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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yediıini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini param 

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

Dost Yugoslav Başvekilinin 
memleketimize gelişi 

Mühim ve büyük 
bir hadisedir 

Almanya ile ltall}a qalnız iki 
meselede anlaştılar: 

Faşizmi müdafaa, müstemleke işlerinde birli 

Akdeniz meselesi de halledilemedi 
7 ürk - Yugoslav dostluğunun kuvvetlen
mesiİe Yakın Şark1ttı sulhun en bü11ilk 
temeli olan Balkan Antantı da kökleşecektir 

Gene bu siltunle.rda evvelce kayt ı 
'Ve i§al'et eWğimiz gibi Stoyadinoviç 
§ahsan bUyük meziyetleri olan bir 
devlet adamıdır. Siyasi vasıflanndan 
başka mahir bir finans mütehassısı 
ola.ra.k yalnız Yugoslavyada değil, 
Avrupada dahi §Öhreti olan bir in
Ba.ndır. Bütün bunlarla beraber saıni-

Mil an 
Stoyadinoviç 

Fransada ve lngilterede hiç bir endişe yok-Avusturya ile Macaris .. 
tan da görüşüyor - Almanya lngiltere ile de anlaşmak istiyor -
ltalya ve Almanya Küçük Anlaşma ile birleşecek -
Yugoslavyanın Italyan imparatorluğunu tanıyacağı söyleniyor 

Bugün şehrimızde 

nıt bir Türk dostudur. lşte yalnız bu Kıymetli misafirim iz 
'Vasıflarile Stoyadinoviç"i meleketi-
lnlzde, hele Ankarada görmek bizim bu akşam Ankaraya 
'lçin memnuniyet ve ütiharla karşıla- k J k 
Jıacak bir hadisedir. Halbuki bu defa hare et euece 
Stoyadinoviç'in memleketimize gelişi 
!bundan daha mühim, daha büyük bir 
hadisedir. ~ra Stoy:adinoviç kendisile 
beraber müttefik devlet Yugoslavya~ 
lUn ve asil Yugoslav milletinin dost,. 
luğunu da getirmektedir. Kendisinin 
~nkarayı ziyaret etmesile Türkiye ve 
'rugoslavya arasındaki dostluk ve it
tlf ak bağı bir kat daha. kuvvetlene
<:ektir; daha sonra. Türk ve Yugoslav 
aostıuğunun kuvvetlenmesile Yakm 
Şark memleketlerinde sulhun en bü
'Wk temeli olan Balkan antant? da 
kıntI~ir. 
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Tampa, 26 (A.A.) - "Amerika" 
Meml,eketimizin kıymetli misafiri 

B. Stoyadinoviç 

t:!l111111ııııı11111uıııııı11111ııııııı111111ııııııı1111ıt11ııı11111uııııı111111'i 

;_~_: __ Yunan Başvekilinin :: __ : 
sözleri _ 

\ ''Türklerle I 
1 daima dost 1 
j kalacağız,, ( 
J Atina, 26 (A.A.) - Atina a-( 
~ jansr bildiriyor: g 
g Başvekil Metaksas Selanik şeh- ! 
~ rinin kurtuluşu yıldönlimü müna-~ 
g sebetile bu şehirde irat ettiği bir~ 
~ nutukta ezcümle demiştir ki: § 
g "O zaman savaştığımız ordu,~ 
~ Avrupanın en kahraman ordula-g 
~ nndan biri idi ve bu derece kah· % 
i raman bir hasımla çarpr§mak Yu-f 
İ nan orduau için daima bir ıeref i 
~ teşkil edecektir. O zaman biribi- § 
g riınize karşı duyduğumuz karşt- § 
~ lıkh hürmettir ki bizi eski hasnn- §' 
:l lar:ıınula umiıai döat haline ge- g 
~ tirdi. Ege denizi mevcut oldukça ~ 
~ ve biz bir sahilde, onlar da öbür ~ 
~ sahi1de bulundukça Türklerle dost ~ 
! katacağız.,, ğ 
~Metaksasm seyahati yazısı 2 ncide! 
f.11Hıı1tn_......uıntıtıı11uııııııı111111tttnııı11ııııııııı11111ıııııı0 

Komünistlerin reisicumur namzedi 

ti. Browder, §ehrin kaprslnda hali bir 

arsada nutuk söylediği sırada bir ta -
ltını hadiseler olmuştur: Amerikan lej

~onu azalan, arsaya ginnişler ve bin 

ltadar seyirciyi kovmuşlardır. 

Dost ve müttefik memleket Yugos- z·ıya Go·· kalp'ın 
lavyanın kıymetli B~vekili B. Stoya-

B. Browder, yere yuvarlannuşsa da 

'ağ ve salim kaçmağa muvaffak olmuş

tur. On iki kişi yaralanmışbr. 

dinoviç bugün saat dokuzda hususi Ölümünün 12 İnci 
trenle şehrimize gelrr.iş bulunacaktır. 

Muhterem başvekil, Hariciye veka- y J 1 d 
0 
•• D u•• m 

0 
•• 

leti kalemi mahsus direktörü B. Re
fik Amir ve gene hariciyeden Şemset
tin Arifin de bulunduğl.ı bir heyet münasebetile dün Halke-
tarafmdan hudutta karşılanmıştır. · J h t ld 

(s . s 7 s·· ı) vınue a ırasz anı ı onu. a. u. ,, 

Sovyet misafirlerimiz 
Dün Ankara'ya gittiler 

B•yramdan sonra tekrar gelerek 
bir iki gün daha kalacaklar 

. l:>ost Sovyet Bir1iğinin "Ossoavia - !erdir. Sayın misafirlerimiz Ankarada Cu 
hım,, tayyarecilik teşkilatı reisi Gene - muriyet bayramı merasimlerine iştirak 
tcı.1 Eydeman'm riyasetindeki heyet dün ettikten sonra tekrar şehrimize döne -
l\nkaraya gitmiştir. rek burada bulundukları iki gün içinde 
~ Misafirlerimiz dün sabah topçu atış göremedikleri müzeler ve sarayları ge-

tktcbine giderek tatbikatta hazır bulun zeceklerdir. Ziya G-Oka.lp merhum 
llltı§lar, öğleden sonra istirahat etmiş - (Yazısı 3 üncü sayı/ada) .....____ ___________________________________________________________________ __ 
Unnıııımuı•ınnnıııınınınınJ111111ım~~ııııınıııııııııı.1un~11111111•1-ıe1111Jllllll~ııııunııııııııııtıM111111ıınııııı....,....u .--1111ıııııı1111111ııııııınnuııııı' 

Yeni Senenin En Güzel Romanı 

Anasını Gör, Kızını Al .. 
Yazan: Sermet Muhtar 

29 Birinciteşrin · Perşembe günü başhyoruz 1 
'-11ıtıunıınuııııııuuıın11ıuııııııı111111ııııuııııu111110ıııınnuuumunııaıu11J1W11111111111-• ııııı_.,..__.,..,,,.., tn ııttllllllllılıuli&llllllllwıllllll1uwıl 

Rosemberg'e göre 

Nasyonal Sosya
lizmi Fransa da 
tecrübe edecek · 
İtalya hariciye nazın Kont Ciano 

Berlinden döndü. Dönmezden evvel Al
manya ile İtalya arasında yapılan an -
laşma hakkında da · beyanatta:. bulundu. 
Bu beyanat ile diğer telgraflardan an • 
laştldıgına göre iki hilk\ımet şu nokta
larda anlaşmıtlardir: . 

1 - Faşizmi müdafaa 9 Gerek ltal • 
ya, gerek Almanyl merkezi Maarit o • 
lan İspanya cumuriyetini bir nevi bol
şevik idaresi olarak 'elikki ediyorlar. 

Bu idareye karıı isyan eden ıene 
Franko kuvvetlerinin muzaffer o 
ru ve bütün İspanyada hikinı ~ 
geçmesini istiyorlar. Onun için Bu 
müzakerelerinde general Fianko · kuv 
vetleri Madriti iıgal eder, etmez bun 
lan meşru hük\imet olarak · ~ 
karar vermişlerdir. 

Fakat faJizmi müdafaa· etmek,. bol 
şevizmle mücadele e~ek d~ 
Bolşevizmle mücadele ise Sovyet R 
yaya kar§ı her cephede vaziyet 
tan başka bir ıey değildir. Şu .hiıae 
talya ile Almanya Ren mesele&! mim.
kere edilirken Fransanm 
müttefiki olan Sovyet Rusyanm 
yetinden ayn tutmak noktafn\da 
terek mi hareket edeceklerdir? , t 
ile Almanya . arasında . verilm, .ırar.um 

(&mu: &J. 7 Sil.. 1) 

lspanyol Faşistleri de Almany 
ve · ltalya il~ birleşecekler 

Sovyetıer aıerldae 
AdemimüdahaJe komitesine bir nota 'Dertli; 
lngiliz heyeti de bazı ittihamlarda bulunagor 

(Y azslan ! inci aoytfadll) 

Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya kendisini ka.rşıltyan'lar ara.stnda 

A vrupada Bulunan 
Vekillerimiz 

Dün gelip Ankaraya gittiler 
Pcştede bulunan Dahiliye vekili

miz B. Şükrü Kaya ile Cumur ba,şkan
hğı genel sekreteri B. Hasan Rıza dün 
sabahki ekspresle şehrimize gelmi~ 

lerdir. Ayni ekspreste Viyanadaki tıb
bi kongreye iştirak etmiş olan Sıhhiye 
vekilimiz B. Refik Saydam ve Avru
pada tedavide bulunan Ziraat vekili 
B. Muhlis Erkman da şehrimize gel
mişlerdir. 

Vekiller istasyonda. İstanbul vali 
ve belediye reisi B . .MuhiWn Üstün
dağ, emniyet direldörü B. Salih Kılıç, 
ziraat direktörü B. Tahsin, sıhhiye 

direktörü B. Ali Rıza ve şehrimizdeki 
saylavlar tarafından karşılanmışlar

dır. 
Vekillerimiz akşamki ekpresle An

karaY.a gitmiilerdir, 

(jü"tedn~ 
Meşhut 
olmıyanlar 
Bir kaç gün ewel lstanbulda met

hut cürümler mahkemesi yüzde ,,W 
faiz alan bir mürabahacıyı maAkllm 
etti. Bu. 8'Uretle umAımi hapis1wlneye 
ilk defa o'larak bir auçZu m.üraba1aaol 
girdi. Neden dolayı umumi Jıapia71a
ncye ilk defa o'larak bir miirt.lbcMaot
giriyor 1 Bumın sebebim atı1amak loo
'laydır: 

Şimdiye 'k,o,M,r ?MŞh.ut oarumı., 

(Lutlen .ayda~ aeoiriniaA. 
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lspanyol Faşistleri de Almanya 

ve ltalya ile birleşecekler 

Belçika Faşist Liderine qöre 1 Yanan Bapekili 

A k b 1 ki MetaksasSelinikte 
rtı arp o mı yaca .,, hararetle karşılandı 

Sowyetıer a1e111ıae 
Ademimüdahale komitesine bir nota oerdi; 
Jngiıiz hegeti de bazı ittihtımiarda bulıınu9or 

Y•pıl•n bir mltinte halkın Londra 26 (A.A.) - R8yter .ıjansı- kuwetler. mehre hlkim olan Eatam 
• nın Lizbondakt mubbfrindta: lero datm4& uilerl malltlp etmifl 

hUkGımete mUzahlr General GaelPo del Llno 84:vflla dir. Bu muharebede asilerden 600 
'Bugün bir lıaıp olsa Fransa 

Belçika fqistlerl, pazar gilnll, 
000 kifilik bir nümayiş yapmak 

-ıütLerdi. Liderleri Leon Degrelle 
•llllllt tarafından tevkif edildi ve 
lfrtllUelde relaıfatlerle ll08)rallstlerin 
1191'Pqmıumm önUne geçildi. 

ı.on Degrelle, nUmayifi hazırladJ. 
--.ıard& bir l'ranm guetecialne 

demlttlr: 
.,.. Koral inlallbmm 1Azım oldu-

datma dUetinmtıotım4i1r. İtte 0-

tgbı, akhma din için yapıJacak 
ebllu.llp harbi açmağı koydum. 

yeniden moral olması li.zmı-

oldulu blldlrlldi radyoeu ile bir natuk söylemiş ve ez- ti ölmilftUr. Aragon cepheeinde b 
Atlna 26 (Hususi) - Dün sabahl~- cümle .. yle demfttir: Jdmıet kuwetleri ileri hareketlerin 

yln SelAnlie nran Bqnkll Metak· Sovyetlerle Frananlann yapmakta terakki etmektedirler. Katalonya 
aas latasyonda hararetli bir surettf oldukları yardıma rağmen L .. drft Valaııslyadan gelen kuvvetler, Tı 
karşılanmıttır. Selinfk Belediy.: reisi şehri pek yakında saptolunacak Tf mmtakumda yerleşm1t1erdtr. 
Başvekile kartı siylediti bir nutukta Bilbao'da aynı zamanda dU~tlr. tin cenubunda hWrlUnete aadık 
•Ahali mesnleketin kurtarıeutı Batvoıı· o zaman yeni Ja.,..ya milleti, ko- vetıer, muzafferane mukavemet 
klll aralarında ıörmekle büyük 11evir.t münizme kartı bir cephe vUcaıla ıe- mektedlrler. Paytabtm eimalinde h 
lçincledlr. 4 ağustosta yaptığınız inkı- tir1Pek mabadile Almanya, Jtalya ve kOmetçiler llerlemiıler ve Algora 
Jlpla memleket artık komU.nizm teh- dtter memleketlere iltihak edebliecek lepl etmtılerdir. 
ltkealnden kartalmq ve blri~Mnln tir. Vf} GAZB'l'BOI 'IBVKlr BDILDI 
bolazına saldıran partilerden de or- SOVYETLERIN iTiLAFI BOZDUK- Talavera de la Reyna, 28 (A.A.) 
tada eser kalmamıttır.,, demiştir LARI BlLDlRlLlYOR Mi1lt kuwetler, Aranjuez cepheein 

BqveldJ latuyoadan Meditarane Londra, 26 CA.A.) - İngiliz heye- latlhbarat yapnakta olan ve ull 
oteline slderek orada birçok heyetle- ti, ademi müdahale komitesine Sov- batlarmda yollannı l&fJl'IDJI bul 
rla ılyaretlnl kabul etmfttir. B•ınlar yetlerin apfıdakl noktalarda ademi tlg ecnebi gueteclyl yakıkaalıJaumnıelardld 

arasında &ilam başının riya9P.tinde müdahale ltlWı ahUmını llllll ttmiş GAZ BO•BALABI KVLLANILIYO 
bir de Mtl.sm heyeti vardı. MU.ııevller old:ıklarını blldlrmlıttr • •UŞ 
hUkOmete karfl adakatlerinl Batye- 1 - Starı Bolfevlk adındaki :: ... .,.et 

FG§UtlMilt ıecferi Leon DareıJe kile teyit etmlılerdir. npura, 18 llktepinde Cartagenaya on Parla, 26 (A.A.) - Echo de p 
Saat.,. dolr• )'lı elli itin adar sekiz tayyare, on bet tank ve 300 an- plet.eal, Jıl&dritl müdafaa eden k 

tif = .= = =::: ahalinin lttirak ettltl btly&k bir mf· dik eUlh •e mlllfmmıt ~nupr. :::U:ı::-m ~ ~ 
kat lidcletll bir yafmur, abılrlerl ya.. tiıt• yapılmlftlr. Ba mlUnsde 'talkın 2 - Campahe adındaki lapanyol habere """'-, bolllbalarm bUyilk 
......_.a.. ve nu--..1 ... neri ..a • .ıı...-._ ll8k6mete mir.ahir old"°"11 ve htlk8· --- oa .._ ---ı ,. _ _._ •-"' ___........ ·™.1~ u.e•W&68" ua ••r-•• _, ..... ...... w-.•1'• kJ8mı Barlelon yakmmdaki Bent 
fa Wl plmiftlr. metin eserinin itmamına phpaası SoY)'et Rufa menplf toplar, ttifek- Andre fabrtkalarmda yapılımetır. 

Brllbe1. bagtba her amanlrl nor- hakkında kararlar lttfhaı edllmlttlr. ler ve mtlldmmat pbrmıttır. 
mal mamarumı aı • ....,.. Batyekll Metakau mltlnıdlere kar· 3 _ Knnn amdakl 8oTJ9t .af• &IDDBTLI MUHABBBBLER 

ŞIDDll'l'LI BIB MVN AIU.ŞA tı verdlfl bir nutukta Jı8kt .. tm Pl'OI na, 19 llkteplade AllaateJ'• • .... DBV AM BDIYOR 
Brillme1, 28 (A.A.) _ Belçika .,.. ramıam bqıada lHI ta'b9k•-•• re· TO• ~-· Salamanq11e 2e (A.A..) - 'N83)'o 

yatiat kongreelııde B. Spaak ile B. Van faili, •lllladrlerln lüln1, orda tefkl· Diler taraftan 7 IJkleflindt lf ltal• llatlerln flddetll bir maharebeden 
dernlde arqmda Pldetll bir lbtiW tnun kanetlendfrtlmeıaJ Yf mnaleke- JU tanartll Majorka adunla ta- ra Madrftin flmall primindeki Al 
cıkmJlbr. tin mali ahqUmn riUelt111M91 oJdw- ... ft bir ltal)'all p.ı.t de oıaJa ti- ıa kaabut ile Plearon dalını 

B. Vandervelcle, ''ll'atimı olmHm fa•• alylf:rerek h8kftmetin programı· lü ft alllmmat pkarmlftlr. Ntb· etmlf oldülan haber nrilmekte 
da ne oluna olauD., diye baykJrmlfo nı fsah etmlf ve yeni rejimin tatl-ikln- 1et laatlttre hlkhletl, .......... Ctlmharl7e~flerden en d8rt kiti tel 
tır. denberl alman tedbirleri blnr blrn Baneloaa harp malzemeei ......... o!mqtar. 

B. Spaü, 111 cnabı vermlttlr: •J'lll•ttır. old.P lddl• olanan BruaW ._... Madrldla ceaabuda Naval 
'1Jd pktan biri: Ya DerpUe Vl1'-" Bqnkllln utka lllltinıettet tarafna· dekl lnıtHı ffmlal hakkında tüldbt Jlarqa• ••ntakunada 1DiWm l)fr • 

but htlkOmet.,, dan pek hararetli- allntlsnmıt~•r. ppll&ktadır. harebe olmqtar. Cblllarl1etpler 

B. V ........ , JD11kılalle etmlt- ..--------İlllli•:::!L'.,IWWT.~~~,..:.IN~~S)OVY~'1~LB~R;;.::;.~~SUL.;-r~;•:.;a;;.:h::ar;.;ebe~ me1danında ZG ...-un 
:,_:.;.:.::..;;.;;:.:~....wı~~ ..... llhle.. hul:.tln ....... t .• ...... 

"~ 1afj,m ile bol§evi.zmden bi- müdürlüğü birilld anı... .ua1r11.1· Htlliıiil · aclra 2' ~) - Por~jıia "' .....- .._..._ e..;,;,;;; A11'1Q S tı111r ftrmlşler ve ıifilll 
rint DatiJar etmem icap edecek olursa naklen tayJa ..._..,Jerdlr • ~ tt;l8J& •ilal adım •lt!W· ., ı k ı mat terk etmlflmltr. Oriedonn 
boJeevfmıl tercih ederim.,, S ineli komlaerllk imtllwuncla mu- • 0• telllle plmlftlr. Porte;ds •· dea lbta eclilmlf oJnta .. bert 

---------------- mfa"k olup 85 m8nhaJe mukabil ter- tur, SoYyıtltrla lttlhamlanm lılrw Ma slp edilmektedir. Bllmüabele N 

mnl•yet memurları 8r881nd8 ftea de tayla edilecek pollller fUlllar· rtr recldetllekte Ye Ja~da dalllll nalistlerln lnmetleri, AaıuJa mad 
dır: laarbla Jatlü ftrll ....... ...,..... amel..mla O't'IHo De Gijol' arurn 
ı.tubtlldu 1"9 7Akl; U'8 Ahmet, rla •••I oldülamaı be7an •1••\· 

• I ı · 1. • 11 • UCI Nmddt., im llaatfc, JRC tedlr. Porteklı notur, M.kovanm mUnable yollannı k .. lflerdlr. 
111 gapııan ter 1, tagin 118 nG"I llfl7ın Yapr, 13&1 Narl, l4&9 Salih, Si Hak· Jberik J&l'J• adasını SoY)'etlqtirme· To:edo ceplı..tnde pneral F 

listesini ftefredl~DZ kı. 318 Reeep, M Bedri, 1288 Mmtata, le hazırlanmakta oldafllnu Ye ıeçea nan kan-etleri Oranjaeze laakfm o 

~sa • (Telefonla) - ...... 
ll!ll'llaa&ram1da 1..ı J&Jl1aa terft 

_.ıu.r1a lı.telerl laamlaa· 

!llll••aln taıe19 dahil ..._ 
.... ...- 't'al'dlr: 

BOldsBBLIGB TBRft 
CI KOlllSDLBR 

....... a nuaaralı llkrtl, C 

--· 

...... ,.,. nçlu ~yı ceı:a
_..!Mla ~ mutlaka met1&ut olma

oltncl korkanm 1cı latonhl 
WJJ't!il' mtıl1dlm~ 

._ 411:, 7'em aon olaoa1chr. 
:ro..eı llCÇU me§1auf 1ıa1M ır. 

.... WJrabaMca w..oı bir .. 
4illırll • oeçfrilnıiyU8kHr. 

tt.ean Kuna~aıı 

:Jf-• 1789 Melih, 1030 Ziya, 1373 Burhan, aeae mart aynada Banelonea tlrpk mtlhlm ankllceyt noktalannı 
128 Ferdi, 3S8 Ha.na, 11 Slltrman, tahrl"ıılltçtlar •e mUhlm miktarda al· etml9Jerdlr. l'&ndr, a 1-11 Vtclat, Mil Maaf· 

fer, U llaatl, '1 l'alaNtdn, 18 .Alt 
·~ lataabtal ............. . 
._ ı..ıu Hakkı. Glrtna... a.. 
11u, .Aakaradaa ı 1ae1 um.er Ha· 
...,..._.k .. llerVud • 

.Allbıa lldad l•d••flerla .... 
& • ..,..ır, ı..t K9elell, 
..a.d b•laerlerlad• ..... Aakara, 
B*""'lr lklad ko.-ı..ı. ... Kal· 
rl Bltlll lklad knlllirllkl ....... .. 
Jet lflerl 1edlad,... _vlanada• 
ı...u Bakla Aakara, • lacl ....... 

....... Ser ... lılrlacl 11--··· .. 
rı.., .Aôara ~•el Dldlerlerladea 
Kemal Bana, Atn 'flllyeUne ballı 
Muua nahiyesi mUdUrU Ahmet Bolu 
UcGnd ko....,Uklerlne, Kırklareli 
•••lıet •••• ,. saı.,.... laparta. 
Japarta emnlJet memuru Avni !''ilde 
emnlJet •t•11rlaklarma, Bola emnf· 
:ret •••111 Rül birinci ına • .ı polbt 
mUf ettlfllk maa'flnlltlne, latubiıl 1 
lad f8be •ldt'r ••Tlaı n...' laefi 
tabe mUdllr maaYlalltine nakil Te ta
yin edllmltlerdlr. 

Dandan bqb e•nlyet itleri 11m11m 
mldlrlQI enü Ye türfrat blra1111 
tefi Ziya. ..... el pbe .,.fi KAmm, eT· 
rak mem•rlanndan Mell•et, hlrlnti 
Abe kltlplerlnden Sadallah, Jstanhal 
ikinci pbe mtdUrU Neeatl, Te Rfıe 
emniyet •lftrl Kenn b•landaklan 
yerlerde bfthld dereee terfi ettlr!l
ml!lllerdlr. 

KaJHrl '-el .. ıf emniyet mU
dlrU Talllr t~ll Ylll:reti •maiyet mft
dtlrllttlne. f .-elf flllnt.et m8dlrl S8k
rl Va"I emniyet mldlrltlttlne. C.llpa
an b:vmakamt Pahrl Kemal Kavaerl 
emnh·et m"lfftrl8ttlne. ooll• mOfetfl-
111 )fehmft. t~tanhul 8~ndl ıabe mO
dlrlQbe, 31krtl Af7oa emalyet •I· 

1886 Ali Sami, 5'7 Jtarhan, 320 Halit, llh To mUhlmmat slnderndt bulundu- Barroe 11 (A.A.) - Ha·IU m11ba 
1065 Sıtkı, 5&8 Oamın, 7'1 Vahit, 391 fana beyan etmektedir. Notada Mad· rlnden: 
VeYMl, 1705 Zeki, 9'75 Omer, 50 Lttfı, rlt ve Banelona hUk6metlerfnla ha· Nuyonallatler, iki .... cephe o 
ZH Temel, 538 Necmettin, 559 Fahri. klkatte Sovyet aefirt Roeenberı ile lladrft n Gljoa ceplaelerlnt kar• 
1238 Burhan, 1440 Nfyuf, 928 Rlfat. SoY)'et konsolosu Avaaoenko tarafm- arru etmlflerdlr. Nu1oaallatler 
961Remsi,909 lemsettin, 9C'1 Cemalet- dan idare edilmekte oJdafa illn olan tlsaU harekeleri Orieclodur. Ma 
tin, 812 HIH)'ln, 1299 Zeki, 250 Mu- maktadır. Moskovanın ispanyada HO önUndekl nu7onallat kanetlerl, 
tala, 874 Melmet, W7 Şevket, l767 ajanı ftrdır ve oradaki ukerl hare- kilometre •enltllflnde bir eepb 
Rahmi, 253 Narl, Çonlata• lsmail, Ur- kltı MoskoT& idare etmektedir. Hali ilerlemekte w ba11 aokı.larda pa 
'•-btn ı..aıı, Koeaelladen liakk• hazıru Heba adındaki SoYJ•t r.e•lll tahta 31 kilOlletftyt yÜl8fDlrt ' .. ı 
Bltllatea Salt, Babk.ır4• .Ali, J(et. Ye Jableeo ismindeki Meksika ıremlsl. maktadırlar. 
den Sad•llalı, Seyhandaa e .. n, GU- Alicanteye SoY)',t Ruyadan aelme Blearlalln apti )'akındır. Mu 
mllthanıden AH, Dl-rbeklrden Sırrı, mühimmat ~ıkannaktadır. llh, h kO , _ ti metçller, Esearla lrn •• 
Seyhandan Sabri, Nlidedea llakk•, ROVYETLER FRANSA y A de kındilerlae bir yol a~mata ut 
Urfadall Orluaa, K-oeaellndta llkrU, MCRACAAT BTMIŞLER maktadırlar. Oriedo cephesinde n 
Ye Bu .... idla, Gtlml ....... a Niza· Parfs a (A.A.) - Beho de Parll yonallatler VOM noktasında hUkG 
metti::, YOll&ttaa O.er, Urtadan gazetfslne göre, SoY)'etler. Loadra ko çllerl bouıaılardır. Şimdi Gijona d 
Adil, Kltü,.Ua Kadri, T..ardalrn· mlıe.lnden 8oYJetlertn harp " tlea- ra ilerlemektedirler. 
daa M.elt, Vudaa AYlll, AfJoadan ret donanmalanaın Fransız nlann· -----------.-a 
Hu.,tn, Dlprbeld,rda Tapr, lzmlr· dan aerbestçe latffade etmelinl talep 
den Emin, Trabzondan W.11, Blyü" thnlflerdfr. Ba pzete, Fransa Hari
Mfllet Mecllal Pollalerfnden Tevfik, clye na11nnrn bu talebi kabule P.JU 
Burudan Şlnul, Seyhandan Saffet. balmamıı oldafuna ve Franm: • SoT· 
Jçeldea Zahit ve Ali, Teldrdafdan Lt yet mlaakmın timdiki ahval ft teralt 
mail, Balrkealrden Nallf, Mafladan dahflfnde bir rol oynaması icap etml
Necatl, Tıabsondaa Maa•mer, AJ· 1ecefl mltaleamaı aerdnlemlt 1>111811 
dından Fuat, Malatyadan Niyazi, Ay dutunu flAve etmektedir . 
dından Dtirrtl, Bahke8frden Ani, RI- PARIS TEKZiP EDiYOR 
zeden Faik, Sllrtten Şeni, Gtlmüşha· Parla 26 CA.A.) - iyi maltlaat aJ-
neden Yahya. makta olan mahafil, SoY)'et Rusyanır. 

Komi.serlik imtihanında kazanıp da Fransa limanlarından serbeat(e tJ.ti
mftnhal oJmadıfı 1«-in komiser nam- iade etmfk istemi,, oldutua •atr olan 
zetlltfne kalanların t.lmlerlnl J'Uln haberleri katf surette tebip etmekte· 
bildlreeett•. dlr. 

iki qeni tanin BtJKtJllE'I KtlVVBTLERlNIN 
, llUV APF AKIYBTLERI 

Ankara (Telefonla) - Kastamon: Kadrft. 28 (AA.) _ Httktmetin 
poıda ve telıraf bat mtidtiril Y akup bir tebtiğinde Asturya maden amele
s.,bn posta "fi telırat baş mödiir· aile Bask mlli8lerinin, Oviedo eti'a
IQine, llt'ral• ıtarlk laf mldQr(i im4&ki menllerbaf tahkim edere) 
Sıddık ıtlmrllk Te fahfarlar YeklletJ kendilerini kahraınanca müdafaa et
mlfıtU,llitat &a)ia edllaftlerdlr. mit ol4uldaa be)'aD olunaıütadır. ika 

7 ürk spor Kuıamıın 
temennisi lıabaı edila 

Ankara (Telefonla) - Ttlrll 
karumanun aoa kon•r•ade 
aporcaları bU7Uk partiye bajbh 
nı lıhard•n sonra karaman m 
phslyetinin partiye asa olarak P 
olan•uı te•tnnlslade balan• 
ve bu da parti de kaltal .etff lmittl· 
rendltimlze ıire Ankartt spore 
bayramın ikinci ıtfnU olan euma 
•U ba mUııuebetle bir tören yapa 
lar 'ft UI• mqUlllD.uf ttlldeft 
renle ~tenk koyaeak1arclrr. 

Sonra aporealar kafile halinde 
.. hlre gelerek parti Yillyet an~ 

ininde toplanacaklar, burada ~ 
man pal1fıe aza olarak kalnaJ 
il bll•rlleeektlr. 

A1111 sil• VaH Nenat tarı( 
bir saı Jllpleıt 4e nrilectMlr 



1 Balkanlarda ticari ve iktısadi - . . 
faaliyeti kolaylaştırmak ıçın 

una üzerinde ikinci bir 
köprü kuruluyor 

ğazlar kapandığı takdirde bu vasıta ile Akdenize 
ı.. eçlDek de mümkün olacakmış. Yunanistan ticaret 
.. Olunun Adriyahk sahillerine intikalinden korkuyor 

lliikrcı;ı birinciteşrin (Hususi) -t.. :.-, 
Uçük antant devletlerinin burada 

>'lııtrkları son toplantıda Romanya 
Yugoslavya arasında J'una ırmağı 
Ünde yapılacak ikinci bir köprü 

ı meselesi katiyet kesbetmiştir. 
1 

devlet arasında önce konuşulaıı 
kat birbirine zıt noktai nazarlar do
Ylsile çok uzun ve teferruatlı konuş
lara, münakaşalara zemin teşkil 

bttiş bulunan bu mesele en nihayet 
llıukaveleye raptedilmiş oluyor .. 

il llıukavelede Romanya namına Na. 
\"e münakalat vekili Yarnaroviç, 

llgoslavya namına Ba§Vekil Stoyadi
·~ ile münakalat nkili Spaho bu

""ınuşlar ve mukaveleleri imzalamış
tdır 

llu ;eni köprU Tuna ırmağı üzerin
~~ İkinci köprü olacaktır. Birinci köp

llükreşi, Dobrica ve Köstenceye 
Jlteden Çernavoda köprüsüdür. Ye
köprünün ise Kladova - Severin -

11fllo arasında kurulması kati olarak 
errür etmiştir. Burası, imparator 

tayanın vaktile Tuna üstünde yap-
11h tasavvur ettiği köprünün aşağı 

rı aynrsıdır. 

~ 'l'una ırmağının buradaki genişliğ! 
il ınetreden biraz fazladır. köprü

"" Yapılması için uzun boylu, 7Leknik 
t)1lklar da görülmemektedir. 
inşaat masrafı olarak tahmin edl-
3,000,000 ieyin yarısı Romanya di· 

1ı.~ >'arısı da Yugoslavys devletler· 
~tından tahsis edilmittir. Dörtse
)\ 'anra yani 1940 da köprü tamamerı 
~lllış ve işlemeie başlamış buluna· 
ı .. _-.r • 
~ta Tunanın her kış tuttuğu buz 
.. ~ ÇÖzüldükten sonra bu senenin ilk 
~rında behemehal b&flanacaktır 
) 
1 devıet, arazileri dahilindeki demir 

~l•rını bu yeni köprüye bağlamaf ı 
>,1'"'üt ediyorlar. Romanya demir 
~ ~rını köprüye ballamak çok baflf 
'~tir. Yalnız iki kilometre bir iltf
-., battı yapmakla bu taahhüt ikma ! 
&>

1

1
fa edebilir. Fakat Yugoslavva için 
e de~1d· l{ gı ır. 

blj ~dovayı Kuçeroya birleştirece!: 
Hıa>iilt bir hat yapılacak ve bu hat Ma· 
llt laııeak ve Birya Palankadan gelen 
0~lllirr0Jla.rına iltisak peyda etmiş 
~ '-ktır. Yugoslavya bu yeni hat ile 
\>~ erılk hususlarını göz önüne almış 
,,;ıaa göre hareket etmiştir. Binaen
)'~ bu yeni köprü iktl8adt ehemmi-
4-._ n başka askerlik noktai nazann
'~ da kıymeti büyük olan bir geçit 
C~~trr. Romanya ve Yugoslavy& 
\~leri bugün Küçük itillt n 
SJ il antantı muahedelerile blribirJ. 
~ iki cepheden müttefiktirler. 

irılUJ işinde de bu mtlnuebet 
~ 161 l11Undt tutmatlardır. 
il«. dt•fryollanndan bqka btr 

t llO•ra YaroelayYa Negotiye 
~ 11. da Senrini. Turno Ulah 

•ı blrlettirecek ikinci bir demir 
~P•atı taahhüt etmltlerclir. 811 
~ köpl'fl yapıldıktan sonra bq. 

Olan ticari f aallyet daha zi
~lall edllmfJ olacaktır. 
. S.. •n lktıaacU mabf eJlerf Tur

•rf11 • KladH·a kiprtldnln fn-
1'.. :btl18k ehemmiyet atfetmekte· 

~Uertnı söre bu yeni klprii 11" 
~. ~ •••lıketlerl arasındaki tica

r taaac11 mtinuebetler biiyijk bir 
• llla&bar olacaktır. Hem de 

~ dan Akdenlze geçmek herhan· 
:-'•Uı •fifktillta atrara bu 
le Y9 Sellnik yoUle Ece •• M
t9'1Dtk temla edllmlt balana-

~ ltaı:ra " ı.tı A...,poam 
:'leketlerfne blylk mlktard'l 

'ta.....ra~ eder. Bu ihracat ldn ye
S11aaı Ka.tenee limanıdır. Ke

•tutı kaıu,.w kereateJI de 

Galaı.ın Irmak limanından yükle~mek
tedir. Bunun için de başka bir ihra~ 
iskelesi uzu etmektedir. 

Yeni yapılacak köprü Uomanyanın 
bu arzuswıu yerine getirmiş olacaktır. 
Bundan başka burada yapılan hususi 
bir mukavelename ile Romanya Yu 
goslavyanın bütün petrol ihti: ·acını 

temin edecek ve yeni köprü bu '1ususa 
ta da büyük sühulet temin etmiş bu
lunacaktır . 

Yeni köprünün Yunanistan için de 
çok ehemmiyetli bir menfaat temin 
edeceği söylenmPktedir. Bilhassa Se 
Janik serbest limllnının köprü işlemeğe 
başladıktan sonra büyük inkişaflara 
uğrayacağı tahmin ediliyor. Yugos· 
favya münakalatının azalma.qı dolayı
sile '!ielAnlk .ı:ıf'rbest limanı son sene· 
lerde müşkül bir mevkide bulunuyor. 
Ve eğer bazı iktısadl mahf ellerin tah · 
min ettikleri gibi Romanyanın petrol 
ve kereste ihracatı yeni köprü dolayı
sile Selılnik limanından geçers-= pek 
tabii olarak büyük menfaatler temin 
edecektir 

Son posta ile aldığımız Atina gaze· 
telerlnden anlatıldıfına göre bu yen{ 
köprü meselesi Yunanlı komıularımrıt 
bir hayli meşgul etmektedir. Bazı ga
zeteler yeni köprünün Romanya ve 
Bulgaristan arasında Niğbolide yapıl
mamış olmasını Romanya ihracatının 
Selinik yolile yapılmacatına en bUyUk 
delil göstererek 9lmdlden aonra Ro
manya ihracat ve lthallt yolunun Ad
riyatik denizine intikal edeceğini VP. 

zaten Yugoslovyanın senelerdenberi 
bu makSidı e1ae etmek ıçın uınuJwiıi.h.
ta bulunduğunu yazıyorlar. 

KISA HABERLER 

t!nlverr.I~ profe-6rler1 tarafından dili • 
mlıe çe\•rUtcek olan eııerleriD llatesl kOl -
ttır bakanlrğı tarafından gönderllmi§Ur. 
P'.MTlerl terctlme edecek heyet yakmda ÇL 

lışmaıarmo. başhyacaktır. 

• Cerrahpqa b&ataııeainde yapılacak o 

lan yemekhaııe ile çamqırlık daireıdnln mtı 
nakuası cumurtyet bayrammdan sonraya 
bını.kıl mqıt rr. 

• Şark \"ll&yetıerimtzde ffddeW bir klf 
bqlamıotır. Kan ve Ardıhan taratıarmda 
ıc.v fırtmalen htıktım sürmektedir. 

• Şehrimizde bulunan tapu ve kadastro 
bqmülettl§i Halit Ziya Aydma gttmı,Ur. 

Umum nıU!tttiflilt :t.t&nbulda yapılan tapu 
alcll muhatızhklarmm btıtUn yurda te§Uli -
11 için buırlıklar yapmaktadır. 

• Fatih kaymak&mlıtı kendi mmtaka _ 
mıda bulunan t&rihl kıymeti balz uerleriD 
dalın! bir kontrolde bulundurulmaaı ve her. 
haııgt blr aebeple tahribata ıneydan veril _ 
memNI ı:ın tedbirler almaya bql&mJ§tır. 
Bir 1k1 ctıue kadar mtlzeler dtrektArltıttın • 
den celet'e)~ bir cetvele göre derhal faaliyete 
geçilecek Ur. 

• Yunan. ttaıyan ve BW.ar bAlık~ ge _ 
mOert llmeamımdall balık mObayauma de. 

vvrı etmektedirler. T&Uplerbl - ol•11ma 
ratmeıı tlyatıar düfktlndOI'. IJlmdlye kadar 
b&rlce Ud mHyon palamut •Ulbufm, 

• ~ ft)'&tlan bir mDutar dtlflnQftilr. 
Bu dGfOt bllbua& •1'GJ aymda lllhartda -
tm lılrdalılre &l'tmlf olmumdaD Dert pL 
meJrtedlr. 

Geçmiş Kurunlor J 
V AKIT 27 Teerinievvel 1921 

ANKARA FRANSADAN SONRA 
DIOER DEVLETLERLE DE ANLAŞ 

MA.K ISTlYOR 

Dift te1'rimıt.u geltm 1wlber~e g6-
N Afllotra Bayik JIUltlt JlecUaf Nrk
rnıu.. itacS/ıttt mfıt~ tfiğfJr ~ 
ıetı.erıa fk ~~~ve 
bK ~ ftlrllonm teabıt etM4f
tV. Btı .,,.., r_,.., bir tuRbaciatt bQ. 

dlrilnwnnekıe beraber ~ ..,,. 
file g6rlifltMktetJW. Btı ,_.,,.,.: 

l - Tirk • Yt&fttlft Jaarbitlde 1cat'i 
bitarafltk, ! - Nrlc ~ taflMI. 
mM ~ taaclai, j - KopUG14' 
ymaJGnta tatUU, .. - BUtıtaf t'4IR 8tfi. 
Zn BoğaMırdan YvtMM ae/GMM •• 
~ UlkJGfhnJma.n. 

3 - KURUN 27 !LKTEŞRIN 1936 

ölümünün on ikinci yıldönümü münasebetile 

Din blJlk mltelekklrlmlz 
Ziya Gökalp'ıa bayatı anıldı 

Ziya Gökalp'in ölümünün 12 inci 
yıldönümü münasebetile dün saat 17 
de Eminönü Halkevi salonunda büyük 
mütefekkirin hatırasını anmak ürere 
bir tören yapılmıştır. 

Törende üniversitemizin genç do
~ntlerinden Ziyaettin, Ziya Gökalpin 
hayat ve eserlerini anlatmış, doçent 
ve şair Sabri Esat da milli Türk terbiye 
sindeki büyük rolünU izah etmiştir. 

Sabri Esat Tanzimata kadar müs
bet bir bilgiden mahrum olarak sade
ce devlet ve din otoriteei altında ya
şıyan tefekkür hayatımıza Ziya Gök
alp'in millet ve cemiyet mefhumları 

etrafında yeni bir gençlik aşisi ver
diğini kaydetmiş ve bilhassa terbiye 
sahasında yaptığı hizmetleri anlat
mışt.Ir. Sabri Esat son söz olarak §Öy

le demiştir: 

• 

"- O, bu dünyaya çok rahat ola
rak veda etti. Çünkü gözlerinin son 
ferini bil yük milletimizin hayat verici 
güneıinden, Atatürk'ten almış bulu
nuyordu.,, 

Afrikada avlanmış Türk avcı 

larının güzel bir teşebbüs 

Sabri Esat ııair mütefekkirimizin ye 
ni hayat adlı kitabından ba.zı şiirler 

de okumuıtur. 

Dükkan ve 
magazalar 

öldürülmüş vahşi ha 
vanlar serqisi açılıqo 

1 Dünya havanlarının dirilerini bir arada gö~emed 
mize göre hiç değilse ölülerini gönn~A nasıp ota 

Perşembe günü 
mecburi olarak 
kapanacak 

ş Cumuriyet bayramı gilnündf Tak-( "•ltMr ı9ler• 
aimde, latanbuda fimdiye kadar p 

Cumııriyet bavrammd.a dükkan ve 
mata.zaıann açık bulunup l>ulunmıya
caklan hakkında bazı tereddütler ol
muştur. Bu hwmat.ald kanun& göre, 
resmi daireler yarın saat birde tatil 
edilecek ve cuma günü akpmma ka
dar kapalı buluncaklardır. 

Mağaza, dllkkln ve diğer husus! 
müe.sseseler yalnız perşembe güntı 
mecburl surette kapalı bulunacaklar
dır. Diğer günler kapamak ihtiyari
dir. 

Ucuz ekmek 
yiyebilecek miyiz? 

rtllmemif bir &ergi açılacaktır. 
Taksim bahçesinin kapalı kısmın

da açılacak olan bu sergide, memle
ketimizde vo Afrikanm muhtelif ~r
lerinde Tllrk avcılan tarafından av
lanmıg ve sonra içi samanla doldurul
mue va.h§t hayvanlar ve muhtelü cins 
kuşlar teşhir edilecektir. 

Yekiinu 600 kadar tutacak olan bu 
hayvanla.nn kolleksiyonu İsta.nbul av
cılar ve atıcılar bl.rliği tarafından vü
cuda getirilmiştir. 

Gayet az bir ücretle seyredilecek
tir. BilhaB8& mektep talebelerinin ta
bıt malfunatım genişletmek için pek 
faydalı olan bu aergiye çok rağbet e
dileceği umulmaktadır. 

En küçük kQşlardan arsl&nlara 
vanncaya kadar bu sergide görülebi
lecektir. 

Bizde hayvanat bahçesi olup da 
muhtelif dünya hayvanlarmm dirile
rlni bir arada göremdiğimire göre bu 
ölü hayvanların meraklı sergisini ter
tip edenleri tebrik etsek yeridir. 

Belediye ekmek buhranına mani 
olmak, ve halka ucuz ekmek yedirmek 
için lstanbulda Uç ekmek fabrikası 
tesisi etrafında tetkikat yaptırıyordu. 
Bu tetkikat bitmiı, iktisat mtldtlrlü
ğil tarafından bir rapor hazırlanmış
tır. Bu rapor Şehir meclisinin önil
mümeki devre toplantısında görU§il
lecektir. 

TAKSİM OTOBÜSLERiNiN DU -
RAK YERi DECIŞnRllDI 

Boiuiçine lfliyen otobUıler Tak • 
aimde Abideye yakın bir yerde duruyor 

ŞARK Şll\tENDlfıRLERJ MU • du. Belediye buıılann Sürp Agopta daf 
RAHHASLARI GELDiLER cıhk ktUbUnUn yanındaki sokakta dur -
Şark fimendiferleri murahhallan malannı mUnalip görmliftUr. Ancak 

dün Ankaradan gehrimiıe celmiflerdir. bir otobüı Tak11mde duncak, yolcu a • 

UMAN UMUM MODORO CEI Dl -bp--lcalktı--k-t1_n_.o_n_ra_dı_·ı_eri_ce_ıec_ektir_· ._ 
Ankarada bulunan Uman umum mü

dürü Rauft Manyas dün ıehrimize ıel
miftir. 

SIHHAT MEMURLARININ iZNi 
Belediyeye baih lllıbat memurlan -

nm isin alınırken belediye reialfllnden 
batka sıhhat mGdOrllnden de izin al -
maaı allkadarlara teblll edilmittir. 

TiCARET HEYETiMiZ ROMA-
Y A Gl1TI 

TOrk - ftalyan ticaret anlatmUI -
nm müzakereli için Romaya gidecek 
olan Burhan Zfhnt heyeti dün ıehrimi
se ıelmifler •e alqam O.dl ttaı,aya 
hareket etmltlerdir. 

YENi TA YY ARELERIMIZIN AD 
KONMA TÖRENi 

Bu yıl teh1rlmlz namına alman do • 
kuz yeni tayyareye ad konma tBreni 15 
ikinci tqrlndc Y qilk6yde yapılacak • 
trr. 

- lld bM1 ffY11tt1G ""' PoltoJıl Yüz 
elM fran1c wriria Ar1cıtldaflcn göa-
terip giZmM ~ ~ .•.. 

MEKTEPLERDE OKUTU 
YAN KlT APLARI SAT AN 

T APÇILAR CEZA Gö 
CEKLER 

Kültür Bakanlığı tarafından te 
tap kanunu üzerine, müsabaka ile 
bul edilen kitaplardan bagka bazı 
ve kütüphane ıahiplerinin evvele 
aılan ve bakanlık tarafından fihri 
re konmıyan eski kitaplan da tal 
satmak teıebbüsünde bulundu 
latılmıgtır. Bakanlık kitap liateıin 
lan hareket edenler hakkında k 
takibat yapacaktır. 

T ABIAT BiLGiSi KIT ABI 1 
MÜSABAKA 

tık okulların 4 üncü ve 5 inci 
lannda okunmak üzere bir tabiat b 
kitabı yazdıracak olan bakanlık 

için müsabaka imtihanı açmaya 
vermiştir. 

İmtihana igtirak edecek olanla 
taplannı mart bagına kadar baka 
göndermeleri lbımdır. 

KÜLTÜR DiREKTÖRÜ BUG 
BEKLENiYOR 

istanbulun kültür itleri etr 
bakanlığa bahat vermek O.ere A 
raya ıidcn kWt\lr direktörll Bay 
fik Kut bugün ıehrimbe d8necelri 

NAKİL KADROLARI GEUJ 
tık okullann ikinci ilk ıedrilat 1 

kil kadrolan bakanlık tarafından tal 

edilerek Ankaraclan tehrimize ıhd• 
mittir. 

ÇEKMECE YATI OKLU BA 
RAMDA AÇILACAK 

Büyilkçckmecede yapılan kay . 
ilk okulu 29 tqrinievvel Cumurj 
bayramında t8renle açılacaktır. 

Berat ~ecesi 
/atanbul Mliltllllllfimkn: 

Teşrinievvelln 31 inci cumarteel ; 
nü Şabanın on dördüne mliaadif 
makla akşamı (Pazar geresi) Le3 
berat olduğu ilan olunur. 

Mes'ut bir niıanlanrnı 
Puar günü Şifli halkevinde ark 

dqmua iamet Ulukutua oflu Kem 
Ulukut ile Bay Danifin km Ba,... J 
cin'ln nlpnJanım t8reni ,......, 
W tarafa da ll&detler dJleris, 
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1 işaretler 1 
Aşk ve büyük 

adamlar 

Bir hava yarışı daha 1Gezintiler1 

Çalışan bir 
Halk evi 

._ ... -•-•uuwwwau ........... aaeea•••• .. •--• .. •••m•••• .................................... -.......................... . 
Zaman zaman büyük adamların 

Qfklanndan, ıevda maceraların· 

'Jan balı.ederler. Kendilerini ta· 
1avvuli bir CJ§kla bir gayeye vak· 
leden büyük adamların ferdi tı§k 
maceraları gerçekten dikkate iayik 
bir hadiıedir. 

Dünyanın en uzun hava yarışına 
önümüzdekiPazargünü başlanıyor 

Koç gündür gazetelerde pehlr 
livan ilanları okuyorum. Altında 

Eminönü Halkevinin adı var. Gü
reıçileri o çağırıyor. ilk bakqta 
birdenbire kavranmayan bu ıatır 
lar, dikkat edilirse, daha gen:ı bir 
mana ile büyüdüğü görülür. 

............................................ --............................................................................................................................ . 
Paris'ten kalkacak dokuz tayyareci 23,000 

kilometrelik bir yol üzerinde uçacaklar 
Büyük insanların a§kları, hayatı 

ıadece kendi rahatları r.aviyeıinden 
ıeyreden inıanlarınkine pek beır 
zemez. Büyük ferdiyetini ikind 
planda bırakan ihtirasların dili 
halini alan inıanlar için aık zaman 
zaman Napolyonun yaptığı bir ta· 
ri/ §eklinde kuvvetli bir cümle ha· 
lini alabilir. :'Sevilen bir taraf, 
dünya bir taraf,, diyen büyük mulr 
teriı ve ona benzerini inıanlarda 

ıetJda macerasının bütün kıymetle
rin, bütün nimetlerin üıtünde yer 
tuttuğunu görüyoruz. 

Hatta bunun dünyanın büyü(~ 

lezatlarından biri olduğunu söyle 
rnek için de çok fazla ferasete ih· 
"tiyaç yoktur. 

Hayatını büyük davalara ner.r

etmif in•anlarda ferdi hayatın ne
fesi halini alan sevdalanmak, CJ§k 
maceraları geçirmek arzuıu haya· 
ftn her zamanında hüküm ~üren. 
1'ir ıey değildir. 

Amerika - Avrupa yarışı başlama
dan evvel Fransızlar dünyanın en u
zun hava yarışını tertip ettiler. Pa
zar günü Paristen kalkan dokuz tay
yareci, yani üç tayyare 23.000 kilo
metrelik bir yolda yarışa çıkacak. Pa
ris, Marsilya, Napoli, Atina, Berut, 
Şam. Bağdat, Basra, Aboşir, Allaha
bat, Kalküta, Akyap, Rangon, ü1..crin
den Saygona gidecekler. 

Bundan evvel, ayni istikamette 
yapılan en büyük müsabaka Londra -
A vusturalya yarışı idi. Bu yol 19.000 
kilometre idi. Londradan A vustural
yaya giden Mis Batten de 20.500 ki
lometre uçmuştu. 

Tayyareci 
karı koca 
ayrılıyorlar 

''Fakat belki biribirmizle 
daha iyi arkadaş 
olacaaız,, 

Günün en tanınmıe tayyarecileri 
Amy Mollison ile kocası Jim Mollison 

Kendilerini büy;ik davalara dur. Bu iki tayyarecinin birbirlerile 
nasıl tanıştıklarını, nasıl evlendikle
rini, mesleklerinde birbirlerile nasıl 

yarış ettiklerini, ikisinin de ayrı ayrı 
kazandıkları muvaffakiyetleri, yap
tıkları seferleri gene bu sütunlarda an 
!atmıştık. 

llez:retmİf olan inıanlar kendileri 
ile davaları tJe davalarını tahah
ltuk ettirmek iıtedikleri hayat aril· 

Sında irtibatı kaybettiklerini gö· 
~nce daha doğTu11U büyük bir küt· 
,l1~Ki.Jprükliyenlerin otoritele;i her 
hang; bir aebeple z:aala uğravınca 
""1 büyük davaların yerini aile ve 
wıık maceraları alıyor. 

Bir iki gUn evvel de kadın ta.yya
recinin, mayısta yapılacak olan Ame
rilfa - Avrupa yarışma, evvelce yazıl
dığı gibi kocasile beraber değil, tek 
başına gideceğini haber vermiştik. Da 
ha sonra da A.my'nin Londrada uğra
dığı bir kazayı anlattık. 

Şimdi Avrupa gazetelerinin bir.e 
öğrettiğine göre kadın tayyareci ko
casından ayrılmak üz.eredir. Amy Mol 
lison bunu kendisi bakın nasıl anla
tıyor: 

''Kankoca hayatı üzerine çıkarı

~ire artm<Uı her ıoğuyan ve sukut lan dedikodulardan nefret ederim. 0-
ile neticelenen bir idealin derhal · nun için, ayrılmamızı ben kendim an
'lerJi zevk ve Qfk maceralarına latma~. i~ti~orun:: Bizi a.yıran şey 
~e "ld""'" .• el d l°ld• meslegıınızdır. Bır tayyarecı kadın ev 

Dantonun tı§k macera•ı ıiyaıi 

'iktidarı kaybettikten ıonra baıla
ltiııtı. Buna benzer miıaller çoktur. 
llUyük harpler de mağlup olan 
lttemleketlerde harpten ıonra Qfk 
İtıaceralarının ve etütlerin birden· 

vn ıgıne en guz e ı ır • kadını olamaz. Hele kocası da tayya-
Sadrl Ertem reci olursa bu hayat çekilmez bir hal 

alıyor. 

Otomobille Avrupa yoıunda 

Tana Kraliçesi 
~acar 
eden 

çalgılı lokantalarında hizmet 
Macar 
etmeden 

kızları insanı sarhoş 
bırakmıvorlar 

~ ıymet biçHmez bir güzelliğe 
" malik olan ve Avrupa edebi
llee yatının Tuna kraliçesi Buda.
il:) tede gezilecek tabii ve güzel yerler 
lı k~ çoktur ki, insan bunlardan 

11.ltglSini intihap edeceğinde tereddüt 
~-Mesela: Tuna üzerinde işliyen 
~ seyrisef ain idaresinin biribirin
~ g\lzcl lüküs vapurlarile bir tenez.. 
'Yapmak kadar açan bir genzinti 
'bu .\'Vur edilemez. Eğer bir gününüzü 
~ lŞe. tahsis ederseniz (Nagymaroş) 
tav ~\rısegrat) harabelerine gitmeği 
~:Ye ederim. Burası heybetli .or
~ ardır. İşin en enteresan tarafı 
~I 0tınanıarda sürülerle yabani man
\re ara tesadüf edersiniz. Çok nadide 
ti.~~esilleri tamamen inkiraz bulmuş 
~tıden olmaları hasebile hükfımet 
lt~rn Indan itina ile beslenmektedirler. 
l't- . korkunç hem de latif manzara-
1'a~iirtde geçireceğiniz bir ilsi saati 

llıt7.da unutaı:na.zsmı.z. Hele oto-

., 
mobilinizle yirmi beş dakikalık mesa
fede ve denizden 529 metre yüksek
likteki bir tepede bulunan ve (Yancş
hegy) tesmiye olunan mesireye gider
seniz yüzlerce çiftin kolkola, güle oy
ruya, cıvıldaşa, cıvıldaşa gezdiklerini, 
eğlendiklerini görürsünüz. Zaten bil
miyorum nasıl oldu ben de farkında 
olmadan bu çiftlerin arasına karış

mışım. O kadar eğlenmişlz ki içtiğim 
şarabın bile ölçüsünü şaşırmışım. An
cak elektriklerin yandığını gorunce 
kendime geldim. Etrafıma baktım. 
Gözümün önünde Tuna ve etrafında 

dizilmiş bir sürü kandiller! ... 
Bir günümüzü de şehirden bir saatlik 

mesafede (Gödöllö) de :Macar naibi 
hükumeti amiral Horninin yazlık ika
metgahı olan ve etrafı geniş parklar
la çevrili Macar krallarının sayfiyesi 
ni gezmcğc tahsis ettik. Burası görül
meğe değer ve hakikaten güzel mesi
re yeri ... 

Kooasından ayrılm1ya karar veren 
Amy Mollison 

Kardinal Pacelli 
Amerika ya 
niçin gitti? 

Papadan sonra katoliklerin en bü
yük ruhani reisleri olan Kardinal Pe
çelli'nin Aınerikaya gitmesi Fransa 
gazetelerini işgal eden bir hadise ol
muştur. 

Çünkü şimdiye kadar hiç bir vati
kan ruhani reisinin Amerikaya gitti
ği görülmemiştir. 

Paris - Soir gazetesine göre Kar
dinalin Amerika seyahati Amerikayı 
vatikan kilisesile tekrar temasa g~ 
tirmektir. Çünkü, İtalyanların Roma
ya girdikleri tarih olan 1870 denberi 
Amerika vatikanla münasebeti kes
miştir. 

Bundarl başka, gene ayni gu.eteye 
göre vatikan Amerikadan para temin 

fffllkevinin pehlivanlarla uğrar 
maaı onları çağırıp toplam<Uı, artr 
larındaki dereceleri ortaya koytr 
cak güreıler hazırlaması, değersiz 
bir kazanç iıi değildir. Ôyle olıtı 
idi, ıon bahar gibi bir yağmur meo 
ıiminde bu iıe girifmezdi. 

Haytr, HalketJleri, bir yandan 
memlektin kültürünü yaymağa, 

adet ve inanıtlarını toplamaia, 
gençliği bileyecek koni eranılara 
kürsüler hazırlamak ve o kürıiilr 
re değerli hatipler bulmağa ufra
ıırken, bir yandan da dağınık gör 
düğü varlıkları çerçevelemek gar 
retini güdüyor. 

Birbirimizden ayrılmakla beraber etmeğe çalı§acaktır. ÇünkU vatikan 
gene dost ve arkadaş kalacağız. Belki kilisesi katolik milletlerin verdiği tah-

daha iyi bir arkadaş olacağız. Çünkü .. s.i•sa•t-la_y_aş_ı_y_o_r ... ---..----.. 

Netekim, bu ıütuncla büyüjı 

''Gök Alp Ziya,, için bir likir gr 
ceıi tertip edildiğini okurken, bar 
ka bir ıütunda yine or<Uının pelr 
livan/ara uzanan elini göriiyona. 

Amatör olmayan gürqçilerimi
z:in pek dağınık bir halde bulun
duklarını hep biliriz. Canı iıtiyen, 
kendini btı§ pehlivan yaparalr, 
diyar diyar clolO§ıyor. Danqıklı dö
vüılere girifiyor. Mayoıana ay yıl
dız: iıletiyor. 

aramızdaki geçimsizliği doğuran aile 
bağı ortadan kalkmış bulunacak.,, 

1 aş ocaklarında büyük 
bir kaza 

Fransadaki taş ocaklarından birin
de geçen gün büyük bir infilak olmuş 
ve 3 ocak birden havaya uçmuştur. Ö
lenlerin sayısı 20 kişidir. 500 metre 
genişliğinde bir yf!r, adeta büyük 
bir zelzele lle yanımı~ ve aerin uçu
rumlar açılmıştır. 

Yapılan tahkikata göre infilak, m&.
yi ha\·a dolu tüplerin patlamasından 
ileri gelmiştir. 

Deli cani yandı 
Fransada bir delinin 7 kişi öldüre-

• SALI Çaqamba 
Takvım 27 B. Teş. ~s B. Teş. 
======ılO Şaban 1 I Şaban 

GUn doğufo 
GQn babfl 
Sabah namazı 
ogıe namazı 

Odndt namazı 
Alqam namazı 
Ya t8J namazı 

lmaak 
Yılm geçen g1lnlen 
Yılm kalan gUntcn 

624 6 25 
17,14 17,12 
5,31 5 32 

11 58 f I 58 
r 4,5.i ı 4,52 
17,14 17.12 
18 47 1846 
4,4ı; 446 
~Ot 302 

64 63 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqa~rosu 

Tepebaşı 

dram kısmı 
. 

rek dağa kaçtığını yazmıştık. Elinde Bu ak,am 
iki tabanca ile dolaşan bu deli o ci- saat 20,30 da 
vardaki köyler için bir tehlike olmu~ 
tu. Günlerce dağlarda aradılar. Niha- Bir Kadının 

111111111111111 

111...111 

Bir gün balnyormnuz:, Amerika
nın bilmem nereıinden gelen bir 
telgraf, Türkiye ıampiyonunına 
yenildiğini haber veriyor. Bu ıanr 
piyon kimdir? Hangi pehlivanları, 
nerede yenerek tek kalmıtlır? Ne 
bilen var, ne görn! Büyük Yuml
lann, Kı.ırtderelilerin Avrupaya ve 
yeni dünyaya yaptığı parlak ıöhrr 
ti bir altın madeni gibi iıleten itlr 
tene. Eğer gerçekten bükülmez bi
lekli olaalar, adımıza yeni ıerJler 
katıalar yine ne iıe. Bu ka11f11Jılı 
pek o kadar gücümüze gitmez:. Ftr 
kat bunların bir takımı, minder dr 
nüen er meydanına takma palaliı· 
yıklar, gülünç tavırlar oe lıareket-

111111111 yet boş bir çiftliğe saklanmış olduğu- Hayatı 
nu keşfettiler. 

Delinin yanına yaklaşmak içerde kat, dışarı çıkan olmadı. Çiftilik ya
iken tehlikeli idi. Onun için, dışan nıp kül olduktan sonra deli kömür 
çıksın diye, ç'ftliğe ateş verdiler. J:'a- halinde bulundu ... 

S. Gezgin 
(Luti en sayıl ayı ;ecirinis1 

. lki saatlik bir gezinti arzu ederse-! 
mz Mac:ır Primat prenslerinin mes
kenleri bulunan (Esztergom) a gide
bilirsiniz. Burada tabia'tin güzelliğin
den ziyade paha biçilmiyecek kadar 
kıymetli büyük kiliseyi görürsünüz. 

BALATOU GÖLÜ 
Merkezi A vrupamn en büyük gö

lü olan Balatoun'unda z.iyaretini ihmal 
etmedik. Seksen kilometre uzunluğu 
olan bu gölün etraf mda her biri bir 
stil nümunesi olacak latif köşkler 
ve deniz hamamları var. Burada bi
zim Sapanca gölünü hatırladım. Tabi
atin bize bahşetuği o güzelliği, o do
yum olmaz manzarayı düşündüm, 

gölün kenarına yapılacak villalar, 
gazinolar, oyun yerleri, spor sahaları 
memleketimize gelecek sey~·ahları tat 
min edecek yegane varlık olur. Bu 
varlıklar ne kadar zengin olursa gele
cek seyyahlann miktarı da o nisbette 
fazla olur. 

Paha biçilmez memleketimizin bu 
güzellikleri arasında Yalovayı, Flor
yayı, Çamlıcayı, Adaları ve Boğaziçini 
düşündüm. Biraz himmet, biraz gay
ret sarf edilirse her sene muhtelif men\ 
leketlere akın eden seyyahların mü
him bir miktarını memleketimize cez.. 
bedebiliriz. İçinde yaşadığımız memle
l•"'irr: ""ı kıvmetini b 'lmiyoruz. Bi
zim tabii güzelliklerimize mukabil 
onlann .sun'i güzellikleri var. Fa·Ka. 
bir Avrupalı tab!at arıyor. Orijinalite 
arıyor. 

Rehperim artık vaktin geldiğini 

ihtar etmeseydi ben bu tatlı hulyala-\ rasına ve havasına diyecek yok. Ge-
ra dalarak sabahı bulacaktım. niş bir bahçe içinde bütün Peşteye hl 

MARGRİT ADASI kim olan bu sanatoryom bir ki§i için 
Tuna üzerindeki köprüye sanki da- günde beş liradan yedi liraya ka.dar-

yanmı§ gibi duran Margrit adasına ben dır. Fazla kalacaklara tenzilat d& ya,. 
de Peştenin kraliçesi diyeceğim. Bu- pıyorlarmış. 
dayı Peşteye bağlıyan köprüden ge- GELLERT HAMA.MI 
çiniz. Yayalardan para alınmaz. Fa- Peşte belediyesinin en çok iftihar 
kat otomobilli seyyahlardan cUz'i edeceği bir varlık varsa o da. (Gelleıt); 
miktar duhuliye alınır. İçerisinde te- hamam ve otelidir. İki yüz elli daire
nis klübü, yüzme pisinleri, büyük ga- yi havi olan bu otelde geçen seyaha
zinoları, otelleri, barları, çocuk balı- timde kalmıııtım. Bu defa yalnız ban
çeleri, parkları bulunan Margrit ada- yosundan istifade ettim. Otelin için
sı Peştenin kraliçesi denecek kadar de biri sıcak biri ılık olmak üzere ild 
güzeldir. Peştede bulunduğumuz on havuzu var. A)Tıca bir de bahçede ge
on iki günün hemen dört beş gününü niş bir havuz bulunuyor. Elektrikle 
burada geçirdik. Bilhassa (Çardaş) dalgalanır, ortalığa köpükler saçar. 
namında Macar çalgılı lokantasındaki Her iki tarafında Roma tarzı mimari
milli kıyafetlerile hizmet eden M-ıcar sinde uzun sütunları ve onların ara.
kızları insana durmadan şr.rap sunu- sında envai çiçekler var. Müstatil bi
yorlar. Herkes ncş'eli ve herkes zevk çiminde dibi görünen bu billur ha
içinde... vuzda yüzüp de yorulanlar işte bu çi-

Peşte belediyesi Margrit adasına çekli sütunların arasında koltukla.
giden köprüyü genişletiyor. Hakika- ra. şezlonglara serilerek istirahat edi
tcn bütün vesaiti nakliye ile beraber yarlar. Bülbül yuvasına benziyen sar
yayalara bu köprü küçük geliyor. Fa- maşıklar arasında kaybolan çiftler 
aliyetle çalışıldığına bakılırsa ge!ecek dalgayı beklerler. Vücude tabii ma
seneye bitecek gibi. Margrit adasın- saj olan dalga ile dövüşe dövüşe saatler 
dan sonra (Şvabhcgy) gelir. Buraya ce bu zevk ve eğlence kaynağından çık 
(Gellert) hamamının yanındaki yol- mak istemezler. Banyodan çıkanlara& 
dan gidilir. Çok yüksek bir tepedir. güzel yemekler hazırlanmıstır. :Mem
Çalgılı gazinoları, lokantaları ve otel- leketin en güzel muziği konser verir. 
leri bizim Büyükadaya benziyor. İştaha ile yemeğinizi yer, mUziği din-

Adanın denizi var, buranın da ova- ler, biraz da dansedersiniz. Bu suret
sı ... Otomobili olmıyanlar dişli tram- le bir gününüzü de (Gellert) hama~ 
vayla çıkıyorlar. Bilhassa buradaki mmda geçirirsiniz. 
büyük pisinli sanatocyomun manıa- Celcil ERGON 
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loLKEMiZDEI 

Karısına kızmış! 

lstanbul Tram
vay Şirketi 1 Şark Ekspresindeki ı 

5 

1 CiNAYET a u o UN Çocuğunu Öldürmek 
21 lkinci kanun 1911 tarihli şartna
menin 14 üncü maddesine göre . • ............................................ -.. 26 -·--· .. ·-·-·-·-·-- ·----·· ::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::- - ::::::::::::::=:::::::::-.:z::::::::::::=: . ... . ........ ..... ... ... .. ... ................ .. .. ············-·-·-··· ··---···--·-···-·-. ÖÖLE NEŞRİYATI: istemış ! 1936 yılının 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana kadar pazardan b~ka gün· 
lerde gidiş - geliş kış programı 

YAZAN: 

Agatha Christie 

Saat 12,30 plAkla Ttlrk muskiııi. 12,150 
Havadis. 13,05 PJAkla ha.fil müzik. 13,2:> - Konyada polise yapdan bir ihbar 
u,oo muhteııt plA.k neşriyatı. üzerine Pınari mahallesinde oturan 

lngilizceden çeviren: 
V. G .. 

Ben insanların yüzünden nasıl bir 
anlarım. iyi bir iş 

AKŞAM NEŞRİYATI: Mehmet isimli birinin evinde araşbr-
Saat 18,30 çe.y sa.ati, dans musikisi. 19,SO ma yapılmış ve rutubetlit havasız biı 

Monolog, HA.zım te.rafmdan, 20,00 Vedia Rı 
za ve arkadaştan tarafından Türk muaikisl mahzende bir buçuk yaşlarında bi!" 

No. 
ŞiŞLi ŞEBEKESi 

Yollar · tık Son 
kalkış kalkış 

6.15 23,40 
6.35 24.00 adam olduklarını ve halk şarkıları. 20,30 Ti.Irk musiki heyeti. çocuk bulunmuştur. 

21,00 PJA.kla. sololar. 21,30 orkestra. lddia şu şekildedir: 
10 Şişli - Tünel 

Tilnel - Şişli 

adamı için de zannedersem ı - Veber: (Peter Schmoll) uvertUr. Konyamn Pınari mahallesinde otu. ıı Şişli _ Beyazit 
2 - Vollstedt: ·(Şen kardeşler valsi). th h' vl M l ran ra ım og u e ımedin epey za . Beyazit - Şişli 
8 - Racbmantnov: (Eleji). 

lazım 7.15 23.00 
7.55 23.45 

olan tek şey budur .• ' - Rublnstein: (Feraınors) operasından mandanberi karısile arası açıktır. Bu _1_2_H_a_r-bı-·y_e ___ F_a-ti_h ______ _ 

Bayader dans. açıklık son zamanlarda had bir şekil Fatih _ Harbiye 
7.00 24.15 
6.15 23.30 

- Ne diyorsunuz! Hiç aklıma gel
medi, benzetmedim de. Esasen o hadise 
olduğu zaman ben Amerikanın garbin
de bulunuyordum. Resmini görmüştüm. 
ama, gazete resimlerinin bir insana ne 
dereceye kadar benzediğini bilirsiniz. 
insan kendisini bile tanıyamaz hazan. 

Biraz durduktan sonra ilave etti: 
- Bu İtalyan baydudunun herhalde 

birçok düşmanr vardı. 
- Armstrong hadisesile alakalı zan

nedilerek sorgudan geçirilenler arasın
da kısa boylu, esmer ve kadın sesli bir 
adam var mıydı acaba, hatrrltyor musu
nuz hiç? 

Hardman biraz düşündü, sonra: 
- Hayır, hatırlamıyorum, dedi. 
- Armstrong ailesinden? 
- O aileden kim varsa hepsi öldü. 
- Evet, öyle. Çocuğun dadısı bile 

bir kcuaya kurban gitti. 
- Bu kadın ecnebi idi, değil mi? 
- Evet. 
- Fakat yalnız Armsarong mesele-

sini göz önünde bulundurmayalım. Ka
setti, ondan önce, daha birçok çocuk 
kaçırmıştı. 

Evet ama, Armstrong meselesi ile dün 
geceki cinayeti birleştirmemize başka 
sebepler var. 

Hardman gözlerini açarak bir şey so
rar gibi, baktı. Puaro cevap vermedi. 
Hardman yine biraz düşündükten son
ra: 

- Armstrong meseleısinde öyle kısa 
boylu, esmer bir adam bulunduğu aklı
ma gelmiyor. 

- Pekala. Biraz evvel anlattık1annıza 
devam edin. 

- Söyliyeceğim ba§ka bir §ey kalına
dı. Gündüzleri uyuyordum, geceleri otu
ruyordum. ilk gece dikkate çarpacak bir 
ıey olmaclr. Dün gece de, bir şey .olma
dığını zannediyordum. Kapıyı aralık bı
rakmıştım ve koridordan gelip geçene 
bakıyordum. Kimse geçmedi. 

- Emin misiniz? 
- Tamamile eminim. Ne dış kapıdan 

ne A tina vagonundan kimse girmedi. 

- Oturduğunuz yerden kondüktörü 
de görebiliyor muydunuz? 

- Göremiyordum. 

- Tren Vinkoviçde de durduğu za-
man yerinden kalktı mı 1 

- Evvela bir iki zil çalmıştı, gitti 
onlara baktı. Sonra önümden geçti, A
tina vagonuna gitti. Orada on bet da
kika kadar kaldr. Sonra bir zil daha çal
dr: Kondüktör koşa koşa geldi. Ne var 
diye ben de koridora çıktım baktım. 
Amerikalı kadının sesini işittim. Hızlı 

hızlı bir şeyler söyliyordu ama anlama
dnn. Kondüktör oradan geldikten son
ra başka bir kompartımana gitti ve bir 
fişe maden suyu kötürdü. Sonra geldi 
köşesine oturdu. Biraz geçti, kalktı git
ti, birisinin yatağını yapmağa gitmiıı 
olacak. Oradan geldikten sonra sabahın 
--1 ... UWWWWii_,....,_A.._.•ı•p••e...._..,.._ 

lerle çıkıyorlarmıf. Kimi •arık •a· 
rıyor, kimi güreşten önce namaz 
kılıyor, mcukaralık ediyormu1• 

Bu kepazeliği aeyreden binlerce 
yabancının hakkımızda nele1· du
yacağı söy!enmeğe değmez, 11anı
rım. 

Halkevinin bu işi ele almaaı iyi 
oldu. Zaten çıkardığı mecmualar, 
verdfrdiği konferanslar, temsiller 
kütüphanesinde barındırdığı genç 
kalabalıklar, çahları altında }'arat
hğı •ıcak gönül havası ile bu aev
gili ;yu1ıa siieler.mi!jt;. Yeni emek· 
leri, y'7Tın yeni sevgilerle karfıb
nac..'1ktır. 

S. Qez;ıin 

saat beşine kadar yerinden kalkmadı ıs - Grieg: (Bahar). almış ve kadın evini terketmiştir. 
6 P Ux (Tul altın ... -> A 12 Harbı"ye - Aksaray 7.20 2:l.ı:.~ zannediyorum. - e : amur ._ · Bundan muğber olan Mehmet de bir "" 
7 - Lehar: (Paganini) operetinden par - Aksaray Harbı"ye 6 3:::: 23 10 

- Uyuklamadı mı acaba? buçuk yaşındaki oğlunu öldürmek kas- - · " · çalar. 
- Bilmiyorum. s _ sıeszlnskl: (Viya.na, Eybenım rllya _ tile mahzene atmıştır. Polis suduvıı 15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 
Hardman polis hafiyesi cüzdanım ıarrmm şehri). yakalamıştır. Tahkikata devam edil- Sirkeci - Taksim 7.50 19.25 

masanın üzerinde bırakmı§tI. Puaro onu Saat 22,30 Ajans ve borsa havadisleri. mektedir. _l_G_M_a_ç_k_a ____ Be_y_a_z-it---6-.2-5--2:-3-.Z-0 

aldı. Hardmanın oradaki hüviyetini ka- 23•00 Son. B •t M ı 710 24 05 
y AR 1 N Bı·r çocuk kı·rec eyazı - aç ca • . 

ğıda geçirdi ve 
_ Lutfen imzalar mısınız? dedi. öGLr; NEŞRiYATI: k d .. Jd.. A 16 Şişli (depo) Emin- 6.15 7.00 
Hardman imzalarken sordu: Saat 12,30 plA.kla. Ti.Irk musikisi. 12,50 uyusun Q 0 U önü 

Havadlıı. H ,05 PIA.kla hafif müzik. 13,25- Bandırmada mütekait Azmi Fkin· Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
- Trende sizin asıl hüviyetinizi bilen 1' Muhtelif plA.k neşriyatı. 

Y
ok, deg"il mi? cinin 4 yaşlarındaki oğlu Aziz hir ki- ____ M_a_ç_k_a_-_E_m_i_n_ön_u_· ____ _ 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
- Hayır, kimse bilmiyor. Yalnız. saat 18•30 çay saatl, dans musikisi. 19, reç kuyusuna düşerek ölmüştür, Va- 17 Şişli - Sirkeci 

7.20 19.30 

19.30 

Mak Kuin belki tanır diye korkuyorum. 30 oMnolog, Halide tara.fmdan. 20,00 MU _ ka şöyle olmuştur · Sirkeci - Şişli 
Çünkü onu Nevyorkta, babasının yanın- zeyyen ve arkadaşları tara.fmdan Ti.Irk mu. Azmi bir ev yaptırmaktadır. Bir A 17 Mecidiyeköy_ E
da ara sıra görürdüm. Fakat, zannet- etkisi ve llll'k garkıları. 20,30 MUnlr Nuret. gün önce çocuk kendi başına bahçeye minônil 

tin ve Rrk:ı.daşlan tarafından Ti.Irk mu.siktsl 
mem o kadar polis hafiyesi arasında i::ıa- ve halk gark.Iları. 21,00 Solo plA.klar. 21,30 çıkmış ve yapılmakta olan evin yanın- Eminönü _ Meci-

7.00 
7.30 

6.45 

7.20 

23,05 

18.30 

19.00 
na dikkat etmiş olsun. orkestra. daki kireç kuyusuna yaklaşmıştır. diyeköy 

Hardman ayağa kalktı. Puaroya: ı '- Ros.sini (Sevil berberi) operasının Etrafta kimse olmadığı için bu yak-----------------
U 19 Kurtuluş - Beyazit 6.15 23.10 

- Tanıştığımrz için memnun oldum. uvert rl\. laşmasına mani olunamamıştır. Bı:yazit _ Kurtuluş 
dedi. • 2 - Strawıs (Limon çiçekleri memleketi) Aziz bir ara müvazenesini kaybede· ----------------

7,00 23.!15 

Puaro ona cıgara uzattı. Sonra: vals. rek sönmek üzere kuyuya boşaltıl"n A 19 Şişli (depo) Emin-
8 - Rlmsld Korsakof! (GUneşe hitap). 0 

- Belki pipo içersiniz. diye ilhe et- 4 - Jarııcfelt (PrelUt). kirecin içine düşmüş ve ölmüştür. önü 

6.05 7.05 

ti. 5 - ması.ınof! ·<Mevsimler balesinden kar) Duyulan haber ilçede derin b!r acı Eminönü - Kortu-
- Hayır, cıgara içerim, mersi. Pipo 6 - Lcl'M (Gönlümüze aşkt ilham eden doğurmuştur. luş 

6.35 19.35 

içmem. kimdir). Kurtuluş - Emln-
Cıgarayı ahp yaktıktan sonra, üçünü 7 

- Kalman (ardq FUrsUn) operetinden Kilis 1:1azefesi önü 
7.05 20.05 

parçalar. '5 
de ayn ayrı selamladı ve dışarı çıktı. 8 - Rhoôe (Ni§an resmi geçidi). enter _ Kilis arkadaşımız on beş yaşına 

O dışarı çıkınca içerdekilerin üçü de mazzo. girmiştir, kutlularız. 
birbirlerine bakıştılar. Doktor Kostan- :-------------·--• ----------------

BEŞ1KT AŞ ŞEBEKESi 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

tin: BORSA 
- Söyledikleri sahi mi 1 dedi. 
- Sahidir zannediyorum. Bu tarz 26 • tO • 936 

insanlan bilirim. Esasen söylediklerinin ı--lllzalarm----da-Jddıa--~........,~-w-o1-an-,-.,-.-... --ı 
doğru olup olmadığını anlayabiliriz. rtnde muamele gönmlerdlı. Rakam••• 

Buk: uaı 1% de kap&ruf utq tl,yatlarrılll'. 

~ d. ol- iyi bl:r '-lllaU&.~ Yeınli • 

Raçetin korktuğu adam kısa boylu, es
mer bir adammış, sesi de kadın sesi gi
bi imi~. 

Puaro 
- Evet ama, dedi, maalesef trende 

böyle bir adam yok. 

x 

Sıra nihayet ltalgan'da 

•Sterlin tst-ı.- • şuın Avua 
•Dolar ll!d- turya ı!2 ,-

•Frank 118.- *Mark 26,-
• Liret ısu.- •Zloti 20.bO 
• Belçika Fr. bl>.- • Pengo 1!2 rıo 
• Drahınl 1!8.- •Ley it -
• laviçre Fr. b7b.- •Dinar tO-
•Leva 2'l.- Yen lj2-
•Florin 66.- • Kron!sveç dl!-
•Kron Çek. 76- •AJtm 1L1U-

Pezeta ltl - •Banknot 1142 -

ÇEKLER 
•c..onara 81~.- •Viyana Ub71.l 
• Ne\ryorlı 0,794..7 • Jıl.adJ1d 7.6740 
• Parta 170891 •Berlln 1.11764 
• Mf.Ul.no 1~.1016 •Var,ova 4.2216 
• B.rU.kael 4.62 •Budapeete !t.24115 
•Atına 89.21188 •Btlknıl 1L8 617b 
• Cene°"" H 4f>9iı • Belgrad 84.71:> 
•Sotya tıl>.o, • Yokohama 2 Hı4 
• Amsterdam 1.4: 7 U • M'.oakova 17 4U8 
•Pn.t 22.468'.? •Stokholm tı.l~ ,ıfl 

ESHAM 
• lş Bankası 10 oo 
. A.!l&dolu l!b.20 
Rejl 20 
Şlr. Hayrty -.00 

• Merkez Ba.nlr 111 W 
O. Sigorta .00 
Ponomonb ·- orı 

Tr&mva:p "·'il. 
• Çimento ı 8,80 

Onyou Del U {)(J 

Şark Del )()O 

Balya .'(J 
Şark m. ec7.a J 00 
TeJefotı .00 

• 1933 T.Bor. ı ~B b2h s:tektrtk . .AJ,Ul 
e • • • D 21 ôtı TramYAJ dl, 7U 

• .. .. m 2'l,lt Rıtıtım 4.0f> 
Cattk.Da.hJn 9 ı,ı O • Aa.dolo J 41! 80 
Ergenf tıııU1'. ·ıs :ıı. • Anadolu D 12 s ı 

192R it. llıf - t (J A..oaJOIU ID 4 •,lU 
"S. Enurur:n 119 20 Mllmesau A 4b. ~ ı 

Zahire satışı 

bıtanbul Ue>.areı llf' ıah!tt oo~ıoncıa !ha 

muaweıe cöreıı Ckllol maddelerı 

Kı. P. ftt. P. 
Nev•t: En ... mn çoıı 

Buğday (yumuşak) 5,7 5,23,5 
,, (aert) 5,10 6,35 

Arpa Anadol 3,35 4,7,5 
•Burçak 4,18 

Çavdar Anadol 3,28 
Kuşyemi 11,25 
iç fmddc 69,20 70 
Tiftik (oğlak) 120 
Tiftik (mal) 108 111 
Y apl'.ık Ana dol 51,20 
Peynir (beyaz) 33,20 3'1,20 

22 Eminönü - Bebek 6.40 24.00 
Bebek - Beşiktaş 24.40 Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN BEKiM 23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 

Dahiliye Mütehanın Aksaray - Ortaköy 7.15 21,15 

Pazardan başka günlerde (2 den G) 34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye· __ F_a_t.i_h_· -__ B_e_şilc_ta_ş ___ 7._4o __ ~ 
ni numara.ıı husuSi kablneslnde hasta- ISTANBUL ŞEBEKESi 
ıara. ha.kar. 32 Topkapı - Sirkeci 6.20 2.1.20 

Salı, cumartesi sabah (9 112 • 12) __ S_ir_k_e_c_i _-_T_o_pk_a_P_• __ s._5_0_2._3._so_ 
sa.a.tleri hakiki fukaraya mahsustur. 33 Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 
Herkesin haline göre muamele olunur. Sirkeci - Yedikule 6.45 23.45 

~~-------~-------Kab ine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 37 Edirnekapı - Sirkeci 6.10 2a.ıo 
telefon: 21044 Sirkeci - Edirnekapı 6.40 23,40 

OSMANLl BANKASI 
i 1 a n 

Osmanlı hankaSI gişeleri son teşrinin 2 nci pazartesi günündetl 
ıı· 

açık bulıoJl 

Cumartesi pünleri: 
,, 9 dan 12 ye kadar. 
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Almanya ile ltalqa qalnız 
meselede anlaştılar: 

iki 

(Vsıyanı 1 incide) ) rop bugün saat 15,30 da buraya gel-) 
Du derecede tilmullü olup olmadığı he- m.i§tir. 

birleşmesi milhim. bir süel amil ihdas 
edecektir. İki memleket, tecerrüde mu 
k&vemet edebilmek için ekonomik a
landa da bir dereceye kadar birbirleri
ni tamamlıyabileceklerdir. Bununla 
beraber, mUzakereler, hiç bir suretle, 
beynelmilel göriişmeler imkinmı kes
mem.iştir. 

llliz belli olmamakla beraber her iki ta- Yaptığ! beyanatta ezcümle demiş-
l'afın temayilllerinde bu noktadan da tir ki: 
bir benzerlik bulunduğu görülmekte - Almanya büyük Britanyanm dost-
iir. luğunu arzu etmektedir, ve zannedi-

2 - Müstemleke iılerinde birlik: ı - yonım ki, İngiliz milleti de Almanya
tılya için bugün en mühim mesele Ha- nın dosiluğunu anu eylemektedir. 
heıistanda itıal ettiği mevkii devlet - Ftihreı Avrupa için ve Britanya 
lere tanıtmaktır. Bu auretle İtalyan imparatorluğu için yeglne hakiki teh
İr.ı:ıparatorluğunu tahakkuk ettirmek - likenin, komünizm harekltmın geniş
tir. Fakat Cenevrede Milletler Cemi _ letilmesi olduğuna kani bulunmakta
)cti asamblesinin son içtimamda dev • dır. Komünizm hastalıkların en müt
lctıerin kararlan ttalyanm bu arzusunu hişidir. Çünkü milletler, tehlikenin ha.
tatmin etmemittir. Onun için bu defa kikatini i§ işten geçtiği zaman anla.
ilk adım olarak İtalya bazı fedakarlık- maktadrrlar. Memleketlerimiz arasın
larıa Milletler Cemiyeti haricinde olan da çok sıkı bir teşriki mesai yalnız 
Alnıanyaya bu vaziyeti kabul ettirmek mühim olmakla kalmamakta, ayni za
)olunu aramıı ve buna muvaffak ol - manda medeniyet ve ktıltUriln idame
llıuıtur. Hariciye nuırlan arasında ve- si hakkındaki mtl§terek mUcadeleleri
l'ilen karara göre Almanya İtalyanın miz i~in de ebem bulunmaktadır. 
lfabeşistandaki itıalini ve hakimiyeti· KVÇVK ANLAŞMA iLE DE 
ili tanıyacak, ttalya da buna karşı Ha- BiRLEŞECEKLER 
bcıistanda Almanya için bir takım eko- Roma, 26 (A.A.) - Havas ajansı-
llıik menfaatler verecektir. Fazla ola - nın bildirditine göre, B. Çiano ve von 
ilk Almanyanm müstemleke talepleri Neurath, mUllkatı eanaaında Küçük 
dc\1}etler arasında konuıulduğu zaman antant ile teıriki mesai temini iyi <>
ltatya onun tarafını tutacaktır. lacağı keyfiyeti üzerinde mutabık kal-

İtalya ile Almanyanın henüz anla - mışlardır. 
kınadıkları noktalar ise ıunlardır: Çekoelovakyanm Berlin elçisini:ı 
• 1 - Avusturya meselesi: Almanya birdenbire Praga gitmesi, bu haberle 
için anılus millt ideallarden biridir. O- allkadar görülmektedir. 
11lln için bu meselede Almanlann bir VIY ANA KON'Jl'ERANSI GERi 
ltı.uahede ile fedaklrlık etmeleri mUm • BIRAKILDI 
~ değildir. Olsa olsa bu meselenin 9 Te§rlnisanide Viya.nada topla.n-
haılini istikbale bırakarak başka sa - ması evvelce kararlaştınlmış olan 1-
~da müıterek menfaatler temin et- talya - Avusturya • Macaristan kon
ltı.tkte anlapbilirler. Nitekim bugünkü feransı, daha tam bir surette ihzarat 
~iyet böyledir. İtalya hariciye nazın için kAnunuevvele tehir edllmiftir. 
~Avrupa işlerinden bahsederken YUGOSLAVYA DA IMPA'RATOR-
UUnlan dostane ve muslihane bir su _ LUGU TANIYCAK Mit 
~ ·1 "d h 1 d d İtalyBL gueteleri, Yugoelavyanm 
1... e ı en e al e eceğiz,, emittir ki İtalyan imparatorlugunv u tanımı- ni-
"ll ifadenin manası açıktır. ,,_ 

2 - Akdeniz emniyeti: - 1wya ile yeti olduğu .hakkında Londradan ge
~ya arasında Berlinde konuıulan len haberlerı neıretmektedirler. 

~ ~·ll~di!~n ~eseleler arasında Akde- Mu··zakereler ı·çı·n 

Petit Parlaien gazetesine göre, Al
man - İtalyan müzakereleri hlç bir 
memlekette endi§e uyandırmamalıdır. 
Ne lngtltere, ne de Fransanın endişe
ye dti§mesi için hiç bir sebep yoktur. 
Almanya ile İtalya araamdaki anlaş
ma, ne bir ittifak ve ne de bir blok 
çehresi göstermemektedir. 

Populaire gazetesi, bilhassa Kont 
Çiano'nun bolşevizme dair olan beya
natı hakkında tefsiratta bulunarak 
bunu bir manevra olarak tellkki et
mektedir. 
ALMANYAYI TAKIP EDECEKLER 

Londra, 26 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, Avusturya, Macaristan, Por
tekiz ile bazı cenub Amerikası devlet. 
!erinin de, Almanya örneğini takip 
ederek, pek yakında İtalyanın Habe
ıistandaki hakimiyetini tanıyacaklan
m bildirmektedir. 
•/NGILTERE BILABLANMALIDIR,, 

Londra, 26 (A.A.) - İtalyan - Al
man itilafı hakkında tefsirlerde bulu
nan ve İspanyanın vaziyetinden bahse 
den Times gazetesi, diyor ki: 

lngilterenin artık tercih edeceği 
bir şey yoktur. İngiltere, silahlanmalı 
hem de süratle .. Emniyeti zima.n altı
na almak ve harbe mani olmak için, 
bunu yapmak zaruridir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
İ8panyol nuyonalistlerinin Madritl 

ele geçirmeleri ve M'.adrit hüktlmeti
nin B. Azanayı takiben Bareelone y~ 
lunu tutması takdirinde vaziyetin da
ha ziyade vahtmle§tneei muhtemeldir. 

Macaristanla A vus-1'lı ısmı goze görilnmilyor. Evvelc:e ba-

tt telgraflarda İtalyanın Ren meseleai t l d• ? t d k 
~IHH edilirken daha evvel Akde· gaze e er ne ıyor • urya a onuşuyor 
~clı;. ~n'lttlf~ ~a~iyat •l!rt>Mtiri il- Berlin, 26 (A.A. - Bugilnkil aa- Pe,te, 26 (A.A.) - Avuatu ha-
~~cegı kaydedılmıgtı. 7a~t s.on. ha - hah ıueteleri, Alman - İtalyan ıö • riciye mUstepn B. Guido ~idt, 
~ er arasında .~una daır hıç bır ıpret rüımelerinin neticeleri hakkında ıenlf bugün B. de Kanyanm geçenlerde A-
~ur. Buna gore orta Avrupa mese • tefsiratta bulnmaktadırlar. turya ytahtm& lduğu 
ııı.... de olduğu gibi Akdeniz mesele - Montag Gazetesi yazıyor: ~ ti iadpa tmek n.:V-pmtal§ 

0 
il 

~d d h n- b' n1 1 zıyare e e ı.&M:re yyare e 
.._ e e en&Ui ır a aıma mevcut o - "Müzakerelere hakim olan prensip v· d b 1ını....: .. 
'""eh~ h"'-- 1 bil" U mak ıyana an ura.ya ge "9~· 
Jt_ -11ına U&IDO una • ır, ~utma ıu olmuıtur: Pakt yok, fakat Alman- B. Guldo Schmidt, bugün öğleden 
~dır ki Almanya ile · 1nıiltere ara- u ttal h d fi · ba 1--"-da daha enet imzalanmıı bir deniz ya e yayı ve e e erı " 1 O&CUı sonra başvekil B. D~yi ve harici-
~fftıall vardır ve Akdeniz meaeleal devletleri alikadar eden bütün meae - ye nazırı B. de Kanya ile görUeecek-
L leler baklanda açık anla•-•1•r mev - tir v- .aı..: h''t-A--" albl a-= 1 "" her •--' 1 bi ı ·u ~ . ~n\.UBı, uauun:ı. n IUlllra 
leıidj .. ,..,, .. en evve r ngı z meae • cuttur. Herhangi bir devlet veya her - Horthy tarafından da kabul edilecek-

. hanıi bir vaziyete kartı değil, bUtUn tir. B. Schmldt, çarşamba günU gene 
ASIM US memleketlerin nef'i ve Almanya - ital tayyare ile Viyana.ya dönecektir. 

ltHNIYETLER ÇARPIŞIYOR ya arasında geni§ anlatma temeline da- NELER KONUŞULACAK1 
l... lıtagdeburg, 26 (A.A.) - B. Roaen· yanarak en iyi bir istikbal için müzake- lyi malftmat aJmaJrta olan maha.-
~t. nasyonal aoeyalist hilcum kıtala- re cereyan etmfttir. fil, Avusturya ile Macaristan arasın-
~ vuüeli hakkında burada söyledi- HABEŞlSTANIN lLHAKJNI MiL- daki göril§melerin mevzuunu, Bertin 
ttll rıutukta. nasyonal sosyalizmin ıe • LETLER CEMiYETi DE TANIMIŞ ve Berch~ yapılmıe olan mU 
~İf ~deki ve gerek Avrupadaki va- Berlin, 26 (A.A.) - Naıyonal sos- ki.lemelerin Tuna havsaamda husule 
hu ~ının henüz baılangıcında olduğunu yalist Correcpondance ıazetesi İtalyan getirmesi muhtemel akislerle Uç devle-

dtrdikten sonra demiştir ki: - Alman anlatmalanndan bahsederken tin Viya.nada aktedecekleri konf eran8 
~·Zihniyetler çarpıııyor. Bunların ezcümle diyor ki: teşkil edeceğini tahmin etmektedir-
~0kratik uaullerle telifi mümkün ol- "Eğer Almanya, İtalyanın Habeıis- ler. 
h'~lrtır. İapanya hidiseleri milli SOi tan imparatorluğunu tanımııaa, bu ta· Siyast mahafil, İtalya, Avusturya 
~ haklı olduğunu göstermittir. nıma ile realist bir siyasetin milletler- ve Macaristanm daimi surette diğer 
tıt \in bir kere de, galip memleketlerin arasındaki münasebetlerde en iyi bir e- devleilerin de Roma itiliflanna gif&. 
'b6Yüğü olan ve ayni meselelerden aas olacağı hakkında dUnyaya bir mi- bileceklerini ehemmiyetle kaydetmiş 
'-bi h bnfllUJ bulunan Fnnaada da aal vermiıtir. Habeıistandaki İtalyan olduklannı ve Çekoslovakya başveki
~ Ohnası muhtemeldir. Bugün fa - imparatorluğunu, daha müessir tedbir- 1i B. Hodza'nm geçenlerde Küçük itI-
1\ı,.. e kartı bolfevizm değil, bütUn Av- lere karar vermeden nnkaiyonlan kal-; 18.fın merkezi Avrupada daha geni§ 
tir "h karşı bolşevizm mevzuu bahis- dırmakla Milletler Cemiyeti dahi tanı~ bir imar faaliyetinin esasını tefkil e-

... mı§tt. Bu imparatorluk, bir emrivaki - debileceğini söylemiş olduğunu hatır-

.._ -Otııa. 26 (A.A.' - Voice d'ltalia dir.,., ]atmaktadır. 
""~et • · ~ctıne nazaran, B. Muaaolini tara- 'Jl'RANSADA ENDiŞE YOK B. SchmJdt'in Macar hükfunet a-
-, 1 Yayılan barıı hitabesi Almanya· Paris, 26 (A.A.) - Almanya • İ- damlarile Roma itillflannm tevsii, 
~ taln arasındaki mes'ut teıriki me- t&lya göıilfmelerinin neticesi hakkın- hususunu görilfmeal de muhteıdeldir. 
~ilk resmi ve hakiki tefsiridir. da geniş tefsiratta bulunan sabah ga- Çünkii B. Daranyi, selefleriLden daha 
"- ete diyor ki: zeteleri de Berlin ve Münihte Fransayı ziyade uzlaşmağa mütemayildir. 
~ l~i .büyük devlet arasında, di~er endişeye dUşilrecek hiç bir karar ve
~,ı fakirlere ka11ı ne suikast, ne kor rilmediği kanaat:ni göstermektedir
~ •e ne de taarruz hedefleri mev- ler. 
lll~~~-Yalnız karşılıklı menfaatlerin Eeho de Paris gazetesi, anlqma
S-...a için elele vermek ve kar - nın tebllf metninden fazla bir eey ib
~ lllilaaheret arzusu vardır. Mut- thra edip etmediğini merak edlyor ve 
"ı\ lta1,. ile Almanya arısında teı- Alma.zıya ile İtalyanın tspanya hak
lııı, ';:iyi, Avrupa meselelerinin hal· kındaki hattı hareketlerinin hiç bir 
~'~ t • feceği bir hareket noktası ola- tereddilde mahal bırakmıyacak kadar 
~ t~~lri etmektedir. Mussolini, da· sarih bir surette tesbit ed 'lmiş oldu-

'lar 1 teıriJri mesai içln Avrupa u - ğunu müea,hede ediyor. 
\. '?ta llcil bir h;tant~ hıılunmakta - Jour gazetesi, verilen ve zaten ha-
~t~~ kikate de uygun olan izahatm Hitler 

~l" A INGILTERE iLE DE AN ve Mussolini için Fransa ve İngiltere 
~~AŞMAK iSTiYOR ile ilerde yapılacak müzakerelere bir 
-.~ 1--:-• 28 (A.A.) - Almanyanın hazırlık U§kil ettiği kanaatindedir. 
~ bllyUk elçiai B. Ribbent- Gueteye 1röre, Almanya ve ltaıyanm 

Fenet bahçe Ankara'ya 
gid"yor 

Ankara, 26 (A.A.) - latihbarımı -
za nazaran Cumuriyet bayramı dolayı
sile klplerimiz Türkiye şampiyonu Fe
nerbahçe klüblinü Ankararaya ııetir • 
mek için teıebbüste bulunmuılar ve 
bu te§ebbüsler\nde muvaffak olmuılar
dır. Fenerbahçe çartamba gUnU Torcs 
ekıpresile buraya ıciecek ve ilk ma -
çını Cumuriyet bayramının ertesi 30 
teırinievvel günil, ikinci maçını da 1 
ikinci teırin günü oynıyacaktır. 

Bu maçlar Ankaraeücü ve Çankaya 
ldüpleriyledir, 

Mil an 
Stoyadinoviç 
Buılln şelırimızde 

(Ustyam ı imide ) 
Muhterem başvekili kar§ılamak 

il7.ere Ankaradaki Yugoslav elçisi B. 
Lazareviç de şehrimize gelmiş bulun
maktadır. 

Yüksek misafirimiz istasyonda bü
yük merasim.le istikbal edilecek ve 
öğle vakti Perapalas otelinde İstan
bul vali ve belediye reisi B. Muhittin 
Üstündağ tarafından şerefine bir zi
yafet verilecektir. 

B. Stoyadinoviç buradan doğruca 
Ankaraya gidecek ve Cumuriyet bay
ramına iştirakten sonra ayın birinde 
şehrimize dönüp iki gün burada ka
lacaktır. 

Yugoslavyanın Belgrat şehri em
niyet direktörii B. Kosta Tasiç dün 
şehrimize gelerek Tokatlıyan oteline 
inmietir. 

Yugoslavya matbuat umum mUdU
lil B. Lokoviç ve diğer iki Yugoslav 
gazetecisi Yovekoza ve B. Gridiyana 
da şehrimize gelmişlerdir. 
YUGOSLAV MATBUATININ DOS-

TANE 80ZLERI 
Belgrat, 26 (A.A.) - Vreme gaze

tesi bu sabahki nüshasında Baıbakan 
Stoyadinoviç'in Ankarayı ziyaretine 
tahsis ettiği uzun bir makalesinde ez
cilmle diyor ki: 

Bütün Yugoslav milleti, Baıbaka -
nının Türkiyeyi ziyaretini bilyük bir 
sevinçle karıılamaktadır. O Türkiyeyi 
iki hUkumeti uzun senclerdenberi hil -
kilmetimizle hararetli dostluk mUnaae
betler~ idame etmektedir. · 

Bütün diğer memleketlerin bünye
sini sosyal meseleler kurt gibi kemitir
ken, Türkiye, büyük Jcalkınma devrini 
yapmaktadır. ismi milli kalkınmanın 

sembolü olan Kamil Atatürk'ün yük -
sek Önderliği albnda Türkiye, milli 
hayatının tam teeyyüt devreaindedir. 

YuıoeJavya, kendi harp aoııraaı ta
rihinin en vahim saatinde, Marsilya fe
llketf arffealnde müttefik TUrldyenin, 
gösterdiği sadakatin hatırasını hila mu 
hafaza etmektedir. Türk devlet reisi, 
Yugoslav hükumetine basit bir neza -
kot formülü çerçevesini •tan sözlerle 
hitap etmİJti. Türk hükumeti ise, tam 
bir sadakatin parlak bir burhanı olarak 
milli yas ilin etmittir. 

Cumuriyet 
bayramında 
Rel•lcumur tarafından 
icra edilecek kabul töre
nine l9tlrak edebilecekler 

Ankara, 26 (A.A.) - Ahiren ittihaz 
edilen karara göre, Cumuriyet bayramı 
milnasebetile Reiaicumur tarafından BU 
yük Millet Meclisinde icra edilecek ka
bul törenine dereceleri aıağıda yazılı 

memurlar ittirak edebileceklerdir: 
1 - Betfnci dereceye kadar (dahil) 

maaılı devlet memurlan. 
2 - A aeriaine muadil maaıta olup 

bilfiil müdilrll umum! (teadül derece
si 4) veya bilfiil milıtalril müdür ( tta -
dül derecesi 5) vulfesini veya mafevk 
vazifeyi ifa eden ücretli memurlar, 

3 - Doğrudan doğruya umumi büt
çeden maaı alımyan ve tim.diye kadar 
teırifata dahil addedilen sair müesaeae-

Dost Yugoslavya 
Başvekilinin mem-
leketimize gelişi 

Y ugoslavya Bqvekili Stoyadl
noviç bu s&ba.h saat dokuma 
İstanbula gelmiş bulunacak

tır. Dost ve müttefik memleketin 8&

yın hükQmet reisi lstanbulda kalmak
sızın doğruca akşam trenile Ankara
ya gidecek, Cumur;yet bayramında 

Türk milletinin sevinçlerine l§tlra.k 
etmekle beraber memleketimizin bil· 
yüklerile yakından tanıpcaktır, bu 
arada her iki memleket ve milleti all
kalandıran mühim meseleler de göz
den geçirilecektir. 

Gene bu sütunlarda evvelce kayt 
ve i§llret ettiğimiz gibi Stoyadinoviç 
§ahsan büyük meziyeilerl olan bir 
devlet adamıdır. Siyasi vasıflarmdan 
başka mahir bir finans mütehaaaın 
olarak yalnız Yugoslavyada değil. 

Avnıpada dahi göhretl olan bir in
sandır. Bütün bunlarla beraber u.mi
mt bir TUrk dostudur. İşte yalnız bu 
vasıflarlle Stoyadinoviç'i meleketi
mizde, hele Ankarada görmek bizim. 
için memnuniyet ve iftiharla kartıl .. 
nacak bir hadisedir. Halbuki bu defa 
Stoyadinoviç'in memleketimize gelill 
bundan daha mühim, daha büyük bir 
hadisedir. Z!ra Stoyadinoviç kendisile 
beraber müttefik devlet Yugoslavya.
nın ve asil Yugoslav milletinin d~ 
luğunu da getirmektedir. Kendisinin 
Ankarayı ziyaret etmesile TUrklye ve 
Yugoslavya arasındaki dostluk v:? ıı.; 

tifak bağı bir kat daha kuvvetlene
cektir; daha sonra Türk ve Yugoslav 
dostluğunun kuvvetlenmesile Yakm 
Şark memleketlerinde sulhun en bU. 
ytlk temeU olan Balkan antantı da 
kökleşecektir. 

Kaldı ki dUny~ın bugünkü vazi
yeti bütün dost devlet adamlannm 
başbaşa vererek düşünecekleri bir 
mMr,ara an.etmektedir: lspanyaya 
yardım için Sovyet Rusyanın bitaraf~ 
lık komitesinden çekilmesine mutca.
bil Berlinde birleşen ve konupn ltaı.. 
yan ve Alman hariciye na.zırlarmm 

tam tersi Gelleral Franko taraf°' 
ınefl"U hükWrıet olarak tanımak k&faı. 
rmı vermiş olmalan, Almanyanm Ha,. 
beşistandakl İtalyan hlkimiyetinl ı.. 
nımasına mukabil ltaJyanm mnstem. 
leki.ta ait Alman taleplerine mtlzahe
ret vadedişi, nihayet faşist Almanya 
ile faşist ltalyanm bütün Avnıpada 
faşizm sistemini müdafaa ederek Bol
şevizın rejimi ile mücadele etmekte 
anlaşmış bulunması dünya sulh fart
larmı çok esaslı surette defiştlnnif
tir. 

Hakikat halde İtalya ile Almanya 
arasında konuşulan meseleler, lapan
yada cereyan eden hadiseler yakmdan 
ne Türkiyeyi, ne de Yugoslavyayı all
kalandıramaz. Bununla beraber tayy .. 
re gibi harp vasıtalannm eon yıllar
daki inkişafları harp usullerini ve 
prtlarmı o kadar değiştirmilf,ir ki 
dilnyarun herhangi wr köşesinde sul
hun bozulması ihtimaline karşı big 
bir millet ve memleketin: '"bundan 
bana ne?,. demesi doğru değildir. Bu
gün A vnıpanm bir ucunda başlıyan 
ateş yann öbür ucuna sirayet edebi
lir. Bu bakımdan da Stoyadinoviç•m 
Ankara ziyareti ayrı bir ehemmiretf 
haizdir. 

ler ve emsali için de bunlardan en yük- ası M US 
sek dereceden üç zat. ---------------

Artvin'da Hayvan 

sergisi açıldı 
Artvin, 26 (A.A.) - Hayvan nesli

nin üretilmesi ve ıalahı için büyük bir 
faaliyetle çalııılmaktadır. Dün binler -
ce halkın ve köylülerin ittirakile bir hay 
van sergisi açılmııtır. 

Sergide, Kıbns mektebi aygırlann 

dan üretilen katırlarla yerli atlar tcı -

hir edilmittir. Aydın köyünden Ahme

din Ceylan adındaki katırı birinciliği, 

Şavptın Elmalı köyünden Kurban'ın 

Kurt ismindeki katın ikinciliği kazan 

mrştır. Birinciden betinciye kadar ka -

zanan hayvan sahiplerine mUklfatlar 

verilmittir. 

Serıiye iıtirak eden diğer hayvan 

sahiplerine de ayn ayn mükifatlar ve -
rilmittirs 

F r ansada Matbuat 
Kanunu çıkarılıyor 
Paris, 26 - Dilnkii mektubunda Mat 

bunt kanunundan bahseden B. Blum, bu 

kanunu fevkallde içtima devrealnin b 
panmasrndan evvel parlamentoya tevdi 

edeceği vaadinde bulunmuı ve tayle de 
miştir : 

Yeni matbuat kanunu, eşhasa zemme 

karıı müessir müdafaa vasıtalan temin 

edecektir. Bu kanun, viliyeti ammeye, 

bUtçeleri kontrol etmek ve gayesi ef • 

kin umumiye üzerinde tesir icra etmek 
ten ibaret ve efkarı umumiyenin kendi

lerinden m:ıddi istiklale sahip olduk • 

lannın ve düıüncelerinin afif oldup • 

nun delillerini istemcğe hakla oldufu 

müesseselerin varidat membalannm ne 

gibi ıeyler olduğunu tahkik etmek Ya

mtalannı bahsedecektir~ 
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YAZI VE YONETIM YERi: 
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lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

B~ırköy Emrazı akliye ve asa biye hastahanesine li.zını olan 183 
kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür 
lüğü binasında kurulu komisyonda 4 teşrinisani 1936 çarşamba gü
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 3173 lira 90 kuru§tur· 
3 - Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruıtur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebi 

lirler.-
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayı· 

lı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile belli saatte komisyona gelmeleri. (2258) 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) askılık 5 mim demir 

tel ve (51500) metre çelik askılık tel halkası açık eksilbneye kon -

mattur. 
2- Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240} liradır. 
3 - Eksilbne 14/ Birinci ki nun/ 936 tarihinde Ankarada Poıt!l 

T. :r. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda 

yapılacaktır • 
. 4 - istekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala

cakları liambuz veya kanunen mute her teminat mektuplan ve 2490 sa
yılı kanunda yazılı belgelerle hera ber mezkUr tarihe müsa.dif pazar
tesi ~ü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Posta T. T. Levazım Müdürlüğün· 
den lıtanbulda Levazım ayniyat Şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) .(2515) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100,000 metre tek ve 40,000 metre çift nakilli sahra kah 

lom açık eksiltmeye konulınuıtur. 
2 - MezkUr miktar kablolar m muhammen bedeli 5,000 ve 

ımwakkat teminatı da 375 liradır . 
3 - Ebiltme 20-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada 

Posta T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alını satını komisyo
nunda yapdacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak ve 
aiecaklan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
p.rtııamede yazılı belgelerle hera her mezkur tarihe müsadif cuma 
günü saat on bete kadar mezkur komisyona müracaat edecekler

•-• Dr. Ihsan Sami --1.ı 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri} Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve srtma hastalıkları: teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi 
aşılar istihzan Kanda üre, şeker, 
Klorür kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 113 Tel. : 20981 

Yeni çıktı 
Kültür Serisi 

No.23 

• 

Andre Moruva 
HAYDAR R!FAT 

iklimler 
Jkinci TU. 

tıtanbul - 193& 

Fiyatı 100 Kunııtur 
V AKIT Kütüpbaneü - htaımul 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. ao 

Yeni Kadın 
CEMiL BEN A ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri V akıt 
kütüphanesi İstanbul 

Bu kitapla Dün ve Yarm tercüme 
kUlliyatınm altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

Açık Eksiltme ilanı 

Edirne Kültür Direktörlüğünden:. 
Edirne Karma orta okul binnsının !hata duvarları ile demir P 

maklık inıaatı ketif ve ıartnamelerine göre on beş gün müddetle a 
eksiltmeye konulmuıtur. Ketif b~Cleli yekunu (1256) lira 40 ku 
tur• Bu ite ait resim, keşifname, Bayındırlık genel ıartnamesi, ailı' 
fiyat, fenni ve eksiltme şartnamesi ve mukavele proıesı Edi 
Kültür ve Nafia direktörlüklerine müracaatla okunbilir '1 ve i 
yenlere parasız gönderilir. Taliplerin resmi ceridenin 7/ May 
936 tarih ve 3297 sayılı nüshaaınd ı yazılı talimatnameye göre b 
girebileceğine dair Edirne Nafia direktörlüğünden alacaklau ~ 
kaları ve cari sene ticaret odasına kayıtlı bulunduğunu gösterir 
ğıtları ve yüzde yedi buçuk nisb~tinde ''95,, liralık teminatlarile i 
le günü olarak kararlattınlan 3 / ikinci te§rin/936 salı günü saat 
de Edirne Kültür direktörlüğündPki komisyona müracaatlan. '(2 

dir. 
5 - Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve ls-1 111------------~ 

tanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecek· ZAYİ 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

tir. (1193) (1829) 

~.M .. K 
BUVüK 

Bir verirsen bin ka1.anabiJirsin. Bir ka.) bedersen paran heba olmamış· 
trr. Hem yüzlerce ,·atandaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 

kaç filo katmış olursun. Bu .) üzlercc zenginden birinin de .senin oımayac:ı· 

ğını kim iddia edebilir. 

d 
Da~aka okuhı~k926 yılın- Muhammen bedelile miktar ve vasıfları aıağıda vazıh (6) 

a aldıgmı tasdiknamemı aybettim. l h b' · 'h l d'l k ; - rt Hükmü yoktur. ma zcme er ırı ayrı ayrı ı a e e ı me üzere 5 11/ 936 paza 
78 Ahmet Nurettin günü saat 10 da Haydarpaşacla gar binası dahilindeki 1 inci itle 

(V. No. 18835) komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu İ 

Kabatatta kirahk 
girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat vermeleri 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince İ§e girmeğe manii kanuni 

apartman dalrel eri lunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar ko!O 
Kabataşta Sed üstünde Çürüksu- yona müracaatları Jazımdır· 

lu M.ahmut Paşa. apartımanında deni-
ze nazır, tramvaya yakın biri beş oda Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılın 
bir salon, mutbak, banyo, diğeri altı dır. 
~.a. bir salon, mutbak, banyo ve her 1 - 750 kilo demir tel, 1000 kilo soba teli, 3500 kilo galvarı 
ıkısınde de havagazı, elektrik ve su adi demir tel, 1000 kilo galvanize bağ teli muhammen bedeli 
tesisatı mevcut iki daire ehven fiyat- 1. · 
la kiralıktır. ıra 25 kurut ve muvakkat temınatı 7472 kuru§tur. 

2 - 600 rulo galvanize dikenli tel muhammen bedeli t530 1 

Mühürü.mü zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

ve muvakkat teminatı 114 lira 75kuruttur. 
3 - 500 metre galvanize kalbur teli muhammen bedeli 655 l 

ve muvakkat teminatı 49 lira 12 kuru§tur. 
4 - 120 adet demirden meyil ve açıklık gabarisi muhaaı!O 

bedeli 1080 lira ve muvakkat teminatı 81 liradır. 
5 -- Muhtelif eb'atta 4780 kilo cıvata ve perçin çivisi mub 

.---·------------- men bedeli 1515 lira 25 kurut ve muvakkat teminatı 113 liı._ 
KURUN Doktoru kuruıtur. 

Şerif PQ.J<l han No. 41 
ilikçi Abdülkerim 

Necaeddin Atasa~un 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de hastalan-
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

6 - 2670 metre yeraltı telgraf kablosu ve 6 adet irtibat ıcutıJ 
muhammen bedeli 3790 lira 42 kuru§ ~e muvakkat teminatı 28' 
ra 28 kuru§tur. (2261) 

lstanbulVakıf /ar Direktör Jüğü ilan/afi 

Cinsi Miktarı Muhammen llk teminatı 
p:ım::::m:nr.:::m:ıma:1&1111am:===• bedeli 

~~ Dr. Mehmet Ali ~ Ecza ve 35 700 !;ra 52 L. 50 K. 9/ 11/ 936 ~~ 
!! Bevliqe müiehassı~ı d malzeme kalem günü saat ıs O· 
t=P•~. Emlnönll han Tel: :1915 G:ur~ba haıtaha~~sine yukarıda cins ve miktarı 35 kal""' tef" 

.::m:: .. - ... m=m::m:::.::::cma..... marazı laboratuvarı ıçın eczo. malzeme açık eksiltmeye konuJ.ııı"f 
Sahibi : ASIM us _ v AKIT Matbaası 1.halesi yukarıda yazılı gün ve saatte komisyonda yapılacaktır. ;) 
Neariyat Direktörü: Refik A. Sevengil lıler her ıün ıartnamesini levazımkaleminde görebilirler. ,(2 


