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Bir vecize 
''Bizim diiş~aoımız 
yoktur, eier varsa 
o bizim değil, in
sanlıiın düşmanıdır,, 

-Atatürk-
mnanh imparatorluğile Cumu· 

1
,, .. 11111..._.... .......................... , ...... ..,........, 

riyet Tllrkiyeaiııi biribirinden i 
iL'"-" bir ,.,.k karakteristik B li ...... -- ~ ) ayramımızı -=~-= ~ar vardır. Bu noktalardan biri _ 

llchar: o.man1ı imparatorluğu bütün -, kutlayan ı_=_ 
tim~ hudutlarmuz dıfmda 
il. ı;ytlk U:~~::;ir~==u:~ ,,- Antakya 1ürk Kız ·J 
~k bu rekabetlerden faydalan- Lişesi Kapatıldı ) 
~ hulyaama kapılmlltı. Bundan do- J =, 
!'il hemen hiç bir devletle araamda = Antakya, 3 CKanm) - Ana = 

bir doatluk bağı yoktu. Hal- ) \'&tanın Büyük Cumuriyet Bay- ( 
Cumuriyet Ttlrkiyesl için vazi- = nmma iftirak eden Antakya § 

b&J)e değtJdir: Yeni Türkiye hu. İ Türle Ka Li1eSi hülrumet bra-i 
lıuiclndo mnaho&:2mo muay- i:!:pttılmqıır. i 

haJdardan bqka hiç bir emel ve ~ 

""""'"'"'""""""'"""""'"'"''"""'"'"''"il beslemes. Kendi millt menfa- ---------..,..-~---:::-

E letleri biriblrlerine diiltlr· ÇUnldl Türkiye herhangi bir memle. 
, tanıt.eni bu devletleri uz. ketin ararım mucip olacak hiç bir 

E 
kendi doetl&rile dostlan- kombfnemna girmemeff kendisi fçln 
~ anlqtmnakta ve ltt. en eaaalı blr hareket clUaturu olarak 

yat1qbrmakt& bular. Bu- JmlRıl etmiftb', ya1nJs kandlal ~de
fçlndir ki Cuınunyet Tllrkiyeai fil. uzak ve yakm her memleket ve 
4evleıtıe damttur. Bunun içindir ki mUlet için llU1h iatemekWlr. icap • 

&.. ... Cumurtyet llQn.mmm ilk .....,. 41-. )il mabat ıwa h• tlrlil feda. 
:..... Y&Dmda Yugoela.vya BapekW lctrllklan bile g&ıe alacak bir ftZi
:nNtmvig okluiu. ~ :bkafl"da yettecllt. 
~~ ..... jllıjlı Atat8f'k burada any. Dış ttyuumda bu kadar ~ık ve 

~ bir veci2 &eklinde ifade etmie, 
~-taraftan dost ve milttetık memle
~ amhtermı hilkfiDıet re.._ö
~taraftan ordum.uzun en kıymetli 

1 

1 -- na llf1MJ?h1MnA lrO"ST" 

--... d.ipnemmn yoktur, 
Yara O hbim deiiJ, inunhjm 

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

sulhtan, bir insaDl ıayeden başka hiç 
bir m•lrpdr olml)'Ul bJr memleket f
gin bir dOllDUl buluna~ DUJl 
tasavvur edilebilir? Şayet böyle bir 
meznı.ır,.t icfn dil!Jlllanllk eden bir dev
let vana o, Tllrkfjenln değil, doğru
dan dolnıya hısanlıfm dOpnanı de
met deiil midir? 

18TAJlllUL . 
ÇARŞAMBA 
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2. ol TEfRIN 

. tMe 

········==··· 
Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

: tiren okuyucumuz KURUN 
! doktoruna kendini param 

l_...!!!!!;!!~.e ettirebilir • 

Su dafJasında başarılan bir saf lıa 

Ankara Çubuk Barajı 
ve filitre tesisatı dün açıldı 

BaşvekiliDıiz· bu büyük eseri açarken dedi ~ki: 

Bana qapanlar sa fibi azizolsan 

Bir 901c doNlor giM • -...... da 
bafonın Bafuekii'*2 Jamet ltifrA 

Ankara. 3 (A.A.f - Çubuk ~ 
•e fllitre t~tı buı\ID f6'naıic!e me -
rallmle açrbmftır. 

Bapekil tmnet tnhf.rnln riya.et et-

tikleri bu meraaim~~ lilltıet 
M'etllal reiıl Abdili ft Bayan A -
fet ile vekiller, m•b"u , ordu miifet -
titl Orıeneral Ali Sait e btlytik erklnı 
liıwlıiye Bmac:t ıclıd • ı baul --'-
Gilndtız, bUtUn veldletler ft ordu ileri 
ıelenleri hurr bulunmakta idiler. 

Saat 14.30 da Ba,nlriı tamet tnönU 
baraja ıelmifler akabmda açilma mera
ıimine baıtanıruıtrr. 

tık olarak nafia ıu itleri mUhendiı -
terinden Namık barajm tarihçesini ve 
inp aafhalanm izah etmit ve onu ta -

Başvekil 
Cumagünüdel%mit kağıt 

fabrikasını açı9or 

ftnizde Wri oı.. - daaamda - uf. 
.. olıenık .......... Aıılma ç-. .. -

• raja ....... llaik - tılÜeıb •••• , .. 

lilmit~-·--=- .......... __ ... ~ --..--· ...... il\ lal ,..... 

- ......... olan .. am..Jar biiyük .. 
....m batırunu plecek willere de :ra-
..-wali:br. 

~m terefmmmD ayl - ... 
ai1eai n Tü.tr mıiih.nd" deri iPa lliJll( 
Wr tlıllif .waı ... 

BAŞVEKiLiN NlTl'KU 

Nüıa veldlinin bu aözlerinden ._ıa 
Bqvekil ismet tnönil ıu nutku irat 6e 
mittir: 
..,.,..~ .............. 

leCllr -aı.r tmıafmdıea n•ıwmn"ıtt W ....... ~. 
Omit edes iıo ki • eM1i ricada 

tinnelr için çalıtanlano ....,._ TM 
milleti aa siW aziz tanayacııktar. 

~ TlrldJmbı dftpnanı yoktur. ASIM US ldben nafia vekili Ali Çetinkaya İlmet 
lnönil'ne hitaben ıunJan aöylemiftir: 

Bu ..., de Cammiyetia ...n..ileellc 
"öriailecek Wr ~. a.. 
na ewwwwiıet nafiume IMN~Jua. T4t-

rik •ı -
Köylüyü cahil bırakmamak için aMü,. BatWr•mm.

1 
Fwmıd~ -

1 
\> .d 12 k•• ıı· . areşa evzı 1 
l enı en oy mua ımı Çakmak Bükreşte · 

kursu açılıyor 
Kiiltlir balcanlılı Zıraat bakaniılı ile an
la,tı; ·derş/er daha zigade kögliiqü alakadar 
eden mevzular üzerinde wrilecek 

Bii:gük bir merasimle 
karşılandı 

Bükreş, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan. 
amın hususi muhabiri bildiriyor: 

Hamidiye kruvuörü bqün aaaı 
11 de Köstence önüne ~lmif, ve 11. 
mandan içeri girerek rıhtıma yanaş. 
mııtır. Büyük Erkim Harbiye Reisi 
Martşal Fevzi Çakmak ile Maiyetin. 
deki TUrk heyeti saat tam 12 de rıh. 
tona ~kmış ve bu esnada 21 pare top 
atılmak suretlle se1lmlanmıştır. 

Mareşal rıhtımda ordu ve blyti'lt 
erklnı harbiye reisi namına mevki 

General Ey.,,._ ~ 

kumandanı, htiktmet namına Kös. General Eydeman dün geldi 
fence prefesl, belediye reisi ve liman Cumuri,et bayramında yapılacalr 
amirali tarafından istikbal edilmiş ve merasimde bulunmak üzere Ankara. 
bir askeri kıta da sellm resmini ifa ya giden Sovyet sivil havacılık teşki
etmi§tir. lltı relai General Eydeman, Kayseri 

Mareşal Çakmak ve refakatindeki ve Eakiphtre de uğradıktan sonra. 
heyet Köstenceden ekspresle Btikreşe dün sabah teJaıv gehrimiJJe gelmiştir. 
hareket etmişler ve orada bfiytik bir General öğleye kadar Perapalasta is-

soloelıanede yemi§lerdir. öğleden.,. 
ra da eehrin muhtelif yerlerini dol&f-' 
mıelar ve bu arada milrıeleri gezmll•'-€ 
dır. Aziz miufirlmizin ve Sovyet 
vil havacılık tefkilAtı heyetinin bu* 
gUn Sovyet Rusyaya dönmeleri m~ 
temeldir. 

ihtiram eseri olarak yalnız kralm •e
1
_tirah __ aı_e_ım_ıt1_er_ve_l>i_Ie_-,_em_eğini __ k_on_;_ ____________ ... ::; 

ecnebi devlet reislerinin istikbal edfl. 
elifi Mogoşaya istasyonunda Tfirkiye 
elçisi Hamdullah TannÖ'\'er •e refl. 
kası ile elçilik erk!nı, umum erklnı 
harbiye reisi General S&msono'ri~. 
ordu amam m8f ettişlerlnden General 
Groga ve General Mano, bahriye u. 
mum milfettfşi Amiral Balaneako, 
Bükreş mnki kumandanı General 
Kapanoflu tarafmdan merasimle Is. 

Franko kuvvetleri 
Madrit kapılarında 

tlkba1 edilmiflerdir. 

San Sebastiende Faşistlerle kralcılar 
arasında çarpışmalar oldu 

(Yaaua 6. "'°' Batytf•l 
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Sporculuğumuz yanlış 
· bir yolda yürü yor! 

l' ektek spor yıldızları yetiştireceğimize 
sosyal bir hedef gütmeliyiz! 

Operatör Bay Bırn Alıçlı geçenlerd.6 
letanbul radyosunda bir konferans 
'>erdi. Değerli doktorun <Jtedenberi 
~orla alakasını biliyoruz; bundan on 
""' yıl önce A nkarada toplanan ilk 
8Por kongresinde de 8'pOf' seçmelerin. 
de dikka.t edilmesi lôzım gelen oosı. 
tazar. ue beynelmilel U8UUer haklotn
da teklifler yapmış w bu teklifler o 
ıııman kongrece kabul edilmişti. 
~Doktor Sırn AlıçZı'nın radyodaki 
,._ feransından benim aldığım intiba, 
'"Qktorun memleketimizde apor adına 
llapılmakta olan işleri beğenmediği, 
tlatıZif bu'lduğu merkezindedir. Ben 
bayıe anladım oo bu göriişil menileket 
~"abına pel; ziyade dikkate 1.ô.yık bul 

l<?n. Çünkü herkes biliyor ki bugün 
::; memleketimizde salgın bir hal. 

fr. 

Radyodaki kon/eraMından aonra 
~or Sırrı Alıçlı'ys bulup kendi.sile 

""'1nağı 'V6 konU§tuklanmı okuyu
~lara da bildirmeği faydalı görctüm. 
tte konU§tuklarımız: 

- Sizin spordan anladığınız 
lllana nedir ? ) 

tllt - Genel arilamı ile edükasyon fi
f erdin uzvi ve ruhi tamlığını, ol

~uğunu meydana koyar. Demek o-
l'or ki vilcudUmiliüıı sağlığı, ba:a 
~ıg yapılışlarrn düzeltilmesi gibi 
~lkUniyetli nokWarr §Umum içine 
~ hareki terbiye bir cemiyetin en 

1 ela dllşüneceği çok mUhim bir ça
~ ve muvaffak olma mevzuudur. 
taıı Yetin ael!metini, huzurunu, re
bitQ nu, ahlikl karakterlerini bu mU
lb ,_ itle yani bir amaca dojru götür-

e, ltıUmkUndilr. • 

btr - l>eıcA.I! ama mesel! 100 metroyu 
~. knsm on da.ldkada ko§tnuı ce. 
~l'eUn umumi sağlığı bakımından 

kıYınet midir? 

Doktor Sırrı Alt{lı 

b bulunduğunu öğrenmemizin zama
m geldi, hatta geçmek Uzeredir. llim 
yollarile ve kaidelerile yücelen teknik 
bilgilerimizin, teknik çalışmalarımızın 
en hararetli safhasında bulunduğu. 

muz bir levrede sporu kendi başına 
terketm.ek memleketi, ferdi ve sosye
teyi bu bakımdan geriletmek veya ye
rinde saydırmak demektir. Beşikteki 
çocuktan doksanlık ihtiyara kadar 
hareki terbiye çalr§Dlalarmm bir ih· 
tiyaç olduğunu, çocuk çahşmsın ihti
yar çalışmasına uymıyacağı gibi yaş. 
lı bir adam sporunun bir çocuk tara
fmdan yapılamıyacağnıı bilmolı ve lıu 

İ§i pragramlamak lazımdır. 
- Klilplerin faaliyetini beğendiği

niz anlaşılıyor. 

Mülkiye yarın 
gidiyor 

Ba münasebette Yıldız
daki binada talebe ve 
muallimler dün müşte-
rek bir yemek 1Jedıler 
Kurulduğu gündenberi memleketi

mize bir çok tanınmı§ ve kudretli ida
re adamları yeti§tiren Mülkiye mek. 
tebi yarın sabah hususi bir trenle sa
at ·on birde Ankaraya gidecektir. Dün 
sabah mektebin nakli mUnasebetile 
Yıldızdaki binada blr tören yapılml§ 

ve bütün talebelerle profesörler bu 
törende hazır bulunmuşlardır. Çok 
samimi bir hava içinde geçen yemek
ten sonra son sınıf talebelerinden bir 
genç, arkadaşlarına ve profesörlerine 
teşekkür etmiş, mezun arkad~ların
dan bir genç de mukabelede bulunmuş.. 
tur .En son eski mülkiyelilerden pro· 
fesör Aynizade Hasan Tahsin söz al
mış ve dakikalarca alkışlanan bir söy
lev vermi§tir. 

Yarın saat dokuzda abideye çelenk 
konacak ve saat on birde Haydarpaşa
dan hareket edilecektir. 

Ankarada eski mülkiyeliler tara. 
fmdan bir istikbal resmi yapılacak
tır. 

Klltlr ı,ıeri 

Otgunıuk imtihanında 
dönenler 

Lise olgunluk imtihanlarında bir 
dersten dönen talebenin Üniversiteye 
kabul edileceklerini yazmıştık. 

Bu talebeler ya.lnu Üniversite ile 
Ankara tarih, dil ve coğrafya fakW
telerine kabul edileceklerdir. Diğer 

yUksek okullara almmalan hakkında 
talimatnamede hiç bir kayıt yoktur. 

MEKTEPLER DON TEFTiŞ 
EDllDl 

İstanbul kültür direktörü Bay Tev. 
fik Kut yanında kUltUr bakanlığı şu
be direktörlerinden Bay Rasim oldu
ğu halde dUn bUtün şehir okullarnu 
dolaşarak tedrisat ve talebe vaziyetle. 
rlnl tetkik etmişlerdir. 

Köylüyü cahil bırakmamak için 

Yeniden 12 köy muallimi 
kursu açılıyor · 

Küttür bakan/ığı Zıraat bakanlığı ile an
laştı; dersler daha ziqade l<.ögıüqü alakaaar 
eden mevzular üzerınde verilecek 

Kültilr bakanlığı ilk tedrisat işleri Kurslar mümkün olduğu kadar 
üzerinde esaslı surette ıslahat yapma· devlet müesseselerinde, zira.at okulla. 
ğa karar vermirs ve hazırlıklara ba~- rında \•eya devlete ait arazi ve bina-
lamıştır. · · lar içinde kurulacaktır. 

Bu yeni ıslahatın ilk hedefi köy o- Burada, o mmtakanın ziraat ve 
kullarıdır. Köylerde yeni okullar aç- hayvan yetiştirme usulleri gösterile
madan önce bu okullara öğretmen ye. cek, gençlerin bu sahada malfimat sa. 
tiştirmek meselesi göz önünde bulun- hibi olmalarına dikkat edilecektir. 
durulmuş ve bu hususta Eskişehirde Bakanlık bu hususta bütçede bir 
açılan köy öğretmeni yetiştirme kur- tahsisat ayırmıştır. 
sundan istifade edilmesi diişUnUlmilş- Şimdilik yapılan şekle göre her bir 
tür. Bu hususta hazırlanan plana g~ köye yeni öğretmen namzetlerinden 
re bir yıllık tedrisat sonunda kurstan 3 kişi gönderilecektir. Bunlar köyler. 
diploma almağa muvaffak olan genç· de iş prensipleri üzerinde dersler vere
ler köylere gönderilecek ve nüfusu ceklcrdir. 
400 zü geçmiyen hususi köy okulları- Her bir gurubun başında bir seyyar 
na dağıtılacaklardır. Ayrıca köy öğ- baş öğretmen bulunacak, bu baş öğ. 
retmenlerini köylerde daimi surette 
iskan edilmesi de temin edilecektir. retmcnler de kendi gruplarile bilfiil 

kursta çalı31nış olanlardan intihap e-
Dlğer taraftan köy okulu tedrisa- dilecektir. 

tında bilhassa köylUnUn ihtiyaçları 

dikkate alınacağı için Kültür Bakanı 
Ziraat Bakanlığile anlaşarak Eskişe
hirdeki köy öğretmeni kursundan baş. 
ka; Trakyada, Erzincanda, Adanada, 
Diyarbekirde, Erzunıında, Giresun ve· 
ya Samsunda ve F.ge mıntakasmda 

olmak il.zere (12) köy kursu daha aç
mrya karar vermi§tlr. 

Bu kurslarda köy öğretmenlerinin 
bulunduklan mmtakalarm zirai ve ik· 
tisadi p.rtlanna uygun dersler g<Sste
rilecektir. 

ESNAFTA YY ARE ALIYOR 

Esnaf teaekküllerinin bir tayyare 
almağa karar verdiklel'.i yazılmıştı. 
Tayyarenin alınma igi önUmUzdeki bi
rinci teeiine kadar temin edilerek o 
ay icinde Yeşilköyde ad knnma töreni 
yapılacaktır. Tryy'lreye "Esnaf,, adı 
verilecektir. 

Yeni köy öğretmenlerine şimdilik 
ayda 15 lira ücret verilecek, bunlarm 
ikametleri için de köy ihtiyar heyet
leri tarafından birer oda tahsis edile. 
cektir. 

Kurs mUdavlmleri Eskişehirde ge
ne kendileri için iki bUyük bina yap
mışlardır. Yeni öğretmenler 15 mart. 
ta tekrar kursa getirilerek kendllerine 
ilkbaharda köy ve köycülük çalışma
ları hakkında dersler verilecektir. 

Polis Haberleri 

Parayı kim çaldı? 

~ - lrlücerret bir §&hsm bu mesafe
~ bu ınUddette koşmuı cemiyetin 
~r. baKımınaao mıuı ve sosyaı bir 
'alı etı haiz değildir; ancak binlerce 
~ltı •nı bu mesafeyi birbirine çok ya
llıetifaaı~al~la ~oşması nisbt bir kıy
tlıea haizdir. Bır şahsın muayyen bir 
'afeyf herkesten daha az bir za
l'ea· da. koşması demek bu p.hsm hile· 
lci~nin t:rbiyesi, kabiliyeti muayyen 
bitı Selerın hücrelerinin terbiye ve ka. 
'1, ~tine nazaran daha yüksek olma
lal'rb §ahsm hilcre enerjisinin başka
llla. nı hücre enerjilerinden il.stUn ol
btr ~ denıektir. Fakat nihayet bu ferdi 
tı11 arekettır. Bu hareketin cemiye
aı._ '-tbfiJe ilgisi yoktur. Belki olsa 
labfı:nunıi teşvik mahiyetini haiz 0-

111~· Ralbuki sosyetenin sağlığı için 
ta~ l'ek ve cem'i bir çalışma propa. 
hı~t 1 lbımdrr. Asri gaye sosyetenin 
)etışıı kendisinin sağlamlaştmlması, 
~ 'l>o l'fltne8fdir. Onun için memleket. 
tfl'ıld r Veçhesinin ferdi istikametten 
~ltı ed 8osyal bir amaç takip etmesi 

- Cumuriyet hUkQmeti memleket 
:lporuna Plinden geldiği kadar yardım 
etmeği en önde gelen bir vazife olarak 
tellkkl ettiğini muhtelif vesilelerle 
isbat etmiş bulunuyor; fakat inkılap 
adamlanmızm bu ali.kalanna rağmen 
henüz memleket sporu soeyal bir şe
kil alamamıştır. llill ferdi çalı§mala. 
rımız devam etmektedir. 

iLK OKUL OCRETMENLERI HE ----------
Nüi MAAŞ ALAMADILAR 

Şilenin Umranlı köyUnden Musta
fa, Ferdllş adındaki kadınla Beyoğ. 
lunda İspiro'nun meyhanesine gide
rek içmiye başlamı3lar, Mustafa biraz 
sonra cebinde bulunan 60 liranın kay
bolduğunu görmüş ve derhal polise 
mUracaat etmiştir. Mustafa parrunnm 
meyhaneci Nusret ile karısı Tereza 
tarafından çalındığını iddia etmiş, tah 
kikata başlanmıştır. 

ır. 

..... Şu halde? 

~Şu halde cemiyet içine spor ça
'a~1-~ teknik yollarla o kadar iyi 
~ llrnelidir ki bütün fertler bu 
~. ltı~e çalışmadan fayd.alanabils~ 
~ler ve diğer teşekkUller mun
tıı~)) bir el ile disiplin dahilinde 
' 11 en bir tek gayeye tevcih ediJ
~....., ~anılarla çalıştırılmalıdır. 
~ ... ~;-8.§ka bir suale geçelim, dok-
1 ~le 11.e göre spor teşekkilllerinde-

İlkokul öğretmenleri kadro dola· 
yısile henüz belediyeden maaş alama. 
mıglardır. Bu öğretmenlerin maaşları 
6 teşrinisanide verilecektir. 

- Mekteplerdeki spor faaliyP.ti ~da-h•ü•lasa-·ed-e•b•il•ir.im_: _____ _ 

hakkında ne düşUnüyorsunuz? 1 - AlelUınum beden teki.nıUlünü 
- Mektepleıimfmekl hareki terbi- ve olgunluğunu yapan atletik ve spor

ye şayanı memnuniyet bir programla tlf hareketlerin kıymetlenmesi için 
yilrümektedir. Bunun aksıyan taraf- bu hareketlerin bUtUn sosyeteye tc&
lan netice ve sarfedilen enerji bakı- mili l!zrmdır; ferdi çalışmalar ancak 
mmdan ehemmiyetsiz denilecek şekil- umumt muvaffakiyetler için birer 
dedir. ÇünkU mekteplerde bedent faa- münebbihtir. 
liyet hareketi fizlyoloji ve hareki ter- 2 - lyi sporcu yetişmesi için fer
bfye ilminin çfmiği hususiyetler da- din tıbbi tetkikleri gayet iyi yapılma
hflinde seyretmektedir; fazla enerji lıdır. Bu suretle her fert, bedent ya. 
sarfmr ve bunun devamını mucip o- pıhşma göre çalışması icap eden §U· 

lan ağır hareketler bu program için- be tayin edilerek bu kayıtlarla antre
de hemen hemen yok gibidir; iş bu nörlere tevdi edilmelidir. Binaenaleyh 
sahada kalsa Çok iyidir; fakat ayni bu tetkikler için icap eden teşkilatın 
gençlerin mektep hayatı haricinde en kısa bir zamanda yapılması JAzım
muhtelif spor klüplerine mensup ol· dır. 
duklarmı ve burada muhtelif spor 
şekillerile m~l olduklarmı unutma
mak lazımdır. fete en mUhim nokta. 
lardan birisi budur. KIUplerde sporcu 
belki yalnız bir hastalık aramak su
retile tetkik ediliyor. Halbuki bu ta
mamen gavri kAfidir. Sporcunun ant
ropometrik tetkiki ve bu tetkf ke göre 
uzvt kabiliyetlerine göre ayrılması 
ııarttrr. Sözlerimi bilh888a iki nokta-

Bütün bunlardan başka memleket 
spor hareketlerinin bir elden ve prog. 
ramlt, sistemli ve bugünkU ilmi mev
zuat göz önilnde tutularak idare edil
mesindeki fayda da aşikardır. 

Doktorun sözleri burada bitiyor: 
Bay Sırrı Alt{lı'nın ortaya attığı me
se'lc mii1ıim... Sporcular, klüpçüler, 
te§kilat 00.,ında bulunanlar, ne diyor 
sunuz1 

KISA HABERLER 
Alman lktuat nazın doktor Şahtm mem. 

leketimlze gelmesi kat'lleflD.llUr. ŞahUa be.. 
raber ayni hafta içinde Hollanda sanayini 
temsil eden bazı firma mUmeaalllerinin de 
gelmesi beklenmektedir. 

KOLUNDAN Y .ARALADI - KU
çUk Mustafa.paşada oturan lsmail, po. 
lise müracaat ederek Ali adında biri
nin kolundan çakı ile yaraladığını id
dıa etmiş, tahkikata başlanmıştır. 

• Ttlneı tlrkeUnln yapmayı ta.ahhUt ettiği 
yeni hanın lDf&8l geclkutt için b,!.ı ifle ,eh.. 
T1mlzde al&kadar olan ~m! makamlar \'L 

ztyeU ııtrketten aonnaya karar vermiflerdlr. -:==
0
===========::-

• Dahiliye veklleti tefU1 heyeti reisi Tev. ~ÇmİŞ /(Urun/ar 
flk TalAt Ankaradan 19hrimlze gelml§tır. 

• Ankaradan gelen noıu. umum mOdürU 4 Teşrinisani 921 
MUmtaz nutwı tubelerlnl gezmeğe bqla • MARK FİYATININ TENEZZÜLÜ 
DU§tır, Bu tefll§ler sonunda nlltua te,kt • 
ıa.tınm genlıletııeceğl Uınlt edilmektedir. 

• İstanbul nUfus mUdUrU Bay Hilınlnln 

tekaUUUk emri vt!Aycte gelm1gtlr. 
• tııtanbul vtlAyetl ae!erberllk ıubeat mil.. 

dUrlUğllne Dedeli kaymakamı Nevzadm ta. 
yln emri vtlAyete blldlrllml~tlr. 

• Sanayi birliği ikinci reisi Ankaraya git _ 
mlştır. Birlik reisi beraberinde muamele 
vergisi kanununda yapılacak tadll!t dola _ 
yutle birlikte hazırlanan raporu da götür 

mUftllr. 
• Bira flyaUarı üzerinde yapılan bir 

tetkik ttyaUann çok pahalı olduğunu mey. 
dana. çıkarmıgtır. 

Yakmda flyaUarın ucuzlatılması etrafın. 
da mühim kararlar almacağı ıııöylenmekte • 
dlr. 

Varşoooda markın mütemadiyerı 

dilfmesi bilha.!sa toptan yapılan mu
amel.dtı tücoariyede hissolunacak de. 
recede erıfl' fiyatlarının tenezzülünü. 
intaç etmi§tir. Alıcılar fiyatların da. 
ha ziyade düşm&ine intizaren alı§'Ve
ri§ yapmamaktadır. 

• tstanbulda terazi ve ölçU aleUerl yapan 
fabrika ve mUeueseler hariçten terazi ve 
ölçU aletleri ithalinin kendi san'atıarmı aön 
.dUrdUğünden bahisle bunların men'i ithali ' 
için hUkQmete müracaat etmlılerdlr. 

' ırnlerin vazifeleri nedir? 

'l'ı liek· l b ıal'ı ırn bu ielerde hiçbir zaman 1 • • 
ı·1l' tabı~~Ya .. hastalığı tedavi edecek H A L K 1 N D 1 L EKLE R 1 
:lt.ır. $ 

1 nıudavi olarak görülmeme- _ _ 
t ~~etı rrıa nıeşgul olan doktor her- ·.--------.-.--.-.----------------------------.... 
ı,lıt~Olojtnce bir fiziyoloktur. Normal Bır ba{lcı uzum satışının azlı'-ından şikayetçi 
~ &iste Şartlarını iyi anlamak, grup ~ 
r~lc. 8:: hareketlerini iyi tetkik et· Değirmendere bağcılarından okuyucumuz (H. N.) 
~ı~ıı~elt ta 8<.'vkedilecek vücut için dan aldığımız bir mektupta deniliyor ki: 
~11•tıeı }' caıı~nıa programında ferdin 
~~llt di~Pılışını tetkik etmek şarttır. uMemleketimi::de Cumııriyet idaresil.e bera-Oer ortaya 
'""'°rg~r ihtisas şubeleri gibi bir atılan yerli mala rağbet meselesi ha.kik.aten bir çok sa
'1 da k Pk lrıHrı-i.. nldu~ınu ve bu-ı h.al.ard.a çok iyi neticeler 1ıerm~tir. Fak.at bütün 'fY'<>p<I. 

l'etıe ~nd~sine göre kaideleri, hu- gatıdalara rağmen, mesela bir türW yerli ycmiş'lcri -
r' kıtapları ve hatta tefklli-İmi.ıin dahili aahfını tenıtn edemiyoruz. &m bir bağcı-

yım; ve her sabdh kendi bağımdan yetiştirdiğim ü.."ilm • 
lerdcn bir buçuk kilo yerim. FaJuı.t halloa üzüm yeme
sini her nedense lSğretemcdik. Onun için de üzüm sa
tı§& yapamıyor; ve taze üzümlerimizden ba§ka türlü isti. 
fadeye 00., wruyonız. Aoaba 7ı4lkı bol bol üzüm, incir, 
kavun, ve buna mümasil taze meyvalan çok çok yeme
ğe nasıl altŞtırmalıdır ki bu suretle hem kendileri, hem 
de Mı i8ti/ade edeltm.1,, 

- Benim köpeği merak ediyorum. 
- Ne oldu1 
- Bir 8aat t:ar, bir tav§anın ar'loa-

sından gitti. TOV§Gn ge'ldi, kiYpM yo1c. 
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ON SENEYE KADAR 
Anlatan; Vır Guı 

Anası genç ya- ( nun Ur.erine on sene ortadan kaybol
gmda yalnız kal- dum ve bagka bir isim altında yaşa. 

mı§tı. Kocası onu dnn. Çünkü, ismim pek iyi, çıkmamış. 
bırakıp gitmişti. tı. Seninle bir soyadım tqmıak hase
Genç kadın, ek- bile, benim tamimin sana zaran do
mek parasını çıkar kunmasm, terfüne mani olmasın diye 
mak için ige git- senin baban olduğumu ortaya vurma
miş, çalışmış, ço- dım: 

cuğunu büyütm~- "Seni ancak bugiln arıyorum. Çiln-
tü. kil, hapishaneden kaçtım. Fakat, me-

Çocuk çok ça- r.ak etme: Polis beni başka bir isim 
lışkan, çok terbi- altında tanıyor. Senin baban olduğum 
yeli bir genç ola. mUdde~ benden şüphe etmez. 

hallı bir memurdu. 

rak yetişti. Az. za- Ahmet, daha bUyUk bir endişeye 
manda iyi İ§ sa- düşmüştü. Babası, bu vaziyet dahilin
hibi oldu. Otuz ya de, hakikaten, başka bir yere gide
şma geldiği zaman mezdi. Onun muhakkak bu evde yaşa. 
kendisine mUref · ması li.zımdı. Babasının dediği gibi, 
feh bir hayat te- eğer polis onu meydana çıkarmazsa 
min etmigti. Orta eski hayatlanna devam edeceklerdi. 

Evlendi. Kansı gU7.el değildi, fa- Fakat, babasını evine kabul etmi-
kat aon derece namuslu, iyi meziyetli, yecek olursa, ihtiyar adam, artık oğ
bir ev kadını idi. lundan bir şey Umit etmediği için. 

Adam kansına asıl hüviyeti meydana vurabilir ve 
her zaman: kendisile beraber oğlunu da fellkete 

- On seneye ka 
dar bat mümeyYiz 
olacağım, derdi. 

O akşam da, sof 
rada otururlarken 
bu sözil tekrar et
migtl. O sırada ka. 
pı çalındı. 

- Bu saatte bu da kim? 
Karım kapıyı açmağa gitti. Fakat, 

karş11ma çıkan adamı görünce az kal
am kapıyı yUzilne kapıyacaktı. 

Kapıdaki adam sefil kıyafetli biri
li idi. Kadmm kapıyı kapamasma e. 
liyle mani olarak, içeri sokuldu: 

- B. Ahmedi görmek istiyorum, 
dedi. 

.Ahmet de eıuen, kim 8'141 ! cll
ye kapıya doğra ilerlemişti. Sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Beni tanıdın mı? Ben senin ba-

banım ... 
- Siz benim baban mısmız? Ne di

yorsunuz?! .. 
Sefil kıyafetli adam içeri girmiş, 

anlatıyordu: 

- Evet, ben senin babanım. •. Sen 
iki yaşmda iken anneni bıraktım, git
tim. Yaptığım hareket doğru değildi. 
Ne kadar danlaan da hakkm var ... 
Fakat, bugünkü vaziyetime bir bak. 
Yaşamak için de sana muhtacım. 

Ahmet müşkül bir vaziyette kal
mıgtı. Bu adamm yalan söylemediği
ni anlamıetı. Demek ki bu onun ba
bası idi? .Aı&nesinin ona babasından 
bahset~ği olmugtu. Fakat, babasının 
hayatta olduğunu ve bir gtın bulaca
ğını şimdiye kadar hiç dU§ilnmemiş.. 
ti. Şimdi ne olacaktıi Bu adam gerçi 
onun babası idi. Fakat, şimdi aralan
na bir yabancı olarak kanşıyordu ... 

Ahmet bu dU§ilncelerde iken kan
ar, ihtiyar adama: 

- Yemeğe buyunın, dedi. 
Beraber oturdular. Adamm karnı 

çok açmış. Daha yemek getirdiler. 
Ahmedin babası: 

- Ne gftzel yemekler! diye gayet 
bllyUk bir iftahla yiyordu. Sonra llA
ve ediyordu: 

- Şt1ki1r bugtlnlerl gösterene. A
Jllr vaktimde olsun rahat ~eceğim. 

Bu sözlerle, oğlunun evinde yer
leemek niyetinde olduğunu anlatmak 
istiyordu. Bunda hakkı olduğunu da 
amıeder bir vaziyetteydi. 

Ahmet bunu anladı ve babasına a. 
CJkça: 

- Bizimle beraber oturacağmm 
dtltUnOyorsanız aldanıyorınuıuz, dedi. 
Sbe belki para itibarile yardım ede
bilirim. Fakat, bi&lm evde yatıp kal
kamazsınız. Nerde istenenlz orda gi
din oturun. 

İhtiyar adam oğlunun yüzüne eef
kaUe ba1rtJ ve: 

- Kabil değil oğlum, dedi. Ben 
burada kalacağım. Esasen ben senin 
için neler yaptım, bilsen .•. 

- Benim ic;in neler mi yaptınız? 
- Evet. Bunlan söylemek istemez. 

alın ama, mecburum. Anlatayım: Se
Dln memur oJc1ulmıu ~Bu. 

sUrUkliyebilirdi. 

Bu düşüncelerden sonra Ahmet ba. 
basma: 

- Peki, kal, dedi. 
Ondan sonra üç kiti olarak yaşa

dılar. Fakat şimdi o mes'ut ailede da
imi bir endişe havası hükllm sUrme
ğe başladı. Ve Ahmedin: ••on seneye 
kadar baş mllmeyyiz olmak,, ümidi 
ıimdi bir ihtimale bağlı kalmıştı: 

Babasının kim olduğu anlaşılmaz. 
sa. .... 

Sigortalılar • • 
ıçın 

Milli Reasüra11sta açıla" 
büroaa muamele başladı 

İflls eden Türkiye Milli Sigorta 
girketi ile Föniks dö Vien şirketinde 
sigortalı bulunanların evraklari dün
den itibaren Milli Reasi1ransta açılan 
büroda tetkik edilmeğe ve istedikleri 
ıirkete vaziyetlerinin olduğu gibi dev
rine bqlanmıetır. 

Büroda muavinlerden Bay Malik 
bu işle meşgul bulunmaktadır. 

Müracaat edenler için hazırlanan 
formUI şudur: 

1 - TUrkiye Milliye sigortalı olan
lar 24.10.937 tarihine kadar ve Fönik
se sigortalı olanlar 12.1.937 tarihine 
kadar §ahsan veya taahhUtlU mektup 
la müracaat edeceklerdir. 

2 - lfüracaatlar iflas eden şirket
lerden alman ve htlkllmleri mer'i si
gorta poliçelerile bu sigortalara mU
teferri Ryilname, evrak ve verdikleri 
son taksit prim makbuzlan ile bera. 
her yapılacaktır. 

3 - Hangi sigorta şirketine devam 
edeceklerini bildireceklerdir. 

4 - Sigortalılar Föniks ve Milli 
nln iflas ettikleri tarih olan 
1 nisan 1936 tarihine kadar priınleri 
ödemiş bulunmalan lhım geldiğin
den bu primlere tekabUl eden meblağ 
Milli Reasürans girketi tarafından de
vir alan şirkete ödenecektir. 

5 - Sigortalan başka şirketlere 
devredilenlerin iki sene zarf ınd.a istik 
raz ve iştira haklan olmıyacaktır. 
Yalnız .bu mUddet içinde ölUm halinde 
şirketin taahhUdil baki olacak, mu
kavelenin diğer şartlan da hiç bir 
surette değişmiyecektir. 

Sigortalılar 8 nisan 1936 dan aon
raki bUtUn tedfyatı yeni 'kaydedildik
leri ıirkete yapacaklardır. 

İflls eden sigorta ıirketlerine ha
yat sigortam yapılm11 olanlann ye. 
~i'ınu 2500 kadar tahmin edlJmekte
d ir. 

Ekmek fil}atı 
lstM&bul Be'lediy~: 

tkinciteşrinin dördtlnctl Çarşamba 
gününden itihFen birinci nevi ekmek 
dokuz kurut otuz para, ikinci nnt 
ekmek dokuz kuruı, francala on dört 
buçuk turuttur~ 

ispanya güzeli Av- Aaır Cezada iki karar 
rupa kraliçesi oldu K 

_ Avrupanın bir çok memleketlerin. arısını öldüren pOli 
Ihsan on iki buçuk sen 
ağır hapse mahkôm old 

den giizellfk kraliçesi seçllenler bu 
sene Tunusta toplandılar ve araların 
dan biri "Avrupa kraliçesi,, seçildi. 

Bir kadın da ev kundaklamakta 
mahkum edildi 

Bu sene bu unvanı alan İspanyol 
güzelidir. İspanyol güzelinden son. 
ra en çok rey alanların başında Rus 
ve Macar güzelleri gelmektedir. 

laLKEMiZDE\ 

Edirne su ••tında 
kaldı 

Eski karısı Sadiyeyi 701 &itinde 
öldürmekten suçlu eski polis llıaaaıtt 
muhakemesi dön bitmiş, latanbal a. 
jır ceza hakyeri saat on sekiz bapk. 
ta kararını teblii etml§tlr. 

Daha effel, Adli Tıp işleri m8dflr. 
lüğil mtlphedehanesinden plen bir 
tezkere okanmuıtur. Bu tezkerede, 
suçlu ihsanın teheyy8ç hali zail ol. 
doğundan bahsediliyordu. 

Suçlunun avukatı Naci LOtfl, ge. 
len bu cevaba ve' daha evvelki bazı 
raporlara işaretle, müekkillnln ile. 
denberl zaman uman buhranlar ıe 
çlrdliinln anlaşıldığını aiylemiş n 
cezaya milessir bulunduğundan bu. 
nun derecesinin tayini için işin Adli 
Tıp mecllalne havalesini istemiştir. 

Müddeiumumi Kltlf Kumral, dM. 
Edirne, (Özel) - 28 n 29 ilkteşrin yada mevcut evrakın ve şimdi okunan 

günlerinde fasılalı surette yağan yağ. bu cevabın vaziyeti klfl derecede ay. 
murlar, 30/31 gecesi büsbütün şiddet. dınlattığını ileri sürerek, havaleye 
letini arttırmış ve Trakyanın bir çok lüzum görmemiştir. Hakyeri heyeti 
taraflarında olduğu gibi Edlrnenin de, işin AdH Tıp meclürine ıCSnderlt. 
bir iki mıntakasını da su altında bı. mesine Ulıum olmadığı yolunda ka. 
rakmıştrr. Fasılasız yağmurlar yü. rar vermiştir. 
ıünden senede bir iki defa taşmağı Bundan sonra, evvelce sözle mü. 
itiyat edinmiş olan Arda ile Meriç ne. dafaasını yapan vekilin yazı ile mil 
birleri bu defa da tabii seviyelerin. dafaası alınarak dosyaya konulmu~ 
den üc;er metre irtifaa yükselmişlel'. Suçlu İhsana ne diyeceği sorulmuş. 
altr saat süren taşkınlıklarile Edir. o, kendisinin mUşahedehanede kati 
ne - Karaağaç caddesini su altında bir fikir edinilebilecek şekilde ciddi 
bıraktıkları gibi şehir istasyonu ile bir müşahedeye tabi tatulmad1jını, 
Karaağaç toprağı arasındaki demir. halbuki zaman zaman buhranlar ge. 
yolunu tahrip etmişlerdir. çiren bir hasta olduiunu ortaya at. 

Tafkın neJılrleJ ~uaunla da .li ı. nı11- 'HaıtA. polisken sil .... mm alın . 
mıy~rak l{a~9Qv&Ue l\ırkkavak bak. masrna lüzum görülmüştür. Bu yifz. 
çelitlni, Demlrtq, ve Bosnakiy ova. den; timdi burada da, benim o hat!. 
larını istila ettikleri gibi Tunca nehri mi bir bilen vardır!,, Demiş, parma. 
de nümune çiftliğinin bulunduğu sa. ğı uzatmış, o sırada muhakemeyi din. 

liyenlerden İbrahim isminde bir uh, 
hayı, Sarayiçi bölgesini ve yeni ima. şahit olarak göstermiştir. 
ret semtinin bir kısmını kaplamıştır. Reis Refik, aza Kemal ve Sakıp, 

Bahçelere ekilen tohumlarla tar. bir müddet müzakereyi mUteakfp, 
lalardaki kıtlık mahsulatın mühim kararı ortaya ko)"1Duşlardır. 
bir kısmı ve harmanlanndan benü.t Eski polis İhsanın, boşadıtı kan. 
kaldırılamamış olan zahire ve hubu. sı Sadiyeyi tekrar niklhlamak istedi. 
bat ile mühim miktarda süpürse mah. fi, Sudiyenln ince buna rası blup 
sulti su altında kalmıştır. sonra bundan vaz geçtiii n bu vaz 

geçişten teheyyüce kapalan 
kadını yolda karşılqınca taban 
öldürdüiü şeklinde sabit gö 
suçtan dolayı suçluya ceza kaa 
nun 448 inci maddesine göre Oll 
yıl ağır hapis cezası tayin edilıa 
Fakat kadının, tekrar nlklhlan 
önce rası olup sonradan bunda• 
geçişi ve suçlunun bundan tehe 
kapıbıı, cezayı biraz azaltıcı 
sayılmış, on bet yıl mahkG 
müddeti on iki buçuk yıla indiril 
tir. Aynca feri cezalar da yerin 
tfrllecektf r. 

ErJ kundaklamaktan 
Genç bir kadının kasten yangı• 

karmaktan ve yangın çıkarmağa 
ranmaktan yapı1an muhakemesi 
tanbul ağırceza hakyerinde dU• 
ticelenmiş, saat on sekizde karar 
dirilmiştir. 

Kararda, muhakeme olunan 
Jiyenin Fındıklıda Osmançavuş 

halla.inde Alçakdam aokaiında 
dayetle Bekirin evleri arasına 
mış çıra sokarak yangın çıkard 
evin yanmasına sebep olduğu ve 
ticenin evini kundaklarken bekçi 
f at tarafından görtllUp yakala 
tesbit edilmlt ve suçun usulü 
sinde sabit olduğu netice.41ine 
mıştır. Bet yıl atır hapis karart 
rilmiş, mllşahede ile akli maUl 
anlaşıldığından bu ceza müddeti 
ldz aya indirUmiftir. Başka bir 
48'1 taMff •beM dolarwallrd~ 
nın üçte biri eksiltilerek, müddeti' 
ay on dn olmuştur. Yangın (1 

mağa teşebbüs işinden de Uç yıl 
ay iki ıün ceza kesilerek, bunda• 
eksiltme yapılmış. her iki mese 
&ıoptan ... .,_ --•hULıa ..... ay, on 
olarak belirtilmiştir. 1700 kurut 
hakeme murafı da kendisinden 
naeaktır. 

Mevkuf olarak muhakeme o 
Nesliye. on on beş dn sonra 
detfnl bltlrmlt bulunacak, set 
brrakılacaktıP. 

Vakadan haberdar olan Valf Os. --------------------------__.".'"il 
man Şahin baş ile Umumi Miif ettişllk 
icap eden korunma tedbirleri almış. 
lar ve bu mıntakalann her yanını 
gizden geçirmişlerdir. insanca ve 
hayvanca zayiat olmadığı gibi diln 
gece saat yirmi döretten itibaren su. 
lar da inmeğe başlamıştır. 

M. Behçet Perim 

[ Yeni ne,rly•t ] 

ispanyada neler oluyor? 
Hasan Ali tarafından yazılan bu 

eser, bugünkü ispanyanın umumi va. 
ziyetini, sosyal inkişaf şartlannı. 
karş•hkh çarpışan kuvvetleri anlat. 
maktadır. Tavsi)·e ederiz. 

Yeni TUrk 
Eminönü Halke\·i tarafından her 

ay çıkarılmakta olan Yeni TUrk'ün 
47 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: 
lskender Fahrettfn Sertelli, Zlyaet. 
tin Fahri, Salih Münir Çor_lu, Agah 
Sırrı Levend, Naci Kum, Sabri Esat 

Ander, Nihat Sırrı, Kazım SeYin~ 
Altınçai, N. Sefa Coşkun, Şerit 

Hulusi gibi tanınmış imzaların yav. 
lan vardır. 

Gençlerle münevverleri allkadar e. 
den yazıları toplamış bulunan bu 
mecmuayı okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Çöp · istasyonları 
• • 
ıçın yer aranıyor 

Mecidiye köyünden Klhtaneye ka
dar yapılmakta olan çöp yolunun bil
tün inşaatı bugün bitecektir. 

ISTANBUL 
Şehir Ti11atros 
Tepebaıı Dram 

Kı11m 
Bu akp.m saat 

20,30 da 
AY AIC 7' A"JCJJI 1 

ARASINDA Belediye bundan bqka tehir için
de çöp istasyonlan da yaptırmakta
dır. Bu istasyonlann bir kısmı mu- Franıa Ti,.trosu 
vakkat, diğer kısmı daimtdir. Operet Kssmı 

Muvakkat çöp istaayonlan iki kat- BugUn 1&&t H de Çocuk Tı 
tan ibaret olacak, çöpler Uatte topla- FATMACIK ve &keam aaat 20 
nacak ve alttan kamyona verllecek- MASKARA 

tir. MAKSIM TlYATROSUNO• 
Temizlik direktörlUğü bu çöp istas-

yonlannın yerini Fatih Zeyrek yoku- BilyUk Türk nıtıs
ıunda yapmak istemi§ fakat Fatih yoniati ve Many& 
kaymp.kamlığı tarafından belediyeye tizmacısı 
yapılan müracaata çöp iatuyonunun Pr. Zati Sungur 
burada yapılmasının uygun olmıyaca-
ğı b·1dir·ım· t• V · t t tk"k ed"l Her gtln fevkall.ı . ı ış ır. azıye e ı ı - de bir programlt 
mektedır. te ili . ma erıne at: . 

Daimi çöp istasyonlanna gelince vam ediyor. 
bunlar eehirden mUınldln olduğu ka- Geceleri saat 21 de snare. 
dar uzak; koku ve sineklerin gelmiye. tesi, pazar 17 de matine • 
cefl bir yerde yapılacaktır. 

KOÇOK SAN' An.AR KONGRE • 
SiNE GiDECEK MURAHHASLAR 

Ticaret odası idare heyeti diln to~ 
lanarak Ankarada &ÇJlacak olan kü
çük san'atlar kongresine gönderilecek 
murahhaslan seçınietir. Kongreye on 

Beledlye mulwıebeciai Ba1 
Çatalca ka ıasma ait tdarel JI 
hesaplarını intaç etmek u.ere 
p.m. Çatalcaya litmittir• 

bet kilçUk san'at erbabmm göncteriI- Hamallar cemiyeti idare 
28 inci sayısı zengin miindericatla meslne karar verilmit olmHJNl nğ- çimi bugl1n yapllacakbr. 

çıkmıştır. 5' sayıf a ilivestle beraber dün ancak aekı- kı-ı ı eb imi men 15 .. 1eÇ 1 l ... RBZALB'l' ÇllCABJIAIC 
15 kurup satılan meemua iktisadi, tir. Oda, önümüzdeki glinler içinde Cemal admda biri Beyolluıı4a 
zirai bir çok yazılar ve reaimlerle bir toplantı daha ya.pe.rat )ildi murah- me,hane1inde rezalet çilranDll!ll! 
aflalildilr. J hu daha aeçecektlr_ • cliğiDdm pbJ•ı•p, 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Bir babnda 
Dört çocuk:. doğaran ana 

ıimdi anutulmuı, 
fakat •emnun 

Bqtin lnrf lterede mütevazi bir 
evde Od çocatfle beraber Be88izee bfr 
kadın yaşıyor ki, bundan tam bir se. 
ne evvel btttiln İngiliz gazetelerinin 
birinci sayıfuını iKal ediyordu. 

Bu kadın, bir batmda dirt çocul\ 
dofaran me,hur ana idi. Hamesvort 
isimli bu kadının dört çocapndan 
ikisi ölmti1H de difer ikisi Alfred ve 
Vildor tam bir sıhhatle yapmakta. 
dırlar. 

Bayan Hamesvort, dördfizlerfn a. 
nut clur olmaz, evini gazeteciler dol. 
darmUf, sinemacılar basmıştı. Ço. 
euklann ve anasının bir kilçük filmt 
nl çekebilmek, sesini olsun ltltebll. 
mek için can atıyorlardı. 

Hastahaneler bu çocuklara beda. 
va bskmağa talip oldu. Bir çok yer. 
]erden hediyeler, mektuplar yaı}dr. 

HattA onların deJAletile reklim yap. 
matı bile düşünen açık gözler bulun. 
du. 

Fakat nihayet bu, hlrriyetfn, baş 
dinçlitinin elden gitmesi idi. Şimdi 

ise, sanki hiç çocuk doğurmamıı gf. 

bl sahneden çekilmiş, kendi halinde 
yaf1yor. Llkln, bilseniz bu vaziyetin. 
den ne kadar memnundur ı 

Kendisile görüşen bir gazeteciye: 
'Çocuklarım bana kaldı... Hiç biri. 

mlzl rahat brrakmıyan şöhretimi kav. 
"ettftfmden ula mtıteealr değiDm.., 
Demiştir. 

Bir damla yurtta§ kanını, bir ha • 
zineden üstün tutacak günlerdeyiz. 
"'Kaza., denilen dikkatsizliklere har
canacak canunız yoktur. ..Düstur,, 
lanmıza kablan her yeni yuacla bu 
diifünüıün izi, bu değer hükümleri
nin damgası okunuyor. Devlet. en 
ıaaız bir köyün çatm albnclaki b • 
ranlığı dqerek, oraya aağhğm qığı • 
nı. adaletin gücünü, inaanbim hak • 
kmı ulafbmıağa çalqıyor. 

Hiç bir çağda Türk, bu kadar in • 
ce düıünülmemiı. onun varhğma 

böyle yüksek bir paha biçilmemİftir. 
Fakat bütün bu üate titreyİf. ne 

yazık, ki arada aırada acıklı haller • 
den bm kurtaramıyor. Dikkat edi • 
lirae, 111 acı gerçek ortaya çıkar~ Biz. 

Anıerikada 
Seçim eğlenceleri 

devam ediyor 
Halk gece sabaha kadar meşhur 
oyuncuların danslarını seyretmekle 

vakit geçiriyorlar 
Din Amerikada Cumhur reisi se.. 

çimlerine baılandı. Evvelce de yaz. 
dıtımız ıibi, Amerikada seçim pro. 
papndalan ekseriya büyük bir et. 
lence teklini alır: 

Cumhur relai ve ona rakip olan 
namzetler, kendilerine halkın dik. 
katini çekmek veya kendilerini halka 
sevdirmek için türlfl usullere mflra. 
saat ederler. Meseli B. Rooseveltbı 
bir ökUz arabasında kiyleri dolaıtıtı 
kızıl derill1erln memleketlerine gittL 
ti olar. 

Bundan başka halk arasında da se. 
çim meselesi eflenceli bir hadiae tef. 
kil eder. 

O ıtnlerde barlarda, kahvelerde, 
bfltün toplantı yerlerinde bahsedilen, 
her teYden evvel Cumhur reisi mese. 
lesidir. Hatt& kimin Cumhur refri 
olaeaflna dair bahis tutuşurlar. 

BARLARDA, STADYOMLARDA ... 

Amerikada bu seneki seçimlerden 
evvel yapılan propagandalan ıiren. 
ler anlatıyorlar: 

Nevyork sokaklanncla şimdiki Cam. 
har reisi Rooseveltin yirmi misli bil. 
ytltllmtlt reeimleri utlmıftır. Ro. 
osevelte rakip olan Cumhuriyet par. 
tisi namzedi Landon taraftarlan da 
kendi Jfderlerinfn bll1't8l•tlt resim. 
lerlaf tapyarak nflmayff yapmakta. 
dır. 

Sorarsınız: 

- JJer~e .. dlyer1ar1 Bir t.epİan. 
tıya mı? 

Amerikalı arkadqmız cevap verir: 
- Toplantıya, fakat bir toplanh. j 

ya defll, bir iki yUz top1anhya. I 
Nevyorkun Baffalo stadyoma ek. 

seriya en bfiyük boks maçlanna sah. 
ne olan bir yerdir. Otuz kırk bin kf. 
il alan bu stadyomda, setim propa. 
gandalan esnasında, halk toplanır. 
Bir yandan caz çalarken, bir yandan 
nutuklar söylenir. Caz ve halkın a. 

yakları 'Hurra?" Jara tempo tatar. 
Baffalo stadyomunda toplananlar 

J4,ndon taraftarları ise, demokratlar. 
yani Roosevelt taraftarları akp• 
NevyorkllJ\ en biiytik banm tutarlar 
ve gece sabaha kadar eJI mepar 4. 
yunculann numaralarlle vakit .._ 

rfrler. Bu arada partileri Jehlntle 
propagandalar yaparlar, nat1ılda 

söylerler. 

Denebilir ki Amerikada ~im pro. 
papnduı sıralanncla btltilıl tltenee. 
ler bana huredflfr. &rlarda, staL 
yomlarcla partiler tarafından topıa-. 
tılar tertip edilirken klüplerde de ef. 
Jenceler yapılır. 

"AMERiKA iHTiLALi KIZLARI. 

lerindendir. Bu blrliiin azalan 
isimlerinden başka, bir isim taflrl&r. 
Bu isimler daima cesaret ve kalır&. 
manbk gösteren adlardır. 

•Amerika fhtillli kızları,, nın 
lanhiı çok heyecanlı olar. :ka 
lantıda bir çok kızlar siz alırlar 
muhtelif meseleleri mtlnahfa e4•. 
ler. 

Kadınlann seçim propqandala 
na karışmalan, bilhassa Vqlns 
çok kuvvetlidir. Burada Reose.eltf 
aleyhtarı olan kadınlann baflll 
kendi kızı bulunuyor. Mlsten 
Roosevelt Longvarth çok okumuı 
kadındır. Babası Pariste Ame•"'1r,.1111; 
sefiri iken tahsilini orada ya,.. 
Roosevelt Cumhur reisi olduktan 
ra Amerikaya dönerek evlenmlttlr. 

Amerikan siyaset ve idare haya 
da kadınlann rolU çok bliytlldl~ 

Devletin bir çok mUeaseseleri 
yjikşek mevkileri kadmlar lllJ&I 
mektedir. Devlet hazinesini idare 
den bir kadındır. Gene bir kad111 
cuk terbiyesi naztrı mevkifndedir. 

Amerikada kadının devlet işle 
de erkekten daha fazla muvaffak 
dufu söylenmektedir. Buna sebep 
1arak da şu gösteriliyor: 

Kadın, erkekten daha fazla 
bularak kültiirünU llerletebfhnlt 
mesleğinde daha büyük ihtfsu 
olmuştur. 

Amerika kadınlan, meml 
siyasetinde de bii;rlk bir rol o 
maktadır. Roosevelti n iktisat 
basındaki pllnlanna karp en 
mileadele eden kadınlar olmuş ,.. 
siyasetin defitUrilmesine 7ardm 
alflerdlrıı 



Şark Ekspresindf!lci Su da asında ba
şarılan bir safha 

Franko kuvvetleri 
Madrit kapılarında C:INATIT (t1.,,.,. 1 ... ) 

Deı-G wldl Ali ç.,ı 
1 
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rihirlikte ...... .-. ••• ceiiw ... San Sebastiende Facistterle kralcılar 
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ıendireaık o1u • ... ,.....mitle - arasında ..-sarpıımalar oldu ·ralay'ın pipo teli cinayet odasında 
bulunan telin aynıydı m ... ,........ ~ 

Bapeldlimbin bu nutku ile beraber Part9, a (A.A.) - JlllhteUt ı.--, JllW" XaTJer de ~ 

... 
Niçin ıeldiklerinin ona da Puaro an

Miralay hiç bir itirazda bulunma· 

- itte, eledi, Uri bavulum var ıurada. 
.,.nmm dller kıamı vapurla ıeli • 

BawJmm anııma11 6ç dakika bile 
......... Pllaro bir demet pipo ....... -
Jmek lsla Jmllemlan tel bulmuttu- Bu

adıalaya ~rek: 

- Dalma bu marka tellerden .t kul
JIDD ..... 1 dedL 

- Jllmldln oldufu kadar. Her yer • 
IMllmak kabil olmuyor. 

r:"" Yal 
• pipo telleri Puaıo'nun. Ra_sed'n 

._ .. Wclutu telin ayal kU. 
..,._.. plalıca doktor Konatan -
•• bu dbeti Puaro'ya hatırlattı. 
Pauoı 

- 8"t ama. dedl. Katilin bu adam 
••• pek tnemmem 
...,_ maki kOlllpiPhlNHMla 

...... Drqomirol buhmu,ordu. Ka • 
wrdalar, Dıtiyar bdm, b1m le • 

a 
- Clldal dedl. 
U. ... 16 Bak bltlıdı n u late

'81.eriıDI anlattı. Premn: 
- Pek tıa, dedi. Bavullanmm anah· 
.. hkmetçlmdedlr. Çalırahm rel -

laem ue yardım da eder.· 
Paaro IOl'du: 

- Anahtarlarmm hep hllmetçlnke 
ftllaibdd _..._ 

- Gece 1UWt bir aGmrlk muaye • 
..... ne ,.puamu? 

- ltondükt6r gider, hbmetçlmdell a-

~~~ı bU··-•""-·•.-.. 

var? 
- ilse 18y1edim ya, ben yanıma em

tttlllm insanları a1mm yahm. 
Bnt, cBse1 bir hlsmetp Jm a1 • 

tıııaanı1a nam11alu ve ballt bir kadm 
iyidir. 

Pren1e1 Dragomirofun seki ile par
e1,..ıa thJeri Paaro'mm ytlzUne 
Ul1ID 1ıütr. 

- Ne demek istiyonnuuıs, M&yi 
? 
Jir le,' deQlek iatemiyorum, Ba -
Hiç bir llY demek lltemiyorum • 

..... Yok, yokl 18ılerfnbde bir mana 
, Demek iatlyonunus ld yenımda pk 
, .. hbmetçl Jm bulunmalı idi; de
mi? 

ö,le olsaydı daha tabi! ı&'Ullr 
ODdn. 

a.wllanmdald euayı gisden ı• 
lstemiyonuıım demek r 

Arbclaı bakıyor ifte. Zaten uauJ
oldulu için yapryorus. 

... 8ahf mil 
BYet, bilha• lizin için. Sisden 

e edecek c1eğilis ya. • 

'İ'ablt. Bununla beraber, ben Son-

dUrUnceye adat c1ö91Delerlni emreder
dim, aonra lqinl ç6plille attınrdtm. 
Bizim çocu.klufummda Ruıyada lyle 
yaparlardı. 

galeri metbıJinin l1d tarafmdakl p!lk • ,al ........_ PwWt pim - aftllılrl onıat mmmmlyetle 
lan 8rten bayraklar açılmıt Ye buradan maltma.ta sen,Gemnl l'n-nko'ım leiıu' ı.,u eden~ 
Ankarayı içme ıuyu ıevkeden daireye kuvvetlsl muvaffalıı,etle ilerlejltlı. ll9p bir gruba turrua etaılalll'dl 
sldDerek bu lmmm açılmaaı yapdmıf- ıine cl8ıı de devam etmlfleı'clr. Oil• ı KadlatJer, blıcWerbll bıça1darile 
tır. den ...... bu k1m9t1er KadriU. ka- dafaa etmJt]erdir. Zabıta, ptk llG Puaro bUtiin bunları bir tek kelime 

taylemeden dikkatle dlnliyordu. 
Birdenbire prenaet bapm ona smz... 

di: 

Bapeldl tamet tnana bu kısmı da pdarma ftnDll 1*lanmalRa ıcm.. d•bılede buhmmue w J'V"emrt'I 
blsnt açmıılar •e .. bunu yapanlar 1U Bu mada nuyoull9t baft ftJola,, ll4IDlli hutahuleJe lraldJnmlbr • 

- Konuf1DUYOr sunu, 118176 Pu -
ıro1 dedi. Ne 41thOyonunus1 

pbt ulz olaunlar,. diyerek kordellJI n tebrla _....... dnwb 111'1111r 8111 Sebutlln ahall•I, mn111arı1ım 
keamiıtir. ~. W dlvarlanla aal- illa ....,.npmuıu-. 80.000 

Puaro d8adtl, kadmm ,adile cep .. 
heden büarak: 

FIUTRE iSTASYONUNUN lan bir.,......_~ wıo- 20.000 e tnmtptr. ~ Uoul 
AÇILIŞI nallet..Jerla leluin. 1* Jr14: klGmetN altJet, t&mamf71e cl8'DlUI ve 

Çubuk blrajmclald bu merulmden ötemnde bulunduklarmı itiraf etmek- lef&let lcln4e ır.ım,.m. 
- J>tltlndlfilm ıu. Bayaa. dedi: 

Slsde kol lnınetlnden siyade irade ku .. 
Yeti ftt'. 

eonra da Ankara nraat enatitilleri ya • ~ anda lalktmette ı.. Aelltlk- POB'l'BICIZ U•ANLABI l!ON'r 
mndaki filltre iltuycınunwı açı1lt mı • lUder W!!!ı!lm::t:.. Bl_.baaru T _._ •DILBClllt. •iP 

Prenaeı, gözlerini hafif kollarma il-
raaimi yapılmııtu. .,_. ar-· -•v 

Burada, nafta Yekaleti milatepn A- Kılllıllero naifMIDde bJm11, mark· Laadra, 3 (A..A.) - Tal 
di. Sonra: 

- BYet. dedi, sayılım ben. Bilmem 
ıevlnllecek bir ıey mi bu? 

rif Baytın bqvekil tamet lnönil'ne hl _ Biat ve anaqiat blrllklerin1n dört Aza.. mUdabale komltelll Portekla llmaııılal'l 
taben ''Bir ıene evvel temeliııl atmakla 81 bakan tayin edllmletfr. nm kontroltt haklnndald ~t 

M6ayö BuJı:: araıtırmaıannı bltlrmfa
tl. 

pref verdiiinU bu mUeueaeyi bizzat IDAJI ICA1UBLAIU liffnl mtlnak•la etmJt fakat bU 
Lt- da 1..ı-1 f .. u_ı_ dl IUlta hiç bir neticeye vardam.amı_. 

açın&IUil WA ere '°re Vtr~., .,... Parla 3 (A.A.) 't---•-A•t..loGQ.. 
rek bpmm anahtarlannı Yermit •e Bq ' - --ı-a-.7-.· Aa1arm bu projeye umuı:m,etle 

- TqekJı::iir ederli, Bayan. ltüatma 
ettik, lnllUra bômaym. 

vekil kurdellyı keserek kapıyı bbat adalajan& halk mahkemeel dlln yeni- hllt olduklan &lllqılnuftır. 
açmqlardır. Jl'ilitre htuyonunun btıtiln dm on bet Jdtlyl idama mahk6m et. 71UNBIZ VB SOVYBT BILAB 

- Bltalfutullah. Vulfenls lcüı bu
na mecburd1111u. 

Puaro da aynca tqekkfk ederek. hep 
beraber premnin kompartmwımdan 
çıktdar. 

Bundan aonraki ild kompartmwım 
da kapıu kapalı idi. 1181y8 Bulı:: 

- Ne yapac:aiız timdi l dedi. Bu kom 
partımanlar Macar kontu De bnmun. 
Pauportlan da reaml pauport. Bawl
lan her tUrHl sOmrUk muayenealnden 
muaftır. 

Puaro: 

tetlaatmı ayn ıyn ıasden geçiren bq- mlltfı'. BWdlm derhal mtu edllmif. 
vekil muhtelif mneleler &serinde ali • tir. 
kadar milhenctillerin Yerdilderi iAhati 
bUyWc bir dikkatle takip bu)'Ul'IDllllar • 
dır. 

BuaDn blribiri ardmca ._ bu Ud 
bUyilk eserle .bbra tehrl ubhl ve bol 
ıuya kaWflD'lt• Anküa clftr tlftllleri 
de bu eserleri tlllWD1ıyan bir 11n ka • 
nal ve bentlerden mtltetekkll bir au 
mansumetl uyeelnde ıenlt topraldumı 
ıg1•mak imJranmı elde etm1f bulunmak
tadırlar. 

•ADBl'l' BOllBABDlllAN 
BDILIYOB 

Kadrlt, Ş (A.A.) - NuyonaJW 
tayyareler 11.adrithı elit mahallelerini 
Ye Valencu k3prUdııtı llç kere bom.
bardmwı etmftlerdlr. lHr ınafuaıım 
&ıUDde duran ~ptan t1ç çocuk m. 
mtlf ve dller bir ı:İıalıalde on beı kiti 
)'&1'&laDJIUlbr • • 

fl•ALDBN ODVBA 

- YaJ*lpd arattırma sGmrllk •· • • • Ulbon, 8 (A.A.)) - lleJamanlrden 
rattamall delil ki. Bir ciaaJet h411m· Ankara, 1 (Telefoala) - kmlt ki. pim b&berleıe ı&"e. lladrWn flma.. 
daJd tahkikatta herkeı ayni ıeldlde mu- lıt fa~ apl .. tirat. Bape. llnde bulunan 11AQODA118t ordUIWll 
amele -~~- .... -~ ·-·-- .....__j..._ .... _ .. - - ~ -11-•-· _,, .... Afthı ner 

"Otrii tlf.J'i. fi'fıis, ~ôiılü tiiztr · ..,. ~ ~..... Iemeif ~·~S-ır~~ ~- ~ . 
-·-·'--- deki cwa sbl uaHt u ,...11.r •.: D8§ilLllUw .. 
......._.I"'• c61dıro Bla ~ JıtUrtaet Wbll ... 

- Sen hiç merak etme. Ben her ifiı------------ btlcumun 'baflandıfına kat1 bir .,.. 
yolunda ıdare ec1er1m. z.nnec1eraem on- Dr. Hafız Cemal ret oıara11: teımı edilmektedir. 
1ar da Prenste Draıomlrof kadar bize l' A;tlB'l'UBLB ICBALOILAB 
neaket ıaıterirler. ınmu• m•• ' ÇABPlflYOB 

Puaro, arkadıpnm lüırch llSyleme - Daltlli~ • ......., 'D-- 8 (A.A.) _ Bavu ajan-
llne bırakmadı, kapıyı vurdu. ,,_,,v...-, 

_ Buynm r Puardan b9(Jr& gtlnlel'cle (2 dm 1) • m\llılblrinden: 
Kont. kapmm ~ oturmuı, P· 1& kadar latanbu1 Diftll10lu (lCN) ,. Suı 8e1lutlende h.rlletlerle fqi8t 

nte okuyordu. Kaiıa da yatap usan- Dl numaralı h111U91 kabl_..,. Jlalt&. ler arumda mllthlt albedeler oımur-
ımi. uykadua yum bir ftZi)'ette idi. lara bakar. tur. J'aeWler, pçenlerde Telat etmlt 

Puro kontu 1el&mkyarak: Salı, cumarteel 1&bah (9 1/2 • 12) olan Don Carlomn ofla olup t.puı,a 

Talavera, 3 (A.A.) - Bur 
devletler lapanyol komtlD.iatlerllle 
tıklan yardunı mevsuu babMdeu 
bay Yape, cephenin kumandall 
tmda bulunan mmtahm11Ja Wr 
J'ramm mitralyösleri, Sovyet 
n, Keblka ve Çek~vakyada ya 
DiJf tllfet ve cephane igtiDam edil 
nl 16ylemlftlr. 

BLUJI ALffHIN• NllŞBIY A'l' 

Paril, 3 tA.A.) - Banelon 
İspanyol anaqiat federuyonunun 
yo Jatuyonu tarafmdan 1l'ranlJs 
kftmetine kal'l1 yaptıfı mütemadi 
onmJan kayc!ecleıı Echo de Paria 
~ki-: 

"Bu iatuyon 48 eaatten'beri 
Blumun p.hmnı hedef ittihaz 
marblst lapan)'Ol devlethıln, Jmı 
nl tanzim eWkten aonra, l'ranla 
daha yaJnitdan 1DefrUI olacafmt 
1t l!ltffiliftl M@bi memtefitlii'de 
tm aldıfı zencin malikanelere k 
bile vakit bulUmpcatım ll&yl 
teıflr. ProletarJanm hiddeti h 
den evvel Blumun phmna +-llll!l!d 
ecleceltlr. Bluin memleketine w 
larma h1yanet etmiftlr. Ce•emı 
DiMi lbmııdır. • - Affeclenlnia, eledi. Tahkkiat icabı aaatlerl hakiki fukaraya mahauatur. tahtına veruet iddlıamda bulma 

=:~?J;S; :E-~E:.::: c-::--u-m--u-r_i_y-.,...e~t--B--a-... y-r_a __ m ___ ı_m __ ı~ 
bu muayneye tabi tutulmıyacalıiuzı ------------
ICSyledL Fıkat blr kere mUtacaat ettik. t1dUGt VeWletı ..... Vmunı M em 1 ek etin her köşesinde 
Efer ltiru edenenla bir diyecefimlz Madilr~: • 

yo~tblran d~u.s ..... , • ı:::.o.ır~ ...:=:-:; millet beraberliQile kullandı 
- Teıeklrilr ederim, dedL Fakat be- Bahoedero köyUnde ılmalen: Yarımca AAkare, 3 (A.A..) -Memleketin beri urlu bir~ llep bir nada 

nl ldmaeden ayırdetmenbi iltemem. ö- tepeden bqbyarak Bahçedm\ köyll kete ve bucalından merkue ıelen n DUftlr. 
teld yolculann ,wderlnl nalll muaye _ camUne hattı mUstaldm, Şarbn ! Bah aayıaı tahminlerin pek çok fnldnde o • 13 Uncfl caiauriyet JddlaUmCl, 
neden ıeslrdinUae bilfmldJere de ba • oectere köytl aamilndeD Kmttepe,. lan telcraf ve haberlerin verdiji intiba- rar edelim ki. tam bir millet ba,Yıal~ 
km. hattı mbtaldm, Cenuben: Km1tepe- la Us bayram ıUaUnOn ma.t.na hava • lllUft millete mal olan bir lıayraaa 

Soma Jramma d&ıdi: den Koca Gök tepeye hattı mu.tüim, um tu teldlde huıa.a edebWyorus: muıtur., 
- Babmlar, delil ml Elene? dedi. Garben: Koca Gök tepeden hudut bq. BUyUk Türk milleti Büyük Şefi A • ~~--------....,..-.:: 
- Babınlar, his bir mahsur Jok. lanpcı olan Yarmıca tepeye hattı tatilrk'ün önderlili ile lr.uaııdıit en bU 
Banllan &8sdea geçirdiler. Puaro'- mu.taklm ile çevrllmif altı ytls 11e'Jdz yük bayramın 13 UncU yıldönUtdnlıl 

nun ıas0ne bavullardan bhfnin tlntla- hektar arazide Şakir Yorulmaz ve ar- kutlamakta tam ve arenk bir millet 
deki etiketin henils nlaJı:: olmuı prp • kadatlan ta.ratmdan aranılıp meyda- beraberliği, bir duyıu ve dutUnce bir -
tı. na çıbnlan Kıom mmdent, YJlm ha- llil ıCSıtermeıini bilmiıtir. Memleketin 

Blru IOIU'a Buk'la Puaro. lroata ı.- linde bulunmuı hueblyle 80 aene her tarafından her uluaal ~. 
ıekJı::llr ederek dıpn çıkıyorlardı. • mllddetle adı PQeDler uhde9ine ihale her toplantı ve nUrnayiıten merkue ıe 

Bundan aonrı Miıten Hubbatd'ın, Jrılmıcafmdan Maadin nl•mnamem. len akiller bunu ıöatermektedir. Bir 
ondan aonrı Raçet'in, daha IOllra da -ı- 36 37 Uml il '--LJL- .._LJ -'- •-

111.11 ve ncl maddeleri mucibtn- c e e ....,..t .. _t edilm- .. teni-
Puaro'nun kompartımanlan ceUyordu. ee bu bapta bir gOna itil'UJ olanlarm lirle fGyle denebilir: Cumuriyetin 13 
Bunlarda anyacak blr 111 yoktu. ikinci 19.10.936 tarihinden itibaren iki ay Unctl yıld5nilmtl millete mal olan bir 
mnki kompartımanlara PÇtiler. ıo-ı• mtlddet içinde Ankarada tlrtiaat V• bayram olmuıtur. Memleketin her kti • 
numaralı ilk kompartıman Mai Debea- klletlne ve mahallinde maklDll vtll- ıeeinde halk uf1umm ve balk kalaba • 
hamıı tneçli kadm Greta OJaoo'un LJ- a-ı.:ıı- m•-yete uu- ..wua ile mttracaat e,,.....uele- bJdanıun hepiİIWI geçit rami -pen or 
kompırtımanı. ri ı•-·- '"" -u ilin olunur. dular ıbl her yerde Atatlrk'ln menni Miı Debenhaın ldtap okuyordu, Qre-
ta Olson da uyuyormut. onlar içeri p. huaarundan ıeçerceelne banket ettik -

K•b•tatt• klr•lık teri cCSrUlm"•Ül•. Bu L ba--- -''-lln-rince uyandı. ..,._ -Y ı ·- •-· 
apartman alrelerl de biltiln Türk lbilleti ayakta ye milli 

(Arlus oar) 

Klea Harıd HaHrler 

• &.ANaa..Y.DA Japmı 
mtghul bir .... tarafından 
ujramaaı Uzeriııe iki Japon..,.,.,.,_ 
Şibeflıek'e ıttmek ijare N-•.,. 
harebt edecektlr. 

• ROMANYADA TtrJijld 
deki tuğyanlar ptUkçe arbnall:ll 
Bir ook mahaDeler harap olm 

• TOKYODA. kuvveUl bir 
dUn sabah haJkı uyandumıttır
emttlar OD dakika kadar 
ht.; bir mOhtm huara ee'bebiJef 
memıetır. 

• 'LOND1t ADA bUlunan t 
.... ftpurmıdt. '8DllD çıbdl 
par llemen lıemen tamamen Lmatronı'u tanmut olan bir Qdr -

Onu ~ok severdim. Pabt. ne de 
o haydudun bnnu elime na11J bu

ltlft1!dllriml On~ için, benden ıUp - -----------
..... ekte haldant• nr. un 

Kabatqta Seci UatUnde ÇUrtlbu- 1Gr0lmemif bir heyecan tufanı ıpıdt 
111 Mahmut ~ apart:mıanmda deni- neye ıevindiklerinl ve ne lçfn MVlndtk
.8 DUU', tram.v,.ya yalını biri bet oda lemi tam bnıyarak bayram etmitler · 

r.11111-• durdu, tonra tekrar lise bat • Ticareti bahriye mUdtlrlyetlndelı bir Alon, mutbü, banyo, dtprt altı dlr. 
allllJI oldalum 870 namaralı rel9 ,.,, oda bir alon, mutbü, banyo ve her TJ.lrk milleti cumuriyetln ı 3 tladt 
hadetaameml ayi ettim. llilkmll yok. Udldade ele ha.,..., elektrik ve R yılcllaUaıUnU Büyük Şefi Atadldr'fl bal 
tur. j teldats mncut W dain ehva fi~ nna baımınm paha blçilmu mubari • 

•v4ullaoflu lbrünn la Jdralddlr. "' 7etl içinde en copun bir ..._.. ea p 



1 Avrupa Postası 

rak hadisesi karşısında 
İNGİLTERE 

r Morning Post gazetesinin diplo.ı 
"-tik muhabiri yazıyor: 

Ger,i lngiliz - Irak muahedesinin 
~ddeleri lngilterenin Irak işlerine 

rıııl "'«fJŞmamasını amirse de isyan habe. 
~ ~I labiatile Londra hükumet mahafi. 
ıe- iıade alaka uyandırdı. 
ııı:; Hükumet .darbesinin sebepleri tam r" llaanasile anlaşılamamış olmasına rağ 

O :'_en, daha fazla kuv,·et elde etmek 
"' ~İdile bu isyanın ordu tarafından 

~rlandığına dair kati delil mev. 
'•ttur. 

Bu hareketin umumiyetle siyasiler 
., "'bilhassa istifa eden hlikOmet erka. 
et Ilı aleyhine olduğu anlaşılıyor. 

1 llü isyan hareketinin Irakta Kra·. 
1' ~ aleyhine olduğuna dair bir delil 

r0ktur ve bizim anladığımıza göre 
~tiltereye kar ı dostluktan vaz ge. 
~diğine dnir Jngil~re hükOmetint

IŞarette de bulunulmamıştır. 
• isyanın en esef edilecek taraf. 
• :8dafaa nazırı ve Irak:n sabık I..on. 

d' .,ta el~isi Cafer paşanın öldürülmP 
"'dir. 

r <'arer paşa ilk defa l.avrens tara. 

1~dnıt temin edilen Arap isyanının 
llldtrlerinden biri olarak şöhret al. 

1Ştrr. 

.ı\nJaşıldığına göre, Cafer paşa asi. 

lerle müzakere etmek tizere Irak kr.a. 
lı Gaziyülevvel tarafından gönderil. 
miş ve Kürt lideri Bekir Sıtkının em. 
rile orada vurulmuştur. 

Du hadise hükumet erkanı arasın. 
da bir panik doğurmuştur. Diğer bir 
nazır olan Nuri Sait paşa da hayatı. 
nın tehlikede olduğunu görünce, in. 
giliz sefiri Sir A. Klarkkerin ~tısı 

altına s·ğınmıştrr. Ancak yeni başn. 
kil Hikmet Süleymandan kati bir hi. 
maye vaadi aldıktan sonradır ki ora. 
dan ayrıJmağa razi olabilmiştir. 

Bunlar isfüma edilecek olursa, hü. 
kumet değişimi sükQnetle cereyan et. 
miştlr. Bununla beraber vaziyet ha. 
la cndh~e uyandırmakta devam et. 
mektedir. 

Bafdattaki ayaklanma, bütiin or. 
ta şarkta cari olan umumi rahal"lız. 
hiın df~er bir aHlmeti olarak telikk: 
edilmektedir ... 

MISIRIN ~IÜTAf,EASI 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısır gazet~. 

Jeri, Irak hükQmet darbesi aleyhinde 
bulunmaktadır. 

ı-;tbalağ gazetesi, ihtflA.lin Irak 
Araplarile Arap olmıyan unsurlara. 
rasrnda bir muhasama uyandırma. 

srndan korkmaktadır. 

lspanyol asilerinin reisi kura
cağı devleti anlatıyor 

OOLll NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Tllrk muaikisJ. 12,50 

HAvadis. 13,05 Pllkla hatlt mUzllc. 13,26-
1',00 Muhtelif pllk nefrlyatı. 

AKŞAM l'lı'EŞRIYATI: 

Saat 18,30 caz, plll.kla. 19,SO Bayan Bedia 
vo Bay Rıza tarafından diyalog. 20,00 Sine 
Kemnı: Nuri ve arka.da,lan beyeU 20,30 Ce 
mal Kii.mil ve &rkada§ları tarafından Türk 
musikisi ve halk !P'kılan. 21,00 PlAkla solo 
ıar. 21,30 Orkestra. 

ı - Keler-Bela (Komll) uvertO.r. 
2 - Fuçtk (Tuna etaanelerl). 
3 - Blzet (İnci avctlan). 
4 - Haydn (Finale 5. senfoni). 
5 - Tschaikovskl (Melodi). 
6 - Tellam (Euourdlne) Vals. 
7 - Kalman (Bayader) opereUnden parça 

tar. 
8 - Viyana ev şarkılar memlekeU, Tango 
Saat 22,30 Ajans havadisleri. 23,00 Son. 

YARIN 
OOLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 plll.kla tUrk musikisi. 12,50 
havadis. 13,05 PIA.kla hatif mUzik. 13,25 -
14,00 muhtelft pllk neorfyatı . 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,SO Caz: pllkla. 19,30 monolog B. 
Hazım tarafından. 20,00 Rifat ve arkadaşları 
taratmdan Tllrk muaikJııl ve halk §&l'kıla.rı. 
20,30 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 
mualklsl ve halk §arlnları. 21,00 PJWa aolo 
ıar. 21,BO Orkestra. 

ı - Vagner (Lohcngrln) uvertür. 
2 - J. Strııuss (Dlnamydcn) vals. 
S - Beethoven (Romana Op. 5. fL) • 
4 -Mowıaorlgski (Kalenberg dağında bir 

gece). 
5 - Brabms (Vals). 
6 - Dvorak (Slav dan111 No. 8: G. Mol, 

Pre.1to). 
7 - Lehar •CLUksenburg kontu) operetbı. 

den parçalar. 
Saat 22,30 Ajans havadisleri. 23,00 Son. 

BORSA 
3 • to. 936 1- '1orning Post gazetesinin ispanya sistemleri, bilhaasa komünizmin hü. 

li' lllıabirine asilerin reisi General cumlarını mağlup ettiği için bittabi ı-------·--------11 
llllko beyanatta bulunmuştur. dikkate alacağım.,, .............. 1lldm llaftlll lllaalu, .. 

,1~lfuharririn sorduğu muhtelif su. ---------------_ıı----------------ıı 
d ~ cevap olarak General Franko --------------... 

ıtade .............. Slreale1'411r • .......... 
.... U de kapan• •111 aıau..nm. 

'"i~ır ki· KURUN Doktoru 
k,,;n~~ünkü vaziyetimiz sadece as. Necaeddin Atasagıın 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi g{lnlerf 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

PARALAR 
Sterlin ısı~. - • ŞIUDATU 
Dolar 128- turya 
Frank 117.- •Mark 
Liret ıını.- • Zlot1 
Belçika P'.r. ti6.- • Pelıl'O 

·Drahmi ~- •ı.ey 

lavtçreFr b76.- •Olzı.ar 

Leva 'ili,- Yen 
Florin 66- • Kron ı.vec; 

•Kron Çek. 76- •AJtm 

:om.-
28,-
20.rıo 
l!U-

ı'-
tO-
b2 -
tS2-

982-

, "'' hareket değildir. Temmuz 
~llda lapanyol ordusunun liderleri 
le .drft hükftmctine karşı isyan ettik. 
bı 11 laman İspanyol milletinin büyük 
oıt ekseriyetinin arzusuna tercilman 
~rlardr. ispanyada hayat "ınilş. 
9l · c~he,, nin idaresi altında ya. 

~-~~r~~m~~. K~pro.~------------·ıı.~=~-~~~==~~~~ 
to:anda ile sınıf münafereti o kadar J8tanbıil Asliye Birinci Hukuk 

Pezeta ltl - •Banknot 1!42 -

ÇEKLER 
la aldı di, bizzat yaşamıyanlarrn as. Mahkemesinden: 
dıı.allıyamıyacağı bir vaziyet hasıl ol. 

Davacı Foti Ha.ralamboa tarafm

r1 ... Ge.rsi işe giriQmeden evvel bu ka. dan Mümtaz aleyhine açılan fekki ha
"'· • 7 ciz davasından dolayı müddeialeyhin tab Ştddetli bir mücadele olacağım 
M. a.ın. etmiyordum. Fakat tahmin ikametgahının meçhuliyeti hasebile bi-
-"'t)'d la tebliğ iade kılınması Uzerine hukuk 

" ını. de gene ~üz ~evirmezdim. usulü muhakemeleri kanununun 140 

•Loadnı 61~.- • Viyana 4 2176 
• NeYyOrll 0.7\16.'ı • lıladJ1d 1 8826 
•Pul.t 170t:94 • Berlbt 1.tl76ı 

• Mll&no ı:ı.100 • v &J'IC)'fll 4. 2.'t 7 ~ 
• BrGkMt 4.71 • BudaP"lt.e " '()91 ı 
•Atma 89 lll\7b • Bflkret ll..ı86l7ô 

• CeaeYN i 469. • BelrraG 84.':'11 
• 8ofya rl>,01 • Tokotıame 2 7"ll-l 
• Amaterdam ı t711 • Moakova tf 7 ı bıı.._tdrıdi zaptettikten sonra da iş mcı maddesi mucibil"'ce ilanen tebli-

>,ll ~ olmıyacaktır. Madrit lspan. 1----------------11 
'iıı IQ merkezi, lspanyo.l hUktmeti. gat icrasına ve muhakemenin 11 Ki· 
ı.... ırı nunuevvel 936 tarihine müsadif cuma 

• Pral 22 46eH • Stokborm K ı~ ıR 

ESHAM 

''lltQ eTklidir. Fakat mi11etimizin günU saat 14 bırakılmasına karar ve- iş Bankası ıoro 
~~,e: arazisi de bizim için aynr de. rilmiş olduğundan ycvm ve vakti mez- ::;dolu ~:·~ 

..... 
ıs.s~ 
J(JJ ı. ili: nıukaddestir. kiırda müddeialeyhin bizzat veya bil· Ştr. Rayrty -.00 

oetibct 0 toprakları da kızıl dehşetin vek!le gelmediği takdirde muhake- • Merka Banır l()t)(ı Balya :u 
~aı._ adından kurtarmadıkça asJa u. Sigorta oo Şark m. ~ ı txı 

rramva1 
•Çimento 

Unyon Del 
Şark Oel l()IJ 

~· "'Clt ed . mesinin gıyaben bakılacağından bu Ponomoob •• nıı Telefon .OO 
~t ili Is emıyeceğiz. AJJaha çok şü. baptaki davetiyenin muhakeme divan- ı--------------

t:.... Panyanrn yeniden nefes ala. h · W'k ed'l · ld ~ ıstlkrazlar ~ "C. anesıne ı ı mış o ugundan tet. 
ttı~t kYaralarınr saracağı yeni bir liğ makamına kaim olmak Uzere ilin • ıuaT.sc. ı :!ti & 

ta&.. uracağı, serbest, meauı ola. • 61 l olunur. • • • a ~t 61 
~ tU' llluhteşem bir istikbale erece. .. • • m ~.ı.tı 

' :Yaklaşıyor. (V. No. 18672) ı.tık.Daııtn 9 '·'o 
ıı bu d • Ergent ıauk , 6 2: t' evlet kurulunca Avrupa po. r---------------. ıllfl A ., -•o 

rahvllle.-
tı:ıektrtll AJ,IA 

I'r&m••J tH,7U 
ttıbtım Ulfı 

Anadolu ı ıK-

AJıadOlu n fit-
-'nadolu m A'\10 

llıtıı :da da layık olduğumuz yer:. Zahire satışı 8. Erzurum ı•Uia 
~oı ~li cağız. Bir kaç yıldır lspan. t---------------11•--··-----------'1 
~ ~r tiltacıları, beynelmilel siyase. lıttanbul tkoaret " u.1tıre bır7T7mtdıl -. 

MDmeadl A tlı 9' 

i ~t daı'mak!an kaçınmışlardır. Ya. muameı" cöreo <ktlo> maddelPr• 

Çıtı eli kendı namları n menf aatle!'i 
~tle.,:.10nıatik kürsülere rağbet et. NeY't: 

,/tlc ~~- Fakat ispanya, mazisi Buiclay (yumutak) 5,2,S 
~ada ır memlekettir. Beynelmilel " (ıertJ 5,17,S 

~ ~Pa YaPacak vazifesi vardır. Arpa yemlik 3,32,5 
~ 4lt d llya Yirmi milletin anasıdır. Burçak 4,7,S 
~ ~t. :U. ~nanesinin ruh ile meşbu. Çavdar Anadol 3,30 
La"dıt tUn dünyaya şamil menafii Mıaır (beyaz) 3,12,5 
"~ · Ve -. llıl'Qı,. zaman geçtikçe daha .-. ,, (aan) 3,27 
~~le : Peyda eden co~r:ın bir Kut791Di 11,30 

5,25 
6 
4,5 

3,32,2 
3,25 
4,2,S 

ıs 

T k 
. Çartamba Perwemlıe 

8 Vlm 4 11. Tq. 5 JI. Tq. 
-==-===ti 7 Şaban 18 Şaban 
GUD~ 

GUn baUfJ 
Sabah namazı 
Ofl• oamuı 
lk1Ddi DAWOazı 
A.kf&m namam 
YaU> narna&ı 

lm.U 
Yılın geçeıı sttnıen 

Yılm kaJl\ll ırttnıen 

6~5 6 36 
17.0::t 17 Ol 
:'i.42 5 44 

1158 1158 
ı ... 4"' 14.4J 
li,OJ 17.01 
18 •6 1885 
4 54 455 
:109 3 (1) 

~6 55 
' Jt~ hlptir. !uum 14,30 
~ lltı aı. ta.fınıız devletin mevcut ya. iç cnb 40,42 1LAN 

~~~llaty!::erden birine benzeyip ~-=-Adana ~ 1930 senesinde Vefa idadisinden 
"'- '''-rd i meselesine geline, son Tiftik E.aôtelıir 115 aldığım tasdikname yanmtştır. Yeni-
~l >t ıı, · a lllodrn d UşUncelerin ser· sini çıkarıyorum, eskisinin hükmU 

lstanbul Belediyesi ilanları . 

Satılmak üzere mezat itleri müdürlüğü eıya ıubesine Mihalaki ta
rafmdan getirilip 3374 ve 3375 sayıya kaydettirilen bir saat ile yemitlik 
açık arttırmada satdamamıfbr. hin tarihinden itibaren on beş gün içinde 
sahibi gelip efYUIDI götürmediği takdirde aablacaktır. (8.) (2678) 

lnbolu Urbaylığından: 
Evsafı: 

Markau - 'A. E. G. 
Tipi - Dik ve iki silindirli 
Sistemi - Süpapaız iki zamanlı - adedi devri 400 -
Takati - 34/36 
Muhammen 

Bedeli: 
Lira - 1200 

Belediy"· · ·" mevcut olup evsafı ve muhammen bedeli yukanda 
yazılı bir adet . .:amel mazot motörü "yedek parçalarile birlikte,, 21-
10-936 dan itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf usulile satilıia 
çıkanhnqbr. ihalesi "verilen bedel had görüldüğü takdirde,. 19-11-936 
günü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarını 
ve o/o 7,5 muvakkat teminatlarmı kanunun 32, 33 üncü maddeleri daire -
sinde ihale saatinden evvel göndermeleri ve prtname sureti iatiyenlerin 
otuz kuru§luk damga pulu ile evvelden müracatlan ilin olunur. (2627) 

lstanbul 3üncü icra memurluğundan: 
Virjinin tuarrufuııda bulunan ve tamamma 1650 lira kıymet tak. 

dir edilen Rumelihiaan Alitodak ma hailesi camcı yeni sırçacı sokak eski 
2 yeni 6 No. lu bir tarafı çuhacı Mi sak hanesi bir tarafı Tayyar hanesi 
bir tarafı kantarcı lbrahim ve Hafız Ziya merhumun anası ve bir tarafı 
yol ile mahdut ahpp hane evsafı aşağıda yazılıdır. Bodrum kat: Malta dö
teli bir taıbk üzerine bir merdiven altı iki kömürlük karosimen ve fayans 

tezgi.hlı mutfak, tulumbab kuyu. Zemin kat: Menner bir antre üzerine 
üç oda bir heli camb bölme. Birinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir heli 
sofada bölme bir oda. ikinci kat: Bir ç.ab arası bir balkon iki çab aruı 
bir dolap vardır. Bahçede bir iki meyva ağacı vardır. Umum mesahuı 

179,50 m2 olup bundan 78 m2 bina olan ve açık artbrmaya vazedilmit
tir. 

Artbnnaya iıtirak edecek müş terilc:in laymeti muhammenenin % 
7,5 niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha 
mil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf borç
lan borçluya aittir. 20 aenelik vakıf ic:areai tavizi miifteriye aittir. Arttır • 
ma prtnameai 28. 11. 936 tarihine müaadif cumartesi günü dairede 
mahalli mahauauna talik edilecektir. Birinci artbnnası 14. 12. 936 tarihi • 
ne müaaclif puarteaİ günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile. 
cek, birinci arttmnada bedel, kıymeti muhammcnenin o/o 75 ini buJduia 
takclrde üstte bırakıbr. Aksi takdirde son artbrmanm taahhüdü baki kal. 
mak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 29. 12. 936 tarihine 
müaadif aa.Jı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapdacak ikinci art • 
tmna neticesinde en çok artbranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numanh 

icra ve iflia kanununun 126 mcı ma eldesine tevfikan hıı.klan tapu sicille • 
rile sabit olnuyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak balda 
sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve maaarifc dair olan iddialarmı 
ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfın da evrakı müsbitelerile birlikte daD 
mize bildirmeleri lizmıc:Lr. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit oln11. 
yanlar sabf bedelinin paylqmaaından hariç kalırlar. Daha fazla maliimat 
almak iatiyenlerin 35/904 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu gö:üp anlayacaldan ilan olunur.(2665) 

ZAYİ 
Tıp fakültesi No. 1260 ismi Muhlis 

hüviyet cU?.danı kaybolmuştur. 

KAYIP 

tL~'k'-•ı, arasındaki münasebeti dil. " Kaatamonu 117.S I yoktur. 
."le .., en bti Uk Yapak Anac:lol 51 

' l'tıa ha Y muvaffakiyeti Tilki Erzunım çifti 1850 l 
\ ltt.d7.ı sls~ınJer ortaya koydu. --------------

tn uzak tutamayız. Bu . 
Deniz Harp. Sadettin 

(V • .No. 18954) 

Yenisini alacağımdan ODUD kıyme
ti yoktur. 

Bursa liseeinden aldığım 28.2.934 
tarih ve 1743 numaralı tasdiknameyi 
kaybettim. 

M. Necdet 
(V. No. 18953 Muhlis 



ABONE 'ŞART L'ARI ·y AZI VE YONETIM YERl: 
!'llllk 15 a71Jk a aylıJıı: .t.yllk . 
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_ K URUN _ ı--:şlerloizln kıymetini biUniz. Olur olmaz diş maconlarıoı ağzıoıza sokmayınız. 
~Gazetemize göncıertıen Y~. gaze~1 1 -·Çünkü ker mikrop ağızdan alınır. Ağız mlkroplarıoı öldürecek kıymetli 

ye girmek tı;:ın ı.se. ~ köşesıne tga- ddeyl haiz yalnız' . zete) kellmesl ya.zıımalıdır. m a • 
Karşılık ıstıyen okurlar, mektuplarma 

ıo kuruşluk pul koymalıdırlıı.r, 

Sasılmıyan yazı_lan gert göndermekten, 
.layinetsız yoll&n.mJD mektupların lçlı:ıe 

1 konulan parala..""UI keyboln1asmdan, ua.ıı 
1 olarak çıka.o yazılardan dolayı. direktör • 

1 

lUk, llstllne soru eorgu almu. 
~'1 ~ 
~ M~"""AI ~. · Diş macunudur. Fiyatı her yerde 1 S kuruştur. 

Giinü · geçmi§ ıuıyılar 5 kunqtur 

' Adre.::nt değ:l§tiren aboneler 2lS kunı§ 

Gazetemizde çıkan yaı;ıfarla reslmlertıı 
' her baJiın Malt kendl!il ıoı.ncıır. " 
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REKLAMLARI 

lUJ ~lYI~ ~ce feaı IJ:<sft'(Ç:O ce 

N E C i P E . R S E S 
, Galata: Sesli Han 

Bir verrisen bin kazanabilirsin. :Bir kaybeôersen paran heba olmamıştır. Hem 
yüzlerce vatandaşmızı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir kaç filo 
katmxş olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olrruyavağıru kim iddia 
edebilir? 

································••7••··············-······································· Sahibi: ASIM US- VA.KIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. 8evengil 
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Alacaklıları ile konkordato aktey- A 1 k 
lemek üzere Kırzade Şevki ve Şüreka.. y ) 
sı şirketinin teklif ettiği konkordato 
projesini müzakere etmek üzere 3.11. 
936 tarihli celsede bazı mua.m.el.3.tm B 

0
_ A • 

itmam ve ikmali için görülen lüzuma z 1 
binaen alacaklılar toplantrsmm 7.11. 
936 tarihine rnüsadif cumartesi günü 

saat 12,30 da taliki takarrür etmiş . M E 
bulunduğundan alacaklrlarm mezkiır 

gün ve saatte Galatada Cemaat hanın-
da 213 numaralı yazıhanede hazır bu-
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

1 stanbul Yeni Posta'luı.ne cadde. nın 
si Ananyadi han 4 numarada für Cu mhoriyet Bayramı infinasebetile fev• 
zade Şevki ve Şüreklisı Şirketi 

komiseri Ihsan IW§tü kaU\de sayısını her yerde arayınız. 
(V. No. 18967) 
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