünyanın umumi vaziyeti için bir gün eskimek muhaklro.ktır ... 
öyle bir şekil almıştır ki her memle- ______ H_a_s_a_n_K_u_m_-;_•_Y_•_ 
ket bir taraftan kendi iç işlerile uğ- KRUP FABRİKALARI 
ra.şırken dış hadiselerin cereyanını MüMESSlU 
da yakından, hem de çok yakından Almanyanın Krup silah fabrikaları 
gözetlemeğe mecburdur. Onun için Türkiye mümessili B. Bamberger son 
geçen yıl Habeş - İtalyan harbinde bir iki hafta içinde Bedin ve Ankara 
Akdeniz emniyetine karşı olduğu gibi arasında seri bir yolculuk yapmıştır. 
bu yıl belki daha geniş bir ölçüde ha- B. Bamberger, K_rup fabrikasmm sa
rici emniyet noktasında hassasiyet hibi Krup Fon Bohlenin Ankaraya ge
göstennek zarureti duyulacaktır. tip hükfimetle temas edeceği rivayeti 

Bu bakımdan Türkiye için mem- çıkacağ sırada Berlinde bulunuyordu. 
nuniyetle kaydedilecek cihet şudur: Geçenlerde Berlinden gelip doğruca An· 
Her suretle sulhsever olan Türkiye karaya gitmiş, birkaç gün orada kaldık-
sulhun muhafazası işinde yalnız de- tan sonra dönüp tekrar Berline gitmiş-
ğildir. Bu sayede asırlardanberi ge-
. . tir. 

çımsızlik kaynağı olarak tanınmış o- ----------------
lan Balkanlar milletierarası sulhun 
muhafazası için adeta bir müdafaa 
kalesi halini almıştır. Nitekim Kamu
tay üc:üncü faaliyet senesi hazırlıkla.. 
n yaparken dost ve müttefik Yugos
la vyanm krymetli Başvekilinin Anka
rada bulunması bu hakikatin en açık 
bir delilidir. 

Bununla beraber Türkiye sulh işin
de o kadar hassastır ki harice karşı 
emniyet meselesinde yalnızmış g'ibi 
tedbir almak prensibini takip eder. 
Bunun içindir ki hükUmet geçen ba
har içinde Boğazlar mukavelesin'in 
tadili lüzumunu ileriye sürmüş, bu 

yoldaki davasını devletlere kabul et
tirmiş, nihayet Montrö konf eransile 
Boğazların tahkimi esasına müstenit 
yeni Boğazlar mukavelesi imzalan .. 
nı:rştır. İçinde bulunduğumuz yıl 

i~inde bu mukavelenin tatbikatını 
tanzim işi mühim blir mevki alacak
tır. 

H<m.Tol cenge eğ&r ister isen 8'1.tlh.ü. 
saWı! 

Mısramm ifade ettiği siyasi haki
kati bir gün bile göz önünden uzak 
tutmamak vazif esile hergün karşı kar 
şıya bulunmaktayız. 

ASIM US 

Muhammen llk te-
Cinsi Miktarı bedeli minat ihale günü 

-----
Defatir ve ·ss Kalem. 3100 lira 232 L. 50 K. 10/ 1 l'/ 936 sah 
evrakı matbua saat 15 le. 

lstanbul Vakıflar Ba~ Müdürlü ğü ile taşra ~uabah vakfiyesi için 
lüzumu olan yukarda cins ve mik tein yazılı defatir ve evrakı matbua 
açık eksiltmeye konulmuştur. lha lesi yukarda yazılı gün ve saatte 
Baş Müdürlük binasında toplanan komiıyonda yapılacaktır. Şart

name ve numuneleri he" gün levazım kaleminde görülebilir· (2455) 

ka~tı atrn~k isterken düştü, çabuk 
ılı d k' Gureş sert devam eti. On ye. 
ı!i, a 1kada İbrahim Şerifi tuşla yen. 

Güreş başladı. Mülayim iki keN 
Tekirdağlmrn kafasına vurdu. Kn. 
dırmak istiyordu. On dakika a1 aktıı 

güreştiler. Bir ara Tekirciağlı Mülii. 
yimi rigten yere attı. Mülayim çok 
kızgH1. Hem söylel'iyor, hem güre 
şiyor. Bir müddet sonra ikisi de yere 
düştilJer. Mülayim birdenbire fırladı. 
Bu sefer sağ elini ~östererek ~Öyle. 

niyordu: 

azdr. ~--------\~-~------~-------------~--~ 

Ft!nerbahçe mutad kadrosu ile oy. ine bolu Ur bayhgw ından •• 
llu 

t·itıc· suretle başaltında lbrahim bi. 
1 

Serif ikinci oldu. 

<'tll.-tpAZARLI VAHiT -· PEHLI. 
VANKöYL(J MUSTAFA 

n·· 
~ar1t'z..ük_ orta birinciliği için Adapcı. 
~lltşıJ ahıtle Pehlivanköylü Mustafa 
~<llip aştı, Vahit 12 dakikada tuşla 
at~ gelerek b.. ··ı ta t• · ·1· - · · ~ı. uyu< or ırıncı ıgını 

ı...· Sıra has pehı· l k .. . 
·•ıı!:ıtı· ~ ıvan ı · gureşıne geı. l' 'i • Jl• 

e]{itd ~ ıng hakemi Cemal, evvela 
clı. 'l'e~~lıyı, sonra Mülayimi ~ağır. 
tte <;tktt ırdağh alkrşlar arasrnda rio. 

~· • Sorunmuştu. , ·ır k 
:\ftıl,. aç defo ~ağ"Irmadan sonra 
lllış h~ltlh e1fnde parclesiisü, soyunma. 
~a~h ;d. aJde sahaya çıktr. Sol eU 
"eı·~ıt: 1

• tl:ılka vr hakemlere ~öste 

..... 801 Parınağım dün Yanmdtin. 

- Görüyorsunuz ya, bu sefer de sa~ 
parm~ğrm ~ıktı. 

Miilayime güreşmemesi söylendı .. 
Tin takdirdt> Tekirdairh l'.'a lip ilan t-. 

dilec,:kti. Miil~yim bu Hana razı ol. 
madr Hem haü:ırıyor. h('Ol de yerin~ 
koyu~ çtkardıiP parma<h ilt> güre~e 
rlı>r~:ı-: etmekte rsırar edivnrdu. 

fJ'll\1'm hı>•·e ti k~n·l\r ve'·mpk iizen 
rrnrii~ürken Te'drıh!'hl lle Miil1yim 
,.. ,,.~lnrr .. ,h1d ;;.,.t;ileri ~hn """"e kanrı;:; 
hhr Orta h::tkemi P."iir ltn11e nvırrl: 
M:nıı .. ; .. , r•tnk nıı rnııı kl:> .... nreo:mekt<: 
ısrar Pdi:vord11. Rnranhk h~sm·ş. ~

lektrik]er yanmıştı. Seyircilerin bi~ 

nuyordu. iki taraf hiç bir goJ yapa. 
madığr için Sıfır S'fıra beraberJikle 
bitti. 

Fenerbahçe takımında muhacim 
hattı fena bir oyun çıkaı·dı. Çanka. 
ya, bazan sert olmakla beraber umu 
miyet üzere canlı bir oyun tatbik et. 
miş., ekseriya müdafaada kalmasına 
rağmen fırsat ele geçirdikçe taaruza 
geçerek Sarı . Lacivert kale.sine telı. 

tikeli l>ir çok dakikalar yaşatmrştır. 
İkinci maç yarın Ankaragücü ile 

yapılacaktır. 

Altınordu 
Eskışehird.e f{aJip 
Eskişehir, 31 (A.A.) - lki maç 

yapmak üzere şehrimize ~elen Ank~
ra Altınordu birinci takımı, ilk maçı. 
111 bugün Idman yurdu il~ yapmrşhr. 
Baştan n~hayete kadar heyecanla 
seyredilen bu maçı Altınordulular 

4 - 1 kazanmışlardır. 

Evsafı: 

Markası - A. E. G. 
Tipi - Dik ve iki silindirli. 
Sistem; - Süpnpsız iki zamanlı - ad2di devri 430 -
Takati - 34 '36. 
Muhammen 

Bedeli: 

Lira - 1200 
Beiediyemizde mevcut olup evsafı ve muhammen bedeli yukan

da yazılı bir adet müsta 't: el mazot motörü (Yedek pcuçala.rile bir· 
likte) - 21 - 10 - 936 d:ın ]:ibaren otuz gün müddetle ve kapa· 
lı zarf usulile satıhğa çrkarılmrı;~.r. ihalesi (verilen bedel had gö

rüldüğü takdirde) 19 - 11 - 9:~6 günü saat 16 da Belediyede ya. 
pılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ve % 7,5 rnuval<kat temi
natlarmı kanunun 32, 33 üncü ma.Jdeleri dairesi'lde ;hale saatinden 
evvel gönderme1eri ve ~ı:ırtr.ame m-cti btı:ı:e:ılcrin otuz kuruı'fluk dam-
ga pglu ile evvelden müracaatlarz ilan olunur. (2627) 
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-----ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGiNE 

HORMO 
KARŞI 

• 

• • iNHiSAR ARAPLARI 

KIRMIZI " 

BEYAZ SEK lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
' 

BEYAZ DÖMİ ·sEK ve eksiltme ·komisyonundan : 

' Y-t'Nİ FİATLAR: 

70 ~el. 3 5 · Kuruş 
2, Cit ·70 
ts~o : ,, 100 ·-- -

il 

il 

+ 
70 d ilk fite için 1 0 Kurut 

2. 
0

Lh; - .. 15 • 
3.40 • ~ı.·~ 25 • 
a;;M:. cle~ali~rıetlrtlnce 
depozito pri verilr 

Bakırköy Emrazı akliye ve ua biye hutahaneaine lazım olan..183 
kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme Caploilunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür 
lüiü binumda kurulu komi.yonda 4 teıriniaani 1936 ÇAl'f&lllba ıü
nü aaat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 3173 lira 90 kuruttur· 
3 - Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruttur. 

4 - istekliler fUlname ve lis leyi her gün komisyonda görebi 
lirler.-

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odaıı veıikuile 2490 sayı· 
lı kanunda yazdı belgeler ve bu ite yeter muvakkat ıaranti makbd 
veya banka mektubu ile belli saatte komiayona gelmeleri. (22U) 

Açık satmak isteyenlere husust'ş&rtlirla,litresi ... 22. kuruştan .. ~eriljr. 
Boş çuval nakliyatına mUhlm tenzllAl 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğündenı 

T.M. K 
BUVÜK 

Bir verrisen bin kazanabilirsin. Bir k aybedersen paran heba olmamııtır. Hem 
terce vatanda§ınu:ı zengin etmi§. hem de yurdunun göklerine bir kaç filo 

tmıı olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyavağmı kim iddia 
ebilir? 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehaaaıaı 
Pazardan başka günlerde (2 den 6) 

kadar İstanbul Divanyolu (104) ye· J 
numaralı hususi kabinesinde hasta-

lara bakar. 
Salı, cumartesi sabah (9 1/ 2 - 12) 

saatleri hakikt fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kı§hk 
telef on: 21044 

Fotoğraf cılara 

Elektrikli elektriksiz otomatik alA

minilt makine anyorum. Yapan ve 

15 - 11 - 1936 tarihinden itibaren Samsun - Çarpmb& 
Mudanya - Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet Demiryo 

nnda nakledilecek bot çuval ve hararlardan ton ve kilometre 

tına 5,25 yerine 2 kurut ücret almacaktır. (1580) (2608) 

ya bilenlerin Beşiktaş Abbas ağa ıs.. ----------------------------
mailiye sokak No. 11 Yusuf adresine 
mektupla veya bizzat bildirmeleri. 

18fGttbul Yedinci icra Mem.wZu.. 
ğtutdan: 

Bir borcun temini için 2.11.936 ta
rDıine mUsadif pazartesi gllnil saat 
12-13 arasında paraya çevrilmemne 
karar verilen mahcuz muhtelif ev eş. 
yası KU7.g111lcukta Nakkaş caddesinde 
İzzet paşa yalısinda satılacağından ta. 
lip olanların memuriına müracaatıan 
ilAn olunur. 

(V. No. 18914) 

AEKLAMLARI 
Ucuz ve taksltle 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

B6fikt~ tcm
1 
Dcıire.!inden: Jcil' 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı- Belediye haataaanelerile müen eaabna· lüzumu olan 29010 
beyaz sabun (20 kilom Yetil sabun dur.) kapalı zarfla ekıilbneye J&O' nrp paraya çevrilmesine karar verilen • ~ 

altı parça kanape takımı bir adet ay- nulmuştur. Bir kilo beyaz sabun~ 37 kurut Yetil sabuna 25 ~: 
nalı komodin beyaz kesme karyola fi at tahmin olunmufhır. Şartnam eıi levazım müdürlüğünde görül' 
belediye rilsumu ve ihale pullan m~- bilir. Eksiltme 12 - 11 - 936 pertembe günü saat 16 da daill91 

terisine ait olmak üzere 3.11.936 tari- encümende yapılacaktır. lıtekliler 2490 N. b kanunda yazdı vet~ 
hine mUsadü salı günü saat 10 dan 12 ve 804 lira 85 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile ber.ı-t 
ye kadar Sanyerde Çarşıda 5/ 7 nu- teklif mektuplannı havi kapalı zarflarmı yukarda yazılı günd• ~ 
marada satılacağından talip olanlar at 15 te kadar daimi encümenevermelidirler. (8.) (2591 

mahallinde hazır bulunacak memuru. 

na müracaatıan ilin °1unur. lstanbul Defterdarlığından: 
(V. No. 18915) _,. 

------ZA_Yl______ Eyüpte Şah sultan maNıDemn in Bahariye caddesinde eski 
numaralı iplikhane kıtlaıında o. km akta olan iki masura Kırk ç~ 1321 tevellUtlil Ka!lımpaşa asker-

1
., 

lik şubes:ndcn almış olduğum asker- suyunun beher maauraaı paraıı pe tin ve nakit verilmek f&rlile 
lik terhis tezkeremi zayi ettim. Yeni. yirmi lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma uaulile .. tı!' 
sini çıkaracağımdan eskisini hükmü caktır. isteklilerin 12 - 11 - 936 perıembe günü saat on ~ö~ 
olmadığını ilin ederim. on ıekiz liradan ibaret <.ı'.an muvakkat pey akçelerile MiUt ~~ 

C<Jğaloğlunila 30 numamlı ma- Müdürlüfünde toplanan kom;ıyona gelmeleri. (M.) (254f) 
nav dilkkanında Kemaliyeli Meh-J-------------------------

met oğlu Hilaeyift Mevlut Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaam NeeriY.&t Direktöril: Refik A. 


