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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasu: 

muayene ettirebilir. 

········--··-··-··············· ............... 

KilrOlk yok, yalmz ItalyaileAlmanyaarasında 

Kür~~=!~~~ür=~~Farsça- anlaş~a İfilzal8fifillYOr 
nın birleşmesinde~ lıasıl olmuştur yalnız bır protokol yapılmıştır 
ve hakikatte "Dağ Tükçesi,, dir. 

Doğu illerimizde artık bir 
tek vukuat olmuyor 

''Süngü ormanından getirdiğin:ı 
zeytin dalını uzatıyorum,, 

Ji ~logne, 25 (A.A.) - Onuncu le. 
donun siyah gömleklilerine hitap e. 
ell lı M 1. . ·· 1 .. 1 d Ilı' • usso ını ezcum e şoy e e. 
'§liJ·. 

de "lın°paratorluğumuzu yedi ay için. 
ttı fethettik. Bu fütuhatı yalnız Av 
kiılla llledeniyetine hain olanların teş 
ler etnıiş olduklan müsellah kuvvet. 
Ct e karp değil, umumi karargahını 
~"~ede kurmuş olan ve milletimi. 
bit bııını durdurmağa kıyam ederı 
i~ ... koalisyona karşı mücadele ederek 
~tik.,, 

----~~----------~--~~--~~--------------

Go.lata.saray - Beykoz maçında tehlikeli biran 

/; !:ik maçlarının dünkü karşılaşmalarında 

·Bahçe - l' ef aqı, G. Sa
.,.Q,, _ Beq kozu, Beşiktaş-

Sii.le9maniqeq i qendi 
,(Yazılan 4 iincU saY.Jfa.mızda). 

iki devlet bazı meselelerde ittifaka vardılar, 
bazı m~seleleri halledemediler 

·-------··· ·--··----·· www: 

ISovyetler lspanya-3 
ga gardım ederse ... 

Sovyetler Birliğinin İspanya it
lerine ademi müdahale komitesin
den ayrılarak Madrit hükUmetinc 
açıktan açığa yardımda bulunacağı

nı iz'an etmesi İspanya meselesinin 
millctlerarasındaki gerginliğini b&d 
bir devreye- getirmiştir. Eğer, bazı 
tclgraflann haber verdiklerine na
zaran, Sovyetler Madrit hükiimetine 
yardım için 30 gemi gönderdiyse ve 
bu gemiler ecnebi devletler tara
fından taharri edilmcğe teşebbüs 

olunursa bir müsademe ihtimali 
kuvvetlidir. Bu takdirde bir harp 
tehlikesi de göz önünde bulunduru
labilir. Fakat, hSdiselerin ne şekilde 
inkipf edeceği henüz beni değil- ı 
dir. 

··-------·---· ---· 

Fransa ile 
lngiltere ko
nuşacak 

86 Bulgaristanlı aile 
anayurda gelmek için 

müsaade bekliyor 

So-J, tk/a ımemt.ekett.mize gele?ıfJ'Ulgari.stanlı 1r1.:daşlarım1::. 

. .(l:UJ8l 6 ncı sapada) 
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Italya ile Almanya arasında l.__·_·····_A_KAata_ 1--e._le/off_a_·····_· 

l • } Cumuriyet baqramına hazırlık 

an aşma ımza anmıyor Bütün memleket izcilerJ 
( U:ttyunı ı ım:ıd6 ) rinde ademi mildahale prensibini yeni- l&fname ile mi yoksa aleni bir itilAf-

Italya ile Almanya arasmdal.d bu den teyit ve bu cephede beynelmilel name ile mi tevsik edileceği malum A N K A R A D A 
temasların neticesi su suretle hülasa taahhtitlcre hürmet azimimizi kayd- değildir. 
edebiliriz: eyledik. HiÇ BiR ANLAŞMA lMZALAN· 

lki memleket arasında bazı mesele- Şurasını söylemeğe dahi lüzum MAYACAK 
ler üzerinde mutabakat hasıl olmuş- yoktur ki İtalya ve Almanyanm, ls- Münib, 25 (A.A.) - B. Hitlerle 
tur. Evvela, İspanyaya karşı alacakla- panyayı mümktin olduğu kadar çabuk Kont Ciano arasında iki saat süren mü 
n vaziyet bahsinde asi kuvvetleri tut- bir surette ve ana vatan arazisinin ve lakattan, harice hiç bir şey sızmamış· 
makta iki me•,. ·ket milttefi.ktir. Bu milstemlekelerinin tamamına sahip tır. Mülakatı müteakip Alman devlet 
noktadan Almanya ile İtalyanın siya- olduğu bir halde milletler camiasında reisi İtalyan hariciye nazın §erefine bir 
setleri Sovyetler birliğinin siyasetine kendisine ait mevkii işgal etmiş olma· ziyafet vermiştir. 
tamamen zıt bir vaziyette bulunuyor. sıru görmekten başka arzuları yoktur. Siyasi mahafil, Kont Ciano'nun zi • 

Almanya ile İtalyanın İspanyaya AVRUPA VAZiYETi KARŞISINDA yareti münasebetile iki devlet arasında 
karşı aldıkları vaziyetten sonra Fran- Diğer taraftan führer, Baron Von hiç bir muahede akdetilmiyeceği ve an
sanm nasıl hareket edeceği meşkuk- Neurath ve ben Avrupanm sosyal bün· cak müşterek bir beyanname neşrolu • 
tür. İngiltere ile Fransanın yakında yesinl tehdit eden tehlikeler karşısın· nacağını söylliyorlar .. 
bu hususta aralarında görüşeceği bil- da Avrupa medeniyetinin mukaddes Haber alındığına göre, resmi maha· 
diriliyor. Fransa ispanyaya karşı ala- mirasını, bilhassa aile ve vatan mües- fil, İtalyan - Alman konuşmalarının 
cağı vaziyette mütereddittir Asiler seselerini esas halinde alıkoyarak mü- hiç kimsenin aleyhine matuf olmadığı· 
muvaffak oldukça onları tanıyacak. dafaa etmek hususundaki sarsılmaz nı isbata çalışmaktadırlar. 
fakat bUtUn bütun ortadan kalkmadan kararımızı yeniden tekrarladık. Bu /Ki MEMLEKET DAiMA 
Madrit hükumetini de tanımakta de- zihniyet iledir ki Baron Von Neurath- TEMASTA KALACAK 
vam edecektir. la birlikte Almanya ve İtalya arasında Milnih 25 (A.A.) - B. Ciano'nun 

İngilterenin Frango hükumetini bir kUltUrel mUna.sebetleri fazlalaştırma- Almanyayı ziyaretinden sonra aşağıda· 
meşru devlet şeklinden ziyade bir mu- ğa karar verdik. Romaya avdetimi ki resmi tebliğ ne§redilmiştir: 
harip ordu olarak tanıyacağı haber ve- mUteakip derhal iki memleket aruın- B. Ciano ile B. Hitler arasında ya -
rilmektedir. da killtilrel mübadele anlaşması için pılan görüşmeler esnasında ve yine B. 

Almanya ile İtalyanın mütabık kal- müzakerelere başlayacağız. Ciyano ile Alman siyasi liderleri ara . 
dıklan Uçüncü mühim mesele de İtal· ALMANYA HABEŞIST ANIN aında icra edilen müzakereler sırasın • 
yan imparatorluğunu yani İtalyanın iLHAKIN/ TANIYINOA... da hali hazırda çok ehemmiyetli olan 
Habeşistandaki hakimiyetini tanıma- Dün ilAn edildiği gibi fUhrer Habe- ıiyaıi, iktıaadi ve içtimai meseleler mev 
sıdır. Buna mukabil İtalya Almanyaya §istandaki İtalyan imparatorluğunu zuubahıolmu§ ve bilhassa iki memleketi 
4frikada iktısadi menafi vaadetmek- tanımağa karar vermiştir. Bu karar- doğrudan doğruya alakadar eden me -
tedlr. Bundan başka Almanyanm ileri dan ne derece memnuniyetle haberdar ııeleler görüşUlmüıtür. Bu görilıme • 
silrdUğU müstemleke taleplerine mü- olmuş bulunduğumu söylemeğe bile ler, büyük bir dostluk havası içinde ya
zaheret vadinde bulunmaktadır . hacet yoktur. Bu münasebetle aynı prlmııtır. iki hükumetin it. ıulh ve i • 

İtalya ile Almanyanın orta Avrupa zamanda Habeşistandaki İtalyan - Al· mar bahislerindeki görüıleri ve niyet • 
meseleleri ilrerinde henüz bir anlaş- man ekonomik münasebetlerinin tarzı· leri araıında mevcut olan mutabakat 
maya vasıl olamadıkları ve bu mesele- nı da tanzim ettik. Mevcut muhtelif teabit edilmiştir. iki hükumet, bu ga -
lerln hallini istikbale bıraktıklan meseleler her iki memleket için şaya- yeterin tahakkukunu temin maksadile 
Kont Çianonun sözlerinden anlaşılı- nı memnuniyet bir hal suretine iktiran temas halinde kalmağa karar vermiı -
yor. edecektir. lcrdir. 
Diğer taraftan iki memleket arasın- BiR PROTOKOL YAPILDI VIY ANA KONFERANS! GER) 

da varılan fikir birliklerinin bir an- BUtUn bu nokWar, mütalealanmı- BIRAKILMAMIŞ 
laşrna ile imza. edilmiyeceği yalnız bu zın sonunda yapılan bir protokol üze- Belgrad, 2:> - Teşrinisaninin do. 
hususta bir protokol yapıldığı haber rinde tesbit olunmuştur. kuzunda Viyanada yapılacak olan 

Ankara 25 (Telefonla) - Bugün , 
öğledı?n ev\'el memleketin her tara. 
fından gelen izciler, öğleden sonra 
da lstanbuldan gelen bahriyeliler. 
motörlü ,.e atlı polisler AUtürk hey. 
keline ayrı ayrı çelerkler koymuşlar 
n merasim ynpılmıştrr. Sah günü bU. 

yük geçit resminin yapılacağı stB 
yomda umumi bir tecrübe yapılaca 
tır. 

Bayramda paraşütle atlama! 
yapmak üzere Bursadan 12 pnraşil 
gelmiştir. 

Ziraat ·işçileri • • 
ıçın 

Hazırlanan kanun iş kanunile 
beraber meriyete . geçecek 

Ankara, 25 (Telefonla) - Muhte. 
lif ziraat mıntakalarında ziraat işçi. 

]erinin vaziye.ti üzerinde yapılan tet. 
kikler inuç edilmiş addedilebilir. 
Bilhassa Adana gibi bazı mıntaKı.lar. 
da işçilerin fena şerait altında bulun. 

duklan ve ekseriya yağmur bahar.ele. 
ri ileri sürülerek yevmiyesiz bırakıl. 
dı~Jarı görülmüş, bunları önliyeceı. 

tedbirlerin alınması kararlaştırılmış. 

trr. 
Ziraat işçilerinin tabi olacakları 

kanun, İş kanunu ile birlikte mcriyc. 
te girecektir. 

Elişleri sere;sini Yuq"OS
lav Başvekili açacak 
Ankara, 25 (Telefonla) - El işleri 

sergisi hazırlıkları bitmek üzeredir. 

Sergi bir çok sürprizlerle dolu ola . 
caktır . Yugoslavya Başvekili bir ce. 
mile olmak üzere sergiyi bizzat aça 
caktır. 

Demirqollarında fıyat 
ıarın ucuzıatıLması 

için ilk adım 
Ankara, 25 (Telefonla) - ::Je,·lt 

demiryolları eşya nakliyesi için )' 
bir tenzilatlı tarife hazırlamaktad 
Bu maksatla umum müdürlük. 1\1 

kadar dairelerin reylerini sormuşt 

E~ya nakliyesinde yapılaca!( 
tenzilat hayatı ucuzl~tmak \'adisiıt 
atılacak ilk adım savılmaktadır. 

Atış polif!onu 
Beıedı 9eye geçi yor 
Ankara, 25 (Telefonla l - Şirndl. 

kadar Türk Spor Kurumunun bir: 

besi olarak çalışmakta olan Ank• 

atış poligonu teşrini.saniden itibstt 

belediyeye devrolacaktır. 

~rllmekt~i~ halyaya,A~anyadabfilllngördUk- Avusturya, Macar~un ~ı~~aa. ~-~-----~-----~-~--~-~~-----~ 
KONT ÇIANONUN BEYANAT! Jerim hakkında samimi hayranlık, rasındaki konferansın tehir olunduğu 
Münih 25 {A.A..) _ İlii!vıua. Dııt ilf- _hlaler:ile dönUvo~ ıa-. 'b.~\d& Jl'SO'Flllnu!Jtı :Vl)'an•d .... ıı... ha rin ao. 

leri bakanı Kont Çiano bugün garete- hissiyatı bilhassa, duçe ve fa.şist İtal lı olmadığı bildirilmektedir. 
clleri kabul ederek kendilerine aşağı- yanın selamını kendisine getirmiş ol- ---------------
daki beyanatta bulunmuştur: duğum filhrer hakkındadır. Balkan antantı 

~·Son günler zarfında Berchtesgaden İki hUktlmet arasında daimi ve sa~ 
de führer ile ve Berlinde Baron Von mimi bir rabıta devam ettireceğiz ve Erkanıharbige 
Neurath ile umumi siyasi vaziyet hak- Avrupada yapıcı bir sulh eseri karşı- t l f 
kında derin fikir teatisinde bulundum. sındaki teşriki mesaim.ize, son günler· op an ısı 
Bu fikir teatisi umumi ve yapıcı bir deki mUlakatlann yapılmasma sebep 
sulhun lda.mesine doğru iki hükfımetin olan aynı zihniyet ve aynı azim ile. Yunanistan noktai naza-
müşterek gayretlerini birlikte tevcih Romada ve Berlinde devam edeceğiz. 1101 tesbit etti 
etmek niyetini daha zivade tebarüz ITALYA DA ALMANYAYX I 

J Atina, 25 (Husu.si) - kinciteşri. ettirmiştir. MVZAHERET EDECEK 
nin 8 inde Belgradda toplanacak o. 

Memloketimiz;.'1 bu müşterek niye- Roma 25 (A.A.) - Almanyanın, lan Balkan anuntr devletleri erkanı 
ti yalnız menfaat blrligwi üzerine degıw 'l, Habe§istan Uzerindeki İtalyan hakimi-

İ harbiye reisleri konseyinde Yunanis. aynı zamanda İtalya ve Almanyanın yetini tanımış olması keyfiyeti, tal· 
tam erkanı har!>iye umum reisi G~ne. Avrupa medeniyeti milesseselerini yan gazeteleri tarafından büyük bir 

• 1 ral Papagos ile ikinci reis Zoiopulos mUdaf aa vazifesini Ü7.erlerine almış memnunıyet e kaydedilmektedir. 
G. d ı temsil edeceklerdir. olması keyfiyetine dayanmaktadır. ıomale ' talya ezcUmle diyor ki: 

Lokamo muahooesinin tatilini istib· İtalya imparatorluğunun Almanya Dün başnkil Metaksasın riyasetin. 
ta-# d ta h~lıı. teredd"t de hariciye milsteşarı Mavrudis har. dam eden bugünkü müzakereleri, işte nw.Jll an nınması, il ti. u 

bu çerçeve dahilinde tetkik ettik. etmekte olan diğer devletler için dil- biye müsteşarı General Papadimos. 
Biliyorsunuz ki Almanya ile !talya rilst bir misal teşkil edecektir. hariciye umum ki\tibi Melas ve erki. 

htikfimetleri, İngiliz memorandomuna Almanya, İtalyan imparatorluğu nı harbiye reisi ve ikinci reislerinden 
cevap vermişlerdir. İki hükOmet, gar- nasıl bir zihniyet ile tanımış ise, mürekkep olarak toplanan bir mec 
bt Avrupa için bir garanti paktından İtalya da Almanyanın müstemleke is- liste Yunanistanın Belgrad konseyin. 
doğabilecek bir tanda milnasebetleri- teklerinin haklılığını aynı zihniyetle de takip edeceği nokUi nazar te.sbit 
ni takviye etmek hususunda çok kati tanımaktadır. edilmiştir. 
azimlerini bilhassa kaydetmişlerdir. tNG1LTERE İLE FRANSA DA BALKılN DEVLETLER/ DENiZ 

Baron Von Neura.thla beraber Mil- KARARLARINI VERECEKLER MÜZAKERELERi 
Jetler cemiyeti meselesinin birçok nok
talarını da yeni bir tetkikten geçirdik. 
HUkfımetlcrimiz mazide olduğu gibi 
çok dostane surette teşriki mesaide 
devam edeceklerdir. 

Tuna havzasına gelince, şurasını da 
size temin edebilirim ki, vaziyetin Ro
ma protokolları ve 11 temmuz tarihli 
Almanya - Avusturya anlaı:ıması zavi
yetsinden yaptığımız tetkiki memle
ketlerimizin politikasından Avustur
ya lehine elde edilmiş müsbet ve pra
tik avantajları bUyi.ik bir memnuniyet 
ile mUşah~e etmemize sebep olmuş
tur. Hüktnnetler'miz, Tuna havzası 

meselelerini dostane bir teşriki mesai 
zihniyetile halle çalı5acaklnrdır. 

iSPANYA iŞiNDE MUTABIK 

Aynı zamanda İspanyadaki vaziyeti 
de tetkik ettik. General Frangonun 
mmi hükumetinin, silkun ve nizamı 
tesise muvaffak olduğu bilyilk arazi 
parçasmda İspanyol milletinin kati 
azmi ile takviye edilmiş bulunduğunu 
tanımak hususunda mutabık kaldık. 
Aynı zamanda İspanya dahili işle-

Londra 25 (A.A.) - Dün akşamki 
gazeteler, Almanyanın Habe§istaıJ 
ilzerindekt İtalyan hakimiyetini tanı
ması keyfiyetine bilhassa ehemmiyet 
atfetmektedirler. İngiliz gazeteleri bu 
işte daha herhangi bir vaz'yet almış 
değillerdir. Star gazetesi bu mesele 
hakkında ıunlan söyliyor: 

İngiliz ve Franaız hUkfunetlerinin 
yakında bu meselede müşterek bir 
hattı hareket ittihaz etmeleri ihtimali 
vardır. Bununla beraber lngiltere ve 
Franaa Habegistandaki elçiliklerini 
baş konsolOBluklara tahvil etmek ni· 
yetindedirler. Bu, İtalyanın be§lcr 
konf erarumia iştirakini temin için ve
rilmiş bir cevaz olacaktır. AVU8turya 
ile Macaristan ise pek yakmda Alman
yanın hareketini takip eyliyecekler
dir. 

GiZLi MI, ALENi Mil 
Paris 25 (A.A.) - Romadan Figaro 

gazetesine b'ldirildlğine göre İtalya, 
bundan böyle Almanyanm mUstemle
kata dair olan metalibine müzaheret 
edecektir. Bu anla.srnanın gizli bir iti-

Atina, 2:> (Hususi) - Balkan an. 
tantı devletlerinin Bledde toplanan 
ekonomi konseyi Pirenin deniz ticaret 
merkezi ittihaz t'dilnıesine karar ''er. 
mişti. Dün hu karar vechile dört 
devletin heyetleri Pirede ilk içtima. 
lannı yapmı~1ardır. 

Dahiliye Vekilimiz 
bugün geliyor 
Ce:ıevreden sonra Romanya ve A. 

,·usturyaya giden Dahiliye Vekili ,.e 
C. H, P. Genel Sekreteri B. Şükri' 
Kaya bu :;:abah saat 7,30 da Sirkeciye 
vasıl olacak olan Rark ekespresi i!e 
~hrimize gelecektir. 

lslanh11/da zelzele oldu 
lstanbuJ, 25 (A.A.) - Istanbul ra. 

sathanesinden: 
Dünkü cumartMi günü saat 16 yı 7 

dakika 43 saniye ge~e orta derecede 
bir zelzele kaydedilmiştir. Zelzelenin 
merkez Üs.5Ü Istanbuldan 600 kilomet 
re uzaktadır. 

M rl vaziyeti dii111 

zelteceğlal umuyor 
(O sıyanı ı incide) { muriyete karıı isyan etmiş olan si~ 

mahpuslar bulunduğu beyan edilme 
manda heyetini hümmalı bir faaliyetle 
yeniden kurmaktadır. Merkez cep -
hesi orduları başkumandanlığına gene· 
ral Roıaa tayin edilmiştir. 

General Rozas Havas muhabirine 
askerin maneviyatının mükemmel oldu
ğunu, ve 111escas ile Madrit - Aranjuez 
yolu arasında zorlu muharebeler ecre • 
yan ettiğini söylemiştir. 
iSPANYAYA 30 SOVYET GEMiSi 

GiDiYORMUŞ 

Londra, 25 (A.A.) - Havas ajansı 
mUhabirinden: 

Sovyet Rusyanın Madrit hükume • 
tine. başkalarının yardımı derecesinde, 
yardımda bulunarak harp malzemesi ver 
mek hususundaki serbeEtisindtn acaba 
ıimdiye kadar istifade edilmemiş mi -
dir? Londra diplomatlarını me§gul e • 
den mesele budur. 

Dünkü ingiliz gazeteleri, 30 Sovyet 
gemisinin Barselona gitmek üzere Ak -
denizden geçmiı olduğu §&yiasını kay
detmektedir. Bu haber tahakkuk ettiği 
takdirde, vahim bir takrm hadiseler çık 
masından endişe olunmaktadır. 

İngiliz efkarı umumiyesi, Sovyct gc 
milerinin bazı ecnebi harp gemileri ta· 
rafından araştırıltp araıtırr1mryacağını 

suale şayan görmektedir, böyle bir a -
raştmna mevcut gerginliği azami had
de çıkaracaktır. 
INGILTERE FRANKONUN HOKO

METINI NASIL TANIYACAK? 
İngiliz siyasi mahafili, Madritin zap

tı takdirinde İngiltere hükumetinin ge
neral Frankonun idaresindeki heyeti 
bir hükumet olarak değil, fakat "muha
rip .. sıfatile tanıyacağım beyan etmek
tedir. Bu tanıma, ayniyle İtalyan - Ha
beş harbinde İtalyan başkumandanlı -
ğının tanınmasına muadil olacaktrr. 
MADRIT MOHIMMA T iSTiYOR 

Madrit, 25 (A.A.) - Hariciye na • 
zırı, siyasi rehinler hakkında Londra -
nın vermiş olduğu notanın cevabını İn

giliz maslahatgüzarına tevdi etmiştir. 
ispanyanın cevabt notasında Madritte 
siyasi rehinler bulunmadığı, yalnız cu-

hd~ ~ 
Notada bu mahpusların serbest 

rakılmalarının isyan hareketine y•; 
dımda bulunmağa muadil olacağı il 
edilmektedir. Nota, hukuku düvel ,.ıı 
mına tevfikan Madrit hükılmetinitı . 
lah ve mühimmat tedarik edebilıtl~ 
talep etmek suretiyle sona ermek~,A 

MADRtT ETRAFINDAKt MlJJ'V 
REBE 

't 
La Coruna, 25 (A.A.) - Madr1jl 

zerine ylirüyüş devam ediyor. ttıti1 ~ 
ci kuvvetler Sesenas, Eskuivias ve 
roks köylerini çetin bir muhare il' 
sonra işgal eylemi~ler ve hükQmetÇİ 
re 300 telefat verdirmişlerdir. 

Bu esnada, ihtilalciler, düşrr1'111 

bir çok top, makineli tüfek ve ar•~< 
rında genç kızlar da bulunan bir " 
esir almıılardır. 

Dün, yine ihtililciler Madrit ~ 
rinc bir kaç tayyare u~urup. ahali>'1 f 
lim olmağa davet eden bir yığın bt 
name attırmıg!ardır. ·ıı1'4 

30 000 kadının, Madritte d~1 l 
nezareti binasının önünde nürna~1t11,' 
parak. §ehrin teslimini isted:kt~rıri V 
her alınm·ştır. Zabıta nümayiı;ıle 
ğıtrnııtır. ~ 

Mem'ek eHm ze 9elece~ 
o an Yu os'av 
gazetecıler i tfd~ 

Be!grad, 25 (Hususi) - DoS' ,~P 
millc?tinin Cumhuriyet bayrıı~~! 
bulu:tmak üzere Ankaraya gl J' 
olnn Yugoslav gazetecileri .b 
~ehrlmizdcn har~ket etmişJerd:~tf 

Jl>Jnlnr arasında Politika g~ f 
muharrirlerinden biri n Prtı'' ~-~ 
zetcsinin baş muharriri c:!e buııııt 
tadır. t/#
TÜRK - YUGOSLA v nosrı Jt; 

Çarşamha günü. Türk gaati . \ ~ 
de, Bclgrad radyosunda T~rk '; o!S 
go..CJln dostluğu mevzulu TUrll~ 
rak bir konferans verileceldit. 



' 
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!-Otomobille Avrupa yolunda <t) 1 

Budapeşte nasıl bir şehir 
1352 Edirne ile Peşte arasındaki 

kilometrelik yolda nerelere uğradık, 
ı .. d .. k? ne er gor u ..• 

IKINCl MERHALE 
EDiRNE - RUSÇUK 

364 km. .150 m. 

Edirne - Viran Tekke (Kapiten Ad. 
reo) ;!() km. 
Viran Tekke - Sivilengrad (Cestr 
l\lustafa paşa) 12 km. 
Sivilengrad - Harmanlı 23 km. 
Harmanlı - Simeonovgrad 12 km. 
Simeono,·grad - Seredetz 30 km. . 
Seredetz - ~tara Zagora (Eski Zag. 
ra) 21 km. . 
Stara Zagora - Gor Panicere\'O 16 km 
Gor Panlçerenovo - Kazanlık 18 km. 
Kazanlık - Derenovo 71 km. 150 m. 
Debeıetz - Tırnova 12 km. 
Derenovo - Debeletz 12 km. 
Tırno,·a - Kosova 42 km. 
Kosova - Bela 13 km. 
Bela - Ruse (Rusçuk) 55 km. 

OÇONCO MERHALE 
GIURGIU- BVKREŞ 

63 km. 

DORDONCO MERHALE 
BOKREŞ - BURÇ 

671 km. 550 m. 
Bttkreş - Sinaya 122 km. 
Sinaya - Braşov 56 km. 550 m. 
Braşov - Fogaroş 68 km. 
Poprot - Sibfu 81 km, 
Siblu - Sebeş 67 km. 
Sebef - Albayulya 15 km. 
Albayulya - Teuş 18 km. 
Teuş - Turda 51 km. 
Turda - Kluj 33 km. 
leluj - Heudfn 50 km. 
lfeudin - Çuçea 13 km. 
Cuçea - Oradia Mare 81 km. 
Oradia M. - Burç 16 km. 

--..fi.SiNCi MERHALE 
BURÇ - BUDAPEŞTE 

254 km. 
'&car hududu - Bur~ 2 km. 
llarç - Makazek 31 km. 
leakazek - Lad~ni 35 km. 
l4dani - Karcag 16 km. 
learcag - Törökzent Mikloş 49 km 
'l'iröke M. - Szolnok 20 km. 
S&olnok - Cegled 30 km. 
Cecled - Badaı>e§te 71 km. 

BUDAPEŞTE 

Tuna:.. C2nnet gibi güzel olan bt.: 
şehri, bilhassa gece pırıl pırıl yanar 
elektriklerin verdiği ışıkların altında 
seyretmeğe doyum olmaz. Bugün bir 
çok kimselerin bilmediği mühim bir 
vasfı da dünyanın en büyük ve mühim 
bir ılıcalar beldesi olmas•dır. Takri. 
ben 80 kadar sıcak su membaı ve bu 
suları sarfeden dokuz muazzam ılıca 
ve bir tuzlu su müessese.si ve dört yüz. 
den fazla maden suyu membaı var. 
dır. 

Mc,·kiinin pek me.sut olan husu~i 
yetlerile beraber şehrin civarları drı 

birinci derecede tebdilhava mev. 
kileridir. Ayrıca her Uirlü tedavi v.• 
istirahat şeraiti ile beraber bol tenez. 
züh ,.e eğlence yerleri de hulursunl!z. 

Bu suretle Budapeşte cirnr de,•let. 
ler içinde (Radioacfü·itesi) en fazl:\ 
olan istasyonların en birinclc:;idir. 
Onun için Budapeşteye su şehri den. 
mekltı hata edilmemiştir. 

Diğer taraftan Budapeştede mu. 
siki ve sanat da çok ilerlemiştir. Ha. 
riçten gelen bir seyyah ılıcalann bü. 
yük faydasından başka pek ziyade 
inkişaf etmiş olan musiki ve sanat 
hayatından da arzu ett~ğinden fazla 
fikri ve manevi zevk duyar. Hulasa 
Budapeşte tam manasile asri bir 
beldedir. 

Muazzam hamamlan, fennin son 
tcrakktyat:Je mücehhez klinikleri, 
mutantan sanatoryomlan, her türlii 
konforu haiz otelleri insanı hayran 
eder. Tıp fakültesinde tedrisatta bu. 
Junan milmtaz profesörler, hastaları 
maden sularlle tedavi husuaunda 
ytiksek ihtisas sahibidirler. Dünya. 
da bu derece temeyyüz etmiş doktor. 
la;ra, l!_rof eşi)J:ltre malik olan Pe_ştc 
şehri ne kadar iftihar etse yeridir. 

Koca Tunanın ikiye ayırdığı şeh. 
rln saf tarafına ,Buda, sol tarafına 
da Pette deniyor. Buda. tepecikler 
üzerine kurulmuş pek eski tarihi bir 
beldedir. Peşte, muazzam planJar1a 
bir ova üzerine kurulmuştur. Su su. 
retle hayalinizde bir şehir gibi görü. 
nen Badapeşte, iki büyük şehirden 
terekkUp etmektedir. 

Ta (Celtes) Ier zamanındanberi 
Tuna sahilinin meskun olan bu ma. 
halli Romalılar devrinde (Aqufncum) 
aquae quinque, yani beş pınar tesmiye 
lonurdu. Budapeşte o zamanlarda 
da çok ileri bir Roma şehri idi. 

(1) Evvelki yazı 10 Birinci Te§rin tarlhll 

Macaristanın hük4met merkezi o. 
1-ı. Budapeşte hemen hemen bir mil. 
)>oa nUfu.sludur. Yalnız fevkalA.de e. 
ben.mfyeti haiz bir mevkie malik ol. 
datu için KUçiik Paris ismi verilmiş. 
tir. Hakikaten Peşteye böyle bir isim 
'"eritmekle müballfa edilmemiştir .. 

Beşinci defadır ziyaret etti. ---------------
~111 Peşte); bu defasında daha mü. 
~ktmn, daha zengin gördüm. 

aaymıızdadır. 

J Sokaklarının genişliği, 1emizliği, 
:anlannın terbiye ve nezaketi, mun. 

Zam oteJJeri, parklan, banyoları 
•lzt gayri fhtiyarf bu şehire bağlıyor, 
:YtıJmak istemiyorsunuz, bilhusa 
~r ~~rk lirasına dört penyö aldığını. 
!!: ıore hayat fevkalade ucuzluyor. 
)' 

11 
gijzeJ ve büyük otellerde iki lira. 

&~ kalabiliyorsunuz. Temiz bir pan. 
)' Yonda bir buçuk ila iki liraya hem 
tatıyor, hem de yemek yiyorswıuz. 
)'ilenmek ve istirahat etmek için dün. 
.. ll1trn en ucuz memleketi olan Peşte. 
14e elb" 
ttt·~. ~· kundura velhasıl her arzu 

KISA HABERLER 

Belediye clal.ınl encUmenı saç .kıvırma 

maklııelerı hakkında bir talimatname ha • 
zırlamıştır. Bu talimatnameye öndUIA.syon 
makinelerinin ne gibi evsafta olması lAzım 
geldiği ve ne gibi Ullçlarm ku1lanılabilece _ 
ti hakkında hUkllmlcr konmuştur. 

* Umumi harpte Şamda Kubbetlllhazlnc. 
den geUrllen otuz sandık evrakın Türk ve 
İslllm eserleri müzesinde tas!lyesine baş • 
lanmıotır. MUzeler umum müdüı11 Bay A _ 
ziztn riya.setindeki bir heyet bu işte meıı • 
gu1 olmaktadır. 

• Belediye mUfettişlerile ticaret OdaBı mu 
rakipleri terziler cemiyetinde bir takım yol. 
suzluklann cereyan ettiğini tesbit ebnl§Ur. 
Bu yolsuzluklardan bugünkü idare heyeti de 

mea•uı tutulmaktadır. Vaziyet yarın topla • 

Sigortalılar ı · Cürmümeşhut l 
mahkemelerinde 1 

lfltıs eden şirket /erin 
taahhütlerıni hükumet 
ödüqor 
İflas eden sigorta şirketlerine si

gortalı bulunanların vaziyetleri artık 
kati olarak halledilmiştir. 3 birincit~
rinden itibaren sigortalılar milli rea
süranstaki büroya giderek evrakları 

ile istedikleri bir hayat sigortasına 

kaydcdil~ccklerdir. Ankaradn şehri-

mize dönen milli reasürans umum 
müdürü Rcf ii Bayar demiştir ki: 

Sekiz aydanberi devam eden çalış
malarımızın semeresi olarak bugün 
şu neticeye varmış oluyoruz. İki şir-

ketin tatili faaliyet tarihi olan 1 ni
san 936 ya kadar sigortalılar tarafın
dan şirketlere verilmesi lazım gelen 
primler milli reasürans tarafından 

ödenecektir. Bu iş için şimdilik yarım 
milyon lira tahsis ettik. Bu yetmezse 
daha yarım milyon lira tahsis edile
cektir. 

Sigortalılar için yapılan bu feda
karlık aynı zamanda memleketin içti-

mai seviyesinde de bir rol oynayacak
tır. lçtimai seviye, ve bir milletin ser-

vet derecesi om.illetin sigorta prodüksi
yonile ölçülilr. Sigortalıları müracat-

larmda tamamen serbest bırakmağı 
hükumet emretmiştir. Bunda memle
ketteki sigorta şirketlerine itimat edi
lebileceği ve herhangi bir fikri mah
susun bunda amil olmadığı görülmek
tedir. 

Sigortalı olanların adreslerine birer 
mektup gönderilecektir. Müracaat ede

ceklerin müracaatları gerek huzurları 
veya mektupla formalitesiz olarak 
halledilecektir. Memleketteki Türk si-
gortacıhğrnm bir imtihanı olan bu 
vaziyette şükranla söylemeliyim ki 

hepsi kendisine düşen vazifeyi yap.; 
mıştır.,, 

Istanbul- Konya 
telefon hattı 

Cumuriget bayramında 
açılıyor 

Evvelki gün Nafia vekili Ali Çetin 

kaya tarafından Ankaradan ilk konuş 

ması yapılan Konya telef on hattı 

cümhuriyetin yeni bir eeeri olarak 29 
ilkteşrin bayramında umuma açila.
caktır. 

Konyanın Ankara.ya raptiyle Kon
ya - Afyon - Eskişehir - Ankara ve 
İstanbul arasında telefon mUklleme-
lerine imkan verilmi, olmaktadır. Na
fia vekaleti, Konya ile Afyon, Eskişe
hir, Ankara arasında telefon mUkale
mooinin beher üç dakikasından 75 ve 
İstanbul - Konya konuşmalarının be
her üç dakikasından da 100 kuruş üc
ret alınmasını münasip görmüştür. 

Yakalandığını 
anlar anlamaz 

Sabıkalı Js111ail ceketi 
atıp kaçmış; şimdi 

suçunu inkar ediyor 
Fatihte Orta çe§lllede kulübelerde 

oturan Ara:bgirliler arasında heli yü
zünden çıkan kavga, dün sabah cürmü 
meşhut halinde tesbit edilerek iş mah
kameye düşmüştür. Muhakemeleri, bi
rinci sulh cezada, haklın bay Raşit ta
rafından görülmüştür. 

Suçlu Mehmet oğlu Hasan Yeşilim
si isticvabında şunları söyledi: 

- Orta çeşmede oturuyo. r.m. Boş 
arsaya kurulmuş kulübede. Ne soka
ğını, ne de numarasını biliyorum. 

Davacılardan Arabgirli Ahmet da
vasını şöyle anlattı: 

- Arsada bir heli. var. Hasan onu 
kapamak istedi. Ben: 

- Mademki kapayacaksın, bari bir 
başkasını yap. Sonra biz ne yaparız. 
deim. Üzerime yürüdü. Omuzlarımdan 
yakalayarak ağzına gelen küfürleri 
söyledi. 

Ahmedin karısı Hanmıkız da şöyle 
dedi: 

- Kocam polise gidince Hasan ba
na geldi. Ağıza alınmaz kUfUrler etti. 

Dinlenen şahitler de Hasarun küfür 
ettiğini duyduklannı söylediler. Ha
san beş gün hapse, 6 lira para cezası
na mahkUın edildi. 
Aynı mahkemede dün bir de hırsız

lık davası görülmil§tür. Mahmutpa.şa 
da Sabataym dilkklnından bir ceket 
çalarak kaçarken yakalanan sabıkalı 
!aman yedi ay hapae mahkUın olmuş. 
tur. İsmail, <'eketi çalıp k~arken dUk
kftn sah'ipleri ve bekçi taraf mdan gö
riilmüş, arkasından k<>§ularak yaka
lanmıştır. 

fsmail dün mahkemede: 
- Ben çalmadım. Yağmurda koşu

yordum. Tut, tut diye bağn§lllalar ol
du. Gelip beni tuttular, demiştir. 

Dinlenen şahitler, ve bekçi hırsızın 
Ismail olduğunu, yakalanacağı vakit 
ceketi bırakıp kaçarken yakalandığını 
söylemişler, suç sab~t görülerek 9 aya 
y~ı küçük olduğu için yedi ay hapse 
mahkQm edilmiştir. 

Helvacı dükkanına girerek iki lira 
para çalmak isterken yakalanan Ha
san da 14 gün hapse mahkQm olmuş
tur. 

içki şişeleri 
Sene sonundan ıtibaren 

ölçüıü olacak 

Pella Halterleri 

24 saatte olup 
bitenler 

Beyoğlunda Çayır sokağında ot 
Hatice koca.5ı Alleddin tarafından 
vüldüğUnü iddia etmiş, Alaeddin 
kalan.mıştır. 

DÜŞÜP ~ARALANDI - Pera 
oteli hademelerinden Yani, elek 
tesisatı yaparken düşerek yaral 
Sen Jorj hastahanesine kaldınlmı 
SAHİLDE GEZERKEN - Be 

Cevdet paşa caddesinde oturan Vel 
decer isimli birisi deniz kenarında g 
zinirken düşmüş, etraftan yetişilere 
kurtanlmıştır. 

BAŞINDAN YARALANDI - K 
sımpa.şada oturan Ali, on üç yq 
Nazmi tarafından taşla başından y 
lanmıştır. 

SAHRINCI 
Heybeliadada oturan ve amelelik 
pan Hasan, adanın halk çeşmes 
sarnıcını temizlerken içerisine d 
müş, başından yaralanmıştır. 

Hasanın ilk tedavisi yapıldı 
sonra Cerrahpa.şa hastahanesine k 
dınlmıştır. 

BORU ÇALARKEN - Cibali va: 
iskelesinde Rafun kahvesinde 
Hasan, Hüseyine ait Nimet motöriin 
den bakır borular çalarken yakalan 
mrştır. 

TABANCA ÇALMIŞ - Ayasp 
Taşklljla caddesinde oturan Şerafed
dinin yanında çalışan Mustafa, evd 
bir brovnik tabancası çalarak k 
ken yakalanmıştır. 

TOKATLA DöVÜLMO'Ş - Şeh 
debaşında oturan Vahid gazinosund 
memur Mehmet Nuri, polise müra 
ederek Mercanda oturan şapkacı 
tarafından 14 yaşındaki yeğenine h 
fiendazlık edildiğini, müdahale edin 
tokatla dövüldüğünü söylemiş, suçl 
yakalanmıştır. 

YlRM.1 LİRASINI DOLAND 
KIŞLAR - Karagümrükte Çeşme 
kağında oturan AhmC't. polise m 
caat ederek İzzet ve Fazıl tarafınd 
20 lirasının dolandırıldığını iddia et
miş, suçlular yakalanmıştır. 

AYAKLARI Y A..""lDI - Şişlide Ha 
nımoğlu sokağında döküm fabrikasın 
da çalışan Hulfısinin ayaklan erimle 
demirle yanmı§, Bulgar hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

lKlst DE DöVüLMüŞ - Kasnn
paşada Şair Mihri sokağında oturan 
Fahri ile kansı Zafiri aynı evde otu· 
ran Mehmet tarafından dövillmütler· 
dir. Suçlular yakalanmış, müddeiumu
miliğe verilmişlerdir. 

TRAMVAY ÇARPrı - lstiklll cad· 
desinde yerli mallar sergisi önünde 
durmakta olan 1455 numaralı goför 
Saliihaddinin idaresindeki otomobil. 
Şişli - Tünel hattında işliyen tramva
yın sademesine maruz kalmış, otomo
b'l hasara uğramıştır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTO - Beyoğ. 
tunda Aynalı ç~ede oturan Antuaa 
Bomontiden kalkan tran\vaym basa
mağından düşmüş yaralan.mı§tır. 

Konya ile Afyon, Eskişehir ve An
kara arasında her zaman görüşmeler 
yapılabilecektir. Fakat Ankara ile İs-

Ölçüler nizamnamesine göre ölçü
leri Ü7.erlerinde kabartma olarak işa
ret edilmemiş olan §işelerin kullanıl
maması 18.zırndır. Fakat nizamname
nin 87 inci maddesinin verdiği salahi
yete istinaden memlekette bu nevi şi-
§eler bulunmadığından kullanılmasına --------------------

tanbul hattı çok me~gul olduğundan 
Konya - İstanbul arasında saat 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ve 24 de 
konuşulabilecektir . 

Şimdi Adana ile Konya arasında 

cevaz verilmişti. 

il •ıınfzı de düşünemiyeceğiniz kadar 
t:~za alabilirsiniz. Gerek güzelliği, 
lıucfakse ucuzluğu dil1ere destan olan 
bı111 Peşte bu yüzden her sene yüz 
'ad:;ce. seyyah celbetmektedir. Te. 
cta 

1
_ hız.im bulunduğumuz zamanda 

l>teı ;j() hın seyyah vardı. Onun için 
t 8 bulmakta çok müşkülat çektik. 
r113~n .tehirde mevcut bir milyon nü. 
ll1>k Yiiz elJI bin seyyahın da ilavesi 
lfetları geçilmez bir hale koymuştu. 
>'ere. eflence yerlerinde sığınacak bir 
tlflt~labiJmek için muhakkak gün. 

telefon hattı çekilmektedir. 
nacak olan heyeti umumiye lçtlmamda ko. ----------------
nu,ulacaktır. ı 

Şimdi, yeni sene başından itibaren 
bu nevi şi~lerin muayyen miktarda 
tahdit edilerek yerlerine ölçülü olan
ların ikamesi tekarür etmiştir. lktısat 
vekflleti bu sene sonundan itibaren 
nizamnamenin verdiği salahiyete isti 
naden ispirtolu içki satan fabrika ve 
imalathanelerce kullanılacak şişeler
den en az yüzde kırkının ve diğer içki· 
ler şişelerinden de en az yüzde otuzu. 

8 Yer ayırmak lbım geliyordu. 
'-~ 1lc1aPeştenin bütün giizelliğini 
tlttr:-" k11t balnşr baldılrmz vakit 
ta.ftfı:nUı. Bir tarafta Buda, aiğer 

Peşte, her ikisinin ortasında 

* Almanların Emden mektep gemJstnln 
gayri resmi bir surete §ebrimlzi ziyaret ede. 
eeği alAkadarlara bllclirilrni§tir. Gemi ayın 
UçUnde gelecek ve onuna kadar kalacaktır. 

* Bir mUddettenbert Avrupada tedavi edil 
mekte olan Ziraat vekllfnln memleketimize 
hareket ettiği bildirilmektedir. Vekll Ç&r§&m 

ba günU Ankarada bulunacaktır. 
• Ordumuzun emektar askerlerinden ge 

neral Vefalı Galip vefat etml§tlr. Cenazesi 
bugün saat 10,30 da Cihangirde BUyilk cad. 
dede Dcınlz apartımanmdan askeri merasim. 
le katdınlmıp ve Eytlpsulbındakl aile mak • 
beresln .. gömUlmllştür. 

* Bu aym bqlangıcmda hastalanan O • 
nlverslte rekUSı11 Cemil Bllııelln sıhhi vazı • 
yeti lylleşml§ bu!unmalttadır. Reklörlln ya., 
km da vazlfcııi bqma geleceği ümit edilmek ı' 
tedir. 

Geçmiş Kurun/ar 
V AKIT f6 Teşrinievvel 1921 

AMELE İŞLER! 

Tramvay ve tünel kumpanyası ame
lesi Nafia nezaretine müracaat ederek, 
geçenlerde şirketle aralarında akd
edilmiş olan itil8.fnamenin bazı mevad
dına şirketin riayet etmemekte bulun
duğundan bahsederek şikayet etmiş
lerdir. Tatili i~gal kanununda bu hu
susta sarahatı k8.f iye olup, ameleye 
karşı kendi iınzası tahtında vaki olan 
taahhüdatını ifa etmiyen Şirketlerın 

cezayı nakdi ile tecziye edilecekleri 
tasrih edil.miştir, 

nun ölçtilü olması~arar vermiştir 1 

Kariuede defıne 
Edirnekapıda Kariye camii civarın 

da bir şahıs tarafından define aramak 
Ü?.ere vilayetten müsaade istihsal edil
miş ve hafriyata başlanılmıştır. Haf 
riyatta maliyeden, emniyet mildilrlü 
ğünden ve maariften birer memur bu
lundurulmaktadır. 

Romanqa s~fıri 
Mezuniyetle memleketinde bulunan 

Romanya elçisi M. Floti dönmüş ve 
dün akşamki ekspreaJe Aııkaraya git
mi§tir, 

- Ben portreaini yaptığım her ,_. 
dına aşık Olm.uf'UmdUT •• 

- O! Benim portrem4 ne •11WM ~ 
pacakMm.ı, üatat!. 
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Balla Kalllll Lik maçlarının dünkü karşılaşmalarında 

~man Hikayesi 

Miimcük, sekiz yaşındadır. Mümctık 
okuyup yazmayı daha yeni yeni öğ
rendi. Şöyle, böyle ... Da.ha düzgün ola
rak bilmiyor ve öğrenmek de istemi
yor. Ders, hiç mi hiç hoşuna gitmiyor 
... ,.....'iP ~ ' ~u.acagızın. 

Annesi bir gtin çocuğuna şöyle 

söyledi: 
- Mümcük, yarın piyano hocan ge-

lecek! 
..... Ahh, anneciğim! 
- Sevinmiyor musun? 
- Hiç, anneciğim! 
- Bir kız, piyano çalmayı öğren-

melidir! 
- Hep öğrenmek! Ne budalaca 

şey! Anneciğim, hoşuma gitmiyor be
nim bu! 

Annesinin sabrı tükendi: 
- Hoşuna gidiyor, yahut da gitmi

yor; gitsin gitmesin .. Öğreneceksin; 
işte bu kadar! 

- Ya öğrenfnezsem, anneciğim.? 
- Öğrenmeni ben tem.in edeceğim! 
- öğrenmemek için, dikkat etme-

mek yeter; ben de dikkat etmiyece
ğim işte! 

- Sen, çok fena bir çocuksun, Müm 
cük! 

- Anneciğim, piyano çalınıyan bü
tün çocuklar fenamıdırlar? 

II 

Anneler, çocuklarile başa çrkamadı
le.r mı, babaya baş vururlar. Babalar 
da sanki başa çıkacaklarmış gibi bir 
tavır alırlar. İşte, Mlimcüğün babası 
da, Mümcüğün annesine şöyle diyor: 

- Sen, işe yanlış başladın, anne 
kUçükle ben konuşacağım. Bana gü
ven, çocuk, seve seve öğrenecek! 

Baba, neşeli bir halde bir şarkı 
tutturarak, çocuğun yanına geldi ve 
p.rkıya. bir müddet devam ettikten 
sonra, sordu: 

- Mümcük, şimdi ne yapıyorum 
ben? 

- Gargara yapryorsun, baba! 
- Saçma! Ben, teganni ediyorum! 
- Öyle ama., sesin, sanki gargara 

yapıyormuşsun gibi çıkıyordu! 
- Hayır, teganni ediyor, bir şarkı 

söyliyorum. Bu şarkıyı biliyor mu
sun? 

- öyle gargara gibi akseden şeyi 
·~ mı. 

- Görüyorum, ki.. Sen, bunun ne 
olduğunu bir türlü anlayamayacaksın; 
bu şarkı.. Bu şarkı, "Küçük Hans,, 
şarkısıydı. Sen, bu şarkıyı ' biliyorsun 
ve sen de teganni edebilirsin, ya? 

- Evet, baba! 
- Hahh ! Bak, işte şimdi sana bir 

şey söyliyeceğim, Mümcük! Eğer b!l 
şarkıyı bundan böyle kupkuru, yapa 
yalnız söylemesen de, teganniye mu8i
kide katabilsen, piyano çalarak, çal
gının da refakatile söyliyebilirsen, ne 
iyi olurdu! 

- Fakat, ben piyano çalmasını bil
miyorum, ki, baba! 

- Eh, onun da kolayı var; bilmi
yorsan, ne çıkar? Mademki bilmiyor
sun, öğreniverirsin, çocuğum! 

- Öyle, ama öğrenmek de istemi
yorum! Hoşuma gitmiyor, bu öğren
mek denen şey! Hem o kadar çok öğ
renecek şeyim var, ki! Başka çocuk
lar, hep oyun oynayabiliyorlar, bense 
hep ders öğrenmeğe mecbur oluyo
nım! 

Mümcük, ağlamaya koyuldu. 
Göz yaşlan karşısında, babalar, dai-

Yazan: Y o Ham Röıler Fener-Vefayı, Galatasaray-Beykoz 
ma, ne yapacaklarını bilmez v~ziyette B • k t s •• ı • • d • 
~~~:;e~:ı::c:~a~c::~:k~~:ı:~ eşı aş~ u eymanıyeyı yen ı 
şrrlar. 

Müıncüğün babası da, bağırdı: 
- Uluma Senin piyano öğrenmeni 

istiyorum ben ve bitti! Karşılık dinle
mem! kafa tutarsan, sana ben nasıl 

bir baba olduğumu gösteririm. Eğer 
öğrenmemekte inat edersen, sana ne 
cep harçlığı var bundan sonra, ne pas
ta, ne de başka herhangi bir şey ke
senkes böyle! 

Baba, böyle der demez, kapıyı arka
sından küttedek kapattı ve müthiş 
surette hıçkırarak ağlayan Müıncüğü 
odada tek başına bıraktı; çocuk, piya
no çalmağr öğrenmektense, ölmeğe 

bir kere razıydı; razı da ne demek? 
Kararlıydı! 

m 
Çocukların göz yaşları, çabucak ku

rur. Mümcük de, öğleden sonra, ufak 
dostlarile sokakta oynarken, öğleden 
evvel olan, biteni büsbütün unutu
vermişti. Yavrular, hep yeni yeni şey
lerden bahsetmesini bilen mahliıklar
&r\ 

Kurt: 
- Sinemaya gidelim mi? 
Diye sorunca, MUmcük, itiraz etti: 
- Çocuklar, içeriye giremezler, ki! 

Yasak! 
- !çeriye giremezler, fakat... Dı

şarıdan resimleri seyredebiliriz, ya! 
Hem resimlere bakar, hem de şişko 
kapıcıyı kızdırırız! 

Mümcük, sevinçle ellerini çırptı: 
- İşte bu hoş! 

Küçük şehrin sineması, eskiden za
hire an.barı olan bir Balaşta kurulmuş
tu; sesli filmde, tabii yoktu. Hatta, 
vaziyet o haldeydi, ki sessiz film gös
terilirken, şişko kapıcı, yüksek sesle 
seyircilere filmin bazı yerleri hakkın
da izahat vermekle vazif elendirilmiş-
t ., 
ı. 

Bugün, veznenin önünde küçük bir 
lavha asılıydı; 18.vhanm ili.eri.ne tebe-
şirle bir şeyler yazılmıştı. . 

Çocuklar, koşuştular ve içlerinden 
Kurta soruşturdular, adeta hep bir 
ağızdan: 

- Ne yazılı orada, Kurt? 
- ''Sinemada piyano çalmak için 

genç kız aranıyor!,, 
- Ne için, ne için? 
- Piyano çalmak için! 
- Film gösterilirken mi? 
--Öyle ya! 

- Şu halde, dalına besbedava sine-
maya gidilebilecek? 

- Tabii! 
- Harri Piylin filmi gösterildiği 

zaman da gidilebilir, değil mi, Kurt? 
- Neden olmasın? Elbette, o, oy

narken de! 
Mümcüğün gözleri parladı; kapının 

önünde heyecanla duruyordu. 

Ansızın, ora.dan ayrıldı ve mümkün 
olduğu kadar süratle koşarak, eve 
vardı. 

- Anneciğim, anneciğim! 

Daha uzaktan sesleniyordu: il 
- Ben, çok çabuk piyano çalmayı 

Güneş .. Hilale, Eyüp - Anadoluya, Topkapı • Istanbulspora, Beylerbeyi -
Kasımpaşaya, Doğanspor - Davutpaşaya galip geldiler 

Dün Taksim stadyomunda haftanın '1 
en mühim maçı olan Gaiatasaray -
Beykoz karşılaşması oldu. 

Bu maçtan evvel ikinci küme takım 
larından Doğan sporla Davud paşa 
bir maç yaptılar. Doğan spor sıfıra 

karşı iki sayı ile galip geldi. 
Bundan sonra Güneşle Hilal karşı-

laştı. Hakem Şazi Tezcandı.. LJ: * 
Oyun Güneşlilerin hücumu ile baş- ,,'·v,, ıt?<,'.:'.""''''''W 

!adı. Hilalliler bu hücumu durdurup 
mukabele ettiler. Dördüncü dakikada ~~-.,~<:r"".7,.,.,.;.;:;r7 
Güneşten Salahaddin, Hilal kalecisi
nin önündeki kargaşalıktan istifade 
ederek takımının ilk golünü attı. Hila.l 
liler bu gole mukabele etmek için çok 
didindiler, çalıştılar. Fakat hücum 
hatları bir muvaff akiyet gösteremedi. 
Birinci devrenin bitmesine bir dakika 
kala Salahaddin ikinci golü attı. 

t:ıd.n...~~v.-...Ril.Allilowin.~~ 'lo--jr:;ı;1P""r?Tm:'!'ir~?'i1~~:r;;;;;:F.Zd"'~ilii'"'.t-lıi7~~"'!1-

ba.şladı ise de Güneşliler derhal haki
miyeti ele alarak bu devrede de beş 
gol attılar. Maçı da sıfıra karşı yedi 
golle Güneşliler kazandı. 

Galatasaraq - Beqkoz 
3,35 de Galatasaray - Beykoz ta

kımları sahaya çıktı. Hakem Nuri &.. 
suttu. Galatasaray takımı şöyle ku
rulmuştu: 

A1mi - Muzaffer, Reşat - Suavi, 
Ha-yrullah, Salim - 'Danyal, Bü"lent, 
Güm.dJüz, Eşfak, Necdet. 

Bu takım geçen seneki takımdı. 
Beykoz takımı da aynen geçen seneki 
gibi teşkil edilmişti: 

Nihat - Bahadır, Halit - Turgut, 
Mehmet, Sadettin - Kazım, Şahap, 
Kemıil, Mustafa, Turan. 

Galatasaraym Beykoz karşısındaki 

talisi.zliği meşhur olduğundan seyirci
ler büyük bir heyecan içinde idiler. 

Oyun büyük bir canlılıkla başladı. 
ve derhal Galatasarayın hakimiyeti 
altına geçti. On üçüncü dakikada Ga
latasaraym bir hücumu sonunda Eş
fak ilk golü attı. 

On altıncı dakikada Bülent ortadan 
sürdüğü topla Beykoz kalesine yak
laştı ve ikinci golü attı. Oyun devre 
sonuna kadar biraz durgunca ,devam 
etti ve birinci devre böyle bitti. 

İkinci devrenin birinci dakikasında 
Gündüz Danyaldan aldığı pası gole 
çevirdi. Galatasaraylrlar üç gol 
attıktan sonra biraz durgunlaştılar. 
Hakimiyet bu devrede Beykozlulara 
geçti. Bununla beraber Galatasarayın 
seyrekte olsa hücumları Beykoz mü
dafaasını şaşırtıyordu. On dördüncü 
dakikada Eşfak Gündüzün pasile dör
düncü golü yaptı. Buna rağmen dur
gun oynamakta devam ediyorlardı. 

Beykozun da bütün şanssızlığı üzerinde 
idi. Birkaç gol fırsatı kaçırdılar. Hat
ta boş kaleye çekilen şiltler bile ya di
reğe çarptı, yahut da yana kaçtı ve 
Beykozlular tek gol yapamadan maç 
bitti. Galatasaray sıfıra karşı dört 
golle galip çıktı. 

Hüal - Güneş 

Beşiktaş sahasında 
Dün Beşiktaş sahasında ilk olarak 

Orta.köyle Feneryılmaz karşılaştı. 
Ortaköy takımında Hikmet, Murat, 

Hüseyin, Sabih, Turgut, Fethi, Niyazi, 
Mehmet, Mustafa, Recai, Muhsin, Fe
neryılmaz takımında da İsmail, Ah
met, Fethi, Şefik, Sabahaddin, Atıf, 
Ekrem, Refik, Ecvet oynuyordu. 

Feneryılmazlılar gtizel ve muvaffa
kiyetli bir oyundan sonra sıfıra karşı 
iki golle maçı kazandılar. 

Bundan sonra Eyüple Anadolu kar
şılaştı. Anadolu takımı !Gço, Salih, 
Şükrü, Ahmet, Gündüz, Liva, Mem
duh, Mustafa, Mustafa, Ziya ve KP-
nandan, Eyüp takımı da Halit, Alaed
din, Sabri, Abdül, Mehmet, Nuri, Ze
kai, Şükrü, Adnan, Alaeddin, Faruk
tan mürekkepti. 

Mehmet Ali- Hüsnü, Fa,ruk
seyin, Rıfa,t, Feyzi - Eşref, Ş 

Nazım, Refet, Cihat. 
Süleyma.nlye takımında da: 
Nuri - Recep, Ruhi - Kamil, 

ri, Nuri - R<Luf, 'Daniş, Lut fi, Sü 
ya, Raif şeklinde oynuyordu. Beşi 
takımının dört oyuncusu yoktu. 
ler'i B takımındaki oyuncularla 
ye edilmişti. Süleymaniye takımı 
güzide oyuncularından mahrum ola 
çıkmıştı. 

Oyun Süleym.aniyelilerin akınl 

başladı ve ikinci dakikada BeŞi 
kalecisinin dışarı çıkması bir gQl 
mesine sebep oldu. Süleymaniyelil 
bu golü Beşiktaşlıları evvela şa,şı 
gibi oldu. 

Oyun her iki tarafın karşılıklı 
larile geçiyordu. Yirminci dakik 
doğru Beşiktaşh Nazım soldan a.1 
pası gol yaptı. Bundan sonra Beşik 
lılar açıldılar. Yeni oyuncuları s 
koyduklarından mütemadiyen sol 
oynuyorlardı. 

Kırkıncı dakika.da Beşiktaşlılar i 
ci gollerini attılar. Ve birinci d 
böyle bitti. 

öğrenmeğe çalışacağım. Piyano hocası 

1 acaba bugünden başlayamaz mı der- ---------------

Eyüp takımı geçen sene Anadoluya 
yenildiğinden dünkü maç adeta bir in
tikam maçı mahiyetinde idi. Birinci 
devrede oyun sıfır sıfıra idi. !kinci 
devrenin sonlarına doğru bir penaltı
cezasından istifade eden Eyüpliler 
ilk gollerini attılar. Bu gol üzerine 
canlanan Eyüpliler daha hakim 
oynamaya başladılar ve devre sonuna 
doğru ikinci gollerini atarak sıfıra 

karşı iki golle galip geldiler. 

İkinci devre başlar başlamaz 
taştrlar hakimiyeti tama.men a.Jd 
ve adeta tek kale oynamaya ba.Şl 
lar. Arasıra Süleymaniyelilerin de 
cumları görülüyordu. İkinci de-vr 
sonlarına doğnı Beşiktaşlılar bir 
da.ha. atarak 3-1 galip geldiler. 

~? 1 

Annesi babasının, babası annesinin 1 
yüzüne baktt; hayretle bakıştılar. 

Sonra babası : 1 

- Bak, gördün mü, dedi; mesele,! 

çocukla konuşmanın tarzmdadır. Güç 
olan tahsil ve terbiye bahislerinde, 
siz anneler, biz babalara muhtaçsınız, 
herhalde! 

Yo Hans Rösler 

Sıra bu sahadaki mühim maça gel
mişti. Saat 3,20 de evvela Beşiktaş, 

sonra Süleymaniye takımları sahaya 
çıktılar. Beşiktaş takımında: (DeoomA 6 oıncı aayıfad" 
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l Gezintiler 1 1 

Beyoğlunda 
bir "Yeşil,, 

Amerikada 
Eşekle Fil 

Yahut Komünizmle 
Faşizm çarpışıyor 

Fakat asıl kavta 3 ikinci 
1 eşrinde olacak; Rıızoelt 
mi, Landon mıı?. 

Beyoğlunda.n •~erken, gora
tiinı. Aia camünin önü, talata "e 
~lco perdelerle örtülmiiftür. O· 
fllın ltölcten tamir edilclili gazete
lerde de ge~ti. Yol ütü olUfU, 
laeıe bu yolun ele güne lc"'fl bat· 
lflla bQfa a~ılc bulunllfll, bu onar
rtlcanın ne lraclar dilrlratle yapılma. 
il lcU.ım geldiğini g&terir. ".Saint 
<t11toin,, gibi gotilr bir anıhn yiilr- Bqiin Amerikanın cumhur reisi olan B. Roosevelt'I 
telJ·~· J 6" • b" s··ı küçükken aJleai o samanld cumhur reW Mak Kinley'e 

1115 1 yerae, ızım ır u eyma. . 
ili • lr • F lr götürmtlılerdf. Cumhur rei8'nln sara11 olan '"Beyaz ev,. 
ı. Yemız gere ti. a at yapılır- de ktiçtik Franklin Rooaevelti ok§ıyan Mak Kinley 
'fen uzağa balnlmamlJ, oraanın ona: 
ftQaıl bir değere erec:efi laaaplan- _ Benim bugün bulundujum mevkii tşıal etmeni CümAurreiri Ruavelt bir cemiyet azasını kabul ettiği 
ltlcrnııı. DeJelerimue bundan bir dünyada istemem, demişti. aaman onlann an'ane.rine uyarak ba§\nda kiUtih üe bulunu· 

IQç payı çıkarmak alJımJan geç- Bu sözler kO~tik Frankltne çok dokunmuştu. Fakat ~~~ ~~i~~t~ :;:h;, 
ltaez. Bilirim, iri Beyoila artları hiç de cumhur reisinin tahmin ettifi tarzda defil: fil görülmektedir. Efeğin fikkn UZGklapıaas belki tesaclü 
dolrnağa ba,ladıiı yıllarJa, İmpa- Onun anuau blllkis, bu "Beyaz ev,. e yerlqmekti_ fütı bir oWe.Mir. BeUoi d.6 bir oyun.) 

tQtorluğan temelleri •ar•dmıı, lıa- Rooeevelt, bu arzusuna nihayet ---------------------------

1İrte8i botalrrn•tı. Si mal .. vuıl oldu ve Amerika cumhur reis. B 1. R y 1 L D A 
L_ ... ···"3' y • guç liğt mevkllni aldı. 
~na ugrarlren, medenıyetçe B .. ..n A rikad c h -'-li ilert • " 115un me a um ar r_, . 

em1tlı beklenemez. Delil Si- ğt mevkil için mfieadeleler ediliyor. 

!!-:'gibi daJailer, ~'~ava~,, Ve Rooeeftltfn rakibi.olarak kal'f181nda 100,000 kamyon ve 20 000 otomobil 
~, ayarında biiyulı mımar- Landon wr. Esin cumhur r.ei.si de. ' 

lflr bile artılr dofmayorJa. Eılri mokrat partisinin namr.edi. landon Moakovada Wn "Stalln,, otomobil Bu suretle fabrika beş yılda 121 
l'iiJ.ı... A ~ •• • 6. • _, da Cumhuriye• .. Uerin fabrikası bet yqını bitirmiş bulun. binden fazla otomobil meydana ge. 

11r, ,.,,a camıını ır me.cıt uııa· ~ · maktadır ti · tir 
""' • .. .• •• • Ba ild rakip, birbirlerini mat et. • rmış • 

)'a~h. Bel iri lıiiçıı~ bir mek için memleket memleket dolqr. Fabrika, Od buçuk tonluk (ZlS 3) 193' yıhnda fabrikanın yeniden 
~ti lıar,Jamalı, bellıi J~ yorlar, nutuklar veriyorlar, tfirJO markalı ilk kamyonlan 1931 teşrini. genişletilmesi için inşaata baş1anmış. 
., tıln.I,, 8İgorttuile bir •erveti propagandalar yapıyorlar. evveli bidayetinde meydana çıkarmış.. tır. Bu tertibatın tamamen bitmesi 
rttıı.tulere,, len/en korumak ~n Propagandalana arasında en bU. tı. 1933 de oym fabrika, üç tonluk üzerine "Stalin,, otomobil fabrikası 

Sovyet 
misafirlerimiz 

Şereflerine dün akşam 
bir çag ziqa/eti verildi 

Bugün Ankaraya 
gidiyorlar 

Evvelki gün şehrimize gelen SoY~ 
yet Generali Eydeman ile yanındakl 
arkadaşlan dün sabah onda otomobil 
ile Boğazda bir gezinti yapmıılar .,.. 
saat 12 de Tarabyada Tokatlıyan o. 
telinde öğle yemeğini yemişlerdfr. 

Misafirler saat on dörtte motörle 
Moda deniz klübüne gitmişlerdir. 

Dün akşam Rus konsoloshanee~ 
de General Eydeman ve arkadaşları 
şerefine bir çay ziyafeti verilm!ttlr4 

.Ziyafette Harp akademisi komataaı 
General Ali Fuat, Türk Hava Kura. 
mu htanbul bafkanı B. İsmail Hak. 
kı ve Kurum erklnı, İstanbul tayya, 
re piyanko müdürü, konsolosluk ft'4 

kanı, gazete baş muharrirleri ve ~ 
fikalan ve daha bir çok zevat bulan.. 
muştur. 

Zlyaf et çok samimi bir hava içi~ 
de geçmiş ve Sovyet sivil hava ka"'4 
mu başkanı General Eydeman f evka.. 
JAde dostane sözlerle duydufu mem. 
nuniyeti izhar etmiştir. 

Misafirlerimiz dün gece şehir tL 
yatrosunu teşrif etmişler ve temsilde 
bulunmuşlardır. 

So~yet misafirlerimiz bugUn şehri. 
mizde cami ve müzeleri gezecekler, 
akşamki trenle Ankaraya. gidecekler .. 
dir. '1ma,..__ -"k 1 ...._ .. ti f ti 1 yeni bir tipte bir kamyon la Römorkör. 11lda yüz bin kamyon ve asgari 20 

cu..-. 3 u yer a an uw .. r n n msa • ~ . . ~-------------
llangüi oluraa olırın, fimJi bi. leridfr. Demokratlann, yani RooR. er,-~~~~~ !:_8ıler ve saire de bin otomo~il ricada getirecektir. tepler, teknik mektepleri 'ff :igl f~ 

ı. ~:ı..- ·ı . . . ••l"n j eti bir Ltfr Camhmf yap .. .._a mıy-r. Bu fabrikanın otomobilleri Sovyet. k··ıtel i tal bel • ı .. i il '188 
.. .ı. ·~· vazı eyı Jefiftiremn. ..... ~~ f Laeted,.. · d fil • 1931 yılında fabrika 600 otomobil ler birliğinin her tarafında kullanıl u er e en ~ n m yar 
--.cı cam·· · l 1ı •• ba ye~ •• ~...., yan n onan a • • bin ruble harcamıştır. 1931 111mda 
t.ı.... • ıı, en ıf e , en goze · Balkm da Od h isi çıkarmııtı. Bu mikdar 1932 yılı.:ıda dıfı gibi, dış memleketlere de ihraç bu mikdar ancak 432 bin ruble idi ld 
~ bir yerdedir. Çevrai, ona namzedini :ı;.:den .:~n ur.:Dd 15.149 a, 1935 11lmda 30.500 ve 1936 edilmektedir. Jhracat ezcümle mem. aradaki bu fark da bu alanda ldttDt. 
'ıec:ei ltaılar biiyiilı )'GJlllarla lru- yalnız bu etekle flldfr. Fakat, 111,.._ 11lmda ise tfmdlye kadar 32.182 ye leketlmlze, Irana Te cenubi Amerika ~ artan himmeti açıkça Pstermele 
~. E•lriler, bana bir Sü- siler I~ iki &inlet adamını ayıran çıkml§trr. memleketlerine yaprlmaktadır. tamamen Widlr. 
~İye ilatifamı oeremeJilftnfl, py, lılrMrllle ....,... Od partlcllr: S Orta derecede teknik sanat tahllllt 
-.a 6ir minyatür p.llifine la- Ko .. nbımlef...... ovyetler Birliğinde Maarif de Sovyetler Birliğinde ÇOk senlfle. 
'farabilim.n Sanat, lrmr tlefil· Roosevelt, son zamanlarda, bir ~ok miş bulunmaktadır. 1930 yılmda tek.ı 
~. Bn ı..::-::ı.. t bl J .~ • • ileri gelen adamlar tarafından komü. Sovyetler Birliği kültür alanında gelebiliyordu. 1936 yılında Sovyetler nik sanat mektepleri talebesinin mlL 
'ı, .-.;;JN:; d: ::; ue.ennı. nl:zme tema)'1111e fıtnlam et!Dmlftlr.. ilk bet 71lbk plia defteei dahilinde Birliği mektepleı'inde okuyan ~- dan 31/I bini gepaemekteydf. HalbL 

il yo ... ·~' !"r: • . Dlter taraftan, Landonun da fqlst on beş buçuk milyar ruble, ikinci lann adedi ise yirmi beş buçuk mil. ki 1935 11hnda bu mlkdar 705 blH 
ı..... ·ence Aia camıunn lfllll oe olduta eiylenmektedlr. bet yıllık pllmn ilk tiç yılı zarfında yona çıkmıt bulunuyordu ki bu, tah varmıştır. Bu mekteplerde tahsilde 
~ dııım matlalıa pm ile itapla. Fakat, RooaeVeltl komtlal8tllkle it. l8e yirmi bapk milyar ruble sarf et. sil çağındaki çocuklann hemen umu. bulunanların ytizde 44,1 i genç km.. 
~. ona merdiinlen sümlmiif tlham etmenin dofra olnnyaealınr mi§tir. Bu 111 da Sovyetler Birliif munu teşkil etmektedir. lardrr. 
'°"' dilberlilı vermeliyiz. Çini, ay söylfyenler de çoktur. Kendisi bu aynı iş için bütçesine 12,9 milyar rub. Sovyetler Birliğinde yüksek tah. Son beş yıl içinde teknik sanat 
,z lıaılar Tiirlı malıdır lfll lttiham karpsmda f1I ceftbr veriyor: le koyma9 bulunmaktadır. Bu suret. sil, son yıllar zarfında çok büyük mektepleri 598 bin mütehUB1& yetlf. 
~ 81:--.,. "bi emerelı il~-' ı •Ben bfitfin kuvvetimle komilnlzm. le doku yıl içinde Sovyet hfiktmeti teralddler göstermiştir. Yüksek mek. tirmiş bulunmaktadır. 
tİltil -...--.. ili • cnmqen den nefret ederim. Fqlzmden de 8y. ldlltiir işlerine '9 milyar ruble gibi teplerde okuyanların adedi, 1939 yı. Bütün bu tahsil ve kiiltilr teplll. 
ti er, göbelderınJe birilıtirclilrle· le. Htilta, bfitfin -ızm,. H kelime. m11aaam bir para harcamqtır. lmda 191 bin, 1935 yılında ise 522 tından başka ve ayrı olarak Sovyetler 
it :='ınlıfı, ne tatlı bir lıalıinlU.. lerden.,, Bitin bu tecrtibeler sayesindedir bindi. Ba yıllar içinde mütehusl8 Birllfinde fabrikalar ve kombinalar • 
.__ "'1ıırlar. Gün batuıntla laer Bitin hunlar, AmerfkadaJd ~m ki Sovıetler Bhlitl mechad flk tah. olarak çıkanlann adedi 281 bine baliğ da da teknik mektepler vardır ki baL 
- -Va ~, bir Tenlr oe qı1r lulıl. kavplarnun aldslerf. Aml b~ 3 sil işini başarmıştır. olmuştu~. lann faaliyeti de çok iyi semere ••· 
:.ı Aalini alır. Bursaılalri "Ye- tıeip-lnlMnlde olacak: O gtln 40 mD. 1914 '" 1915 yıllannda Çarlık 1936 yılmda yüksek mekteplerde mektedir. Son iki yıl içinde bu fa\.. 
ı..._~ i en lot saatlerJe bile pcnltı. yon Amerikalı, eamlaar reisi olarak R118)'U1DJD ilk Te orta mektepleri tahsilde bulunan talebenin yflzde 38 rika mektepleri 930 bin usta işçi JL 
~ .. .. • • • Roolleveltl mi, yoba I.andonu mu tahsil çafmdald ~lann ancak ini de genç kızlar teşkil eylemektedir. tiştirmiştir. 'Paa 'w"!r':"''en gıuellilr: finilerin terelh ettiklerini "8yllyecekler. • Y8sde 48 11' 50 sinin ihtiyacına klfi Ekseriyet itibarile yüksek tahsil 47,000 metre 9übeklilcte 
ı._. lfin ba fiir taralınclan batlıa ";;w;:;;;bi:w;;;;; .. ii;:;·;;:ı;-mJ;i:wi~';;:: talebele~ devlet hesabına meccanen hararet _ 46. 8 
..., -..-.._&.. okumaktadırlar. Bu hususta müsa. ' 
ttl•l'cırn daha var. Bana öyle olar. Brı tomirler, belld Jtifnı. inamyanım. lıtanbaltla bir folı baka imtihanları yapılmakta Te ka. Temmuz ayının ortalanna dolra 1 

-..:.)o~, /ıi eğer Ağa camii, Jetli- Jan Jofnıya lıtanfial Şarbaylıfı· .mel mer bıralran bir oalinin bu zananlar çahşmalanna lau suretle de. Rusyada Tiksl körfezindeki hava l'&oı 
'eibi çanilerle lıa,,lanaralt bir na ballı JeğilJir. Fallat ben, Mu· War laalrlı bir ideiine ldm hayır! vam etmektedirler. Yalnız 1935 yı. sat merkezi Molçanov sisteminde bir 

et>laer haline konulursa, Türk /aittin Odiimltifın 'böyle bir teldi- diyebilir?. s. Qez ... ln lmda Sovyetler Birliği. y6k8ek mek. radiosondu hawya salıvermit ve 1"I 
s radiosond, bu gibi aletler için reko.r 

YA7.A N ~ KA DtA.CAlııl K.AfLf 

~~bet cideniniz Seninki de lif mı 
trıı~d- .. 
b..-~-........ gıttıler. 
~er, içtiler, eğlendiler. 
"r r Çok tendi 

~dıklardan bir kaçı onu dansa 
~da latediler. Fakat genç kız her 

....., ııh. Azizin koluna girereli: 
'"QZ)iı..:ı-bedi. TWUI. 

~İt •ata . Otner YBparken gece yansı oldu. 
~ test azacık aarhoıtu. Batmı Azi -
~\I. •tine doğru dütürür gibi olu -

~~~er IÖnünce bırakıverdi. Yü· 
~ yüzüne doğru kaldır • ',,eri karanlıkta bir çift kor gibiy-

~ de tiüdi. 

Elektrikler yandıp uman ildai de 
ailldndiler ve dana1anna devam etti -
ler. 

Gülere eordu: 
- Yoruldun mu? 
- Hayır ..• Fakat istenen gidellm ar-

tık . 
- Gidelim 

Aziz genç kızı kendi odasma doğ • 
ru yUrllterek: 

- KilçUJc bir yılbap hediyesi... Gel 
de vereyim. 

Dtdi. 
Genç kız uysaldı. Görlllmemit dere -

cede giizeldi ve görülmemit derecede 
güzel gillUmaüyordu. 

Aziz komidonun gözünden küçük 
bir kutu çıkardı. Açtı ve uzattı. 

Orada üstünde büyücek bir yakut 
parbyan, iflemeli ve enli bir a1tm bile-

- vardı. - Tqekkiir ederim. 
Diyerek almak iatedi. 
Azis lmakmach: 

- Ben takayım. 
Ve taktı. 
Genç km kucaklırn1k iıtedi. 
Güler onu yavqça itti: 

- Benim de aana bir yılbap hediyem 
var. Gel de vereyim. 

Dedi. 
Biribirlerine yaplflDII gibi yUrildU • 

ler. 
G<ller komidonun gözünü açtı ve o -

radan bir anahtar çıkardı: 
- Defeniz bir teY··· değil mi? 
Diye çapkınca ıordu. 
Aziz anlamamuhktan g<iründil: 

- Ne olacak? 
- Hani evlenecefimiz urada kuyu-

ya atmııtım ya... Belki llmn olur eli -
ye yenisini yaptırdım. 

Aziz yeniden onu kucaklamak iste • 
eli. 

Fakat genç kız onu hafifçe itti: 
- Hediyeni al ve git ... 
- Onu kutlanabilir miyim? .. 
- istediğin zaman ... 

Azizi kapıya doğru yUrilttü. Çıkar
dı Ye kapıyı kapadı. 

On dakika sonra Gülerin odaamda • teşkil eyliyen 41,500 metre yüksekllte 
kadar çıkmlfbr. Radyosondun l§l9' 

ki elektrik ıönmüıtü. 
Aziz de söndürdil. 
Ara kapısının kilidine bir anahtar 

girdi, döndü. 
Aziz onu yavatça, bir hıraız gibi aç-· 

ti. 
Yatakta iki göz iki kor gibi parh • 

yordu ve sanki ay ıpğı oraya dünyanın 
m güzel genç kmnm resmini yapımı
tı. 

Aziz yatağa doğru yürüdü. 
Ertesi ıün yazdan arta 1ra1mıt bir 

gündü. 
Saat on oldu, on bir oldu, on iki ol· 

du, bire geldi. .• 
Fıtnat Hanım belki dördüncü defa 

olarak: 
- Bu ne uyku? Hiç bu kadar uyu • 

mazlardı. 

Dedi. 
Remzi Bey cevap verdi: 

mesi elli dokuz dakika sfirmfittfir. 
Bu hava sondasının koyuverildlil 

zaman havanın harareti zait 2,6 saa. 
tigrad ve havanm tazyiki ise 1.011 
milibar idi. Radyosond 12.000 meL 
rede hararetin nakıs 62, ve tazyf)da 
de 162 milibar olduğunu tesbit eyle. 
mittir. Bundan sonra radyosond da. 
ha ziyade yükselirken, hararet dere. 

. cesi de muntazam surette yilkselmlf 
ve 43.000 metrede nakıs 42,9 derece,. 
çıkmıştır. Kırk ilçilncil kilometreclea 
sonra havanın harareti yeniden dtlt
mefe başlamış ve 47.000 metrede na. 
kıs 46,8 dereceye fnmittir. 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Ti11atrosrı 
- Bize ne bundan, canım... Çocuk 

değiller a ... Hem Aziz o kadar yoruldu Frannz Tiyatrosu 
ki... Operet Kı1m1 mmııım 

Onlann asıl timdi" evtenmiı olduk -
1annı hiç kimse bilmiyordu. 

U/10/936 tıtanbul 
. . 

BON 

Bu akıam Saat 
20,30 da 

DUD,A KL~ BJN 
IJ 
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ı·AZAN: 

1 
f r&gaizceden Ç6Viren • 

Agatha Christle v. G. · 

Birinci mevkideki yolculardan sonun
cusu lstanbuldan geliyordu. Krava-
tında parlak taşlı bir iğne vardı 

ve oldukça şişmandı 
- Şimdiye kadar pipo içtiğini söy

llyen bir o çıktı. Bundan başka, Armst
rongtan da bahsedildiğini duymuı

Belki de tanıyordu. Tanıyorum demeğe 
çekinmig olabilir. 

- O halde .. 
- Hayır, tamamilc gilphelenmeyi 

Şerefli bir asker olan bir ingilizin on 
iki bıçak vurarak birisini öldüreceğini 

havsala nasıl kabul eder? 
- Değil miya ! insan biraz dilJiinüne 

bu güpheden uzaklaşır. 
- Sonra, herkesin ruhunu biraz göz 

önünde bulundurmalıyız. Bu cinayet, 
nasıl bir insan tarafından i§lcndiğini 

gösteriyor. Herhalde bu, Arbutnot ' de
ğil. Başka birini daha çağralım. 

Bu sefer Buk "İtalyanı çağıralım,, 

demedi ama aklından geçirdi. 

Birinci mevkideki yolcuların en so· 
n\ıncusu Mister Hardmandı: Bir gün 
evvel yemekte İtalyanla ve Raçetin 
hizmetçisi ile bir masada oturan Ame
rikalı. 

Çağırdılar geldi. tık göze çarpan 
lttavatırtdaki parlak tagh iğne idi. Son
ra da titman yUzU. 

- Bonjur, baylar. Emriniz! 
- Cinayetten tabii haberiniz var. 
Mister .• Hardman? 
- Tabii var 
Bunu söylerken çiğnediği çikleti di

lile ağzının kenarına aldı. 
Puaro devam etti: 
- Vazifemiz icabı bUtUn yolculan 

aorgudan geçiriyoruz. 
- Haklaruz var. ~agka tilrlii olmaz. 
Polis hafiyesi, önündeki pasaporta 

bakarak okudu: 
- mrus Betman Hardman, Amerika 

tabiyetinde, 41 yaşında, yazı makinesi 
kordelası satış mümessili 

- Evet, benim. 
- İstanbuldan Parise gidiyordunuz, 

değil mi? 
- Evet, dediğiniz gibi. 
- Sebep seyahatiniz? 
- Ticaret maksadile. 
- Her zaman birinci mevkide mi 

yolculuk edersiniz. 
- Evet. Yol parasını çalı§tığım şir

ket verir. 
- Gelelim dün geceki hadiseye. Bize 

bu hususta ne gibi bir malumat verebi
leceksiniz? 

- Hiçbir fey söyliyemiyeceğim. 
- Ne fena! Hiç olmazsa dün gece 

ne yaptınız, onu söyleyin. 
Mister Hardman ilk defa olarak, ce

vap vermeden evvel düşünmek lüzumu
nu duydu. Sonra: 

- Affedersiniz, ama, dedi. Kiminle 
milıerrcf oluyorum? 

Puaro arkadaglannı tanıttı: 
- Yataklı vagonlar §İrketi müdürle· 

rlnden Buk, maktulü muayene eden 
doktor Konstantin. 

- Siz? 
- Ben de hadiseyi tahkike memur 

edilen HerkUI Puaro. 

- Sizin isminizi işitmiştim ben daha 
evvelden. 

Durdu, bir ikı saniye düıündü, son-
ra: 

- Açık konuıatım, dedi. 
- Benim de istediğim o. 
- Hadise hakkında maIUmatım ol-

saydı maalmemnuniye söylerdim. Fa· 
kat maalesef bir şey bilmiyorum. 

Sonra, elini cebine attı, bir hiiviyet 
cüzdanı çıkardı, Puaroya uzattı: 

- Pasaporttaki hüviyetim asri hüvi· 
yeti:n değildir. 

Puaro Amerikalının uzattığı hüviyet 
cüzdanını aldı, Buk da onun omuzun· 
dan başını uzattı. ikisi de cüzdanda 
şunlan okudular: 

Kiruı B. Hardman 
Mak ı!'tteyl gizli polis mem•ını 

Nevyork 
Puaro bu polis hafiyesi teşkilatını 

biliyordu. Nevyorkun en mahir polis 
hafiyeleri bu teıkilitta idi. 

Puaro, cüzdanı ged verirken: 
- LQtfen izah eder misiniz? dedi. 
- Anlatayım: Avrupaya iki dolandı-

rıcıyı takıp için gelmitgim. Bu hadise· 
den ayrı bir mesele idi bu. Dolandıncı
lan 1stanbulda yakaladım. Neticeyi he
men Amerikaya bildirdim ve oradan 
"Dön gel,, emrini aldım. Tam Amerika
ya hareket edeceğim sırada bir mektup 
aldım. Bakın, okuyun ıunu. 

Mister Hardman Puaroya bir mektup 
uzattı. Polis hafiyesi açtı okudu: 

"Muhterem bay: 
"Mak Meyi polis teıkilitına mensup 

olduğunuzu öğrendim. Bugiln öğleden 
sonra saat 4 de sizi dairemde bekliyo
rum.,, 

Mtktubun altında ''Raçet,, imzası 

vardı ve klğıtta "Tokatlıyan oteli., 
başlığım taııyordu. 

Puaro mektubu okuyup bitirdikten 
sonra Hardmana uzattı ve sordu: 

- Evet ... ? 
- Söylediğim saatte gittim, Raçeti 

gördüm. Bana meseleyi anlattı ve iki 
mektup gösterdi. 

- Hayatının tehlikede olduğunu söy
liyordu. Değil mi 1 

- Evet. Belli etmek istemiyorsa da 
çok korktuğu atikardı. Benden Parise 
kadar kencliaile beraber gelmemi ve em
niyetini muhafaza altına almamı istedi. 
"Peki,. dedim. Bindim trene, beraber 
yola çıktık. Fakat, bütün ihtimamrma 
ra~en _yine 61dürlildli. Bu nctic~cn 
dolayı çok mliteessirim. 

- Tehlikenin önüne geçmek için ne 
yaptınız! 

- O her ıeyi dfitürunüıtü. Yalnız, 
onun kompartımanına biti§ik kompartı
manı ele geçiremedim. ı 6 numaralı 
kompartımanı da zorlukla elde ettim. 
Kondüktör onu bot bulundurmak isti
yordu galiba. 

"16 numaralı kompartımana yerleşin
ce baktım yerim iyi: 

Raçetin kompartımanına girip çıka
cak olanın muhakkak benim önümden 
geçmesi lazımdı. 

- Katilin nasıl bir adam olacağını 
tahmin ediyorsunuz? 

- Raçct söylemiıti. 
- Söylemiı miydi? 
Puaro, doktor ve Buk, UçU de. Mis

ter Hardmana doğru eğildiler. Hard· 
man anlattı: 

Onun dediğine nazaran bu, kısa boy
lu, esmer bir adam olacaktı. Sesi kadın 
sesi gibi imi§. Sonra, Raçet tehlikeyi 
yolculuğumuzun ilk gecesi için görmi
yordu Herhalde ikinci veya üçüncU ge
ce olur, diyordu. 

Buk: 

- Demek ki, batına gelecek felaketi 
biliyormu!f, dedi. 

Puaro da: 
- Şüphesiz daha fazlasını biliyordu 

ama. bize söylememittir, dedi. 
Sonra Hardmana döndii: 

- Niçin tehdit edildiğini söyledi mf 
size? 

- Hayır. Bilakis bu ciheti saklar gi· 
bi görünüyordu. O adam hakkında ne 
sordumsa yalnız "Beni öldürmek isti
yor., dedi. 

Puaro kendi kendine söylenir gibi 
tekrar etti: 

- Kısa boylu, esmer bir adam .. Sesi 
de ka1ın sesi gibi imiş .. 

Sonra döndü, Hardmana baktı: 
- Tabii onun asıl kim olduğunu öğ-

rendiniz? 
Kimin? 
- Raçetin? ... 
- Hayır .. 

- O halde ben söyliyeyim: Raçct, 
Armstrongun çocuğunu öldüren Kasct
tiden ba§kası değildi. .. 

(Arkası var) 

Leon Blum tecrü
besini anlatıyor 

( Ostyanı Birmcide) 
faaliyette bulunamıyacağı tayin et. 
mektir. Bunu isbat etmek mevzuu. 
bahistir. ve zannederim ki isbat da 
ettik. 

B. Blum, bundan sonra; sosya. 
lizm yer yüzünde teessüs edecek o. 
lursa muharebenin imkansız ve hatta 
tasavvuru gayri kabil olacağı kanaa. 
tinde bulunduğunu beyan etmiştir. 

Başvekil, netice olarak: "Avrup:ı. 
ya müteallik meselelerin umumi su. 
rette Lokarno müzakerelerini tevsi., 
etmeğe gayret edeceğini söylemişti.-. 
RADIKILLERIN KONGRESiNDE 

Blarritz, 25 (A.A.) - Radikal sos 
yalist kongresinde müteaddit n!ltuk 
lar söylenmiş, söz alan B. Daladier 
Avrupa vaziyetinden bahsederken de. 
miştir ki: 

Bulgaristanda kışın pek acıklı vaziyete 

düşmek tehlikesinde olan ırkdaşlanmız vllr 

86 Bulgaristanlı aile 
a11:ayurda gelmek için 

müsaade bekliyor 
Bulgaristanın muhtelif kazalarınc!c: 

meskun 86 aile namına şu telgrafı 

aldık: 

Bulgaristanrn muhtelif kazaların. 
da mtskfin olan 86 aile namına şu 
telgrafı aldık: 

"Bulgaristanın muhtelif kazala. 
rında mesktln olan biz ırkdaşlannrz 
1935 senesinde emHikimizi sa~rak 

bin mtişkiilatla ancak 1936 ağustosun. 
da pasaportlarımızı aJabiıdik. Em. 
lAkimizi sattıktan sonra Türkiye 
Cumhuriyeti hükumeti bu sene Bul 
garistandan on bin muhacir aJaca~1. 
nı ilAtı etti. Bugün on bin kişilik ve. 
kiin dolmuş olacak ki göçmen vizes· 
alamıyoruz. Bu ,·azi,rete düşeceğimi. 
zi evvelce bilseydik hiç şüphe ~ok k i 
emlakimizi satmaz, zamanmı bt-kler 
dik. Şimdi emlflkimizi 1935 senesin. 
de sattığımız. için yeni sahiplerine tes. 
tim ettik ve dışarda kaldık. Aile ef. 
radımız, çocukJarımızla müstehlik 
hale geldiğimizden n daha bir çok 
sebeplerle sefalete gidiyoruz. Eğer 

bu kış da burada kalırsak \'aziyeti 
pek &cıktı ,.e sarsıntılı olacaktır. 
naenaleyh hiç olmaZM 193:> se • 
de emlakini satarak 1936 senesi a 
tosunun sonunda pasaportlarını al 
lara v!f.e verilse de ana yurda ka 
sak. lskanlarımız bilahare y3p 
da olurdu ... 

KURUN - 86 aile namına gö 
rilmi~ oJan bu telgraf, dikkate çar 
bir vaziyeti ifade etmektedir. Hil 
metimiz, yurdumuza gelecek göçnt 
terin hiç bir suretle perişan olma 
ları için lazım gelen tedbirJeri a 1 
tan ve yerler hazırladıktan sonra 
saade vermektedir. Dertlerini va 
göçmen]crin de işaret ettikleri g 
yurtlarına gelmeleri kararlaşan 
dar, dolmuş olacaktır. Fakat 1.ıu 
grafta mevzuu bahsolan vaziyet 
kikaten acıklı olduğu için hük\tm 
bu işle alakadar olarak icap eden 
rarı aJacdr ve mümkün olan yar 
yapacağı tabiidir. 

"Bizde şimdiye Kadar mistik yo!c. 
tu ve hiç bir 1.aman da olmıyacaktır. 
'"liz demokrat ve ferdiyetçi bir parti. 
yiz. Fransızlar için koyun sürüsü Vf• 

yahut ıcarınca yuvasından daha yü~. 
sek idealler \"ardır. Her türlü planlı 
ekonomi teşebbüsü ancak bir ı.ınıfm 
ve yahut bir partinin diktatörlüğüm: 
müncer olacaktır. Biz müstahsi!i 
yeni yeni istibdatların altına sokma. 
yı değil, ona hürriyeıtini vermeği is. 
tiyoruı.. Cumhuriyetçilerin vazifesi, 
ekonomiye yeni bir inkişaf vermektir. 
Biz ~u fikirdeyiz ki memleketin meş. 
ru ve haklı sosyal kanunla yükün~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tahammül edebilmesi için fabrikalar. Klrtll'· vo•·, valnı 
da ve tez~ahlarda azami surette ça. .. J D J 
lışmak lazımdır"" 

1 RADiKALLERiN KARAR! T r•·ıı•· ••ar 
Biarritz, 25 (A.A.) - Radikaller D D W 

kongresi dün mesaisini bitirmiş ve 
BB. Chotemps, Herriot ve Sarraut 
taraflarından müştereken kaleme ah 
nıp B. Daladier tarafından takdjm e 
dilen bir karar suretini ittifakla onay. 
lam ıştır. 

Bu kararda, demokrasinin üssüle. 
sası olan Hckukubeşer Beyannamesi. 
nin, mal ve mülk masuniyetini teyit 
etmekte bulunduğu hatırlatılarak 

fabrika, tezglh, çiftlik ve dükkan 
işgal efmenlnnukllme e karşl tecvizı 
gayri kabil bir tecavüz demek otdutu 
ifade edilmektedir. 

Karar, radikal doktrinlerin ay. 
nlle tatbik edilmesi lUzumunu gös. 
termektedir. 

Karar şu suretle nihayet bulmak. 
tadır: 

Radikal doktrinlerin prensiplerini 
hükumet faaliyeti dahilinde mUdafa 
aya devam için kongre kabiyene dahil 
bilumum radikal mümessillere itima. 
drnı beyan eder. 

Lik maçları 
( 4 üncü ttayıfail.an devam) 

Fener stadında 
Fenerbahçe stadında evvela Kasım

p!l§a - Beylerbeyi karşılaştı. Müteva
zin bir oyun sonunda Beylerbeyi 3-2 
galip geldi. 

lsta.nbulspor - Topkapı maçı lzzet 
Muhidclinin hakemliği altında 6-4 
Topkapılıların galibiyetile bitti. 

Bundan sonra sahaya Fenerbahçe 
ve Vefa takımları çıktı. Fenerbahçe 
takımı Hüsamettin, Lebip, Fazıl, Re
şat, Aytan, Cevat, Niyazi, Naci, Ali 
Rıza, Esat ve Fikrettcn, Vefa takımı 
da Müvahhit, Salih. Vahit, AbdUş, 

Hüseyin, Namık, Gazi, Muhteşem, 

Musta.f adan mürekkepti. 
Oyun Vefahların hücumu ile başJa

dı. Birkaç şütü Fenerbah!;e kalecisi 
Hüsamettin güzel bir şekilde kurtar
dı. Biraz sonra Fenerliler hücuma geç
tiler. Otuz beşinci dakika.da Esat Fe
ncrbahçenin ilk golünü yaptı ve Fe
nerbahçe bu golden sonra hakimiyeti 
tamamen ele alarak Vefa kelesini fe
na halde sıkıştırmaya başladı . 

Birinci devre sonuna doğru Niyaz!
nin ortaladığı topu Ali Rıza ikinci de
fa Vefa kalesine soktu. Bir dakik.ı 
sonra Fikret şahsi bir hücumla üçün
cü goJü attı. B"rinci devre böyle bitti 

İkinci devre Fenerbahçelilerin seri 
bir akını ne· başladı. Ali Rıza Esadm 
uzaktan ve kö,..~lcme bir pasını dör· 
düncü gole çevird• Biraz sonra Ali 
Rıza beşinci golü yaptı. 

Devre sonuna doğru Naci iki gol at
tı ve maç 7-0 Fenerin galebesile niha-

E 
ski idarelerin meml'-'kete bırak. yenler kazalarda hükumete mür 
tığı bir facia mirası olan "Der. at ediyor, nüfus defterine isimle 
sem,, meselesini halletmek içi:ı ve hüviyetlerini kaydettiriyor. 

geçen yıl esaslı bir tedbir alınmıştı: ra k~ymakam "Bu adam demir)' 
Tunceli adile ihdas edilen yeni vila. yahut şose işlerinde çalışabilir.,, 
yete dördüncü umumi müfettiş Gene. eline bir vesika veriyor ve kend 
ral Abdullah fevkalade salahi. etle icap eden mıntakaya gönderiyor. 
vali yapılmıştı. Son günlerde doğu lelikle halk geçinme vasıtası bul 
ilerinde bir tetkik seyahati yapan bir ğundan artık soygunculuk yapın 
arkadaşımızdan öğreniyoruz ki Cum da mahal kalmıyor. •• 
?lUrtyerhllkOmetlnln bu yolda aldığ Bu yolda yapılan bayındırlık 
tedbirler ilk mühim neticelerini ver. ri arasında bir hükiimet konağı, 
miştir. kışJa olduğu gibi ayrıca Tunceliıı 

Geçen yıl yalnız Erzincanda elli geçerek Erziııcanı Elazize bağlı 
beş soyg·unculuk vakası olmasına mu. bir şose yaptırılmaktadır. Bural 
kabil, bu yıl ne Tunceli, n.- de da ahaliye iş çıkmaktadır. 
ona civar olan Erzincan, Ma!atn vf. Dördüncü umumi müfettifİn 
liyetlerinde ve Çapakçur taraflarrn raab arumda bizi çok memnuP 
da bu yolda bir tek vukuat olmamış. den bir cihet daha vardır. B" 
tır. General Abdullah hiç haber ver. Tunceli mmtakasmdan kürtlük 
meksizin teftiş seyahatine çıkmış, yol. gumı ıilmit olmasıdır. General 
larda bir tek silahlı yolcu göreme. dullah halka hitap ederken 
miştir. Hükumetçe i.sıimleri ilan edi. demektedir: 
lerek aranan adamların hepsi gelmiş. - Şimdiye kadar buralarda o 
silahlan ile beraber hükumete tes ran vatanclaılara çok yanlıt o 
lim olmuştur. Bu suretle dehalet e. "kürt,, denilmiıtir. Hakikatte ·· 
denlerin şimdiye kadar sayısı yedi lük yoktur. Buralarda oturan 
yüzü bulmuştur. En son gelip umu. hep türktür. Vaktile Ho 
mi mtif ettişe teslim olan adam da ge!mit kabilelerdir. Bunların 1" 
Seyyid Rıza'dır. isimleri, eıhas isimleri, tarikatte. 

Seyyid Rıza, Büyük Harp esna kuduklan ilahiler, nefesler " 
sında Şark cepheJerinde büyiik nrar türkçedir. Selçukiler devrinde re 
Irk göstermiş bir adamdır. Sonradan dil Fani iken bunların dillerine f 
bu adam bir takım harici telkinler i'" ça kaTifllllfbl". Türkçe ile f . 
yolunu şaşırmış. en ağır cezalar~ birleğmesind~n bozuk bir yeJll 
müstahak olmu tur. Bununla bera . hasıl oimuıtur ki buna "kürtçe,, 

nilmektedir. Hakikatte • ise btJ 
her bütün suçluları halin icaplarır2. "da!? tiir'{çesi,, dir. Şu halde ne · 
göre affetmek -=atahiyetini haiz ohm ne de kürtçe vardır. Tunçeli 
umumi müfettiş, bu adamın ~.?c;mi~ T kt 
hi 1 

. i . ür ür.,, 
zmet erın göz önüne getirert-.k ce. t · i şte bu s~beple Tuneli havalı! 

zalarını tecil etmiştir. hııl yapılan mühim işJerden biri de • 
Tuncelinin mı htc!if nokta1a!'ın"" dillerini tasfiye için Türk~e 1<oıt 

seyyar jarlfarma taburları toplu hir mağa scvkedilmeleridir. H:ıl!< ti 
halde bulunmaktadır. Hiç şünhc"i7 dan dolayı btiyül< bir se"inç içi" 
bu tertibatın asayişi muhafaza hıı air. Bilhassa kendi:crinin Tür" 
susıında biiyük hir tec;fri ,·ardrr Bu. duldarım anlam•s olmalarındall• .ı 
nunla beraber r.cneral A hchıllnhın ı · · d , k ıtıı mmetın e l·unu kabul edere . "" 
noı;.l! iJlrrindP iikunıı tecıiı;; <>r'eb .. -.. lük dam'?nsının üstlerinden sil ıw 
sinin ı:::ebcbini yalnr7. bıı tqrlii iıı1il· .. • hıılundu<{unıı .r.örmelerinden bi'1 
t--cthirlerinıie ar:ım~ 1• '10

;;.,.,, ıie~iı.•:.. bir memnuniyet duymaktadırlar· 

Savın miifettis. l'Ski ner-Pm h l\'ali 1 "sı""' "~ 
sinde göriHen fe.,:ılı~ların. hilhacır::ıj ____________ _. 
sovf"nıı~uhık ''akalRrınrn ecıa~ı ahaH 
nin ihtiv:ır ve 71.rurefi oldmhurn hil 
di~i irin bu ihtivaç \'e z.ırureti l)Ttfl j 
rları ' .. ı<t·,..mnk i<:tcmi~ bı havHliill' 
ki hıılkr ıirmirv"'ları İ'"""~f r11n•111<n 
lrırına "ÖnilPrmok. ''eni ,,·oll:ır ,·nn~ 

rak hıtJkr bıırAlnrrlR J!""llstnmp,,k rRTf" . 

5ini hıılmnc:+.ır ~!mili rle>mfrvolJh•,.,. 
yahut ose in~aa fın tfa ('ıt hc;m:ık fc:ti 

t<U ~UN Dot<torı1 
Necaeddin Atasa~ııfl 

. et•' Her gtin 16.:W daIJ 20 ye k• 11• 

Lalelide Tayyare a partımanııır~ 
da daire 2 numara 3 de bastal• 1 
nı kabul eder. Cumartrc:i gUnle~~ 
dPn 20 ye kadar muavene psf'V' 

yctlendi. Fcnerbahr-elilcr dün çok gü- -.d.ır_. ______ , ___ _._. 

zel bir oyun oynadılar, . ' 



lzmit mektupları 1 

ilk opera lzmit'te 
kuralda 

Ev kira,arı niçin pahah? 
lzmit vilayetinde 167 ilk mektep ve 19 bin talebe 
tJar. Kültür Müdürlüğü kaaın muallimlerin bol/an

mamaları hakkında bir tebliğ neşretti 
İzmit (Hususi) - İzmit Halkevi • 

bir opera teşkil etmek için çalışmak
tadır. Bu maksatla başlayan hazırlık
lar nihayet blumuş ve bir ~ki gUn zar
fında genç elemanlar çalışabilecek bir 1 

hale getirilmiştir. 
İlk anda, belki birçok okuyucular • 

bu habere inanmak istemiyeceklerdir. 
Fakat kendilerini temin edelim ki, ve
rilen haber tamamile doğrudur. Anka
ra ve İstanbul gibi büyilk şehirlerde 
bir türltl kurulamayıuı opera, ilk de
fa İzmit de kurulacak ve bunun için 
hiçbir fedakarlıktan ve hiçbir güçlük
ten asla çe1Cınilmlyecektir. 

• * * 
Geçen yaz, orta Anadoluyu ge?er

ken Çorum Halkevinde Necmei. ~in 
isimli bir gence rastlamı&tım. Zayıf, 
nahif bir vücudu vardı. Viyana. ve Ro
m.ada uzun seneler musiki ta.hsil et
ıniş, Ankara musiki muallim mektebirı 
de de mUdUr muavinliği ve hocalık 
\l'azif esiyle memlekete hizmet etmiı:Jti. 
Her sanatkir gibi titiz ve hassas elan 
Necmettin Ankaradaki vazifesin:ien 
istifa ederek Çoruma gelmişti. Bu 
kıymetli gencin heder olmasına bir 
tUrıu gönlü razı olmayan Çorum me
busu ve parti başkanı Ali Rıza özenç, 
Necmiyi Halkevine alarak, gUzel sa
natların bu en güzel şubesinin başına 
getirmişti. Bir pazar ak§amı genç kız 
\l'e erkeklerden müte~kkil Atatürk 
tocuklannı Çorum Halkevinin hakika
ten giizel ve geniş salonunda verdikle
ri konserde dinlemek zevkine ererken, 
bunıarı kısa denecek bir zamanda ye
tietlren Necmi, bol ve saygıyla dolu 
lllkış topluyordu, 

Bu suretle Nemni ilk koro heyetinf 
teşkil etmiştir. Şimdi kadın erkek bir 
Çok gençler her akşam Necati bey 
lrıektebi salonlarında. prova yapmakla 
1tıeşguldür. Necmi ilk eserini Cumhu
riyet bayramı akşamında verecektir. 

Köylüleri so9anlar 
yakalandılar 

lzınit (Husus)) - Akyazı nahiyesi 
~e Adapazarı arasında bir soyguncu
lu.ıc Yakası olmuş ve Mustafa, Rıza, 
~ isimli üç haydut, civardan 
~esen köylüleri soyarlarken, otomobil-

geçeıı jandarma kuvvetleri kendile
l'ilti cürmü mC§hut halinde yakalamış
tır. 

lWvelki gün Gebzede İstanbullu bir 
~ yolda paralarını ve mücevhe
l'atını ~alan Mustafa adındaki şerir de 
~kı bir aramadan sonra yakalanmış-

r. 

lzmit muallimleri bir arada 

nelerini de tamimine eklemi§tir. Bu 
kıyafetler çok sade ve çok zarif tir. 
Tamimde kadın muallimler için bir 
hayli kayıtlar vardır. Bunlardan biri 
de kadın muallimlerin boyasız ve ta
bii hallerl ile gezmeleridir. 

tık mekteplerde HiHi.liahmer genç
lik te§kilatı bu sene daha sistemli bir 
şekilde olacaktır. Hilaliahmer gibi 
§efkat dolu bir müessesenin küçük 
yavrulara sevdirilmesine, benimsetil
mesine ehemmiyet -verilecektir. 

lstanbulda da hala dedikodusu de
vam eden muallimler birliği teşkilatı, 
İzmit ve havalisinde lağvedilmiştir. 
Muallimler, bu yoldaki mesailerini, 
.münhasıran H l e •· tıl ı altında 
teksif edeceklerdir. Bu suretle en sa
lim ve en iyi bir yol tutmuş olan İzmit 
muallimleri, muhakkak ki, diğer mu
allim nrkada.slara güzel bir örnek de 
olacaklardır. 

lzmıt'te ev kiraları 
çok pahalı 

!zmittc, ev kiraları çok fahiş bir şe
kil almıştır. Gün geçtikçe bu vaziyet 
daha korkunç olmaktadır. Ayda 30, 
illi. 50 lira alan bir memurun, aldığı 

paranın yansını ev kirası olarak ver
mesini göz önünde tutacak olursanız, 
bir facia ile karşılaşmış olursunuz ve 
maalesef bu facia bugün tzmitte bütün 
dehşeti ile devam edip durmaktadır. 
Izmitte ev kiralnnnın bahalı ve ihti
karlı olmasının • sebepleri şunlardır: 

Üssü bahri, fırka karargahları ile ka
ğıt fabrikasının 1zmitte olu§u ve kesif 
bir halkın İzmitte bulunuşu .. 
Yakında kolordu merkezi olacağı ve 

ikinci kağıt fabrikası ile sellüloz fab
rikalarının da kurulacağı söylenen lz
mitte ev buhranı bütün dehşeti ile 
başlayacaktır. 

h İzınit (Hususi) - !zmitte ve mül
d lkatında ilk mektepler yeni ders 
;'-lr_esine başlamış bulunmaktadır. 
1.eenı ve modern bir tarzda 167 ilk mek 
t b~, 19 bin talebesi olan vilayet çev-
d esınde canlı bir maarif hayatı var- Cevdet Baykal 
~:· Bu hayat, her sene daha müteka- --------------
et~ ve daha geniş bir şekilde inkişaf 
""'rıektedir. 

t· t:vvclki gün ilk tedrisat mUfettişle
ıı.:· Şehrimiz maarif müdürlüğü daire
h·nde, ınaarif müdürü Kemal Erma.dm 
..,:ş~anlığmda bir toplantı yaparak. 
t~;. rnüfredat programı maddeleri 
'3ır 1ndc incelemelerde bulunmuşlar
la.r· İlk tedrisat müfettişleri, mıntaka
h-a~ndaki muallimlere, yeni programı 
tına edecekler ve dersler bu esas üze-

n en verilecektfr. 
ç:()lt tı sene ilk mekteplere talebe akını 
?ta~ fazla olmuştur. Müracaatların be
l~~ hepsi is'af edilmiş ve açıkta ta
bet bırakılmamıştır. Bununla bcra· 
ita tnuaıum kadrosu mevcut ihtiy:ıc.ı 
II1tt'§ılayacak bir halde değlld "r. 367 
lçiıı trıektep muaUimi vardır. Bunun 
ilıa ' trıekteplerdc çifte tedrisat usulü 
~s e~ilmi41ir. 

ttıı,, 3.arıf ınildüril Kemal Ermad, bU
'~kteplere bir tamim göndererek 
ltab "1utler i~ mmtyyPn bir kıyafet 

lll et.mi§ ve çizilen kıyafet nümu-

Uşak'ta güzel 
bir toplantı 

/<. ütahya saqıavı ve 
iıbal} halkın 
dileklerini dınlediler 
Uşak, (Özel) - llimiz içinde tetkilt 

gezisi yapmak ve müntehipleri ile gö
rüşmek üzere saylavlarımızdan 

Naşit Uluğ, Mehmet Sümer, Şakir Ah
met Ediz, Besim Atalay, lbrahim Dnl
kılıç şehrimize gelerek önemli tetkik
lerde bulunmuşlar, müntehiplcrilc e
saslı görüşmeler yapmışlardır. 

Görüşme Halkevi salonumuzda ol
muştur. İlbayımız Sedat Erim de 3ch
rimize gelerek saylavfarımıza iltihak 
etmiş ve görüşmelerde ha.zır bulun-! 
muştur. 1 

Salon ba15tan baı:ıa dolmuş ve bir 
1 

kısım vatandaşlaı· da ayakta görüşme- J 

au o UN 
Öğle ne,riya.tı: 

Saat 12,30 plAJtla Türk musikisi. 12,50 ha. 
vadis. 13,0:> pla.kla hatlt mtızlk. 13,25 _ H,00 
muhtcll! plo.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 çay saati, dans muslklsl. 19,80 
konferans, doktor ŞUkrll tarafından. 20,00 
:ltUzeyyen ve arkadtı§larJ taratmdan Türk 
musiki ve halk §arkıları. 20,80 MUnlr NureL 
tın ve arkad&.§lıırı t.D.ra!mdan Türk muslklai 
\"C halk §arkıları 21,00 plo.kla sololar. 21,80 
orkestra. 

1 - Suppe: (Pikdam)uvertUr. 
2 - Tostı: "(İdeal, romans). 
3 - Thomas: Yapraklar altında). 
4 - Pucclnl: (Tozko operasından parça. 

ıar). 

ti - Drtgo: Esmeralda balesinden Andan.. 
te). 

6 - Drigo: (Çingene dansı). 
7 - Kalman: (Fasohlngatee) operetinden 

parçalar. 
8 - Benatzkl: (Sevllde bir gecvc) tango. 
Saat 22,80 Ajans ve borsa havadlslerl. 

23,80 SON. 

YARIN 
öGLE NEŞRl'l.ATl: 
Saat 12,80 pllkla Türk musktsi. 12,50 

Havadls. ıs,o:s PıAJda ha.fit mUzlk. 18,25 -
14,00 muhtelli pllk nqrtyatı. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 
Saat 18,80 çay saau. dans musikisi. 19,30 

Monolog, HAzım taratmdan, 20,00 Vedia Rı 
za ve arkada§ları .t.aratmdan Türk muslklsl 
ve halk şarkılan. 20,30 Türk musiki heyeti. 
21,00 Pllkla sololar. 21,SO orkeııtra. 

l - Veber: (Peter Schmoll) uvertür. 
2 - Vollstedt: (Şen karde,ler valsi). 
8 - Rachmanlnov: (Eleji). 

lstanbul Belediyesi ilanları 
• 

1Ik okullar için 100 tane siyah ya. 

zı tahtuı (Beherinin muhammen 
bedeli altı lira 50 kuruştur.) 
ilk okullar için dört ayaklı 60 tan3 
masa (Beherinin muhammen be· 
deli 8 liradır.) 
ilk okullar için 100 tane yeme1

' 

masası ile 200 tane banko. 
ilk okullar için 400 tane sandalyf! 

(Beherinin muhammen bedeli iki 
liradır.) (Avrupa taklidi hezaran) 

ilk okullar için 50 tane muallim 

kürsüsü (Beherinin muhammen 

bedeli 8 liradır.) 
ilk okullar için alınacak 50 tane 
yazıhane (beherinin muhammen 

bedeli 50 liradır.) 
ilk okullar için 200 tane doln p 

(Beherinin mı?hammen bedeli 1 O 
liradır.) ,.. ~ ·I 

Muhammen 

bedeli 

650 

480 

1000 

2500 

2000 

48,7 

36 

75 

60 

30 

187,50 

150 

ilk okullar için :üzumu olan miktar ve cimi yukarda yazılı m 
dolap ve aaire ayrı eyrı açık ekisltmeye konulmu§tur. Şamame 

levazım müdürlüğünde görüle'!:tilir. istekliler 2490 N. 1ı kanunda 

zılı vesika ve hizalarında gö...erilen ilk teminat makbuz veya me 

bile beraber (Bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması d 
muvafık olacağı) 27 - 10 - 936 sah günü saat 14 de daimi e 
mende bulunmalıdırlar. (1.) (2124) 

4 - Rublnsteln: (Feramors) operasından J • 
ti_ ~~::=ere!::~>- stanbul Tıcaret ve Sanayi Odasında 
6 - Pclix: (Ihlamur altında). M l" h l f · · b" • "l · l 1 b 1 T ·1 
7 _ Lehar: (Paganlnl) oPereUnden par _ uame at ve esap arın te hJt ıtırı mıt o an stan u erzı 

çalar. Kumaşçılar ve Elbiseciler cemiyeti hakkındaki raporun heyeti 
8 -

1
81cszlnskt:h(Vtynna, Eybenım rüya - miye önünde okunarak alınan neticelere göre suçlu vaziyetinde 
arımın "e ril. 

Saat 22,30 Ajans ve borsa havadisleri. dukları görülen idare Heyeti hakkında bir karar alınacağı cih 
2a,oo Son. cemiyet azalarının 27 1 inci te§rin 1936 salı gün saat on üçte Bey 

Pssartcsl SALI lunda İstiklal caddesinde Nuruziya sokağındaki Cumhuriyet H 
Takvim 6 B. Teş. l.7 B. Teı. Partisi Beyoğlu ilçe merkezindeki temsil salonunda yapılacak u 
::::::ıi=====I 9 Şaban ro Şaban mt içtimaa her halde iıtirakleri liizumu bildirilir. (2462) 

Gttn dC>gı.lf".l 6 24 6 25 
Glllı batıfl 17,14 17,12 
Sabnb namazı 5,31 5 32 
Oğle namazı 11 58 l 1 58 

r- Bayanlar , 

lklnd\ namµı 14,SJ 14,52 
Alqam namazı 1 '( ,14 17.12 
Yatm nam&ZJ 18 47 ) 8 46 
Imaak 4.45 4,46 

Yılm geçea g11nleı1 
Yılm kalan günlen 

300 301 
65 64 

leri takip etmişlerdir. Saylavlamnız
dan Bay Naşit Uluğ hükQmetimiZın 

bir yıl içinde muhtelif sahalarda yap
tığı işleri aldığı verimi çok esaslı bir 
surette tebarüz ettirmiş, büyük ulu
sumuzun başarıcı ve yapıcı kudretini 
bir defa daha öne sürmüş, vatandaşla
n duygulandırmıştır. 

Dış siyasamızın gösterdiği gelişi

mi, kazandığı büyük sempatiyi bilhas 
sa kaydetmiş, iç işlerimizin normal 
bir alanda yüıiimekte olduğuna işaref. 
ederek birinci beş yıllık sınai progra
mımızın mes'ut neticelerinden, yapılan 
fabrikalardan, endüstrideki büyük 1n
kişaftan önemle bahsetmiş ve vatan
da.~lara faydalı bilgiler vermiştir. 

Kültür ıre spor sahasındaki çalış

malardan da bahsetmiş, ikinci beş yıl

Kış mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyiruneğe baJlıyacakaınu: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satmaktadır. 

Anadoludan aynı ıeraitlc ıuıuuı edilir 

BEYKO 
Mahmutpaıa Kürkçü han içerisinde 

lık sınai programımızın çok müMm ı•-- Telefon: 21685 

esaslannı belirtmi§tlr. Bu faahattan --------------
sonra vatandaşların istek ve dilekleri, 
spor bakımından Uşakın önemli var Yeni çıktı 
lığı Uzerinde durulmuş, her gün buna 1---------------... 

Kültür Scriai bir parça daha hız verilmesi temen-
nisi tekralanmıştır. Buğdayı koruma r\o. 23 
vergisile memleketin diğer esaslı işle-
ri üzerinde görüşmeler yapılmış, bun-
lara saylavlanmı7..dan Bay Mehmet 
Sümer ve Bay Naşit Uluğ cevaplar 
vererek vatandaşların sevinç duygula-
rını mucip olacak esaslan belirtmiş.. 
lcrdir. 

Bu çok içten ve samimi görüşme
lerden sonra saylnvlanmızdan Bay 
Naşit Uluğ, Bay Mehmet Sümer, Bay 
doktor Şakir Ahmet Ediz şehrim~zden 
avrılmışlar, hararetle uğurlanmışlar-
dır. 

11bayımız Bay Sedat Erim de Uşa
kın belli başlı işleri üzerinde durarak 
ilgililerden izahat almış, bilhassa mem 
lcket hastahanesinin su işi üzerinde 
(jnemle durmuş, bu işin bir gün önce 
yapılması buyuruğunu vermiştir. 

• 

Andre Moruva 
HAYDAR R1FAT 

iklimler 
lkinc.:ı Tabı 

Tstantmı - T930 

yni gün tlbayımız da ~hrimizd<>n , •••••••••••••• 
nvrılmış, samimiyetle uğurlanmıştır. 

Görüşmeler çok f ayda.lı olmuştur. 
fiyatı 100 Kuru;ıtur 

V AKIT Kütüphanesi - hlanbul 

1 

Altın çiçek Traş bıçaklan bugtl 

kada! piyasada tanınmış en iyi bl 

larıu fevkindedir. En sert saka) 
bile kolaylıkla traş eder YUz deris 
katiyuı incintmez ve kanatmaz. Fia 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe iç.in b 

tane alırsanız Altın çiçek Traş bı 
ğr sizin her günkü \"e daimf arkada 
nrz olacaktır. 

F otografçılara 
Elektrikli, elektriksiz, otom 

tik alaminüt makine arıyor 

Yapan veya bilenlerin Bqikta 

Abbas ağa lsmailiye sokak N. l 
Yusuf adresine mektupla vey 

bizzat bildirmeleri. (726) 

r= KURUN 
Ga•temt:ı:e göndertıen yuılar, gazeı. 

ye gtnnek tçto l8e. zarfının köteahıe Cg• 
utel kellmest yazılmalıdır 

Karıııık taUyeo okurlar , mektuplıLMDa 
ıo kunıtluk pul koymalıdırlar. 

Sasılmıyan ye.zııan gPrt gOntJermekteıı. 
ıuy.netıılz yollanmı~ mektupların ıc;ıne 

konulan parala:ın kaybolnuuından 11Au 
ollll'ak c;ıkıu:ı yaz.ılardıuı dolayı. direktör • 
ıtık , llsttıne ııoru eorgu almaz. 

Giinü geçmİ.§ ıayılar 5 kuruftur 

Adre • .:ıt (lel'fıtiren aboneler ~ .ltUnlf 

öderler. 

Oau•tf'mlı.de çıkan yazılarla l'Mlmlerbl 

h•r hnkkı '"''' kl'ndl~I lc;lndlr 
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YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.tanbul. AAk&ra f:.CW-. l v l\IU'I yurdU) 

'ldan: IU7CI 
Telefon lYam lflert: nua 

Teıçaı adnml: ILUKUN btanbul 

P09ta lrUtun N~ te 
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ŞIKLI 

N ~EQA~ARI 
Ucuz ve taksltle 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

ilanla alakadar Bankalar, mües
sesat, şirketler ve lüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

k.URUN ue HABER 11azetelerinde nqreJilecelı ilanlara ait 
"'1'il• tlflllula •iHterilmİftİr: 

Birinci aayıfada batlık 
Birinci aayıfada santimi 
ikinci aayıfada santimi 
Oçüncü ve d8rdüncü aayıfalarda lantimi 
ilan aayıfalarmda aanti mi 
Reunt illnlarm eantimi 
Kitap, kitapliane, mektep, pzete " 
hayır müeaese?eri ilinatı santimi 
Tüccarl mahiyeti haiz olmiyao küçük 
ilanlar yirmi JceJimeJe bdar 
KüçGk iJIDlann ... Clefau 
Mnhtac. una....._ -. it ....,.aar.,. 
illmb 10 kelimeye kadar meccanen 
Dnamb yapdaaık ilbat için temilit 
,apılır. 

KURUN" HABf.R psetelerile yapılaca 
ilanlar için 7abm Ankara caddeainde 
V AKIT Yurdunda 

Kuruı 500 

" 300 
,, 100 

,, 50-35 
., 30 

" 20 

" • 

20 

30 
100 

00 

PROPAGANDA 
5-Yiaina miinıcaat edilmelidir. relefon: 24370 

Muhammen bedeli 27500 Hra olan 3 tnıiliz (Muzaaf) ve 10 basit 
takımı 7 - 12· - 1936' pazartesi sünü aaat 15,30 da kapalı 

111Ulü ile Ankarada idare binumda aatm almacaktır. 
Ba q. ıirmek istiyenlerin 2062 lira 50 kurutluk muvakkat temi
ile kanunun tayin ettili veaikalan, reamt ıazetenin 7~1936 

3297 No. lı nüsbasmda intitar etmit olan talimatname dairesin· 
alimnıt vesika ve tekliflerini aynı aün saat 14,30 a kadar komi• 

Reisliiine vermeleri lizımdır. 

lartnameler 135 kuruta Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 1&· 

-~,dır. (2322) 

osta T. T. Levazım Müdürlüğünden·: 
1 - idare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halkası 

eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) Jj. 

3 - Eksiltme 11 Birincikinun 936 tarihinde Ankarada Posta T. 

Umumi Müdürlüiünde Toplanacak Alım Satım Komisyonunda ya-

4 - istekliler teminatlannı idaremiz veznesine teslim ve alacak
makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplannı ve 2490 

kanunda yazılı belgelerle beraber mezk\ir tarihe müsadif cumn 

- ekil ıeçen saate kadar o komisyona müracaat edeeeklerdir. 

Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüjünclen lstanbulda Leva-

..AJDi7at Şubesinden paraaız verilir. (1525) (2512) 

TELEFUNKEN 1937 
MODELi 

Veni gelen (B) ıamball 1937 modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosu en veni teknıoın en kusursuz 
ve en mükemmel şaheseridir. 
GELiP DiNLEMELiSiNiZ 

1 +: , 

Bourla Biraderler ve Şürekası 
Ankara: Bankalar caddesi-Galata: Hazaren Cpddesı 
Bevoaıu : istiklal caddesi -ızmır: Gazı bulvarı. 

HAVACiAll şof-benl 
Tetslllt ı ~klll cadd .. ı I01 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaaaı Nqriyat Direktörü: Refik A. !:ievengil 


