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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. 
.............. ·-··-············-·········-·-

Portekiz, ispanya ile siyasi I~ 
münasebatını kesti l~. 

Soqvef Rusya, Portekiz limanları
nın lngiliz ve Fransız kontrolüne 

tabi tutulmasını istedi 
Rusya ademi müdahale komitesinden 

serbestisini ele aldı çekilerek 
"--

Yugoslavya 
Başvekili 

Stoqadinoviç nasıl 
bir adamdır ? 

C B. St01Jadinoviç 
~ cç~n eylQl ayının ilk haftası içindc
Cc~ İkı gün sonra memleketimize gele
'4iıı 0~n Yugoslavya Başvekili Stoya· 
\ilıı 0"ıç iş odasmc.la geniş bir koltuk üs
'tıı.ı c Oturmuş. Bizde beş Türk gazetecisi 
~ etrafını çevirmiş, konuşuyoruz. 

t~ k defa yabancı devlet adamlan 
tı}\ı~eciJer ile vkonuşurken çekingen 
ltcı· r. Adeta agızlarından çıkan her 
bir 1rtıcYi tartarlar. En basit hadiseleri 
1-t. ~iihiın sır ifşa edermiş gibi anlatır
' CSlerinde, hallerinde bazan göze 

n, hazan ancak hissedilebilen bir 

~~iM US 
(Sonu Sa. f Sil. q) 

~tin peşüulen: 
brahim Paşaya 

rahmet! 

\ Loqd Corç rıene haykırdı : 

,l"fspanyaya silih verilme
mesini takbih ediyorum,, 
Madritte yağmaya karşı dükkanların 

kapatılması emredildi 
Lizbon, 24 (A.A.) - Portekiz hUkfi·ı 

mcti lspanya ile diplomatik milnascba· 
tını kesmittir. Portekizin bu karan, 
hariciye nazırı tarafından İspanya elçi
si B. Albornoza tevdi edilen bir not3 

ile bildirilmi§tir. 

zan, bu limanda demirli duran bir harp 
gemisine binerek Lizbona dönmek için 
emir almıştır. 

Faris, 24 (A.A.) - Madridle Liz
bon arasında siyasi münasebetlerin ke-

silmesinin vahim akisler doğurmasın• 

dan korkulmaktadır. Filhakika Bu in
kıtaı, Burgoa hükfimctinin Lizbon, 
Roma ve Bertin hükumetleri tarafından 
tanınması karan takip edecektir. 

Bu surtle İtalya, Almanya ve Por
tCICti hllknmetleri kendileri için İspan
yanın kanuni hükumeti olacak olan Ge
neral Franko hükQmetine kanunen silah 
ve mühimmat verebileceklerdir. 

(Sonıı: Sa. 2 Sü. 1) 

Kont Çiano (sağda) ve Von Neurath Alman Hariciye vekaletinde ilk k-0-
ntt.Jnta'lıırına 

Sovyet Generali rıhtımda karşılandığı esnada. .. 

Sovqet Rusqa taqqarecilik teşkilatı reisi 

General Eydeman ve 
arkadaşları dün geldiler 
"Size Rusyadan ·milletimizin muhab

bet ve selamlarını getiriyoruz,, 
Sovyet Rusya sivil tayyarecilik 

teşkilitı başkanı kolordu kumandanı 
General Eydman ile üç arkadaşı dün 
sabah Sovyet bandıralı Radzutka va..
purile şehrimize gelmişlerdir. 

Generalin yanındakiler, Sovyct 
tayyarecilik kurumu planörcülük şu
besi şefi binbaşı Minof, ayni teşkilA
tm paraşütçülük şubesi şefi yüzbaşı 
Şm.it, Moskova Hava klübü muallim
lerinden Bayan Nikolayeva'dır. 

Misafirler Galata nbtımmda ıs... 

tanbul kumandanlığı, vilayet ve bele
diye mümessilleri, Türk Hava kuru
mu İstanbul ~besi başkanı, asker ve 
sivil tayyareciler, binlerce halk tara
fından karşılanmışlardır. 

Vapur Galata rıhtımına yanaşınca 
Sovyet mısaf irler halkın alkışları a
rasında vapurdan çıkmışlardır. 

A:;keri muzika SOvyet milli m~ 
nı çalmış, bir kıta asker selAm d~ 
muştur. 

General Eydeman askerlerin önün
den geçerken türkçe olarak: 

- Merhaba asker! Yaşn.f·Tl kahra
man Türk ordusu demi§tir. Askerler 
sağol ! cevabını verince General gene 
türkçe: 

- Yaşa.sın Büyük Önder Ka.mll 
Atatürk demiş, bu söz çılgınca alkış
lara sebep olmu§f.ur. Türk Hava ku
rumuna mensup genç kızlar taraf m
dan misafirlere buketler verilmiş, mi
safirler otomobillere binerek Perapa
las oteline gitmişlerdir. 

Saat onda General ve refakatinde
ki zevat vilayeti, İstanbul kumandan
lığını, Hava kurumu İstanbul şubesi. 

(Sonu. Sa 6 Sil. i) 

,~.>ıaci.a pamu1c işlerinde çalt§lln 
ı~ilıe;;ıtı kendilerine mahsu.s h,afta 
~ t>cırdır. Burada iş h,aftası çar-

6'leye ~hı başlar, pazartesi günü 
~1'>ıea '""4(L(tr devam eder. O gün öğle 
bı.,.a'/::rlo.larda bütün amele işleri
rı.ta..,.~lar ve ellerinden kazma'lıın
' ı~ ~si de yilksck sc.sle: 

Hit /er • Çiano ile qör ü#ükten $onra... ~ .., 

Habeş imparatorluğunu·•' 
biy ahım Pa.1aya rahmet!" 

. lb.,.~ ~ua ederler. 

tanıdığını bildirdi 
llc et ~nı. PQ.§a vaktile Adana.da oo- Bertin 24 (A.A.) - B. Çiano, bu sa
/trı. t~ olan bir zattır. Amelenin hah B. Hitler tarafından kabul edilmek 
· o.tir · >ı a.))ıcle ını ihda,s eden odur. Bmıttn üzere Berchtesgaden gitmiştir. B. Von 
~itıi bı arasında her h,afta sonun- Ncurath, Von Bülov protokol direktörü 

1c <&det Takarken kendisine dua et- B. Şvante, Almanyarun Roma büyük el-
Clqll<ız la olm1ıştur. 'B-ıt adet yalnız çisi B. Von Hassel ve nazırlardan B. 
lt4 ~ .. ;ın iyı1ikbilir insanlar oldu- Lammers İtalya Hariciye nazınna refa

lti>ı ouf~l, ~Y~i zamanda hafta tati- kat etmektedirler. 
~1'ta, n 1.!tçı ve pc'k ttibii olarak Böylece, bugün B. Hitlerin köşkünde 
ita. iQ~; önümüzdeki içtimaında adeta bir Alman İtalyan konferansı top 
~ 181 ı ' kanununun çıkma.Stnı bek- }anacak demektir. 

bi.,. ~ berberleri için ne bü- Bcrştesgaden, 24 (A.A.) - Stefa-
, tyaç 07.duğımu göstermiyor ni ajansı bildiriyor: 

Haaan Kumçayı 
B. Hitler bugUn, Alman Qış işleri 

l>akan.t Yon Neurath da hazır pulun-

duğu halde İtalyan dış işleri bakanı 
Kont Çiaııoyu kabul etmiştir. 
B. Hitler, Alman hüklımetinin İ

talyanın Habeş imparatorluğunu ta
nnnaya karar verdiğini Kont Çianoya 
bildirİniştir. * 

Bu tebligatı kaydeden B. Çiano, 
faşist hü.kfunetinin takdir ve memnu
niyetini izhar etmi§f.ir. 

Bir kJıç gı1n memleketimizde misafir kalan Afgan Harbiye l'cziri Ma
reşal Ma1pn~lt Hamn lraka hareket ettiğini yazmıştık; yukarıdaki 

resimler, Mahmut Hanın Ankara ziya rcfüıe ait iki intibaı tesbit ediyor. 
Yukarıdaki rc.~mde Mareşal, Ba§'!JCkilimizin ziyafetinde Başvekili.mi::, 

Genelkurmay Ba§kanımız, Milli Mıüdafaa Bakammız 'Ve Afgan c'lçi8'11c 
birlikte görülüyor. A.~ulaki re.sim, ismet lnönil Kız san'at cnstifü-

sünü ziyareti CSM8ında alıtı11'MŞtır. 

i 

1 

Münib, 24 (A.A.) - !taıya dış ba
kanı Kont Çiaııo husust trenle Berc.h
tesgodenden buraya gelmiş ve hara
retle karşılanmıştır. Çiano burada 
nasyonalist partisi merkezini gezmiır 
tir,. 
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Portekiz, ispanya ile siyasi 
münasebatını kesti 

(Vstyant 1 ıncide ) 
Beynelmilel vaziyet iki devlet grubu 

tarafından İspanyadaki iki muhteHf 
bükQmet tanındığı zaman içinden çıkıl· 
mu bir hal alacaktır. 

Parla, 24 (A.A.) - lapanya ile 
diplomatik milnuebetlerin inkıtaı hak· 
kında portekiz bükCımeti tarafından net· 
redilen tebliğ, siyaaal mahafilin nazarı 
dikkatini celbetmektedir. 

Bu mahafil, mev.zuu bahis tebliğin 
Franko hilktımetinin tarunmaaı demek 
olduğunu ihsaı etmektedirler. 

50VYETLERIN ADEMi MÜDAHALE 
KOMiTESiNE VERDiKLERi 

BEYANNAME 
Moıkova, 24 (A.A.) - Taı ajan11 

bildiriyor: lapanya itlerine ademi mü
dahale komitesine Sovyetler Birliği de
legesi olan Londra bilyUk elçisi Maisky 
komite bqlwu Lord Plymoutha apğı
daki beyannameyi vermittir: 

"Devletlerin, lıpanya itlerine ade
mi müdahale hakkındaki anlatmalanna 
ittirak etmeyi kabul ederken, Sovyetler 
Birliği hUkCımeti, bu anlapnaya Akit
ler tarafından riayet edilecefini ümit 
ve binaenaleyh İıpanyadaki dahili bar· 
bin kısalarak bu harpte telef olanlar 
milrdannm azalacağını tahmin etmekt: 
idi. 

,Haibuki, gimdiye kadar geçen 
devre göstermektedir ki, anlaşma, ikit 
tarafların bir kaçı tarafından sistematik 
bir gekilde çiğnenmiş, asiler silahla 
teçhiz edilmiş ve &kit taraflardan birı 
olan olan Portekiz de asilerin baglrca 
ia§e ve teçhiz üısü olmuştur. Buna 
mukabil, mcıru İspanyol hülrumeti, 
kendisine karşı yapılan boykot dolayı
sile, İspanyol milletinin müdafaası 
için lazım olan silahlan ecnebi memle
ketlerden satın almak i.mkarıaulığına 

maruz kalmıştır. 
Asilerin lehine olarak anlafDWWl 

ihlalinden doğmuş olan bu müstesna 
v•,;v,.t 11nlı15""'~"·" ""olr•a•ı.... u. '-'s 
bir §ekilde kabili telif değildir. 

Bu normal vaziyet, İspanyada dahiU 
harbın uzaması ve kurban adedinin ço
ğalmasını intaç etmiıtir. Anlaşmaya 

muhalif hareketlerin biran evvel durdu
rulmast için Sovyetler birliği delegesi 
tarafından yapılan teıebbllsler komite
nin yardımına mazhar olamamııtır. 

Asilerin en mühim techiz ünU olan Por
tekiz limanlannm kontrolü hakkındaki 
aon Sovyet teklifi de komite tarafından 
müsait bir ıekilde kartılanmamıı ve ko
mitenin bugünkü içtimaı ruznamesine 
bile gcçirilmemi§tir. 

İspanya meıru hükQmeti ve İspanyol 
milleti aleyhine olarak hadis olan vazi
yetin mesuliyetine daha fazla tahammut 
etmek hıtemiyen Sovyetler birliği hUkQ
meti, flmdiden bildirmek mecburiyetin· 
dedirler ki, 7 ilk teırinde yapmıf oldu
ğu beyanat mucibince, kendiıini ademi 
müdahale anla§masına bu anlatmaya it· 
tirak eden diğer akit taraflardan daha 
futa bağh telikki edemiyecelrtir.,, 

SOVYETLERtN KARARI VAHIM 
AKİSLER DOGURACAK 

Parla 24 (A.A.) - Milletler cemiyeti 
mahfelleri cemiyet konıeyinin Moskova 
veya Mladridin talebile Sovyetlerin ade
mi müdahale itillf ından ~ekilmeleri üze
rine yakında toplantıya çağrılacağını 

kuvvetle tahmin etmektedirler. 
Bu mahfeller, Sovyetlerin kararının 

vahim aldaler olabileceğini ilive ediyor
lar. Cenevredeki daim! murahhaslar va· 
ziyetin inkipfını intizaren tetik üze
rinde bulunmaktadırlar. 

SOVYETLER SERBESTll HAREKE
TE DERHAL GEÇiYORLAR 

Londra 24 (A.A.) - Sovyet deteıeıi 
D. Kııgan, ademi müdahale ttli komite
ıinin bu Nbahki içtimaında, Sovyetlerin 
serbestli hareketlerini tekrar ele almak 
huıusundaki kararlarının derhal meri
yete gireceğini tebliğ etmiıtir. Aynı 

toplantıda, Portekiz delegesi, hUkCımeti 
tarafından ademi müdahale itilafının ih· 
lal edildiğine dair iddialara karşı olan 
Portekiz cevabını tevdi etmi§tlr. 
SOVYETLER BiR KAÇ GVN GEÇ-
'ilZDEi.-1 KA'r'l BiR HAREKETE 

OBÇMIYECEKLER 
Lon<!ra., 2t (A.A.) - Moskovadan 

Reuter ajansına bildiriliyor: 
SovyeUer hükfuneti, yabancı mem J 

leketlerde ne gibi tesir yapacağını gör 
meğe intizaren bir harekette bulun
mak istemi§tir. HilkOmetin İspanyaya 
mühimmat sevketmek arzusunda bu
lunduğu ıUphe götürmezse de, anlaşı
lıyor ki mesafenin uzaklığı dolayısile 
mağl(~p çıkacağı bir, her iki tarafa 
sillh yetiştirmek yarışma da meydan 
vermemek istiyor. Hususiledir ki böy 
le bir yanı kendi.liui, şimdikinden da
ha da vahim bir beynelmilel çıkmaza 
da sokabilir. Bu itibarla Sovyetler 
hUkfuneti ademi mildahale paktını :ı 
çıktan açığa f eshetmiyor diye kendi
sine tevcih edilecek tenkitleri berta
raf etmeğe çalışmaktadır. 

Bu hususta bir kaç gün geçmc.:ıcn 
kat'l bir harekette bulunmasına ihti 
mal yoktur. 
ADEMi MVDAHALE KOMiTESiNiN 
DVNKV TOPLANTISINDA NELER 

GôRVŞVLDV' 
Londra, 24 (A.A.) - Röyter ajan

aı bildiriyor: BugUn ademi müdahale 
komitesinin toplantısında İtalyan de
legesi Grandi beyanatta bulunarak 
Sovyet delegesi Maiskiyi tarafmdan 
tevdi olunan mektubun tazammun et
tiği tehdit altmda ve mesele tavazzuh 
etmedikçe komitenin mür.akereye kat 
iyen devam edemiyeceğinl söylemiş 
ve dem.ittir ki: 

Alman delegesi Von Bismark Sov
yet mura.hhasmm reisi Lord Plymou
tha verdiği mektubun manası hakkın
da tahriri izahat vermesini teklif et
miştir. 

Sovyet delegesi Maisky mektubun 
gayet açık ve sarih olduğunu söyle
mi.§ ve bilhaasa "Sovyet hUkflmeti di
ğer akitlerden fazla olarak kendisini 
ademi mildahale anla.~masiyle mukay 
yet göremiyeceği,, fıkraamı tekrarla.
mı~tır. 

Reis komitenin işte bu cümlesinin 
tavzihini istediğini çünkü azadan her 
biri kend1ahıi meskiht anlatma ile ta
rıuı.mue muxayyet gördUgunU söyle-
miştir. 

Fransız murabbası Carbin de Sov
yet mektubunun tavzihi lüzumunu 
dermeyan etmiştir. 

Bunun \U.erine Maisky istenen iza
hatı hükfunetinden sormayı vadeyle
mi~, Portekiz limanlarının İngiliz -
Fransız kontroluna ta.bi tutulması 

hakkındaki Sovyet teklifinin ruzna. 
meye almmasmı istemiştir. 

Komite bu t.eklif i gayri kabili tat
bilc görmüştür. Lord Plymouth bir 
tahkik komisycnu teşkil edilerek 1s 
panyol lima.nlarmda tahkikat yapılma 
smı mükerrer defalar ileri sürmUese 
de komite hiç bir karara varamamış
tır. 

Londra 24 ( A.A.) - Kontrol komi
teıinin on üç devletin mümeYillerini 
bir araya toplayan tlli komiıyonu bu 
sabah u.at 11,30 da İngiliz Dıt itleri ba
kanhtında toplanmııtır. 

Komisyon, ademi müdahale anlatma· 
sını daha mUesalr kılmak imklnlannın 
mevcut olup olmadıtını tetkik etmittir. 
Tali komiıyon bundan bafka Sovyet 
mUme11ilinin mektubunu ıCSzden geçir
mittir. 

Yapılan müzakerelerin neticesi hak
landı bir teblii nqredilmiyecek fakat 
çarpmba gilnU toplanacak olan komi
teye bu huıuıta bir rapor tevdi edile· 
cektir. 

Celıeden evvel Sovyet itıüderi Ka
gan, bir İngiliz gazeteciıine dUn ademi 
müdahale komitesine verilmit olan mek
tubun derhal meriyete geçtiiini ı8yle
miıtir. 

Londra 24 (A.A.) - Ademi müdaha
le komiteıine tevdi olunan İtalyan ce
vabı ademi müdahale anlaıma11nm 

İtalya tarafından ihlll edilmit oldufuna 
dair Sovyetlerin ittihamlanru reddet
mekte ve anlagmayı aııl Sovyetlerin ib
lll ettiklerini anlatmaktadır. 

EDEN PERŞEMBE GONO INGILIZ 
NOKTAINAZARINIANLATACAK 

Londra 24 (A.A.) - Söylenildiğine 

göre, B. Eden Avam Kamarasında per· 
ıembe günU yapılacak milzakereleri is
panya igleri hakkmdaki beyanat ile aça
caktır. Bakan bu husustaki İngiliz nok· 

t~i nazanru uzun u.ıadıya izah edecek-ı 
tır. 

LITVlNOF iSTiF A ETMEDi 
Moskova 24 (A.A.) - Tas ajansı bil

diriyor: 
B. Litvinofun mevhum istifası hak· 

kında ecnebi gazetelerde çıkan haberlcı 
Sovyet aleyhtarlcğının menfi bir tecelli
si olup tamamile asılsızdır. 
NASYONALiSTLER iLERLiYOR 

Tcnerif 24 (A.A.) - Radyo ile neı
redilen bir habere göre Nasyonalist 
kuvvetler Navakarnero ile Madrit ara
sında kfün Mostalos mevkiini z:ıptetmiş
lerdir. 

Burgos 24 (A.A.) - Albay Marzo
nun kumandası altında Signenzadan 
Guadalajara istikametinde ilerlemekte 
olan Nasyonalist kuvvetler Cabrera ve 
Torremocho del Campo mevkilerini iş

gal etmişlerdir. 
YEDi ZABIT iDAMA MAHK~M 

Barcelone, 24 (A.A.) - Halk mah
kemesi 19-7 tarihli hadiselere iştirak 
etmiş olan yedi zabiti idama mahkum 
etmiştir. 

MADRITTE DÜKKANLAR 
KAPATILACAK 

Sevilla, 24 (A.A.) - Madrit tica
ret odası bütün dUkkaruarın kapanma 
smı emretmiştir. Bu karara sebep, 
otoritelerin ticarethaneleri yağma ve 
çapulculuktan korumaya muktedir 
olmayışıdır. 

LOYT COROUN NUTKU 
Londra. 24 (A.A.) - Mançester

de bir nutuk irat eden B. Loyd Corç 
ezcilmle demiştir ki: 

"DUnyayı kurta.ra.cak olan ne ih
tilAller, ne hilk6met darbeleri ve ne 
de diktatörlüklerdir. Demokrasi bü
tün diktatörlüklerin ba§a.ramıyacağı
m hem de f azlasiyle başaracak kud
rettedir.,. Dedikten sonra bilhassa 
Ingilterenin silahlanma politika.sına 
§iddetle hücum ederek böyle bir siya
setin, önlemek istediği f elü:eti bila
kis tacil eder olduğunu söylemiştir. 

Hatip müşterek emniyet ve umumi 
.. ııaı.....,_,____ ·--'-· U.&A..1. '1ı h uı- uı-

mu§ Milletler cemiyetinin nlifuzunu 
takviye edilmesini tavsiye, Fransız ve 
Sovyet ordularının dünyanın en kuv
vetli ordulan olduğunu beyan ve is
panya hükO.mctine silah verilmemesi
ni takbih eylemi§ ve demiştir ki: 

"Böylece, gUya bitaraf görünerek 
mUt.ecavizi himaye suretiyle Habeşi&
tana kartı ihtiyar olunan hata tekrar 
edilmektedir.,, 

Bir Yunan flapuru 
batıqord.u 

Atina, 24 (Huıuıi) - 5800 ton 
maden kömUıUnU Alrnanyadan Pireye 
getirmekte olan Okea.r1iı ismindeki şilep 
Roterdam açıklannda tlddetll bir fırtı
naya tutularak batmak Uzere bulundu. 
ğu 11rada imdadına yetiıen Belçika is
minde Yunan vapuru tarafından sandal 
ile denize açılan tayf11ı toplanmıt ve 
bu arada yetiıen iki Felemenk can kuı. 
taran vapuru, tilebi arkalanna takarak 
Roterdama getirmitlerdir. Şilep büyük 
zarara uğramıttır. 

Yunan Kralı 
Selô.niğe gıtti 

--

Atina, 24 (Hususi) - Kral bu ak
gam amcası P:ens Andrea ile birlikte 
bir torpito ile Sel!niğe hareket etmiş
tir. Pazartesi günü Selfinik Ayadimit
ri yortusu Hsilesile yapılacak mera. 
simde hazır bulunduktan ıonra Make . 
donya garnizonlarının iştirakile Sela
r.ikte yapılacak l.Jy:.ik geçit resminde 

· orduyu teftiş edecektir. 

Yunan Başvefl.iii Sela
nikte mühim bır nutuk 

&Öqllyecek 
Atina, 24 (Hususi) - Ba§vekil Me

taks:ı.a bu akşamki trenle Selaniğe git
m ·• ::r. C1zctelerin al.lığı lıab.:rlerc 
göre Selanikte Başvekile büyük bir is
tikbal hazırlanmaktadır. 

Şimdide ı Makedonyanın her tara
fından yarın yap:lacak büyük nümayişe 
ittirak edecek çiftçiler Selaniğe gelme
ğe başlamışlardır. Yarın saat bc§te Se
lanik "Hüriyet,, meydanında yapılacak 
bu mitingde Baıvekil siyasi, çok mü

him bir nutuk söyliyeccktir. 

Yugoslavya 
Başvekili 

( Ü11tyanı Birincide) 
zorlayıı vardır. (Stoyadinoviç) de bu 
türlü zorlayı§tan hiçbir eser görmiyo· 
ruz. Her düşünceılni açıkça aöyliyor. 
Büyük bir suhulet ile Franıızca olarak 
fikirlerini anlattyor. Halinde, tavrında o 
kadar sempatik bir tabiilik var ki ken
disini ilk görenler üzerinde bile aanki 
eski bir dost tesiri yapıyor. Bilhassa gi
yin:şindeki sadelik ile Yugoslav sadeli
ğini temsil ediyor ve sadelikten hoşla
nan Türk ruhunu her hali ile okııyor. 

Stoyadinoviç eıaıen bir bankacıdır; 
teknik hayattaki muvaffakiyetleri ile 
memleketinde şöhret almıştır. Bundan 
dolayı büyiık Yugoslav devlet adamı 
eski Baıvekil Pasiçin kabinesine daha 
otuz iki yaşında iken Maliye nazırı ola· 
rak girmiştir. Yaşının bu kadar genç 
olmasına. siyasi hayatının ilk tecrübe 
devresinde bulunmasına rağmen bu va
zifede büyük yararlıklar göstermiştir. 

Yugoslav paraıını (Dinar) enflasyon 
uçurumlarına yuvarlanırken yarı yolda 
kurtarmıgtır, bu euretle (Dinarın kurta· 
rıcısı) unvanını alınııtır. 

işte bu Stoyadinoviç o zamandanberi 
üzerine aldığı bütün işlerde, giriştiği 

bütün teşebbüslerde daima umumun 
takdirini kazannuş bir şahsiyettir. Bu 
şahsiyetin karakteristik hatlarını daha 
iyi görebilmek için ıon defa iktidar mev 
kiine nasıl geldiğini göz önüne getirmek 
Jiizımdrr. 

Kral Alcksandrın acıklı ölümünden 
sonra iş başına geçen Ycvtiç Yugoslav
yayı idare etmek için bir nevi faşizm 

sistemi kurmak kararını vermiıti. Bu 
maksat ile birkaç arkadaşı ile bir yeni 
parti kurmuştu. Bu yeni partinin inti
habatta kazanabilmesi için hususi bir in
tihabat kanunu yapnuıtı. Hatta bu ka
nun ile yaptığı intihabatta zahiren mu· 
vaffak da olmuı, İlkopçina da kendi et· 
rafında büyük bir ekseriyet toplamıştı. 
Fakat (Yevtiç) bu tarzı hareketi ile bü
yük bir hata yaptığını sonradan hadise
ler gösterdi. tskopçina topladığı me
bus ekseriyeti birkaç hafta içinde ken
dini bıraktı. (Yevtiç) mahdut bazı ar
kadaııları ile beraber ekalliyette ,,. se-

--ınımelc mPrn11r1y•tinde ı..~1,:ı, 

O vakit kral Aleksandnn vasiyetna
mesi mucibince kral naibi olan Prens 
Paul kabine yapmak için (Stoyadino
viç) e müracaat etti. 

(Yevtiç) bkopçina intihabatında ka
zanmak için tazyik esasına müstenit bir 
intihap kanunu yaptığı ve Yugoslavya 
da bir fatizm idaresi kurmağa karar 
verdiği zaman bu hareketi doğru bulma 
mt§tı. Fakat kendisi bir tekniıyen ola
rak §Öhret almıı olduğu için fili 
bir mücadele açmağı da iıtememiıti. 
Onun için intihabatta namzetliğini ilin 
etmedi. Sadece bir köıeye çekildi. Bun
dan dolayı Y evtiçin ıiyaaeti memleket 
efkin umumiyeıinde dütilnce ilk hatıra 
gelen bir phsiyet Stoyadinoviç oldu. 
Eaa•en Stoyadinoviç ile Prens Paul ara
sında ıahst miln11ebet de vardı. Bu ph
ıi münasebetin verdiği itimat da yardım 
etti. Böylelikle mebuı olmak iıtemiyen 
Stoyadinoviç Batvekil oldu. 

Stoyadinoviçin en kuvvetli bir mezi
yeti hadiıeler karıı11nda iradesini kayl>
etmek §Öyle dursun, en küçUk bir tellt 
eseri bile göıtermemeıidir. Yevtiç za
manında Yugoslavya her gUn ihtil!l çık
mağa müsait bir memleket olduğu hal
de Stoyadinoviçin yükıek kabiliyeti ve 
diirüst hareketi ile umuma telkin ettiği 
hürmet ve itimat sayesinde istikrar bul
muştur. Hırvat meselesi tamamen hal
ledilmemiş olmakla beraber tehlikeli 
devrini geçirmiştir. Bundan sonra her 
gün biraz daha tabii ve kati ıiikQn dev
rine doğru yaklasmaktadır. 

(Stoyadinovi~) ten evvel Yugoılavya 
da tam bir diktatörlük vardr. Bu zat ida-ı 
redeki diktatörlük karakterini tamamen 
kaldırmağa. Yugoslavyayı normal parla
menter rejim ile idare olur bir hale ge
tirmeğe karar vermiştir. Dahili siyaseti
nin istikameti hep bu hedefe dönmügtür. 
Ancak (Stoyadinoviç) diktatörlükten 
normal aerbest idareye bir inkılap hare
keti şeklinde dönmcği, yani bugünkü 
1skopçinayı dağıtacak yeni bir intihap 
yapmağı da muvafık görmez. Bu dönil· 
§Ü tedrici bir surette yapmağa taraftar
dır. Bir halde ki birkaç yıl sonra Yugos
lavya arzu edilen normal sükun devrine 
varmış bulunacaktu. O zaman yeni bir 
intihap kanunu ile yeni bir intihap ya· 
pılacak ve yeni bir İskopçina mectısi top 
lanacaktır. Stoyadinoviçin iki yıla yakın 

Ankara telefonu -
Kaput bezleri 

Bir kara1name ile 13 
tıpe ayrıldı 

Ankara, 24 (Telefonla) -
bozukluğunun önüne geçmek ve b 
dan en fazla müteessir olan ka 
bezlerinin vasıflarını tesbit etmek 
çin yeni bir kararname hazırla 

ve mer'iyet mevkiine geçmiştir. 
Yeni kararnamede kaputlar 13 

pe ayrılmakta ve her tipin vasfı a 
ayrı gösterilmekted'r. Fabrikaalr 
beş gün içinde yeni kabul edilen t 
ler üzerinde mal imal'ne mccburd 
lar. Stokların da birinci kimun so 
na kadar perakende ellere devrediln 
olması lazımdır. Bu müddet ze.rfın 
perakendeye geçirilmemiş mallar 
rarname mucibince kabul edilen ti 
!ere aynlacak ve hangi tipe uy 
sa o tipin damgası vurulacaktrr. 

Kararnameye göre, hC'r fahri 
imal ettiği kaputun genh:ıliğini, uzu 
luğunu ve hangi tinten olduğunu 
linmiyecek bir tarzda topların üzeri 
kayda mecburdur. 

Yerli ma //ar ha /tasını 
Başvekil açacak 

Ankara 24 (Telefonla) - tktıscıt 

yerli mallar haftası birinci k!nunun 
ikinci günü Başvekil İsmet lnönüıı 

Ankara Halkevinde vereceği bir nutu 
la açılacaktır. 

Hafta zarfında vekiller Ankara ra 
yosunda söz söyliyeceklerdir. 

Evlerden ba~ka k.ıhvelerde de di~ 
yerlerde kııru yemig istih'akinin art. 
ması lehinde propagandalar yapılac:J 
tır. 

küçük sanatlar konqı~I 
Ankara 24 (Telefonla) - Küçük 

natlar kongreıi ikinci teırinin on iki 
de Ankarada toplanacak, tktısat ve 
bir nutukla kongreyi açacaktır. Kon 
hazırlıkları için seçilen komisyon 
toplantııını sanayi umum müdürU 
Repdın batkanlığında bugün ya 
ikinci toplantı aah gUnU olacaktır. 

ilrtıat Yeklletl ticaret odalanna /!. 
J-ı·- 6um.ıçu ..... ~ -.uçuK sanatlar 
kında malOmat istedi. Bu malQmat • 
yediılne kadar Ankaraya bir rapor 
linde ganderilmiı bulunacaktır. 

Bulgar kabinesi 
nihayet kuruldu 
Beynelmilel vaziqet 
doıaqısile intıhabat 
geri b11akıldı 
Sofya 24 (A.A.) - Bugün neşreclile' 

bir kararname ile, istifa eden gülcO' 
bakanı Michaitlov ile Demiryolları tı" 
kanı Kojakarov yerine, Dıı igleri ~ 
kanlığı genel sekreteri doktor Nik~ 
ve birinci K8se İvanof kabinesinde ~ -~ 
tür bakanlığı etmiı olan general :MiV 
lonov tayin edilmigtir. Bu suretle ~ 
mamlanan kabine bir içtima aktetıııl 
tir. 

Sofya 24 (A.A.) - Kabinenin ; 
günkü toplantı11 neticeıinde neırolıJ 
bir tebliğde deniyor ki; 

H . cıer 
UkQmet, geçen temmuzdakı tı1' 

larasyonu mucibince tetrii intihab' 
teşrinievvel &onlarına doğru haz:ı~l~ 
rak yapılması için bütün gayret•e 1" 
aarfetmiıtir. Fakat bazı beklenillilİ ~ 
hadiaat ve bunlara inzimam edcl'l ,ıısı!' 
haaaa bugünkü endişe verici beyıt ,o· 
lel vaziyet karııaında memlekette il" 
kfın ve aaayiıin idameıi kayguııı~ 
kiimeti teırü intihabatı ba~ka bir 
bırakmağa mecbur etmektedir. ~ 

"1'"' bir zaamndanberi tatbik ettiği •1.,.,er 
bu defa iki yeni muvaffakiyctle k\J .,, 
lenmigtir. Bir kere bir ay evvel yal'~ 
Belediye intibaplanru kaunmı§tır·ırı".' 

dan sonra tskopçina Teisi olarak ."' ıııci' 
göıterdiği bay Çiriç (198) rey ıle iJl,r 
hap olunmuftur. Stoyadinoviçin ftf. ,_41 
ler arast siyasetine gelince, buı:ttld ft4 
(sulh) kelimeıile ifade etmek ~f 
olur. Bugilnkü Yugoslavyanın dı~ e j 
seti bu bakımdan tamamile ~r.Jci:it ~ 
yasetine uygundur. Bunun ıçın d<i' 
Yugoslavya ne Tfirkiye araaındaJci ılf 
luk ve ittifak bugUn her .ıarnındarl 

de kuvvetlidir. ASIM &Jf 



7000 metreden paraşütle atlıl/an 
Bayan Nikolayeva anlatıyor; 

"Tayyareye binip yükse
lince şarkıya başladım,, 
"Paraşütüm derhal açı'dı. Yere 
inerke havada adeta uyuyordum,, 
Pt.tapalas otelinin alt kat salon. 

larındnn birinde değerli So\'yet misa. 
fİl']erımizle konuşuyoruz. Gi!neral 
Aydeman, arkadaşlarını şöyle takdim 
ediyor: 

- Binbaşı Minof. Osovyahim teş. 
kilatmın plfınörcülük şubesi şefi. 
l\fcşhur bir plfınörcüdür de... Birkaç 
nişanla taltif edilmiştir. 

Yüzbaşı ŞR1 it... Osovyahimin pa. 
raşütçülük şubesi şefi. 178 defa va. 
taşütıe atlamış. Bir arkadaşım 

- Üçüncü ve en genç arkada ım 
Bayan Nikolnycva,.. l\loskova hava 
klübü parnşlitçülük muallimi ve 7000 
hletreden paraşütle atlama dünya 
l'ekorcüsü ... 

Bu takdim merasiminden sonra 
General tehassüslerinl söyledi \'e O. 
sovyahimin Rusyndaki faaliyetini hu. 
l:isa ederek dedi ki : 

- Cemietln bir çok faaliyet şube. 111111111 
leri var. Fakat esas çalışmasını tar. l 
Ynrecilik teşkil ediyor ve bütün faali. 
Yet hava klüplerinde teksif edilmiştir. 

nu klUpler son Uç sene 1 .. ırfında tii. 
tedi \e bugünkü mikdarlan 156 ya 
~kmıştır, 

Bu klüpler hemen hemen her şehfr 
''e kasabada bulunmaktadır. Yaşla. 
tına göre tasnife tabi tutulan gen~. 
ler bu kHiplerde tayare modelleri 
~~Pmakta, planörcülük, paraşütçü . 
luk ve tayyarecilik öğrenmektedirlPr. 
lyi bir gemici olmak için nasıl işe 
\·cJkenden başlanırsa. bizim gençleri. 
r.tiz de iyi bir tayyareci olabilmek 
için tan·areciliğe modekilikten baş. 

, lıyorl!lr• 

't .f';:-... .,. ... 1 A,,•dAm!lnın <Üi7.1Pr.i hiHilc 
en sonra yanında oturan Bayan Ni 

kolayeva ile görüşmeme müsaade et. 
lltesini rica ettim. Başında beresi, 
arkasında açık kurşuni caketi ve göğ 
8ilndeki nişanlarla erkek arkadaşlnn 
arasında gözü alan Bayan Nikol~ye. 
"aya ı,umandanr izin verdi: 

- Görüşünüz ve suallerine ctwap 
~eriniz, · 

b' Evnlfı. bir tebessüm. Sonra hafif 

11
11 kızarma ... Sorulacak sualleri bek. 

b Yen Sovyet kadın tayyarecisi hemen 
it ac:;ker ciddiyeti takındı. Sordum: 

d - 'fayyareciliğe nasıl merak sa ı. 
ınıı?. 

t Ellerini dizlerinin üzerinde birleş. 

di~di. Parmnklannı birbirine geçir. 
1: 

d :- IWn umumiyetle spora severim, 
edı. Patinaj ve yüzücülükle meş. 

:Uldüm. Sonradan hava sporuna ka. 
rldım. 

"' - Kumandan sizin 7000 metreden 
"ataş"tJ ti d .. u e a ama dünya rekorcüsü ol. 
Ugurıuzu söyledi. Anlatır mısınız? 

e - Yedi bin metreden atlamadan 
t ~el hava klübünde denemeler vap 
'Ilı Kl .. b.. bi . . " · u un r odası semadaki ha. 

\'a tazyiklerini nndrracak şekilde ha. 
:r:y~ muhtevi bulunuyordu, mı da. 
"ela->aroknmera ~fyoraz. Kendimi ev. 
to: bu odada yuksek hava tazyiki" 
·•ne · 
lesı alıştırdım. Sonra paraşüt ku 
l'ıı:d'.!n müteaddit cfefalar atladırrı. 
dıtıt Ynr~. ile uçtum. Paraşütle atla. 
t'-'d · Nıhayet yedi kız yedi bin met. 
elik en Paraşütle yere inmeğe karar ''er 

)'e ~l'ayareye binip yerden yükselme. 
llıeğ a5Iayınca yedimiz de şarkı .söyle. 
lillt e basladık. Ancak motörün gü. 
tarkü.ı~Unden her birimizin söylediği 

ıyı i •t . d onı ... şı emıyor uk. Dadaklartr. 
lldıgr görüJUyordu. 

Diln gelen SomJet tayyareci misa/ ı:c
rimizdcn Bayan Nilrolayeva 

nakıs 2:i derece idi. Kürk!ere bürün. 
müştilk. Nihayet paraşütleri taktık 
kürkleri çıkarıp kendimizi aşağı 

attık. 

iki yiiz metre kadar iniş esnasında 
paraşütü açmadım. Sonra düğmeye 
bastım. Paraşütüm derhal açıldı. Ye. 
di bin metrede oksijen az olduğun. 
dan ağırlık bastt. Yere inerken ha. 
nda adeta uyuyor gibi idim. Hava 
tazyiki ve rüzgar cereyanları arasın. 
da bir beşil<te saJJanır gibi yavaş ya. 
vaş yere indim. Ayaklarım toprağa 

bastığı 7.aman tamamen sakin bir 
halde idim. 

- Neden korku geçirmediniz? 
- Paraşütün zamanında açılaca. 

ğından tamamen emindim. Ne diye 
korkacaktım. nenim gibi arkadaşla. 
rrm da muhtelif yerlere indiler. 

- Ne kadar zamanda indiniz? 
- Yirmi beş dakikada .•• 
- Kaç ynşındasrnız? 

- 21 .•. 
- Rekor tesis ettiğiniz zaman kaç 

yaşında idiniz? 

- 20 yaşında 
- Daha yükseklerden atlamak ar. 

zusundn mısınız? 

- Evet... Daha yükseklere çıkıp 
inmek istiyorum,. 

Bu sırada General gülerek "öze 
karıştı: 

- Bayan "bu kelimeyi Türkçe söy. 
ledi., !"ize yeni rekor vaadinde bulu. 
nuyor ama, buna ben müsaade eder. 
sem teşebbiis eder 

Bayan Nikolayevaya dönerek: 

- Öyle değil mi Bayan?. Dedi.. 

Generalin bu iltifatından memnun 
olan Nikolayeva hafif kızardı, tebes. 
süm etti. Gözlerini yere iğdi.. '\'e dl' 
olsa kadındı. 

Bir fırsat düştü. Paraşütçülük 
şefi Ye 178 deia paraşütle yere inrnı:ı 
olan yüzbaşı Şmit söze karıştı: 

- Biz paraşütlerimizde katiyyen 
tehlike görmüyoruz. Zazen parasül 
insanı öldürmek için değil. kurtar~ak 
için yapılmıştır. 

"Sovye{ Rusya da paraşiit sporunun 
yüzde yüz emniyetli oldu~unu :ddin 
edebiliriz. Bugün Sovyet Ru~yada on 
binlerce parnc.iitcii vnr. Bı•ndnn hac:. 
ka ha'a p3rklnrın3 ~el<'n herke5; bir 
e~lence yapını~ olmak icin paraşüt 

ı· •· lp1erinden atlar. Paraşütçiilük en 
zevhlı ''C hP.Yeconl1 bir spor olmuştur 
artıl.c' .. 

Yekta Raq•p Önen lltt~'ay~·are yükseldikce heyecanım 
ltu::r~u. Yanlış anlaşılmasın, kor. 
r .. k eğiJ, heyecanım. Semalara doö- ----------- - - --
~ alk o• 

""' " tıkça o kadar tatlı bir here. RADYODAKi KONFERANS 
~ !evk du..,....vordum ki "Y ,J ".J •• 

!alı:ıa ~di bin metreye çıkmca tef e.s 
der Rhçleştı . Yer yüzünde hararet 

ee~· . 1 zaıt 20 iken havada har3ret 

Bu akşam İstanbul radyosunda 
saat 19,30 da doktor Sırrı Alıçlı tara-, 
fmdan hekim gözile spor mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Söz atmaktan .. l 
1 

Ohannes, lViemnurıeye söz 
atmaktan cezalandırıldı! 

Ohannes adlı bir kundurncı, Çarşı
kapıda pazar yerinden geçen Memnu
ne isimli bir kadına söz attlğı iddia
sile, bir müddettenberi Sultanahmet 
ikinci sulh ceza hakycrindc muhakeme 
ediliyordu. 

Hakim Salahattin Demirelli, suçu 
sabit görmüş, Ohanncsin iki hafta 
hapsine karar vermiştir. Ohanne.sin 
iki nrkada.~ı. beraet kazanmışlardır. 

Zati Sunf!ur 
!ki aylık bir Anadolu turnesinden 

dönen mn.nyatizör ve illüzyonist Zati 
Sungur bugünden itibaren Maksim sa
lonunda temsillerine b~lamaktadır. 

San'atkar dün gece bu münasebetle 
gaztecilerle kendi davetlileri için hu
susi bir gece yapmış ve eski yeni nu
maralarından seçilmiş bir programla 
davetlileri her dakika hayretten hay
rete sürüklem~ştir. 

Profesör müsamere son'l!llda da
vetlilerini hazırladığı sofradan da izaz 

• etmiştir. 
Bugün ilk matinesini vermektedir. 
VASIF ÇINAR VE MiMAR 

K.A.SIM CADDELERi 
Şehrimizin maruf caddelerinden 

birine eski Maarif vekili merhum Va
sıf Çınarın adı verilecektir. 

Bundan başka Fatihte Sultanse-
lime giden caddeye Kadıaskerler ve 
Eminönünden Yenicamiye giden cad
deye Yenicamii yapan mimar Kası

mın adı verilecektir. Belediye. bunla
rı Şehir meclisine teklif ederek karar 
istiyecektir. 
KARIŞIK Y AO SATMAK Y ASAOI 

KALDIRILACAK Mit 

Belediye daimt encUmeni belediye 
zabıtası talimatnamesinin 436 ıncı 
m~doaini doği§tirmiye kn.ra.r vermig.
tir. Buna göre mahlfıt yağların kap
lan üzerine nisbeti ve kanştmlan mad 
delerin cinsi yazılmak §artile satılma
Jannda mahzur görülmemektedir. 

Bu teklif Şehir meclisinin önümüz
deki toplantısında görüşülecektir. 

Askere gidecek öAretmenler 
TcşrlnJsnni ba§nıdn askere gidecek ilk 

mektep muallimlerin.in listesi hazrrlaiun&k. 
tadiı". Bunların miktarı yüz elli kadardır. 

Yerlerine vekil olarak lise mezunları tayin 
edilecek Ur. 

KISA HABERLER 

• SclA.Dik panayırında altm madalya ka.. 
znnan c,,yalar dUn §ehrim.tze gelmiş ve sa.. 
lılplerinc dağılmağa bıışlanmıabr. 

• Polonya tUt11n inhlsartnm 1935 yılı ma_ 
lmdan 800 bin kilo tUtUn alacağuıı yazınJ§
tık. Şehrimizde bulunan heyet muhtelif tll
tUn nUmunclcrlnl tetklke ba§lamı§la.rdır. 

• Ticaret mUzesinln eşyalan Anknraya 
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Meşhut suçlar 
kanununa göre .. 

' 
Dün bakılan ve kar ar la 

biten iki dava! 
Meşhut suçlar kanununa göre dün 

bakılan davalardan biri, ljasan oğlu 
Hakkının sarhoş olarak dolaştığı sı

rada karşısına çıkan komiser lshaka 
bir lira rüşvet verdiği iddiasile açılan 
davadır. Bu davaya İstanbul dördün
cü ceza hakycrinde bakıldı. 

Komiser İshak, Fenerle Cibali ara
sında gece yarısı bu Hasan oğlu Hak
kıya. rastlamış, sarhoşluğundan dola
yı onu karakola götürmek istemiş, 

Hakkı da yolda giderken birdenbire 
durup "Canım, al şu lirayı da, sen de 
iç, sarhoş ol; bırak benim vakamı , 

keyfimi bozma!,, demiş. Ko"'miserin 
anlatışına göre, vak'a böyle olmuş. 

Fakat, Hakkı, işi başka türlü söy
lilyor: 

- Ben, diyor, fazla sarhoş değil
dim. İçmiştim velakin ölçüyü taşır
mamıştım. Komiser, beni karakola 
götürmek isteyince, "peki, gidelim 
velftkin ben bir tıeY yapmadım ki!., de
dim, o, bana "yürü, haydi yürü! .. de
mekle beraber, ''nedir o elindeki? Ba
na rüşvet teklif ediyorsun, ha!,, di
ye, başıma başka iş de çıkardı. Ben, 
rüşvet de vermek istemedim, rakı pa
ramdı o lira! 

Şahit olarak Haydar mahallesi 
bekçisi Demir, dinlenildi. Bekçi, Hak
kıya kendisinin komiserden biraz ev
vel rastgeldiğini, halinde bir fevkala
delik görmediğini, ufaktan mırılda
na mırıldana, ynvaşça yalpa vurarak 
yürüdüğünü, evhe gittiğini söylediği
ni anlattı. 

M"tlddeiumumi Sadrettin. Hakkı

nın, sarhoşlukla ahalinin huzur ve 
sükUnunu bozacak derecede herhangi 
bir tezahür göstermediği gibi, avu
cundalci parayı da, komiser lshakn 
rüşvet vermek maksadile ele aldığt 
sabit olmadığı bakımlanndan, beraet 
istedi. 

Reis Fazıl, aza Suut ve Atıfla ku
rulan mahkeme heyeti, ittüakla ~ 
raet kararlaştırdı. 

Refi Bayar 
Dün akşam ~azeleciltre 

bir ziqafet verdi 
Mi11i Rea.~ürans şirketi müdürü I!. 

Ziya Gökalp 
Halkevinde bır toplantı 

gapıugor 

Eminönü Halk.evinden: 
Ziya Gökalp'in ölilmUnün yıld~ 

nümü münasebetile 26 Birinciteşrin 

pazartesi günü saat (17) de büyük ve 
değerli bilginimiz.i anmak Uzere Evi
miz merkez salonunda bir toplantJ ya,. 
pılacaktır. Bu toplantıda: 

A - Üniversite doçentlerinden Zi
yaettin Fahri, Ziya G<>kalp'in hayat 
ve eserleri hakkında, 

B - Üniversite doçentlerinden 
Sabri Esat, Ziya G<>kalp ve Terbiye 
adı altında birer konferans verecek
lerdir. 

Bundan b~ka büyük bilginin şiir
leri de okunacaktır. Bu toplantıya. bü
tün yur~lar davetlidir. 

Yüze çekıçle vurmaktan 
ceza yedi! 

Beyazıtta Bakırcılarda Arifin yü
züne çekiçle vurmaktan yakalanan A
ziz, Sultanahmet UçüncU sulh ceza hak 
yerinde muhakeme edilmiş, suçu sa
bit gören hakim İhsan, bİr' ay hapis 
kararı verdiğini bildirmiştir. Az.iz, a
lıkonulmuştur. 

KIDEM ZAMMI GôREN 
ôCRETMENLER 

935 eylülünde kıdem zammı gören 
iki yüroen fazla ilk tedrisat muallimi 
henüz kıdem zamlannı alamamışlar
dır. 

Bu muallimlerin istihkaklan 938 
maarif bütçesinde düyuna alınmışsa 

da istihkak bordroları hazırlanmadı

ğından şimdiye kadar para verilem&
mişti. 

Maarif müdüriyeti yeni kıdem 

zammı cetvellerini hazırlıyarak para
lan ödenmek üzere belediyeye ver&
cektir. 

EDEBIY AT 'F AKOLTESI 
TALEBE KOOPERATiFi 

Edebiyat fakilltesinde bir talebe 
koqperatifi kurulmuştur. Fakülte bi
nasının arkasındaki eski harp malul
leri binası kooperatüe tahsis edilmi§
tir. 

Talebelerin notları kooperatü ta
rafından teksir edilecek, talebeye u
cuzca satılacaktır. Kooperatife lza 
olanlar ellişer kuruşluk hise senetleri 
almaktadırlar. 

Edebiyat talebe cemiyeti de bun
dan sonra kooperatif binasında topla· 
nacaktır. 

Refi Bayar dün Güne~ klübünde ga 
zeteci!cre ve sigortacılara bir ziyafet 
verm i~ tir. _za_r_a_r-la_r_ıı_u_ön_l_e_m_e_k_u_· z_e_r_e_t_e_d-bi-r-,t"-l' 

Ziyafet esnasında B. Refi Bayar alındığını, arzu edenlerin istedikleri 
Feniks \'e Türkiye Milli ~igorta şir. bir sigorta şirketinde sigortalarına 
ketlerinin iflftSile zarar görenleriı• de,·am edebileceklerini hildirmi~tir. 

nakledllmeğe başlanmıştır. İstanbul Türk.------------ -------------------

ofis ııuoesl, Ofis hlnasmda mUzeye benzer 
bir numune salonu açmağa karar vermiş ve 
hazırlıklara ba§lamıştır. 

• Suadlyedc iskele yanmdaki arsaya biti. 
şik olan yolun kapatılarak satılmasına Be. 
ledlyc fen heyetince karnr verllmi§Ur. Şe
hir meclisine t eklif cdllcccktfr. 

• Edebiyat fakUltesl tarih coğrafya şube. 
s1 talebeleri yarm Burgnz adasına giderek 
jeolojik tetklkatta bulunacaklardır. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerini tc!U§ ede. 
cek mUfettlşlerln bundan sonra mektep fda_ 
re heyetleri ile mUtevclll heyetlerinin mek
tep1ere alt olan hesaplan Uzerinde de t et. 
klkler yapılmasına knrnr vertırnlştlr. 

Geçmiş Kurunlor 

25 Tc~rinievvcl Hl21 

MACAR1STANDA YENt BlR DAR
BE! HÜJ{ÜMET TEŞEBBÜSÜ 

Sabık kral Şarl lsuiçrcden tayyare 
He kaçarak lılacar hududunda kain 
Odenberg şehrine oo.sıl olmtt§tur. 

Kral taraftarlarile birlikte bir treni 
mahS'tısa rakip olarak Peştcye milte
vcccilıen hareket etmiştir. Macaristun 
da b1!yük bir heyecan hülcüm/erma
dır. 

* Sayrisc/ain idaresi, scvahili mil
tccavire seferlerini tezyit ederek Mak
rı köyüne de vapur i.şletmeği tahtı 

lcarara alınm1~f.tr. / <;1:e1e diin idare mil! 
hcndi8leri tarafmdan muayene edil-1. 
mi§tir. 

Şark Demiryo'larının satın 
müzakere eri ahnması 

M ii::.al.-eı elerdcn bir güriini;~ 

~nkara, ~ (Telefonla) - Şark Hesaba müteallik kısımların pren. 
Demıryolları ışletme imtiyazının sa. sipleri etrafında anlaşma olmı.ştur. 
tın alınması etrafında cereyan eden Şirket murahhaslarının kaydı ihtiraz! 
rnüzakeratın ilk safhası bitmiş, tek. ile ile.ri sürdükleri bir noktanın halli 
nik mesame uğraşmak üzere komi~. sonraka bırakılmıştır. 
yonfar seçilmiştir. Komisyonlar-n biı· · Cereyan eden müzakereler netice. 
müddet devam edecek calışmaları yü. sinde satın alınma i~inin, her iki ta. 
ziinden miizakcrnfa fa~ıla ,·er:ım;~. rafın arzusuna göre }akında halledl. 
~irket murahhasları Ankarada11 ay. lece~: kunetle muhtemel görülmek. 
nlrnışlardır. tedir. 



e •• s a ır e inden: 
''Türkiye Milli,, ve "Feniks rlö V\yen,, .,ıgorta §İrketleri nezdinde sigortalı olupta hükfunetimiz ~arafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neş1r 
ve ilfın edilen esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zo.rardan korunmak istiyenlerin 3 İkinci Teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türki
ye hanında 12 numaralı dairede bu maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektup~a müracaat etmeleri lüzumu ve 

TÜRKiYE MİLLi Şirketinde sigortalı olanların nihayet 24/ 10/ 1937 ve FEN1KS DÖ VJYEN Şir1<etinde sigortası olanların da 12/ 6/ 1937 tarihine kadar müracaat ede. 

bilecekleri ilan ohınur. 

An n· 
·go ta 

ürk 
·rketi 

Sigoı ta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara islinad eden milli hır sigorta şirketidir. 

stanbul, Yeni Postahane karşısında Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden malümat alabilirsiniz. 

Holanda llikciycsi 

Maynheyr van Russiel, düşünceli 

bir tavırla, anlattı: 
...:.. Evet, azizim, talih, hayatımızda 

biç tahmin edilmedik bir rol oynar. 
Ve çok defa da, mes'ut olmağa en az 
hak kazanan kimseye teveccüh eder. 

Ben, koltuğumda tenbel tenbel otu
ruyordum; ince, narin yapılı ve saç
larının şakaklarına rastlıyan yerleri 
ağarmış olan bu tanıdığımın yarubaşın 
da; Holandalı bir ziyaretçinin, umu
miyetle bu adam gibi görüneceği sa
ıulmaz; Holandalı bir ziyaretçinin 
dıştan görünilşü, başka türlü tasavvur 
olunur; herhalde, kendisile tanışalı 

daha bir kaç dakika olan bu adam 
gibi değil! 

O, ho.Cif'go igini .gole.ip, cöeilno el<> 

vam etti: 
- Evet, bana inanabilirsiniz; zira 

nefsimde tecrübemle söylüyorum si
ze! Hatta, canımzı sıkmazsam, size 
anlata.bileceğim bir hikayecik, bu hu
sustaki kanaatimi teyit eder! 

Ben, bittabi memnuniyetle razı ol
dum; tropik iklimin güneşi, bütün kı?r 
gmlığmı oturduğumuz güvertenin ten 
tesir.de deniyordu; Holandalı, anlat
mağa girişti : 

- Acayiptir, ki hikayem, şimdi ya
rıp geçtiğimiz ayni sulan yanp geçen 
bir vapurda ba.'.jlnmıştır. Aradaki 
fark, o zamandan beri aradan 25 yılın 
da sular gibi akmış olması! 

Bindiğimiz küçük vapurun güver
tesinde, neş'e saçan bir topluluk var
dı. Hemen hemen hepsi genç, canlı , 

ateşli bir çok kişi! Gözler parıl parıl 
yanıyor, hiç biri, eri!]Hebilecek en u
fak bir zevki bile feda etmek niyetin
de değil! 

Şahsan ben de, delikar.~ılnrm en 
fazla kahkaha atanlanndan biriydim· 
yaşım 23, ceblındc parlak bir muka
velename; Holanda - Hindistan muka
velenamesi; bu mukavelenameye gö
re faaliyete girişmeden önce, bir kaç 
hafta dinlenmek ve bu suretle kuvvet
lerunek istiyordum. 

Vapurda, iriyan, kara saçlı bir de
likanlı ile dostluk peyda etmiştik: 

Cak adlı bir İrlandalı; başkaları, onu 
s1dcce "Golyat,, diye çağırıyorlardı: 

kuvvet ve heybetinden kinaye. Biz, 
ikimiz, çabucacık, biribirlerinden ay
rılmaz arkadaşlar oluvermiştik. 

İşte, böylece herşey yolunda gidi
rordu ! 

Günün birinde I...ilynn vapura ayak 
h'l.Smcıya değin! Bu, "Elfe,. denilen 
neri kızları kadar zarif bir mahlUktu; 
olmasına ihtimal verilem ·vecek dere
cede sarıı:ıın; ayağını · pek cazip ba
sışlı ayağını - vapurun döşeme tahta
sına değdirdikten yarım saat sonra.! 
ortalığa sanki cehennem boşanmıştı 1 • 

Kavunıcu alevler. en fazla beni ve 1 

Cakı sarmıştı. Ertesi gün de, iki ar- j 
kada.ş, kanlı, bıçaklı düşman olmuş-

Yazan: Bert Kl{ıyf 

tuk. Sarı§m ''Elfe,, ye gelince, o, bo
yuna ikimizi biribirine karşı tahrikten 
bizi karşılıklı kızıştırmaktan, bilhas
sa haz duyuyormuş gibi hareket edi
yordu; üç gün sonra da, bir infilak, 
çekinilmesi kabil olmıyan bir tehlike 
olarak, bizi tehdit ediverdi! 

Görü:memiş Bir Muvaffakıyet 

nq'!r 
Dün gece eskisinden daha parlak bir muvaffakiyetle kış temsillerine 

. başladı. Çünl:ü. Stt.ngurun tecrübeleri 
. Bir filmden daha seri 

Bir reviiden daha çe§'itli 
Bir sirkten &ha eğlenceli 

Ve .. Bir dramdan daJuı heyoomılıdır. 
Bugün herlies koşuyor. Fırsatı siz de kaçırmayınız ve yerlerinizi evvelce 

temin ediniz. s Varyete tiyatro81mda 

Her akşam saat 21 de süvare, cumartesi, pazar saat 15 de matine. 

İnfilaktan bir ak§am önce, dans ---------------------------------·------------' .... 
sırasında, ikimiz de evlenme isteğimi-
zi kendisine bildirerek, artık birimizi 
tercih etmesi hususunda ısrarla dur
muştuk. 

O, nazlanmıştı; o, nazlanınca da, 
Cak, cehennemi bir sırıtışla, dövüş-

memiz teklifini, bu sarışın güreli kimin 
cn......_,.ğuun, clövU9\in ne'\A~e> bo.f; 

lruıınıısı teklifini, açıkça ortaya atı

vermişti! 

Cakın cehennemi sırıtışı, bu dev 
vücutlu çapkının, yüksekten bakışı, 
beni adeta çılgına döndürmüştü; ve, 
Lilyanın beni bir korkak sayması 

korkusile, rakibimin dövüşmek tekli
fini derhal kabul etmiştim. 

olamıyacağmı kestiriyordum! 1 
Fakat, Cak, dövüşü öyle çarçabuk 

bitirmek heveslisi gibi davranmıyor
du; bilakis... ''Golyat,, denilen adam, 
ber.i bir kaç saniye içerisinde yere 
serebilirdi; lakin, aldığı vaziyete gö
r~ vanurdon bizi seyredenlere önce 
kuvvetinin el:işe ini gösterçn hır te-
maşa bahşetmeği tasarlıyordu! 

Ben, kendimi nevmidane müdafaa
ya yelteniyordum. Fakat, o beni git
gide adanm orta yerine doğru silrü-1 
yordu; Uç Hindistan cevizi ağacının 
albna doğru. Bütün vücudüm, ağrıına
ğa başlamıştı; gerçi, arada sırada 
yumruklarımı onun vücudüne dokun
durabiliyordum; lakin, bu temaslara 
Cak sadece gülüyordu! 

Derken, işin sonuna. yaklaştığını 
hissettim. Hindistan cevizi ağaçların
dan birinin gövdesine, yarı baygın bir 
halde, dayandım ve "Golyat,, ın en 
son, mücadeleyi neticelendirici vuruş 

cEski ELHAMRA) 
sınemasında 

Marcelle Chantal - Jules Berry ve Lucien Baroux 
tarafından bir sureti fevkalfıdede temsil edilen 

s:r SKANDALi 
Müessir bir mevzuda olan ve mera lı bjr davayı tasvir eden bu filmi 

gidip görünüz. İlaveten: Pnramount Jurnal ve Mikey Mavs 
Mahalli SAKARYA havadis filminde: lsmct lnönünün ilk tayyare se

yahati, Ankarada sonbahar at yarı§lan vesaire ... 

••m• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine, umumi duhuliye 25 Kr. --"' 

y ve Aşkı 
Bu tarihi romanı okumak için bu hafta çıkacak ol~ 

Holivut - Magazin 
Mecmuasını alınız. 

Amiral Lord Nelsonun metresi ve Lord Hamiltonun karısı 

olan Emma, zamanında dünyada e§İne tesadüf edilmiyen gÜ· 

IU.1i~~~~~~~~ zel bir kadındı ... 

Etrafımdakiler, bu vaziyet karşı
sında taş kesilmişlerdi; neticesi meş
kUk olmaktan ziyade benim aleyhime 
çıkması hemen' hemen muhakkak o
lan bu gayri müsavi mücadelenin önü
ne geçilmek yolunda bir teşebbüs ya
pıldı; Lilyan da ara bulmağa çalıştı; 
bununla beraber, bana öyle geliyordu 
ki bu müdahalesi içten olmaktan zi
yade, görüntişü kurtarmak mahiyetin
deydi; yani benim felaketime sebep 
olmak istemezmiş gibi davranıyor, fa
kat uğurunda dövüşmemizi zevk ve
rici bir hal olarak, yerinde buluyor
du: bu zevkten mnhrum kalmak iste
miyordu pek öyle! Esasen ben de bir 
kere ileriye attığım adımı tekrar ge
r iye alamazdım tabii; dövüşmek ka

için. geniş nefes alı5la hazırlandığını -------------------------...!..----
Bugün Sinema

sında 
farkettim. Bunun Uzerine, yesin ver
diği bir kuvvetle, bütün gücümü bir 
araya getirdim, yumruklarımı yuka
rıya kaldırdım. Gerçi, vuruşum, bu 
sefer rakibimin kafasına adamakıllı 
bir darbe Feklinde indi, ama, Cakı sar 
sıntıya nğratabilmek için yeter dere
rede şiddetli değil, l>ilftkis zayıf bir 
tesirle! 

En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti .. 
DANiELLE DAR IEUX ve HENRI GARAT 

t:arafından yaratılan 

rarımı bozmadım! 

Tam bu saniyede, ı;r:örmekten ziya-
G NÇ ç p N 

Ertc 
· b h t "h ı de hissettim, ki levent Hindistan cevizi 

sı sa a , enezzı.ı vanunımuz, v • • • t . d k' v 

d 1 
· k~ b' d a~arlanndan bırının epesın e ı agır, 

nracı '· gayrı mes un ır a anın ya- . . d 1 
d 

· d Ad 1 500 
t olgun meyvalardan bırı. a ından kop-

nın an geçıyor u. acı ı:, me re v .. Ce . v 

Nefis, eğlenceli, zevkli Fransızca film. Bu filmde DAN1ELLE DAR· 
RlEUX'nün şarkıları birer §alıeserdir. Ayrıca Paramount dünya. 

haberleri ve 

bb · 1· -· d b'l kt . tu ve asagıya düştu. vız, agacmın 
mura at genış ıgın e ı e yo u, ya- .. . .. ti d ld 
h t d k b k d b. . 

1
.kt govdcs ne çarptı. on m en vı ınm u a anca u a ar ır genıs ı ey . v ~ 

DEFiNE ARA y CILARI tabii renkli üç kısmılık nefi~ 
şarkılı ve danslı komedı 

d. ta . d d .. ta H' a'· hızılc gC"Crek. Cnkın sakagında aldı 
ı; or yerın e e. u~ ne ın s- v , Jt . b' 

t · · • 1 t d 1 .1 ~olu~u. .. 'Golyat., . ba a yemış ır 
Numaralı yerlerin evvelden aldırılmMı rica. olunur. Bugün 

an cevızı agacı, even en am arı.e . . . . . . 
· ··- d - "l 1. d dev gıbı, yere devrıldı bırdenbıre .. 

saat 1 de talebe matinesi - Tel. 40868 

masmnvı goge ogru yu ese ıyor u. 
Cakla ben, orada dövüşmek husu

sunda hemencecik mutabık kaldık. 
Ufak sandala binerek, bu yapayalnız İki hnfta sonra, Lilyan benim ka-
gayri mesk\ln adacığa çıkacaktık. Her rımdı .... 

zağmıızda durup, konuşma arkadaşı-ı 
mn elini sallamıştı. Aınirane bir ta
vırla, çağırış tarzında! Oldukça uzak
ta durmakla beraber, kadının dudağı tiirlü vasıta mübahtı bu dövüşte! 

ikimizden hnngim1z ilk olarak b:ıygın 
düşüp de yere serilirse. seyahatimizin 
sonuna kadar kamarasını tcrkedemi
yecekti: seyahatin sonunda da, kim
sey.le veı:lalasmndan vapurdan ayrıla
caktı. Ne hacalet! 

Adaya çıkarak. dövüşe hazırlandık. 

Sonra. hiddetle bir'birimizin üzerine 
atıldık. Cakm iri y11Tnrukları, bana 
demircinin örsü gibi görünüyordu. 
Onun kar§ısmda, biraz olsun şansım 

Ben, Holandahnın bu hoş hikayesi · üstündeki ve çenesindeki hafif bir kıl 
hakkında, şu mülfıhazada bulundum: seyri, gene seçilebiliyordu! 

- Sahiden, talihli imişsiniz! Haki- - Şimdi, şimdi, Lilyan! 
ki saadet, işte, buna derler! Demin Diye Maynheyr van Ruissel, muti 
söylediğinizin manasını, şimdi daha bir vaziyette, yerinden kalktı ve be
iyi anlıyorum! Siz, doğrusu çok talih- nimle vedalaşırken, kulağıma eğilerek 
li ve ayni nisbette mes'ut bir adamsı- mırıldandı: 

nız her Mnynheyr ! - Mamafih, dedi, asıl talihli ve 
Belki de, daha bazı şeyler söyliye- mes'ut, 25 yıl önceki iki rakipten aca

cektim: lakin, bu aralık acayip bir ba hangisi, dersiniz? Cak, kendine gc
müdn.hale ile, sözüm kesildi: lriyarı, lip de baygın bir halde yattığı yerden 
şişman bir kadın, bir kamaradan çı- kalktığı zaman, biz, çoktan nişaulan
kıp bize doğru adım atmış ve biraz u- mıştık bile: Lilyanla ben! .. 

lSTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosıı 

Tepcbaıı Dram 
Kısmı 

BugUn saat 15 de 
ve ak§am saat 

20 de 
BiR KADININ 

HAYATI 
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111111111 Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

6t 
Bugün saat 15,30 da ve ak~a.Ill 51 

20,30 da DUDAKLARIN 



1Gezintiler1 

Çocuklara yardım 
Gazetelerde gördüm. Çocuk

lara yardım kuramları çalıgmağa 
bQ§fomıglar. Geçen yıl ayrı ayn, 
Qncak bin sekiz yüz yavruya ba· 
habilen bu kuramlar, birleıince, 
bet bin küçüğü kucaklıyacak· bir 
bolluğa kavuşmuglar. 

Bizde çocuğun bir dü1ünce ko· 
nusu olugu, yenidir. Pek yakın 
r:eçmi§lere kadar, kimse bu i~e 
bcış revirmez, bu çok önemli da
vaya kulak asmazdı. Köylü yav· 
ru, bir tarla ürününden larksız

clır. Vakitsiz yürür, bahçede U· 

1'1utulur, taylar ve buzağılarla 

:Van yana büyür. 

Şehirlere, kasabalara dikkat 
eclini:z.. Evler, sabahleyin çöp te-
1'1ekelerile birlikte çocuklarını ela 
•ohağa atar. Baba yorgun, ana 
bezgindir. Pi• yangın yerleri, iğ· 
renç arsalar her gün kapılardan 
fQşan bu canlı saf rayı emer. 

Oralarda sealeri kısılıncaya ka 
dar bağrl§ırlar, çamurlara bula
rıırlar. Kötü sözler öğrenirler. 
}'iireklerinde fena duyguların to· 
hurnları lili:z.lenir. Bizde ana mek
tepleri işte bu berbat yerlerdir. 
Çocuklar, bu basamaklardan ilk 
0 kullara atlarlar ve pek tabii ola-
1°Qk mektep bahçesini ele o vira. 
1'1eliklere döndürmek isterler. Da. 
iılrna saatlerinde bunlardan biri
rıin harşısıncla durup alıcı göz.ile 
bakınız. En küçüklerin en haylaz 
0lcluklarını göreceksiniz. Hemen 
~epsinin elleri pantalon ceplerin
cle, avurtları birer ıslıkla §İ§, bo 
•arurlar. Yüz tanede birinin ana 
•ı ba~ası, Jaclısile döndüğü yok 

"• Fakat a:Jık okull«nnJcın E,; 

ril'1in 
1

kapısına gene bu elemlerde 
~aklaşınız. Her çıkan yavnınun 
l''lflı bir ele sarıldığını, birlikte 
döndüğünü görürsünüz. T erbiyF 
~eaelesinde bu çok küçük görülen 
itin pek derin bir enginliği var. 

l 8esisi:dik ele bQ§ka dert. Sınıf· 
~ dolduran çocuklann üçte bi. 
:?ele bu illetin sarı damgası gö. 
t'iiliir ve ne yazık ki sınıflar yük. 
'elclikçe bunların sayısı artar. 
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Meşhur tayyareci Molison geçirdiği 
büyük kazayı anlatıyor 

ı·~~~~::~~::·:~:::~~=~:~:t 
.---... · .. ·-------·-.. ·--·-···-········-·····--·· ... ....-.-
korkuyordum; kendime 
tayyarem çok güzeldi! 

=··········-······ .. ·········-· .. ···-····································· -·-······································································· 
tngilterenin meşhur kadın tayyarcci

si Emi Molison, Lö Burjeden Kroydona 
geceleyin uçarken tayyaresi düşmüş ve 
kadın kendisini ölümden zor kurtarmış
tır. 

Tayyare tersine dönmüş ve Emi Mo
Jisrm pilot yerinde kendinden yan geç
miş olarak, kapalı kalmıştır. 

Kendisi d iyor ki: 

"Oradan çıkamıyacağımı anlayınca, 

içimi korkunç bir his kapladı, pencere
leri yumruklamağa başladım. Fakat kı
rılmıyordu. Makinenin ateş alacağından 

l ·ılnqiliz Kralının taç giy
mesi tehır edılirse 

zarara girecekler 
sigorta ediliyorlar 

korkuyordum.,, ~il~~\'j 

Sunday Rcferee gazetesinde okundu
ğuna göre, son on beş gün içinde ingil
terede otelciler, terziler, lokantacılar, 

hediyelik eşya fabrikatörleri ve diğer 
birçok ticaret erbabı İngiltere kralının 
taç giyme merasiminin tehir edilmesine 
karşı sigorta edilmek üzere akın akın 
müracaatta bulunmaktadırlar. 

Bir doktor, imdat otomobili ile derhal 
kendi muayenehanesine alınmasını söy
lemiş ve orada yapılan muayene netice
sinde bütün dünyaca meşhur İngiliz ka
kadın tayyarecisinin sol omuzunun yara· 
landığı burnunun kırıldığı ve ayağının 
berelcnd i ği anlaşılmıştır. 

Şimdi bu genç kadın tayyareci, sol 
kolu askıda ve burnu alçı içinde istira
hat ediyor. Gazetecilere başından geçen 
tehlikeli vakayı şöyle anlatmıştır: 

"Lö Burjeden ayrılmadan evvel ha
vanın çok güzel olduğunu söylediler. 
Fakat İngiliz sahillerine yaklaşırken, 

kesif bir sis tabakasile karşılaştım. Ne
rede olduğunu kestiremiyordum. 500 
kadem irtifaa kadar inmek mecburiyetin 
de kaldım . ki böylece tepeleri görüyor 
ve hemen yerde uçuyor gibi idim. Eğer 
tayyareciler için mevcut işaretler daha 
çok olsaydı, başıma bu kaza gelmezdi. 
Pusulam dönüyor dönüyordu. Ve orta
lık gittikçe karardığı için, Kroydona va
rabilmek ümidini artık kesiyordum. İne
cek bir yer bulmak üzere müteaddit de
falar döndüm. Nihayet bir inşaat saha
sı buldum. iki defa yere inmeğa çalış
tım. 

Tayyarccinin kazadan sonraki hali 

tık defa bir takım evlere çarpacakmış 

gibi olduğumdan derhal yükseldim. 

Nihayet üzerine inebilcceğim bir 

toprak parçası gördüm. Ve inmeğe ka

rar verdim. indim. Fakat tayyarem o 
kadar süratle gidiyordu ki önümdeki 
bir meydana da muhakkak çarpacağımı 
sanıyordum. 

Frene bastım. Fakat tekerlekler bir 
maniaya çarptı. Ve tayyare altüst oldu. 

Ben de baş aşağı olup yüzümü çarp-

İngiltere kralının mayısta evlenmek 
lizere olduğuna dair rivayetler çıkmış
tır. 

Bu tahakkuk ederse, mayısta yapıl

ması tekerrür eden taç giyme merasimi
nin geri bırakılması muhakkak görül
mektedir. 

Bir delı yedi kişiyi 
öldürdü 

İki elinde iki tabanca, bir deli bir 
köyde dolaşıyor .. Şimdiye kadar öldür
düklerinin sayısı yedi kişi. 

Bunlardan biri bir orman bekçisi, ikin 
cisi bekçinin karısı, üçüncüsü ve dör
düncüsü bekçinin iki kızı, beşincisi de 
küçük bir çocuk. Diğer ikisi de önüne 
geçmek istiyenler. 

Bu tüyler ürpertici hadise Fransada 
Alp dağlanndaki bir köyde oluyor. 

Deli, 18 yaşındadır. Babası da deli
dir. Fakat şimdiye kadar hiçbir delilik 
arazı göstermemiştir. Yalnız,' son dere
ce fazla içki içmektedir. 

Bir gün öğleden sonra, c,vden çıkıyor. 
Tabancası da yanındadır. Ormana giri
yor. Orada oduncularla karşılaşıyorlar. 

Onlara hiçbir şey söylemeden geçiyor. 
Nihayet odunculardan birinin kulübe
sine giriyor. Birdenbire tabancasını bo
şaltıyor. 

İlk yaralanıp düşen çocuklardan biri· 
dir Bunun üzerine oduncu koşuyor. 

İkinci kurşun da onu yere seriyor. 
Silah seslerine etraftan işitenler ko

şuyorlar. Bunlardan birinin elinde ta
banca vardır. Deli hemen onun üzerine 
atılıyor ve elindeki tabancayı kapıyor. 

işaretler 1 
Kara sinek hika-
yesi ve otokritik 

Sinek ulaktır, fakat mide bu
landırır, elerler. Bence son haf. 
talar içinde sinek bizde epey lay
clalı İ§ler yaptı. lstanbulun bir 
•emtine musallat olan kara sinek. 
lerin gerçi vızıltıları korkunç, f.ü· 
cumları can sıkıcı ve sineklen ye• 
ti§tiren çöplük meydanı bir hatı
radır. Bütün bunlara rağmen ben 
kara sineklere karıı bir sempati 
duymaya baglaclım. 

Sebebini anlatayım... Siz ele 
benimle birlikte sevineceksiniz. 
Bu sevincim hem tenkit yapan ya
zıcılar, hem ele •ineklerden §İkayet 
eden insanlar hesabınadır. 

Muharrirler hesabına seviniyo
rum. Çünkü, kara .ineklerin aley. 
hine mükemmel bir mücadele a~
tılar ve mücadeleyi muvaflakiyet
le başardılar. yazının Flit kadar 
olsun müessir olduğunu görclüh. 
Sonra şunu anladık. Müsbet, göz
le görülür, elle tutulur hadiıeler
cle hanas davranmak idarecileri 
harekete geçirebiliyor. Sinek hi
kôyesi yarı alay, yarı ciddi en gü
zel bir otokritik misali oldu. Ga. 
zeteler yazdı, resmi makamlar 
harekete geldi ve nihayet tenkidin 
zalri kendini göstereli. 

Ootokritik bahsinde sinek ha
kikaten küçük, fakat mide bulan
dırmıyan bir mevzudur. Fakat ay
nı ölfüyü memleketin bütün icra 
iılerine tatbik etmek mümkündür. 
Müsbet, elle tutulur, gözle görü
lür bir halde, vesikalı, isbatlı bit 
ıekilde i§lerimiz daha iyi, çok da
ha iyi bir hale sokmak mümkün· 
dür. Fakat sinek hikayesindeki 
realitenin kuvvetini, öz.ünü bul· 
mak şartile ... 

Bizde realiteyi tenkit ve arama 
bakımından ta_vin çok mügkül o/.. 
cluğu için sinek hikayesini iki ta
raf icin de müşterek ölçü halinde 
göz önüne koymak istedim. 

, Bugün yalnız ilk okullar •ının 
t~ L"<'JG::~!..ıô~~~~~~~~~~.;:o 
l ilde kalan bu yardım geni§leti-

Şimdi azılı delinin elinde iki tabanca 
vardır. ikisi ile etrafına ateş ctmeğe baş
lıyor. Kaçanlardan bazdan kurtuluyor
lar. Fakat iki yaralanıp düşüyor. 

Bir kara sinek bize otokritik
le rehberlik etti. Muktedir olsam 
bu kara sineğin heykelini yapar
dım. ;:.ek köklü bir hale konmalıdır. 

fi li.rıkq yara, yardım gibi bir güzel 
fi ~Eril parçasile sarılamıyacak ka· 
fi a,. biiyümü§tür. Çocuk e•irgeme 
l Crnekleri, çocuk •arayları kuru· 
Q11 b' lk k •• ) ır mem e ette çocu vergısı 

b~a~z sayılamaz. Ben, ki bekarım 
t Qrlarclan böyle bir verginin 
ol>lcın . . B•-,J el masını ıslıyorum. ı;uıen 
QhQ z • . k•lA J ~ engın, cemıyet te§ ı atı a-

;::::imli ülkelerde bile bu çare· 

1 efrika No. 99 

ul>ostckinin kıllannı sayar gibi her 
lllcnin .. . h uzcnnde duruyor, ırçm par-

ihj <1tı1c lGgatin yapraklarım, yırtacak 
açıyordu 
ıtckt b . 

cıır u un baş tarafını sahiden A -

'lılıl'aııyordu. Pavla imzasını taşıyan 
dı onun yalnız son sahifesiydi. Genç 

l\ " 
l'lCVgili Aziz,, diyordu. 

i4ı .. ... bi!butün ya~:on söylemiı de-• .r,l • 
ııı . C:Jttup Adolrtan geliyordu. L§-

i~t~;n l>avta•nm yazdığı satırları giz-

l>a.,la 
Yazıyordu: 

Tayyarenin 

ye bQf vurulmu§tur. 
Bizde ele bu para alınsın. Bir 

yandan her •emtte güzel bahçeli. 
oyuncaklı ana kucakları açılarak 
yavrular •akak ve yangın yerle· 
rinclen kurtarıl~n. Bir yancları 
ela mekteplerdeki fakirler besle11-
•in. Unutmıyalım, ki bunların an
cak ikisi birleşince tam bir if olur. 

S. Gezqln 

"Vaktile seni o kadar sevdiğim hal

de beni bıraktın. Ayrılık acısını avut

mak için her çareye başvurdum. Lakin 

kabil olmadı. Artık dayanamamıştım. 

ilk fırsatta oraya gelmeye karar ver -

dim. Eğer evli olmasaydın yalnız ba -

şna kaçıp gelecektim. Seni o kadar se

viyordum. Hastalık bahanesile kocamı 

savunca bütün hayallerime kavuşmuş 

gibiydim. Hiç olmazsa üç gün seninle 

yaşıyacaktım ve bu yaşayış bütün ha -

yatımda bana teselli verecekti. Fakat 

siz bana bir kılavuzdan farksız davran-

sonraki hali 

tım. Böylece bir baygınlık geçiriyor-
dum: 

Güçlükle kendimi toplayarak makine-

yi durdurdum. 

Sonra yetişip beni kurtardılar. Ken

dime o kadar acımıyorum. Üzerinde bu

lunduğum tayyare pek güzeldi. Saatte 

176 mil yapıyordu.,, 

Emi Molisonun kırıklarına bir kere de 

X şuaile bakılacaktır. 

drnız. Çılgın gibiydim. Belki de beni 

pek hafif buldunuz. Ne yapayım? ken

dimde değildim. Hayatımda yalnız üç 

gün yaşamayı ümit etmiş ve bu kadar

la kalmaya karar vermiştim. Hatıralar 

yaratacaktım. Onu bile çok gördünüz. 

Anlıyorum ki siz artık beni sevmiyor -

sunuz. Halbuki ben daha çok sevmiş 

olarak ayrıldım. Çamlıklar, bağ arala -
rı, gözleri bağlı atın döndürdüğü su do

labı ve onun gıcırtısı, o derin gök ve o 

parlak güneşle bizim gündüzlerimiz ka

dar aydınlık olan aylı geceler ... Haya -

liniz bu güzel dekor içinde büsbütün 

güzelleşiyor ... Ah, ben neler yazıyo -
rum? Hem de kocamın yazdığı mek -

tubun bir sahifesine yazıyorum. Beni 

affediniz Aziz Bey, deli gibiyim ben ... 

Eğer bunları yazmak cesaretini ken -

dimde bulmamış olaydım daha iyi ol -

mıyacaktım . ., 
Gülerin son şüphesi de kalmamı§tI. 

Deli bununla da iktifa etmiyor, kor Sadri Ertem 
.ku içinde kulübenin bir köşesine sığın- ---------------
mış ana ile kıza da ateş ediyor ve onla
rı da öldürüyor. Dün ve Yarın 

Devam eden silah sesleri üzerine or- iP'--• 
mandaki bütiin oduncular ve orman bek 
çileri koşuyorlar. Fakat geldikleri za
man deli ortalarda voktur. Dağlara 

1 ercüme Külliqatı 
nk beş seri yani 50 kitabı ta

mamlanmıştır. 6 mcı serinin 8 kita
bı çıkmıştır. doğru ka çtığ• anlaşılıyor. 1 

Şimdi, bütün Alp dağlarında bu deli 
cani aranm<ıktn dı r. Daha birçok canlara 1 
kıyacağından korkuluvor. l 

Demek ki Aziz onu seviyordu. E -

ğer sevmemiş olaydı, eğer vefasız ve 

?afif bir erkek olaydı elbet Pavla'ya 
karşı öyle davranmazdı. 

Hatta Azizin başka bir kadın tara -

frndan bu kadar sevilmiş olması Gü -
leri kışkırtıyordu. 

- Ben de seviyorum... Niçin onu 

başkalarına bırakayım? 

Diyordu. 

• • • 
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Birinci kanunun otuz birinci günU 

gelmişti. 

Aziz işlerini bitirmiş ve o gün öğ -

leyin yazıhaneyi kapatarak eve dön -

müştü. 

Beş gündenberi Güleri pek heye • 

canlı buluyor ve büyük bir kuvvet har

cıyarak bunun farkına varmamış gö -
rünüyord~ 

Alınız ve okuyunuz! ı 
Müracaat mahalli: V AKIT kitap evi 

Yoksa onunla kendi arasındaki iki 

yüzlü yaşayışa son vermek için ilk fır- .. 
satı bekliyordu. 

- Bunu o yaratsın 1 Eğer ben yara • 

tırsam belki gene bir aksiliği tutar. · 

Diyordu. 

Yemeğe oturduğu zaman yukarıdan 

çekiç sesleri geldi. 

Aziz hizmetçiye sordu: 

- Ne oluyor yukarıda? .•• 

- Çilingir gelmiş de, ara kapının ki-
lidini değiştiriyor. 

Aziz Gülere baktı. 

Güler adeta fısıldııdı: 

- Hizmetçiye güç!ük oluyormuş da. 

Yemekten sonra Aziz genç kıza dön 

dü: 

- Bu gece için (İzmir Palas) ta bir 
masa tuttum. Gideriz, değil mi? 

- Sen bilirsin! •.. 
Remzi Bey söze kanştt: 

(.A.rka8ı oor), 
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1 Aark Ekspresindeki Bohçadan ne Güreş 
. "Y çıktı? 
• •. !:. .. 1 N A Y E T Evveıkı gece Anadoluhisannda koı şampiyonluğu 

" a U O U H tuğunda bir bohça ile dola.şan. bir a-
: . . ··-·················· ......... ,.,. 24 ······-····::::::::::::::-:•::::-.::::.-::::::: Ö6le n-rtyat:J: dam rp,v .. ı"lmı"a bohra arılınca !,...in.den 1:1:1:1:.1.11 •••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• • • - - ıınn ••••••••••.••••••••• _ ............. -·--: e '"V ~ ~. ':ılı ~ ~ ~ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .................. - ... ·----·-· -- Saat 12,30 pltuda TUrk musikisi. 12,30 ha. küçük bir halı ile bazı eşya meydana 

lngilizceden çeviren: vad.la .. 18,0li pllLkla hatif m~k. 18,215, 14,SO l'AZAN: Eminönü Haikevi blitiin 
güreşçıleri çağırıyor 

Eminönü. HaUuNitıden: 

Agatha Christie V G muhtelif plAk neşriyatı. çıkmıştır. Şüpheli adam sorguya çe-
• • kilince adının Faik olduğunu, eşyaları 

k d b Y •• t Al<faıu nctrlyaıı: A.nadoluhisannda Dolap bafında Bay bir ok uy U U • UZ me re Saat 18,30 çay saati, dans musikisi. 19,30 Ahmedin köqkünden çaldığını itiraf Keskin 
i'eriden 

~cuklara masal, 1. Calip ta.ratmdan. 20,00 • 

d 1 k k d k k• Rtfat ve ve arkadll§ları tarafından TUrk mu. etmi§tir. uyu aca 3 ar es )0 alklli ve halk ıarkllan. 20,30 Safiye ve ar. Faik sıkı§lırılmca dağda çalılar 
Puaro bunları p.ka söylemişti. Mi -

ralay ona dik dik baktı: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Puaro meseleyi kapatmak istiyordu. 

önündeki kağıtları karıştırarak: 
- Hadiseye gelelim, dedi. Bu cina -

vetin gece uat bir buçuğa doğru oldu
~u anlaşılıyor. Onun için, bütün yolcu
ların bu saatte ne yaptıklarını öğren -
me:c mecburiyetindeyiz. 

- l'e ali., söyliyeyim: Hatırhyabil· 
diğime göre, saat bire çeyrek kala genç 
Amerikalı ile, yani maktulün katibi fü 
konuşuyordum. 

- Siz mi onun kompartımanrnday -
dınız, o mu sizin? 

- Ben onun kompartımanrndaydım. 
- Arkadaşınız mıdır Mak Kuin? 
- Hayır. ilk defa olarak o vakit ta -

nıgtım. Evvela ıuradan buradan konuş
mağa başladık. Sonra Jiikırdı ikimizi de 
allkadar eden bir mevzuua geçti. Ben 
Amerikalrlan pek sevmem ama, bu adam 
hoıuma gitmiJtİ. 

Puaro'nun aklına Mak Kuin'in göz· 
leri geldi. O da miralay için: "İngiliz · 
leri pek sevmem ama, bu adam hoşu -
ma gitmişti,. demişti. 

Miralay sözlerine devam etti: 
- Evvel:! Hindistandan, Amerika -

dan bahsettik. Sonra siyasi meselelere 
geçtik. Biz bunlara dalmışken vakit 
geç.mig, farkında değiliz. Bir de saate 
baktım: İkiye çeyrek vardı. 

- Bunun üzerine, ayrıldınız değil . , 
mı. 

- Evet. 
- Evet. 
- Ne yaptınız sonra? 
- Kompartımanıma gittim yattım. 

Vctoğ•nı• ha~ıx uu 11111' 

- Hazırdı. 

- Sizin kompartıman .. (plana baka-
rak) yemek salonundan bir evvelki, de
ğil mi? Yani 15 numara? 

- Evet. 
- Siz kompartımanınıza çekildiği -

niz zaman kondüktör ne yapıyordu? 
- Koridorun nihayetindeki köşesin

de oturuyordu, Ben içeri girerken Mak 
Kuin kondüktörü çağ;trdr. 

- Niçin acaba? 
- Gitsin yatağını yapsın diye her -

halde. 
- Bir ıey soracağım, miralay Ar -

butnot, iyice dütünerek cevap verin: 
Koridordan kimae ıeçti mi? 

- Bir çok kişi geçti galiba, ama 
dikkat etmedim hiç. 

- Siz Mak Kuin'le konuşurken kim
se geçti mi demek istiyorum. 

- Hatırlamıyorum. 

- Siz Vinkovçi'dc trenden inm!şti-
ni% def il mi? 

- Bir dakika kadar indik. Soğuk 
müthişti, hemen i'eri girdik. 

- içeri girince tabii bir sigara yak
tınız, yahut pipo ... 

- Ben pipomu yaktım, Mak Kuin 
de ıi&ara yaktı. 

- Sonra tren kalkıyor. İkiniz bera · 
her ıfyast münakaşalara dalıyorsunuz. 
Vakit geçiyor. Hemen bütün yolcular 
kompattımanlarına çekiliyorlar. Biraz 
sonra siz de kompartımanınıza giriyor
sunuz. Bu sırada kapınızın önünden 
kimse geçti mi, hatırlıyor musunuz? 

Arbutnot kaşlarını çatarak hatrra -
smı toplamağa çalıştı. Sonra: 

- Vallahi iyice hatırlamıyorum, de -
di. İçeri girerken de aklım siyasi mese
lelerle megguldil. 

- Fakat si% Hkeniniz. Askerlerin 
dikkati kuvvetli olur. Bakmasanız ve 
görmeseniz bile duymuşsunuzdur, his
setmişsinizdir. 

- Koridorda kondüktörden başka 
kimseyi gördüğümü hatırlıyorum ... Ha 1 
Durun bakayım: Bir kadın da geçmişti 
galiba ... Evet, bir kadın geçmişti. 

- Nasıl bir lcadm bu? İhtiyar mr, 
ıenç mi? 

- Görmedim, entarisinin hııırttsını ı 
duydum yalnız. Burnuma da bir livan
ta kokusu geldi. ( ArkaM var) 

kad&ıtan taratmdan TUrk muliklıl ve halk arasında da daha başka hırsızlık eş
p.rkılan. 21,00 pllkla 10lolar. 21,so orkeatrL ya sakladığını söylemiş, yerine gidi-

l - Joh. Strauu: (Blnbtr ıece opereUn. lerck bir kilime sarılı bir çok eşya bu-
den entermeuo). lunmuştur. 

2 - Punt: (FIUt ve kllnıet için entermez.. TAŞ KOMVRILE BAŞ YARMIŞ-
eo). LAR - Bakırköyde Barut fabrikasın-

3 - Thomu: (Minyon operumdan) par. da çalışan amele Mehmetle Şerif, ro
ı;alar. 

mörkör kaptanı Mehmet ile kavga et' - Albenlı: (Katalonya 1&rkı11), 
mişlerdir. Kavga esnasında iki amele 8 - Albenlı: (Granede aerenadı). 
kapts.nın bqma taş kömür yaidıre - Jone1: (Oelıhı) opereUnden parçalar. 

1 _ Lehar: (Senin kalbin benim kalbtm.. mı~lardır. Kaptan Mehmedin baoı ya-
dlr) ıtt.tkıaı. rılmı§tır. 
22,ao ajanı ve borea hava~leri. 23,00 SON. BERBERiN USTUR.ASI NE iŞTE 

't ARtN 
Otte netrtyatıı 
Saat 12,80 plfJda TUrk muafkllf. ıl.rso ha. 

Vadll. 18,05 pltJcl& hattı mU&lk. 18,26 ., H,00 
nıuhtetu pllk neırtyatı. 

AklUI netrfyatu 
au.t ıa,ao çay aaatı, dam muatklll. ıuo 

konferana, doktor ŞUkrU t.aratmd&n. 20,00 
lılllaeyyen ve arkadqlan taratuıd&n TUrk 
mu•Ud ve halk prkılan. 20,80 MUntr Nuret.. 
Un ve arkadqlan taratmdan TUrk mumkl.li 
, •• halk ıarkılan 21,00 plAkla 10lolar. 21,ao 
orkutra. 

1 - Suppe: (P1kd&m)uvertUr. 
2 - To.tı: (İdeal, romana). 
3 - Thomu: Yapraklar altında). 

4 - Puccfni: (Tozke operasından parça. 
lar). 

15 - Drigo: Esmeralda balesinden Andan. 
te). 

6 - Drlgo: (Çingene daım). 
7 - Kalman: (Fuohiılgatee) operetinden 

parçalar. 
8 - Benatzkl: (Sev1lde bir gecve) tango. 
Saat 22,30 Ajana ve borsa h&vadl.aleri • 

:23,80 SON. 

~4 • iO - 086~~--

lllalumda 7ddıw llueW ............ 
rtacle muamele _.,,_,eren.. ....,.,.., 
.... U de llapaıuf utq ftptaanm. 

PARALAR 
• sıeruıa dl~ • ŞWDA.vwı 
• Dolar Uld- t1IJ'7& 111.-

Jl'raııJr 118- • Karlr te.-
•Liret ıav,- • Zloti llJ,60 
• Belçika Fr. ri4.- •peqo dl>O • Dr&lım1 ıas.- •1A7 llS -

lntÇN P'r tı76,- • .Dlnar 61.-
•JATa 11~.- Yen tU -

Florin ee- •Kron~ 112 -
Kron Çek. 78- •AJtm lf.JlU -Peseta iti - • Banknot 

\!41 -

CEKLER 
•Londn 618 - • Viyana 4 9869 
• Nevyorlr 0.7~.b • Madrld 71H 
•PUV 17- • Serllıl Ul688 
• MllAncı 16.0ll21ı • V&r1099 ı 2'216 
• Br1lkaeJ 4 6ll66 • Budapeşte f ~;sıı 
• Attıı• 8" 81J!ı • BWcree ll800 
•Cenevre H42 • Belgrao 1:14 . ııt':U 
• 8otya ti4,1i'b • Yokoha~ 2 76.:ıtı 
• AmateN1aın ı ftieu • MoelıoY& 17?1170 
"Pra• 22.H>~i! • Stoklaolın ti lli81 

ESHAM 

• lş Bankası 10 ro rram,,., ... 111.J 
Anl\d•llU tb.21 • <,..'lmento 18.60 
ftejl ~o Oayon Det J t)J 
Slr. Ra}'T1y -.011 Şark Oel J(Jfl 

• Merkez Bank 00 ı u Balya .. ıo 
U. t'!lgorta •• Şark aı. 8C7.a ) .. , 
Poaomoatı •• Ob reıeton .00 

•tlkrazlar Tahvltler 
• lllU T Bor ı :tli (>fJ tClektrtıc ~1.1.A • . . . o ıll ... rram•aJ dl,70 . .. .. ID 1!44' l Kıhtıaı 4.lıı 

lııtık Dllhlll 9 ~111 Anadolu ı ınu 
ergeni btık 6tıl Anadolu o •2 / ,J 

'"~ A M -ıı ~ rııt..ıoıu UJ f ı.lV 
B F.rr.u n.ı rrı ·'"'o Mllm<tNtJ A 46 ~ J 

Takvim 
PAZAR Paaartesı 

'ı>5 B. Teş. lfi B. Tt:ı. 
8 Şaban 9 Şaban 

cııın do~ı.-J 62'.\ fi 24 
Gtln NIU~ı 17. 1 fi 17. f 4 
SAtıllll nRmıu ~~o 5 !H 
.:>gıe nRmaz, 11 58 11 )\8 
lklndt nama:ı; 14!\4 14.5 ( 
A Jcpm aamı&m 't. ı !i 17 14 
1' il taı OIUl\A& 1848 1847 
lnuusıo 4 44 44:i 

Vıırn ıc~ .. n gtınıen 29!) 21•1 
Yılm lcAIRn R11n1Pr• fl6 6!'i - -

l<ULLANILIR1 - Gala.tada Arapca
mide oturan kavuncu Hakkı BUyUk 
Hendek caddesinde kavun satarken 
berber Etem ile kavga etmiştir. Eteoı 
ustura ile Hakkının sol elinin iki par
mağını kesmiştir. Sarhoş olan Etem 
bu arada kendi baldırını da kesoıie, 
hastahaneye kaldınlmıştır. 

YOLDA GiDERKEN ôLDtJ - Üs
kUdarda Rumt Mehmet Paşada oturan 
kimsesiz elli beş yaşında balıkçı Fa
ris evvelki gün yolda giderken dUş.. 

mliş, kalp sektesinden ölmüştür. 
VAPUR YANAŞMADAN ÇIKMA

YINJZ! - Kadıköyde Hayri bey so-, 
kağmda oturan Bay Muhlis isminde 
bir genç Kadıköy iskelesine yanaşan 
vapurdan çıkmakta acele ebniş, iske
leye atlarken. deniz.e diltmlüştür. Bay 
Muhlis tayfalar tarafından kurtanl
mı§tlr. 

General 
dün 

Eydeman 
geldi 

-~--~~~<O.,~ ı l-u.> 
ni ziyaret etmiş, öğle yemeğini otelle
rinde y~lerdir. 

Öğleden sonra Taksim Abidesine 
ve Fatihteki tayyare &ehitleri Abid~ 
sine çelenk koymU§lar, saat on yedi
de Sipahi ocağım ziyaret etmlelerdir. 

Gece otelde belediye tarafmdan 
eeref].erine bir ziyafet verllmiıtir. Mi
l&firler bugün Boğaziçini gezecekler, 
gece Tepeba§ı tiyatrosuna giderek Bir 
kadmm hayatı isimli piyesi eeyrede
ceklerdir. Yarın da cami ve mtır.eleri 
gezdikten sonra ak§am trenlle Anka
raya ıideceklerdir. 

General Eydeman dUn otelde kabul 
ettiği bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmu~ur: 

''- Türk topraklarma ayak basar 
basmaz duydufum bOyUk sevinci size 
llyıkile ifade etmekten icwm. Doet 
millet tarafından gördüğüm hüsnü 
kabul beni çok mUtehasşis bıraktı 
İki dost millet ve memleket arasında-
ki münasebetleri takviye için, memle
ketimin ve milletimin muhabbetlerini 
getirmek üz.ere geliyoruz. Sovyet Ha
va kurumunun başkanı bulunmakta. 
yım. Bu cemiyet gönüllü Sovyet spor
culanndan müteşekkildir ve cemiyete 
dahil olan bir Aza.nm Mtl ga}'C8l mem 
leketimizi melhuz taarruzdan koru
maktır. 

Hepimiz, gerek ben, gerek cemiye
tin sair lzası Türkiyede inkişaf et
mekte olan hava muvaff akiyetlerini 
bilyUk bir dikkatle takip ediyoruz. 
Türk havacılannın son zamanlarda 
elde ettikleri muvaffakiyetıer bizde 
takdir ve hayret hisleri uyandırdı. Bu 
sporda yeni olan Türk genc;lerinin mu
vaffakiyetleri kudretli b'r milleti:ı 
evsafını tebanız ettiren bir hususiyet 
olarak kaydedilebilir. 

Türk ve Sovyet hava kurumlan 
arasındaki münuebet yeni değildir. 

Fakat Türk ha.va kurumu başkanı 
Fuat Bulcanın Sovyet memleketini 
ziyareti bu münasebetlerin inkişafı ü
zerinde kayde değer tesirler husule 
getirmiştir. Fuat Bulcanın fiahl!lmda 
genç olmal!lına ra~men parlak bir in
kişaf vadeden Türk hava sporculuğu
nun teşkilatçısmı gördük. 

Türk toprağına ayak basar basmaz 

TUrkiye eerbest güreş IUD 
luğunu tesbit ve bilhasa& yqb 
pehlivanlarımızı beynelmilel vui 
bulunan serbest güreşe ima.le k 
29, 30, 31 birinci ve 1 ikinci tepin 
rlhlerinde Taksim stadyomunda 
sabakalar tertip ettik. Bu lrilıNllllll 
§U eekilde cereyan edecektir: 

1 - 29, 30, birinci te§rin 'D81:'18JP't 
ve cuma günleri aerbest gilret 
ve 31 Birinci teşrin cumart.esi 
finali yapılacak ve mUkafatlan 
lecektir. 

2 - İkinci te§rin pazar g1ld de 
ki aıı'anenin son bir göıterltl 
UT.ere yağlı güreşler yapılacaktır. 

Bu prtlar altında gür 
girmek istiyen pehlivanlardan ı 
ye kadar kayıtlarını yaptırmamıt 

lanlann her giln Evimiz Calalol 
daki merkez bürosuna m,uıı1eaau

bildirilir. 

Lik maçları 
başfadı 

Lfü maçları dünden itibaren 
dı. Dün Jlk olarak B t.akunlan 
şıla§tı. _ 

Is tan bu lspor 4 - O Tepka 
Fener bahçe 7 - O Y dayı, "Ra< .... 

2 - l Galatasarayı yendi. 

Bugün Bi!şiktaş, Taksim. 
bahçe stadlarında senenin ilk en 
san müsabakaları yapılacaktır. 

Galatasaraq takımı 
Ankaraqa 1fidigor 

eara,. takımı Cumhuriyet 
da. iki maç yapmak üzere n.Dl&llLJ•• 

gelecektir. 
Birinci ma~ Ankara mulatelltl 

olacaktır. 

Bundan başka Ankara Gld 
Çankaya da Eskişehir JHml 
klilplerinl davet etmişlerdir. 

31 hlrinciteşrin ve 1 ikinci 
Ankaracla iki maç yapt1caktır. 

Mektepler "op lstaavo11 
rından ,ıkayet"I 

Bebekteki Amerikan kollejf, 
taearaym Ortaköy şubeel ve 
ikinci orta mektep idareleri 
baş vurarak mekteplerinin el 
bulunan çöp istasyonlarının 
masını rica etmişlerdir. Maarif 
dUrlUfU keyfiyeti belediyeye 
tır. 

DiLiMiZE ÇEVRILECEliı 
ESERLER 

Muhtelif fakültelerdeki o 
profesörler ecnebi dillerde 
yUm yakın e1erin dilimize çe 
n1 muvafık görmUolerdir. 

Edebiyat fakültesine ait olaa 
lerin listesi vekiletten tasdik 
gelml§tlr. Yakmda tercllmelertae 
!anacaktır. 

TASHiH 

23 Tqrinievvel 936 nüsham
sayıfası 4 Uncu sütununda 
iktisat hanında dairei m 
Kırzade Şevki ve şilrekisı şi 
caklarma yazılan ili.nda 

Bu toplantı günde muayyen 
İktisat hanında 2 inci katındl 
yazılmışsa tashihen Cemaat uld 
numaralarda olduğu illn olund 

dost bir hava teneffUs ettiği 
kar surette farkettlk. Gerek 
va kurumunun, gerek askeri 
tın. gerekse Türk camiasının 
arkadaşlarıma gösterdikleri 
alaka ve hüsnü kabule karşı 
teşekkürlerimi sunmayı vazife 11 
Matbuatın Tllrık camiasına ve 
kurumu başkanı Fuat Bulca'Y• 
şekkürleri ibl!ğ etmesini ri 
rim.,, 
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Cumuriyet Bayramında 
Yapılacak geçit töreni ve Halkevle

rindel<i kutlulama nasıl olacak? 

Pr. Okubo gidiyor 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Aziz misafirimizin bir muhar
ririm· ze söyledikler~ 

Ben Nasrettin Hoca gibi bır adamırn; ziqaretim 
siyasi manalar verılmesini ıstemem ! 

Cumhul'iyet bayramı hazırlıklaı·ı ı 

devam ediyor. Ankaradaki geçit rea 
bıine iştirak edecek bahriyeliler 'e 
Polisler dün öğle tren ile Ankara p 
ıitmlşlerdir. 

Bayramın lstanbuldaki te.sidine 
alt program kati şeklini almış, dün 
alAkadar dairelere gönderilmiştir. 
PNgramı aynen koyuyoruı: 
l - Cumhuriyetin on üçüncü yı~ 

dönümü mUnasebetilc 28 - 10 - 1936 
sarşamba gUnU saat 13 den başlıya. 
tak 30 - 10 - 1936 cuma günü ak. 
§amma kadar resmi daireler tatil e 
dilecektir. Hususi dairelerin 29 -
10 - 1936 perşembe günil lmpanma. 
ları mecburidir. 28 Ye 30 uncu gün. 
leri bu mecburiyet yoktur. 

2 - Bütün daireler, kurumlar, fü::el 
kQrağlar (hususi binalar), 'fecimge. 
ler ('l'icarethaneler), kara ve deniz 
!\akil vasıtaları istasyon ve iskeleler: 
ilk teşrinin 28 inci günü saat 13 den 
80 uncu günü sonuna kadar gündüL. 
leri bayraklarla, geceleri fener ve 
ışıklarla donatılacaktır. 

3 - tstanbulun belli başlı cadde. 
leri, Beyazıt ve Ünh·ersite meydan. 
ları, Fatih Uray parkı, Sultanah. 
lnet, Taksim anıt (Abide) mey.:lnnı, 
Galata köprüsü, Galata ve Eminönij 
lneydanları, Yapur iskeleleri, dem:r 
Yolu gar Ye istasyonları, Jlçe (Kaza) 
~e Uray (Belediye) şube kurağlarınn: 
0 nündeki meydanlar gibi halkın çok. 
ltıkla gelip geçtiği, toplanıp eğlendiği 
cadd~ yol, meydanlar Cumhuriyet 
devrinde yapdan devrim (lnkilap) ve 
ilerleyişi gösterir afiş ve döviz tablo 
larne süslenecektir. 

4 - Cumhuriyet bayramı günle. 
tinde Cumhuriyetin devriminin ve 

·-ı: ·.r.tt-

it~i~!!'.inin Usti1'1ftl.L~s n ı:üdük. 
tr/"1 :Ôstünlük ve önemini (ehemmi. 

)et) h.alka anlatmak için söz söy1iye. 
C:ek yurttaşlara Cumhuriyet Halk 
~artisi İstanbul örgütü (teşkilatı) 
tarafından öğreneğine (talimatname) 
'lltgun olarak halk kürsüleri kurul. 
~llştur. Bu kürsiilerin yer]erile han . r gUn kimlerin söz aldıklarını ve 
l' 11rıdan başka hangi parti kurağla. 
t•da \'.C Halkevlerinde kimlerin kon 
ı:;?ns Ye nerelerde temsiller verecek. 
~ ını gösterir çjzelge (ceh'el) proJ?. 

ntın ikinci kısmındadır. 

a 5 - 29/10/ 1936 perşembe günü sa 
ltt 9:30 dan 10,15 e kadar Valilik da. 
h tsınde Vali tarafından tebrikl~r ka 
d tıl ediJecektlr. Törene (merasim) 
\:hil bulunan, Saylavlar, İstanbul 
(~utanlıfı, Generaller, üsthaylar 
l\ keri ümera), Jandarma komuta. 
~ti Üniversite, yüksek okullar ve 
( ltiir direktörlüğü yüksek işyarları 
1~enıur), lstanbuldaki bütün :..1üfet 

11Şler, adliye yüksek memurları, mn. 'e ·· ··t·· b Q·· orgu u aşmanlan (erkan), 
diUrrırük, inhisarlar, Tapu, Em lak 
kıı~ektörleri, Vilayet başmanları, 0 • 

he la_r Öğretmenleri, Nafia baş mU. 
"e ttdısi ve Nafia haşmanları, Ticaret 
tar~anayi odası. deniz ticaret direk 
~ati ,.e haşmanları, Sağlık ve .,osyal 
~~dırrı ÖrfUtü başmanları, Müftülük. 
ı~) rı.buJ genel kurulu (Umumi met'. 
tar Urelerf, Uray, Halk Parti3i, ha 
~~ b~eırıiyetleri ve ulusal ct'miyetler 
"8 ftlikler oruntakları (mümessil), 
~ııı'tı (ırıatbuat) ileri gelenleri, ban. 

ar · . tj 
8 

• ımtıyazh şirketler direktörle. 
~rasiJe Valiyj kutlulıyacaklardır. 

v,1.1aat 10,30 dan 10,4:1 e kadar Vali 
1 ik d . • 1 

~lo aıresınde toplu olarak kon. 
letd~!~rın tebriklerinj kabul edecek. 

fta~'l'ö~ene dahil olanlar için elbl~e; 
tı, ~İı~'Yah yelek ve beyaz boyun ba. 

6 lttdir şapkadır). 
l(01tı - Saat 11 de Yali ve lstanbu1 
~Yautanı ,.e teşrifata dahil zevat 
dancı~ıt rneydanına gelecekler Ye mey. 
la,Cak~ bq]unan bütün muzikaların ça 
'"i •tr fstlkJal marşından sonrd 
t~rn'·da gösterilen tertip üzere geçit 

1 başlı~acaktır. 

A - Ordu (İstanbul komutanh~ı. 
nın sıralıyacağı veçhile). 

n - lstikJal için canlarını \"e u. 
ıuvlarını vermiş olan kahramanları 
imsilcmek (temsil) üzere iğcil (malQl) 
subay '\'e erler ,.e şehit anaları. 

C - üniformalı yedek subaylar. 
Ç - PollB. 
D - Şnr bandosu ve kayakcıları . 
14' - :Oniversite ve yüksek okullar 

(Alfabe .sırasile). 
G - Lise okulları (izcilerile bera. 

ber). 
H - Öğretmen okulları. 

l - Orta okullar. 
J - Azlık (ekalliyet) okulları. 
l{ - Yabancı okullar. 
J.. - ltfniye bandosu ve müfrezesi, 
M - Sporcular. 
N - J{ızılay, Yeşilay, Çoc.uk e. 

sirgeme kurumu, Türk hava kuru. 
mu, 'fürk 1\:ültUr ve ulusal ökonomik 
kurum Ye birlikleri, t!ndilstri birliği 
(san.ıyi), e naf kurumları ve halk. 

Geçit alayının bu sıraya göre dü. 
zenini ve askeri kıtalardan başka dl. 
ğer gruplardan hangilerinin hangi 
mib:ikler tarafından geçirileceğini 
geçit töreni komutanı emir ve tayin 
eder, Geçit törenine iştirak edecek 
gruplardan birer oruntak (mümessil) 
28 - 10 - 1936 gUnU saat 10 da Be 
yazıt kulesi dibinde geçit töreni ko. 
mutanı tarafmdan tayin edilecek bir 
subayla tema.sa gelecekler ,·e Cumh•ı. 
riyet meydanında (Beyazıt) alacakla 
rı yeri öğreneceklerdir. 

8 - Geçit törenine girenler Beya. 
zıt - Sultanahmet - Sirkeci - Köp. 
rü - Şişhane yokuşu - Tepebaşı -
lstiklrıl caddesi yolu ile Taksim mey 
danına kadar gidecek okullarla ku. 
rum ye birlikler idecekleri yerlere 
göre -Sirkeci ile Karaköy arasında 

serbest kalat'.aklardır. 
9 - Saat 9,30 .dan itibaren tram. 

yaylar bu yol iizerinde bulun:nıya. 

caklardır. Bu yoJda bulunan halk. 
geçit töreninin düzenini bozmamak 
için yaya kaldırımlardan dışarı çık. 

mıyacaklar Ye nakil vasıtaları dahi 
hu yoldan geçmiyeceklerdir. Yaınız 

tribünde bulunmaya çağrılı ( da,·etti) 
olanları taşıyan otomobiller tribiinr 
kadar gidebileceklerdir. 
hdair<'.', ml üvfuöre ta tatao taoaoi 

ReklRm araba otomobil ve kam. 
' yonlarının da bu yoldan ve top~ant! 

yerlerinden geçmeleri ve buralarda 
durmaları yagaktır. 

10 - Geçit töreni hittikten sonra 
bu törende bulunan zevatın huzuril! 
Taksim meydanında flbideye çelenk 
koyma merasimi yapılacaktır. 

811 tören şu biçimde olacaktır: 
(Geçit t-Oreninin başında yürüyen 

ordu kıtaları anıtın çevresinde bir 
daire teşkil edecek, bundan sonra 
meydana Türk sancağı çekilecektir. 
sancak ~ekilirken muzika tarafından 
tstiklal marşı çalınacak ve sancak 
orada bulunanlar tarnfrndan selamla 
nacaktır. Bundan sonra Belediye, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve kurum. 
lar başkanları tarafından abideye çe. 
lenkler konacaktır, 

11 - Saat 15 de Edirnekapı dışın. 
daki şehitliğe gidilecek, şehitlerimize 
çelenk konaca'ktır. Şehitliğe asker. 
den ve sivillerden ileri gelenlerle Js. 
tanhul genel kurulu üyeleri, Cumhu. 
riyet •Halk Partisi ileri gelenleri, O. 
zel kurumlar ve birlikler başkanları 
gl'leceklerdir. nu ziyaret için saat 
14,4:l de lst:ınbul Şarbaylığında (He. 
tediye rejsliği) toplanılacaktır, 

12 - Gece şann büyük yolarından 
gecmek üzere fener alayları yapıla 
caktır Bunlardan Deyoğlu tarafın. 

da Yedek Subay okulunrlan ve Taş 
kışladan birer grup fener ve rneşale. 
lerle hareket ederek ve ulusal marş. 
lar söyliyerek saat 20 de Taksim mev. 
danın'! ı?e1eceklerdir. Aynr zamandıı 
İRtanbul tarafında fener alayına f!'!. 
Urak. edecek okullar, cemiyetler '\'e 

halk dahi saat 20 de Beyazıt me)·da. 
nında toplanacaklardır. Bunlardan 
Taksime gelen fener .alayı lstikldl 
caddesi - Tepebaşı - Şişhane yok. 
uşu - Karaköy yolile Tophaneye ge. 
lecekler ve orada serbest kalacaklar. 
dır. Bu alay Taksimden itibaren ıs. 
tanbul komutanlığı tarafından tayin 
edilecek bir subayın sevk ,.e idaresin. 
de bu geziyi yapacaktır. 

Beyazıtta toplanan alay da J>ivan. 
yolu trammy yolile Eminönünc ~ele. 
cek ve oradan Ankara caddesi - Ca. 
ğaloğlu yolile Ileyazıta dönerek ora. 
da serbest kalacaklardır. Beyazıttnn 

itibaren bu alayın yiiriiyüşünii de 
Kültür DjrektörH\ğii tarafından tayin 
olunacak bir ispektcr (müfettiş) sevk 
ve idare edecektir. 

tSTANBUL H LKEVLERlNDE 
KUTLULAMA PROGRAMI 

11Ic1n"lckctimfzden ayrılmakta olan Ja. 
pon prof csörü Okubo 

1 - Eminönü: 
28 _ 10 _ 1936 çarşamba: Alay. Türkiyeyi dünyanın herhangi mem-

leketinden ziyade ve kendi memeleke-ı 
köşkünde saat 20,30 da: ti derecesinde, seven misafir, önümüz-

1 - Konferans Dr. Celili Tahsin deki ayın ikisinde şehrimizden ayrılı-
Boran. 

2 - Gösterit. Gösterit şubesi yor. 
Amatörleri. Bu misafir, bize en uza~ memle-

29 _ 10 _ 1936 perşembe: kellerin birinden, Japonyadan gelmiş-
Taksim Stadyomunda saat 14,30 da ti. Kendisini fikir alemimizde tanımı

profesyonel pehlivanlar arasında ser. yan kalmadı: PROFESÔR OKUBO ... 
best güreş şampiyonluğu müsabaka. Mekteplerimizde, üniversitemizde, 

Halkevleri kürsüsünde, Dil kurulta-
Jarr. 

Merkezde gündüz saat 16 da tören. ymdn, muhtclü kültur mahfellerinde, 
hep onu; selis tUrkçesi, tedbirli ifa-

1 - lstiklfll marşı. n1 desi ve konu§tukça daha deri ere tı.· 
2 - Konferans. Halkevi ba~!canı 

çılan samiıniyetile gördUk, sevdik. 
Agah Sırrı Levend. 

3 _ Konferans 1\1. Halil Bayrı. Memleketimizdeki yüksek bir Ja. 
pon diplomatı, bundan beş altı ay ka-

4 - Konser. dar evvel kendisile mUlakatım esna
Gece saat 22 de balo. 
Alayköşkünde gündüz saat 16 da . sında, söz profesör Okubo'ya gelince, 

bana demişti ki: 
1 - Konferans (şiir) Yahya Saim 

Ozanoğlu. - P r ofesörün Türkiyeye ne dere-
2 _ Gösterit. Gösterit şubes! cc muhabbeti olduğunu anlatmak için 

Amatörleri. şunu söylemek kafidir sanının: Daha 
Gece saat 20,30 da. ilk geldi!;'i akşam, yemeğe bize davet· 

1 _ Konser Halke\'i orkestrası. li bulunuyordu. Yemekten bir saat ka
dar önce aramıza gelmesine rağmen 

2 - Gösterit. G<>stcrit şubesi içi içine sığmadı. Müsaade istiycrek 
Amatörleri, basan akşam karanlıkları içinde ol-

30 - 10 - 1936 cuma: sun şehri görmeğe çıktı. Uzun zaman-
Turnn tiyatrosunda saat 9 da. dır hayalinde yaşattığı Türkiyeyi, ya

Mıntakamız ilk okullannda fakir ço. kından, _ en kUçilk fırsatı ganimet bi-
cuklar için (çocuk müsameresi). lerek görmeğe can atıyordu ... 

Taksim stadında saat (14,30) da. Dün onu Perapalas otelinde şehri-
Profe.syonel pehlivanlar arasında ser. miz münevverler;ne verdiği bir vedn 
best güreş şampiyonluğu müsabaka1a. ziyafetinden sonra gördüm. BütUn duy 

ve ılık bir sempati havasile bana s 
nuverdi: 

- Şimdi içeris"ndc bulunduğum 1 
tanbul §chri için s5yliyeyim, dedi Bi 
millet gibi, b r şehrin de hususiye 
olmalıdır. Dünyada buradan daha b ·· 
yük şehirler var. I•'akat bu şehirler 
kendine göre bir manası, bir hususi 
yeli yoktur. İş ma.nznrada da değil 
dir. Hususiyette ... İşte gerek Ankara 
gerek İstanbul gıbi çok karakterli 
hirlerinizde geçirdiğim günler zarf m 
da: necip Türk milletinin ve hUk\ım 
tinin bana karşı gösterdiği sempatiy 
hiç unutmıyacağım. . Biz Japonları 

Türkler zaten birbirimize çok ben 
riz. Çünkü siz de samimisiniz, biz de .. 
ikimiz de ümitler besliyoruz. Sağla
mız. Doğrudan doğruya ileriye gid~ 
ceğiz. Burada bulunduğum müddetçe 
çok iyi gözden geçirdim: Her sahada 
çalışıyorsunuz. 

Yalnız siyasi ve iktisadi değil, ilmi 
sahada da dirsek çürütüyor, kafa yo
ruyorsunuz. Bu kolay bir iş değildir. 
Fakat çok rica ederim. Dedıklcrimden 
başka bir şey yazmayınız. Na&
rattin hoca gibi bir adamım. Z
yaretimedn siyasi manalar çıka

rılmasını istemem. Ben iki mil
let arasında a.rkadaf}lığa dayana
rak ve onun derinleşmesi uğrunda 

geldim. 

Beş aydır buraday1m. Bir aralık 
kırk gUn kadar başka memleketlere 
gidip 13 muhtelif yer gezdiğim halde, 
geçenlerde ·tekrar buraya geldiğim 
vakit bu manzara yüreğimi hoplattı. 
Memleketinizden teessürle ayrılaca
ğım. Fakat gördUklcrlınden çok mem
nunum. 

' • • 1 

Japon pruft:SÜrÜut:, ı:;üylt:Ulhlcı in

den fazla yazmıyacağıma söz verme
ğe lüzum görmedim. Evvela böyle bir 
§ey yapmak adetim değildir. Sonra, 
Japon profesörUnün yulmnya naklet
tiğim pek veciz sözlerinden sonra di
yecek laf kaldı mı? 

OKUYUCULARit!IZLA 
KONUŞMA 

Re imli müsabakamızda 36 sıra 
numarasında ynzılı hediyeyi kazanan 
Bay Cevdetin sarih adresini bildirm~. 
sini rica ederiz. rı. (Bu müsabakalara 31 Birlnclteş. gularmı açık bir kaç etimle içinde 

rin Cumartesi günii de devam P.dile. _______________ ,
1
---------------

cek, 1 lkincfteşrin pazar günü final. 28 _ 10 _ 936 saat 21 Caz bulunarak ıl.-- y ı .,. :J 
leri yapılacaktır). lL e " n e Ş r 1 Y a t 

ve ocaklarda sürekli eğlenceler yapı. 
Alay köşkünde saat 16 da. lacak. 29 - 10 - 936 saat 21 Mete KONY.4. 
1 - Konferans Nusret Safa Coş. piye.si ve gece fener alayı. 30 _ 10 

kun. 36 k - 9 onser. 
2 - Gösterit. Gösterit şube.si Erenköy kamunu Erenköy lise.sin. 

Amatörleri. de 28 - 10 - 936 saat 21 talebe ta. 
2 - Beşiktaş Halkct'i: rafınc!an müsamere. 
Halkevl kurağında 29 - 10 - 9!'l6 Cumhuriyet alanında 29 _ ıo _ 

saat 22 de Halk bandosu. 30 - 10 - 936 saat 10 Söylev, Cumhuriyet mar. 
936 gece gösterit ve konser. 

şı, talebe geçit resmi. 
3 - Beyoğlu.Halkevi: Kamun kurağındıı 30 - ıo - 93fı r 
HalkeYi kurağında .28 - 10 - 936 saat 21 Caz bulunacak ,.e fener alayı 

saat 20,3() söylev ve konser. 29 - 10 yapılacak, 
- 935 sant 20,30 sövlev ve temsil. Erenköy sinemasında 30 - 10 -

Halkevi spor salonunda: 30 - 10 936 saat 21 Mete piyesi. 
930 saat 20,30 söylev, bayrak merasi. 6 - Fatih: 
mi, jimnastik ve maçlar. Şehremini Ha lkevi ,-e Kamunu: 

4 - Şi°şli Halkeııi: 28 - 10 - 936 füz muallim mektebin. 
Halke\•i kurağında 28 - 10 - 93.~ de gösterit. 

saat 16,30 danslı çay. 29 - 10 - 936 Halkevi kııra•{ında 29 - 10 - 93€ 
saat 10 Halltevi öniinde merasim •::? saat ı;; de $ö, lev ' 'e konser. 
söyle\· Saat 16 milli konser. Saat 7 - Üsküdar 1/alkeııi: 
21 Senfonik konser. 2!.l - 10 - 936 saat 11 de: 

Dağcılık klübünde 30 - 10 - 9~6 1 - llhcorta okullar ve Jnlk tara. 
s:ıat 21 balo. fından Parti önünde toplantı. 

5 - Kadıköy Halkcı.ıl: 2 - Cumhurj) et marşı. 
Halkevi lrnrağmda 2..~ - 10 - 9~ô 3 - Söylev. 

saat 21 lstiklfll marşı, kont erans \'e 4 - Kutlulama merasimi. 
mi])i J1avalar. :> - Hale sinemasında film s<'yr! 

Ur:ıy önünde 29 - 10 - 936 ı;aat 9 G - Şemsipaşa alanında maçlar. 
söylev, talebe hrnfından yürüyüş ve 7 - Gece fener alayı, 
söyl<'v. 8 - Gece Halkevi snlonun~a konser 

Hale ti •atro•nında 2!) - 10 - 9:l'i 9 - Gece Halkevi Gösterit şube.sa 
saat 11 Mete piy<'si gece fenrr alavı. tnrnfından (Ana) piyesi temsil edile. 

Tlalkc\i kııraol!ın'tn 30 - 10 - !iM ccktir. 
snat 21 Koncer ve füıragör. oyunu. 30 - JO - 936 yuknrclnki pro~ram, 

Kı:ııltoprak knmun kurağındn. aynen tekrar olunacaktır. 

Konya Halkevi bu adla aylık bir 
mecmua çıknrmıya başlamıştır. İda
remize gelen ilk sayının pek güzel ha.
zırlanmış olduğunu görerek sevindik. 
Konya abidelerinden bazılan hakkın
da yazılan yazılar dolayısilc kuse ka
ğıdı üzerine basılı resimler de bu sa
yıyı zenginleştiriyor. Mecmuanın tek 
kusuru elli kuruıı fiyat konulmuş ol
masından ibarettir. 

Kutlular ve isabetle ~izilen prog
ramile hizmetine devam etmesini di
lcr:z. 

OLOM 
Jlanya i tinnf azasından l{ılıçel 

Mehnıedin eşi, Profesör Yu.c:;uf Şerif 
Ye gazeteci arkadaşlardan Muallim 
Hü e)in Kfızımın annesi Bayan Adiıe 
vefat etmi~tir. Cenazesi pazar günü 
Saat 11 de Prof. Eerifin Taksim Gü. 
miişsuyu cadrJcc:;incle 78 numaralı evin. 
den J;a!c!ırıl:1cr.l•tır. Allah r~hmd 

<'ylesin. 

Te~e'ck Ür 
Babamız bay Sadığın vefatı haııebilc 

gerek cenazesinde bulunmak ve gerekıe 
yazı ve te'erafla kederlerimize ı!ftirak 

etmek lfıtfunda bulunan zcvatJ te!!lek
kür ederiz. 

PcnJ1:~c <la:n:dı Knvnlnlı M:ılunet 

1smet km Hüsniye 



ABONE ŞARTLARI 

TabaDCI yerlere 
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1'aı1dyea1D her poeta merkezfDde Kt7KUN'a abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YE.RI: 

\idare: 2"370 

lYazı lflert: ~ua Telefon 

Telgraf adrUS: KORUN 1.ltanbUI 

Poata ırutusu No. H 
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BIRE', 
1000 KUMBARA 

istiklal Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 ~Bazı sınıflar için yatıh yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul ıutlarını bildiren tarifname 
gönderilir. 
Şehzadebaşı polis karakolu arkaımda. Telefon 2253' 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - iki adet kısa dalgalı telıi z ahize cihazı ve teferrüab kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuftu:-. 
2 - Muhammen bedel 20,000 muvakkat teminat ısoo liradır. 
3 - Eksiltme 6 ikinciteş!in 936 tarihine müsadif cuma gün 

- saat 15 de Ankarada Posta T. T. Umumi müdürlüğünde toplana 

iktisat Vekaleti 
Müdürlüğünden: 

KUtahya vilayetinin Tavşanlı kaza sma tabi BilyUkilet köyilnde sahipli ve 
uhipslz arazide, 

Şimalen: Akkuş tepesinden başlıya ra.k BüyUk Dilz tepesine doğru hat, 
Şarkan: BUyUkdüz tepesinden BilyUki let koı' tepesine doğru hat, 

Cenuben: Büyükilet koru tepesinden ve Yığılı Çakıl tepesinden ve gar
ilen geçerek hudut başlangıcı olan Ak kuş tepesine kınk hat ile çevrilmiş 
m,343 hektar arazide Serdar oğlu Ethem ile kardeşi Sabahattin tarafın
dan arayıp meydana çıkanlan Liğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler 
uhdesine ihale edileceğinden maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri 
mucib;nce buna itirazı olanların 28.8.9 36 tarihinden itibaren iki ay içinde 
tktlsat Vekaletine ve mahallinde Vilayet makamına istida ile müracaat eyle-
meleri ilAn olunur. "1597;, 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

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

da daire 2 numara J de hastaları · 

m kabul eder. Cumart""; günler! ı · 
den 2() ve kadar muayene parası1 

Dr. Hafız Cemal 
WKMAN HEKlM 

Dahiliye Mütehaıaın 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar lstl!;nbul Divanyolu (104) ye· 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Salı, cumartesi sab:ıh (9 1/ 2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur 

--_, 

··'~··-

lstmıbul Asliye Üçüncü Hukuk 
M ahkeme8inden: 

Beyoğlunda Halaskir Gazi cadde
sinde 105 numarada oturan Hermine 
tarafından Beyoğlu AJtınbakkal Ter
kos sokağında 101 numarada oturan 
Yervant (Yertvart) aleyhine açılan 

ve 36/ 903 numaraya kaydolunan boşa
ma davasının tahkikat günü olarak 
tayin olunan 20.10.936 sa.at 14 de mah
kemeye gelmediğinden hakkında gı

yap karan bilittihaz ilanen tebliğine 
ve bu baptaki dunışmanm 24.11.936 
saat 14 de talikine karar verilmiştir. 
Müddeaaleyhi mumaileyh mezkur gün
de mahkemeye gelmez veya vekili ka
nuni göndermez se hakkın~aki duruş
manın gıyabında cereyan edeceği ve 
bir daha mahkemeye kabul olunmıya
cağı tebliğ makamına kaim olmak U-
7.ere ilin olunur. 

(V. No. 18817) 

ZAYİ 
İstanbul kız orta mektebi birinci 

sınıf ikinci şubesinden 931 ders yılın
da aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. dl1'. 

-----------... ------··· H<'r1·esin haline göre muamele olunur Muazzez Arif 
K:ıb·ne ve ev telefonu: 22398 Kışlık lllllK.'I-• Dr. il-sın Sami ---111 telefon: 21044 • - .... ----ı······· .. ··--··: .. ··-··-·-·""· ""l9W "k u u k b _ ............................... ........ ....... • u s r şuru o 

Dr,, r ehmet A ; ~~ SEZ AR U ksürük ve rıefe~ dulııtı bo~mıcı 
B .. ~" .. li Ut!' rn_ '.1.· ı e. as~'. ~.· _:·. ı u5n ıe Y ~·m tcr~üme külliyatındand r I· ve lcızamı!c öksürüklerı için oek re 

f ~·rı i l~çıır 1 feı uza nede ve rcza 
Knpruh.ıs~nr::~~~~~;: .. ~::: .. :.!~:~a! Fiyatı 40 kuruştur J - d~polanndı bulunur. 

komisyonda yapılacaktır. 
4 - Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine 

makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve ıartnamed 
yazıl& belgelerle teklif mektubunu ihtivA edecek olan kapalı ve nıiİ 
hürlü zarflar mezkur tarihte saat ıs e kadar komisyona teslim ede 
cekleıdir. 

5 - Talipler. müteahhitlik ehliyet vesikasını ve referansla 
._.._ .......... rd ...... 

6 - Şartnameler AnKarada levazım Mücli!rlüğünden lstanb 
da Levazım Ayniyat muavinliğinden 11arasız olarak verilecektir. 

(S86) (1473) 

, ' . ' . - . . ~. . . . . . ' : . . ' . . ..... ' . .. 

Ista,~/;11:lVakı'flar~it.ekJö1Jüğü:t.ta~tıı:rı 
Değeri 

Lira K. 

ı34 27 

ı56 00 

}'ey parası 
Lira K. 

10 os 

ı2 38 

Zeyrekte Hüsambey mahalle11ind• 
Zeyrek caddesinde 2 ci çıkma~ın 
eski 26 Nr. lı 46,58 metre arsa 
tamamı. 5956 
Ayvansaraycla Yavedud 
ıinde T okluibrahim dede ıoka 
da 32 Nr. h 230 metre araasile 
metre üzerine mebni ahfap oda 
tamamı. 1180. 

1330 00 99 75 Çemberlitatta Mollafenari mah 
lesinde Nuruoımaniye caddesin 
eski 24 yeni 22 Nr. lı 332.50 nı• 
arsanın tamamı. 1155. 

Yukarda ynzılı maJlnr satılmak üzere ıs gün müddetle açık 
tırmaya çıkarılmıttır. ihalesi 28 - 10 - 1936 çartamba günü 
ıs de komisyonda yapılacaktıı-. isteklilerin Mahlulit kalemine 
meJeri. (2ı09) 

Keşif bedeli 908 lira 68 kuru~ olan Beyoğlu 11 inci mektebin 
miri açık eksiltmeye konulmuttur. Şartnamesi ve keıif evrakı 1 
zım kaleminde görülebilir. lıtekli ler 2490 N. b kanunda yazılı 
ka ile bayındırlık direktörlüğünden buna benzer 500 liralık it 
ğıda dair ehliye~ vesikası ve 69 !iralık ilk teminat makbuz veya 111 

bile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yabrılmuı 
muvafık olacağı) 5-11-936 pertembe ııünü saat 14 de daimi""' 
cümende bulunmalıdırlar. (1) (2362) 

Otomohi'cller ve Şoförler Cemlyetlndel1' 
Birinci yılını b:tiren idare heyetimizin nısfı Esnaf cemiyetleri taıiı:rı~ 

mesinin beşinci maddesine uyularak tebdil edileceğinden kur'a ile çı .--.. 
cak baların yerine 26 ve 27 inci teşrin 936 pazartesi ve salı günleri ~ 
yapılması mukarrerdir. Azal3rımızm bugünlerde saat 10 dan 16 ya 1'::..11 
Galatada J;losfor hanındaki cemiyet m erkezine hüviyet cüzdanlarile bitJP:. 
gelerek reylmni kullanmalan bildirilir. 

Sahibi: 4Snı. US - YAKIT Matbaası NC§riyat DirektörU: Refik A. &e 


