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Bı...ıgilrı 

Yedincide: Avrupa Har
be Nasıl Hazırlanıyor ? 

Başvekil A.nkaraya Dönünce 
Kabine Derhal Toplandı 

fBE~RAT 
ve 

Af\ KARA 
ARASINDA 

Berlinde ispanyaya 
1 karşı müttehit hare
kete karar verilmiş 

Bol Mahsul · için 
En başta sulama 
işine 2~0 milyon 
lira harcanacak 

,. ~nkara, 22 (TAN muhabirinden) - Başvekil bmet 
Jnönü bu sabah Ege seyahatinden döndü, istasyonda Ve: 
killer, Büyük Erkanıharbiye Reisimiz Mareşal Fevzı 
Çakmak ve meb'ualar tarafından har~re~.l~ .. ~~r~~land!. 
Başvekil seyahatinden çok memnun dondugunu '?yledı. 
Başvekilimizin seyahatten dönmeleri münaıe~etıle Ve
killer Heye/i akşam lnönünün reisliği altında b~r toplan
tı yaptı ve müzakere geç vakte kadar devam ettı. 

YENi ZiRAAT PLANI 

Yeni Bir 
• -. evrın 

}'Eşiğindeyiz 
Ahmet Emin YALMAl•I 

Alman ve ltalyan Hariciye nazır
ları hararetli nutuklar söylediler 
~e~y~r~, .22 (Radyo) _ ünited,in Berlin mu • 

1 
~rnbırı bıldırıyor:. İ~alya Hariciye Nazırı Kont. Ciyano 
ıl~. Alm.~nya Harıcıye Nazın Fon Nöyrat Berlınde bu-

l gun muzakereler yaptılar. Alınan haberlere göre. amel" 
. mahiye~~e hi~bir mesele konuşulmamıştır. Ancak İspan~ 

yada muttehıt harekete karar verilmiştir. 
Londra, 22 (Radyo) - Kont Cia. r--------------

n~'nun ziyareti büyük ziyafetlerle te-I 
sıt olunmuştur. Fon Nöyrat verdi
ği büyük ziyafette bir nutuk söylemış 
İtalya dışbakanmı ve büyük şef Muso 
liniyi hararetle selamlamış, iki mem 
leketi alakadar eden meseleler üze 
rinde açık ve dostane noktai nazar 
teatisine imkan hasıl olduğunu ehem 
miyetle kaydetmiştir. 

Kont Ciano, cevabında, iki mem _ 
leket miinasebetlerinin müşterek e . 
meller ve umumi sulh ve Avru . 
panın kalkınması ncfine olarak tar • 

1 
sini hususunda noktai nazar teati 
lerine imkiı.n verecek olan bu seyaha
tinden dolayı çok mesut bulunduğunu 
söylemiştir. 

MESAi B1RL1Ct 
Reuter ajansının öğrendiğine göre. 

Almanlarla İtalyanlar arasındaki şim 
diki müzakerelere teşrinisani başlan
gıcında devam olunacaktır. 

' Almanyada 
• • 

sıyası 

hareketler 
General Göring Baş 

vekil mi o uyor? 

C ümhuriyetin on dörd~n
cü yıl dönümünün arıf e· 

ainde, kartımızda çok ümit ve· 
rici bir manzara sörüyoruz. 

Türk milleti tam hızla en bii· 
yük hamlelerinden birine atıl· 
mak üzeredir. 

Ankara, 22 (TAN muhabirin
den) ..:.. Hükumet. endüstri planı· 
mıza muvazi olarak yeni bir ziraat 
planı tatbik etmek vaziyetinde bu
lunuyor. Bqvekil ismet lnönünün 
son Ege seyahati, bu bakımdan ge
niş araştırmalara mevzu olmuş, ü
zerinde durulmak icap eden vazi
yetleri ortaya koymuştur. Oralar -
daki tetkiklerini bitiren lnönü blt 

gün buraya döndü, hararetle kar -

ıııılandı. 

Başvekilin bu seyahati, ziraat sa
haaınd&\ çok verimli çalışmalara esas 
teşkil edecek demektir. Bu vaziyette 
en batta "pamuk kalkmmuı., gel -

Do•l ve müttefik Yugo~ 
lavyanın kıymetli BafVeki
li Doktor StoyaJinoviçi bir 
kaç gün ıonra muhterem 

1 Bulgar 
Almanyanm bu konferansa bir mü

'ahit göndereceği ha.her veriliyorss. 
da Berlin mahafili buna dair malıi . 
matları olmadığını söylüyorlar. 

. Belgrat, 22 (Radyo) -
Burada fıkan Pravada ga
zeteıi BerlinJen tele/onla 
aldığı bir haberi nefrel
mektedir. Bu habere göre, 
fu günlerde Alman yanın 
dahili •İycuetinJe mühim 
hadiaeler cereyan edecek
tir. Verilen talsilcit şu 
~ekiltletlir. Her Hitler bun
dan •onra yalnız devlet re
isliğinde kalmakla ilrtila 
ed ecyti.r. F akcıt General 

GöriN •enİf acılahiyetle 
B-.u.Jıillife ta.yin eJi!e
celttir. 

. . .. ~··· .. .... . . . . .. ,.,.. uuYsarJ>g~4ml'lyı~-:rufr 
da fUDl&r olacaktır: 

ı - Tabiate esir halinden ha -

bu it için huırlık devresine girmif 
bulunuyorlar. 

I~ ·;;;~u'(iiN).l~ 
cqcn Z7 ainıl• ,.,,.,.,,.,. 
•elecelı ol_. .,,_, lflemlr 
lıet lıülramet ...uinin en 
yeni re.imlerinden birini 
furada ueriyor. 

kim mevkiine geçmek. 
2 - tstihsal mücadelesinde kul-

landığımız ok nev'inden silahlar ye -
rine bu asrın sili.blannı geçirmek. 

3 _ Ferdin tek başına mücadele· 
ei yerine lditlenin el birliğini ikame 

'etmek. 
B&.9vekil Ismet Inönünün memle-

"ketin en canlı istih8a.l sahalarından 
~ ıprindeki son dertleşmeleri, memle -

·hette zaten mevcut ihtiyaç, arzu ve 
"istidatları olgunlaştırmıştır. Varlı
ğımızın yeni bir safh~m~ yüksel -
mek için hız alınmış, ılen hareket 
azim ve iradesi derhal netice vere -
bilecek surette gerilmiş, hazırlan· 

llU,ıır. 
Geride bırakmak üzere olduğumuz 

aevri. umumi ölçUlerle tahlilden ge
çireCek olursak, Türk müstahsilinin 
çalışkanlığına, kanaatine, sebatına; 
Türk varlık azminin kudretine hay-
1"&11 kalmamak imki.nsmiır. 

Olt ue tayyare 

N etıil!erden~ yapmağa çalıt -
tıgnnız lf, ok devrinin istih

aal ,eraitile tayyare devrinin istih -
Jlk ihtiyaçlarını kapatmaktır. Böyle 
Disbetsiz bir mücadele, müstahsili 
mütemadiyen ezmlı}, iatibaalin bir -
~k ,ubelerini ziyanlı bir 19 haline 
dilfUnnnştür. Müstahsil aradaki 
b<>fluğu birçok zamanlar hayatile, 
eıhhati ile kapatmıştır. 

Eski idareler; vermeden almak, 
ekmeden biçmek esasını son hadde 
kadar götilrmelde kalmamışlardır. 

Malt karşılığı olmıyan harplerde, 
memleketin çok basit ve iptidai is -
tihaal sermaye ve vaartalarmı da 

yemek zarureti görülmüştür. 
Böyle bir yükU, Türk milletinden 

başka bir milletin muvaffakıyetle 

tqıması tasavvur edilemez. Milleti

miz Trablus, Balk&D ve Cihan Harp
lerinden aonrİ. ayakilst.Ü kaldıktan 
başka Istiklll Mücadelesinin silib
lannı tedarik etmiş, şimendiferleri -
ni, yollarını, su işlerini, f ahrikalannı 
kendi vasrtalarile yapmış, memleke· 
tin merkezini yeniden kurmuş, mü-
6afaa vasıtalannı bazırlamı,, yüz-

[Arkası 3 üncüde] 

Yalnız pamuk fıçin defil, fakat bU· 
Wn sahalarda bir istihsal fazlası için 
devletin bqa.rması li.zımgelen büyük 
meselelerin ön plinmda "su davası., 

[Arkası 8 incide l 

Fransada Halkçllar 
şimdilik dağllmıyor 

RADiKALLER TOPLANDI 
Reis Daladye, Amelenin Yeni 
Islahatı Baltaladıklarını Söyledi 
Paris. 22 (Radyo) - Halk cephesinin ve Blum kabinesinin mukad

deratı bazı mehafilde mevzuu bahsolurken radikal sosyalist konıre-

sinin buıün başlıyan Biyariç kongresi, siyasi vaziyete yeni bir fD
zuh vermiş bulunuyor. Kong~eyi bir nutukla açan parti şefi ve Harbi-

ye Nımrı Daladye. radikallerin halk cephesine merbut kalmaları lüzu

munu ileri sürmüş, meb'uslardan birçoğu da bunu tasvip etmişlerdir. 
Biyariç, 22 (A.A) - Radikal sos-

yalist partisinin otuz üçüncil milli 
kongresi, bu sabah 1400 murahhas 
hazır olduğu halde açılmıştır. 

öğleden sonra parti reisi ve Har· 
biye Nazırı Daladier, büyük bir kü
şat nutku söyl~tir. 

Bu nutka nazaran hariçte millet
ler Cemiyeti ve karşılıklı yardım me 
selesinde ortaya çıkan buhran silah 
yarışına ve büyük devletler arasın
da siyasi ve sinai ihtilafların tekrar 
dirilmesine saik olJl\UŞ ve küçük dev 
!etlerde de kuvvetle sili.hlanarak bi· 
taraf kalmak temayülü bafgö&ter -
miştir. 

Dahili siyasette ise, radikal sos
yalistlerin de tasvip ettiği sosyal ıs
lahat inkişaf etmektedir. Fakat bu, 

RaJiltallerin Şotan amele a.rasında bir takım taşkınlık· 
lara sebebiyet verm19tir ki, bunlar 

RESSAM RAMiZ mezkur ıslahatı baltalamışlardır. Ra 

Bugün çıkan KARİKATÜR mec- dikal sosyalist partisi halk cephesııe 
muasında ressam Ra.mizin en kUV· bir pakt yapmıştır. Parti orta sınıf 
vetli ve en gUze1 eserlerini bulacak- ile amele ve köylü ittifakını imza
smız. Ve canlı yazılar arasında eğ - larken akidelerinden hiçbir şey f e-

len celi saatler geçireceksiniz, [Arkası 8 incide] 

Kabiıle inde 
istifalar 

lWvan gazeteleri ne Almaııyamn, 
ne de ıw,,.._ ~ emeller 
be-.lemeyfp udece unayi mamulltJ
nı Bilrecek mahrece ihtiyaçlan olduk 
lannı anlatmaktadırlar. 

NELER KONUŞULUYOR ? 

Havas Ajansı İtalya ile Almanya 
arasında ne mevzular üzerinde konu
şulacağını ke.stirmek sırası olmadığı. 
nı. fakat iki devletin İspanyol bolşe
vizmine karşı mücadele edeceklerini 
söylüyor. 

Yine Havasa göre. Viyana maha
fili bu ziyaret yüzünden hiç bir en
dişede bulunmamakta ve Avusturya 
istiklali aleyhinde bir neticeye vanl
mıyacağını anlatmaktadır. 

Germaya gazetesi Berlin konuşma. 

l larmm kimse için bir tehdit mahiye
tinde olmadığını anlatıyor. 

[Arkası 3 üncüde] 

GENiŞ SALAHiYET 
Nevyor'lt, 22 (Radyo)

General Göring üzerine al. 
dığı büyük vazifeler dola. 
yuiyle Almanyanın bü. 
tün iktıaaJi mukadde
ratına hakim t>lmuftur. 
G~neral Görin• bu Nrefle 
Hıderden •onra Alm aıtya-
nın e~. kudretli ıahaiyeti 
meukiıne yükıelmif bulu. 
nuyor. General bu geni, 
•cılahiyetle AlmanyaJQ bü
~ün ıalahiyet ve uazileleri 
ııtedifi gibi kontrol edebi. 
leceltfir. 

Asiler Madridi Her 
Taraftan Sıkışbrdı 

Proleıör Çankol 
Birkaç gündenberi Bulgaristanm 

bir kabine buhranı arif esinde bulun
duğu hakkında şayialar ve haberler 
dolaşıyordu.Dün Bulgar ajansının bu 
§ayialan tekzip etmesine rağmen Çan 
kof partisine mensup nazırların isti

fası haberleri şu telgrafla teeyyüt et
miştir : 

Sofya, 22 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre ka'binede Çankof par
tisine mensup olan münakalat ve na

fia bakanlan istifa etmişlerdir. Bun
ların yerine derhal başkaları tayin e
dilecektir. Kabinede ziraat bakanı 
olarak bulunan domakrat partisinden 
V a.ssilef müstesna olmak üzere bütün 
bakanlar Parti haricindedirler. 

İstifa eden bakanlar esbabı muci
be olarak hilk\irnetin temmuz başında 
vadettiği umumi intihabatı yapacak 
Vaziyette olmadığını, diğer bakanla
nn bit beyanname ile bu tehir karan. 
nı lİ'Ah ~tıriek istediklerini zikretmek
tedirler. 

ADEMi MÜDAHALE 
Sovyet Rusya, Komiteden Aynlma 

Kararını Devletlere Bildirdi 
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S ofya Mektubu 

Bulgar Kabinesinde Geniş 
Mikyasta Değişiklikler 

Olacağı Tahmin. Ediliyor . 
Bir Bulgar Gazetesinin Yeni Türkiye 
Hakkında Dikkate Değer Makalesi 

Sofya , (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Belgrat
ta çıkan V reme gazetesine buradan bildirildiği

ne göre, eskı Bulgar Başvekili P rofesör Çankof'un adam
larından Maarif Nazırı Mişaykof ile Şimendifer, Posta 
ve Telgraf Nazın Kojvharof, Kral Borsi 'ten m ülakat is
temişlerdir. Fakat siyasi mahafilde bu mülakatt an da 
hiçbir şey çıkmıyacağ·ı söylenmektedir. 

G ene Vreme gazetesine göre, r---,--------,--
Köseivanof kabinesinde ge · sayesinde harp yaralarını çarçabuk 

niş mikyasta tebeddülat yapılacak- tedavi etmiye muvaffak oldu. Hat • 
tır. Bir rivayete göre, Maarif Nazı- t8. o kadar ki, ehemiyetli surette i
rı Mişaykof'un, Münakalat Nazırı !erledi. Bugünkü Türkiye, maziden 
Kojvharof'un, Maliye Nazırı Gune • kalan şeyleri, hayret verici bir hız
f in ve Adliye Nazırı Karagözef'in la ortadan kaldırdı. Bütün eski ne 
yerlerine çiftçi partisinden dört meb varsa, hepsi yenilerile değiştirildi. 
us getirilecektir. Diğer taraftan Sof En evvel devlet teşkil~tı asril~tirildi. 
ya mahafilinde söylendiğine göre, Italya ve Isviçreden nümunc olarak 
aiyasi partilere mensup kabine aza- alınan ve kabul edilen asri teşrü 
sı çıkarılarak yalnız partisiz bir salahiyet, yerli şeraite göre uydu • 
kabine teşkil edilecektir. ruldu. Az bir zamanda, yeni b i r 

Türkiye meydana geldi. 
Bugünkü kabinenin vaziyeti 

B aşvekil Köseivanof. geçenler
de Cenevreye giderken Bel-

gratta Yugoslav gazetecilerine meb
us seçiminin muhakkak surette bu 
ayın yani teşrinievvelin son 15 gü
nü içinde yapılacağrnı bildirmesine 
rağmen intihapların gecikeceği an -
!aşılmaktadır. Buna bakılarak. ka
binenin ay sonuna kadar ya çekile· 
ceğine, yahut ta mühim tebeddül • 
ler olacağına ihtimal veriliyor. 

Seçimin yapılamryacağmı gazete
ler de açıkça yazmaya başlamış bu
lunuyorlar. St. D. Tanef, Utro'da 
yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

" ... Bugünkü kabinenin kurulu
ı;ıunun daha üçüncü gününde inti · 
hapların yapılamryacağı meselesi ü
zerinde durmuştum. O zaman ben
de, teşrinievvelin son nısfı esnasın
da intihapların yapılamıyacağı ka • 
naati hasıl olmuıfi.u. Teştinievvelin, 
fkind nısfı esnasında intiliaplar ya
pıla~Itacak ve yapılamaz.' 

Tanefin ileri sürdüğü fikre göre, 
belediye intihapları, 1937 senesinde 
evvela vilayet merkezlerinde Y u -
gosla vyadaki gibi her pazar günle
ri yapılacaktır. Böylelikle intihaplar 
i:ü ay zarfında bitirilmiş olacaktır. 

Belediye intihaplarına partiler nam -
zetlerini koym.ıyacaklardır. Yalnız 

belediye reisleri. intihap zamanhrm
da aktettikleri içtimalarda halk nam
zetlerini seçeceklerdir. 

Parlamento intihapları ise 1938 
8enesinin mayıs ayında yapılacak -
t rr. Bu intihaplarda da partiler nam
zet göstermiyeceklerdir. 

Bunlar, muharrir St. Tanef'in 
t eklifleridir. 

Mir gazetesinin makaleleri 

M emlekette kabinenin sağlam 
olmadığını aşağıdaki yazısi

le açıklryan Sabık Hariciye Nazm 
At. D. Burof, Mır gazetesindeki baş 
m~kalesinde şöyle diyor: 

"Memlekette siyasi anla.,ma ve 
milli ittilıat için kuvvetli bir idare· 
ye iht~yaç hasıl olduğunu hiç kim· 
se inkar edemez. Bunu, Bulgar mil
letinin büyük bir kısmı istemekte
dir, ezctlmle bu kısım, idarede şah
si menfaat aramamaktadır. Umum 
dilnya v&:ı'.iyeti de bugün, Bulgaris
tanın idaresi başma, en namuslu, en 
münevver ve en kabiliyetli siyasile
rin geçmesıni ıcl;>ar ediyor. Bunlar 
da, memleketin vazifesi uğrunda 
birleşerek halkın itimadına dayan • 
malıdırlar ve hal~mı menfaatlerini, 
bütün şahsi ve parti emellerinden 
Uı!ıtün tutmalJdırlar ... " 
Bundı.n S<ıLra muharrir, memle

kette en Mğ:am idareyi kralın vii· 
cuda getirebıleceğini kaydederek 
kral hakkında ezcümle diyor ki: 

Türkiye hi.ikümetinin, başardığı 
E:n mühim işlerin başında iktısad! 
kalkınma gelir. Bugünkü Türkiye . 
nin iktısadi sahada bu kadar ilerle • 
yişini istatistikten alman şu küçük 
rakamlar da gösterebilir. Türkiye • 
de nüfusun yüzde seksenini çiftçiler 
teşkil eder. Bunlar, devlet hazinesi
ne giren vergilerin yüzde 55 ini ö
demektedirler. Bu da gösteriyor ki, 
Türk köylüsü, kendi mahsulatından 
büyük bir varidat temin etmekte -
dir. 

Hakikaten Türk zahireleri, dahili 
ihtiyacı tatmin ettiklerinden başka, 
artık harice de sevkedilmektedir. 
Bunların yanında iyi cins tütün, af
yon, muhtelif meyvalar ve menşei 
hayvani olan muhtelif mahsulat ta 
yetiştirilmektedir. Türkiye, çok mik
tarda yumurta, süt mamulatı, ipek. 
koza, kuru ve yaş üzüm, incir, fın· 
dık, badem ve taze sebze ihr a 
yor. 

Yerli sanayiin yükseltilmesi i
çin sarf edilen gayretler ye • 

ni sanayiler meydana getirmiştir. 

Mesela, maden kömürlerinin istih -
salatı çoğaltılmıştır. Tür kiyede çok 
zengin maden damarlan vardır. Ye-

ni kurulan fabrikalarla da, Anado • 

lunun yeraltı zenginliklerinden isti -
fade edilmektedir. Pamuk ve diğer 

ham mensucat mamulatınrn mebzu
liyeti, mensucat endüstrisini de çok 

ilerletmiştir. 

Türkiyede sanayiin inkişafı, hü · 
kumetin yardımile meydana geldi

ği işaret edilmeğe değer. Sanayiin 

inkişafına yardım ma.ksadile iki ban 

ka tesis edilmiştir. Türkiyede kuru

lan sanayi müesseselerinin ekseri • 
si hükumetin malıdrr. 'İ'ürkiyede sa

nayi o kadar çok tenevvü kazan -
mıştır ki, Türkiye, artık dış piyasa
lardan alelade mensucat stoklarını, 

cam ve sair maddeleri ithal etmiye 

lüzum görmemektedir. Hatta onun 

şeker, gülyağı, kağıt, porselen ve 

saire gibi istihsalatı dünya istihsa -

latmda mühim bir yer tutmaktadır. 
Muhtelif zirai mahsulatın fiyat • 

tan düşmesi, bir ziraat memleketi 
olan Türkiyede köylü kütlesinin 

nisbcten fakirleşmesini mucip ol
muştur. Fakat hükumet, yerli sa -

nayü meydana getirmekle ve zirai 

mahsulatı da bugünün ihtiyaçlarına 

göre yabancı pazarlara. çevirmekle 

bunun çaresini bulmaktadır. Bu 
maksatla meydana getirilen zira:-
mektepleri, nümune çiftlikleri ve 
saire. enstitüler, Türk köylüsünü· 
arazile mücadelesini kolaylaştır
makta.dırlar." 

.Alman heyeti gitti 

T A N 

AMERiKALI KADIN TAYYA
RECi ANKARAYA GiTTi 

On gündenberi şehrimizde bulunan Amerikalı tayya
reci Bessie Owens, dün sabah "Woco" markalı hususi 
tayyaresile Ankaraya hareket etmiştir. D ün kendisile 
görüşen bir muharrirırr1ize kadın pilot, şunları söylemiş
tir: 
''- !stanbuldan ayrtldığıına. c::ok 

müteessirim. Türkiyenin çok methini 
işitmiştim. Fakat doğrusu bu kadar 
güzel olduğunu hiç tasavvur etme
miştim. Buraya gelen seyyahlar şeh
rinizi güzel bulabilir, fakat onlar şeh 
ri yerden görüyor, bense havadan. 

Tam 12 senedenberi uçuyorum. 
Hemen hemen bütün Avrupa ıtehir-
1erini dolaştım, Türkiyeye ilk defa 
olarak geliyorum, Buradan da Ara

bistana ve Japonyaya gideceğim. 

Türkiyede en çok görmek istediğim 

Türk kadın tayyarecisi Sabihadır. O· 

nun methini çok işittim. Memleketi· 

nize tekrar geleceğim. ,, 

lf as eden 
s·gorta 
Ş:rket!eri 

Feniks dö Viyen ve Türkiye Milli 
Sigorta şirketlerinin iflası dolayısile 
her iki şirket hakkındaki adli tahki· 
katına, ihtiyat akçeleriini usulsuz şe· 
kilde yok etmeleri noktasından da 
devam edilmektedir. 

İktısat Vekili Cel8.l Bayarıo di.inkti 
nüshamızda çıkan ve vatandaşhrı 
zarardan kurtarmak için alınan ted. 
birleri tebarüz ettiren beyanatı ala
kadarları çok sevindirmiştir. 

Son vaziyete göre, Feniks dö Vi: 
yen ve Türkiye Milli Sigorta Şirket
lerine sigortalı bulunanların poliçele
ri Türkiyede çalışan sigorta şirketle
rinden birisine devrolunacaktır. Ara 
daki ziyan farkını Milli Reasurans 
ödi~ecektir. 

.Bunun ıçm liayat, harik:, kaza ve 
diğer cins sigortalara ait olan ve 
müflis şirketlerden alınmış bulunan 
poliçe sahipleri, poliçelerile beraber 
Milli Reasuransta teşkil edilen büro
ya müracaat edeceklerdir. Mliracaat 
lar, dünden itibaren başlamıştır. An· 
cak müracaatlar pek çok olduğun · 
dan işi kolaylaştırmak üzere ve on 
gi.in sonra başlamak üzere geriye bı
rakılmıştır. 

Alakadarlar başka sigorta şirket
lerine poliçelerine devrederek sigor. 
talan eskisi gibi devam ettiği tak
dirde, kendilerinden Feniks dö Vıyen 
ve Türkiye Milli Sigorta şirketl~rinin 
tatili faaliyet ettiği tarihe kadar o • 
lan taahhütlerini birden yapacaklar
dır. Bunun da 1 Nisan tarihi olarak 
tesbit edilmesi muhtemeldir. Ondan 
sonraki taahhütler, taksitlendirilerek 
aynca kolaylık gösterilecektir. 

Bir amele 
Kamyondan 
Yuvarlanarak 
Yaralandı 
Dün saat 17 de Beşiktaş yolunda 

bir kaza olmuştur: 
Altmış yaşlarında Yakup isminde 

bir amele hareket halinde bulunan 
bir kamyona şoförün haberi olmadan 
binmek istemiş, fakat müvazenesini 
kaybederek yere yuvarlanmıştır. Ya 
kup başından ağırca yaralanmış, ço
cuk hastanesine kaldırılmıştır. 

KATRAN KAZANINDAN YANGIN 

B easie Owen• 

Uç ekmek 
Fabrikası 
Açılacak 
Belediye fırınları ıslah etmeye 

ve asrileştirmeye karar ıermiş, iktı
sat müdürlüğü bu maksatla tetkika
ta başlamıştır. 

Yeni talimatname, Teşrinisani iç
timama yetiştirilecektir. 

Talimatname kabul edildiği tak
dirde belediye muayyen bu müddet 
içinde şehirdeki fırınları kapatacak
tır. ·Buna mukabil biri İstanbul, cüğe 
ri Beyoğlu ve üçüncüsü Üsküdar 
mın'ı kalarırun münasip hirer yt>rin
de olmak üzere üç asri ekmek fabri
kası inşa edilecektir. Bu fabrikalar 
dan her biri bulundukları mmtaka
nın ekmek ihtiyaçlarını tamamile te
min edebilecek kabiliyette olacaktır. 

Jı~rl~'itPati1'~~uB~ıl~ftdr
cılarm...da dahil ola.cağı büyült bir 
şirket kuracaktır. 

Et fiatları da ucuz
Jatı tacak! 

Et fiatlarmm yeniden pahalılaşma

ya başlaması üzerine belediye, eti u

cuzlatmak için evvelemirde nakliyat 

işini tanzim etmek hususunda.ki pro -

jesini hazırlamıya ba§la.mıştır . 

Bu şekil, Şehir Meclisine arzedile

cek bir bütçe meselesi olduğu için. 
meclis te tasvip ederse karakış gel • 
meden ve et fiatlan fazla pahalılaş . 
madaıı evvel harekete geçilerek etle· 
ucuzlattlacaktrr . 

Sadıkzade vapurunun 
atlathğı tehlike 

Salı sabahı lstanbuldan İzmire h · 
reket eden Sadıkzade vapurunun Ed 
renıit açıklarında şiddetli bir fırtına 
ya tutulduğunu haber vermiştik. Dı 
nizoyllan idaresinden aldığımız malf 
mata göre Sadıkzade vapuru !star 
buldan gayet kuvvetli bir lodos esna 
srnda. ayrılmış, Marmara ve Çanak 
kale dışında da ayni lodos ile seyrin 
devam etmiştir. 

Bundan dolayı biraz geÇ kaldır 

için J{östen mevkiine girememişti 

Bu vaziyet, İzmir acenteliğine vapı 
run varış saati olan 16 dan 4 saat e' 
vel yani 12 de bildirilmiştir. 

Vapurun her dakikadaki vaziyeti 
gerek !sta.nbuldan, gerek !zmirden 
telgraf ve telefon ile takip edilmiş • 
tir. 

Vapur dün saat 12 de 1zınir lima
nına. va.mı.ıştır • 

On Ylllık 
Yeni Yol 
Programı 

Belediyeniıı an sen.elik korwJi
zasyon programı 939 yılındıı niha
yete erecektir. Bıı takdirde bele
diye 939 dan sonra her yıl bütçe
sinde 750 büı lira tasamı/ ternin 
etmiş olacaktır. Belediye, kanali
zasyon programı bitince elde edi
'lecek bu. meblağı tam.amile şehrin 

yollarına hasredecek ve bu ıııak

sana tam on senelik bir yol pro.g
ramı vücude getirecektir. B" 711 og
ram şehir planına göre hazırlana
cağı için evvela bozuk yollar ta
mir edilecek, yeni açtlanların in
şa.sı bitirildikten sonra ana cadde-
7,er asfalta tahvil olunacaktır. Yol 
programının tatbikine henüç üç 
sene olmakla beraber bele<i.iııenin 

alakadar şubeleri şirndiden b;t i§le 
meşgul olmtya ve tetkikat yapmı
ya memur edilmiştir. 

Btt on senelik kanalizasyon 
programı bitmeden evvel belediye 
evvelce yap17,an ou program hari
cinde şehrin bazı mmtaka1anna 
kanalizasyon yaptırmak lüzum unu 
hissetmiştir. 

Bu cümleden olarak 931 bii.tı;esi-

7,e de Kurbağalı ve Kadıkö?tihıii:n, 

bazı cihetlcrinde kanalizasyon te
sisatı yapılacaktır. 

Sovyet 
Tayyarecileri 
Geliyor 
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Siyaset alemi 

Bomba y karışıklıkları 

H indistanda cemaat kavgaları 
sık sık vukubulurdu. Milli 

hislerin uyanması ve milli şuurun te
şekküle başlaması bu hadiseleri bir 
hayli seyrekleştirdi. Son beş altı se
ne zarfında bu çeşit hadiselerden an
cak iki üçü hatırlanabiliyor. 1931 de 
Kavınpurda, geçen sene Karaci Bom 
bay hadiselerine benziyen, fakat da
ha küçük mikyasta olan hadiseler 
vukubulınuş, bu yüzden Hindis. 
tanda cemaat arasındaki düş -
manlıkların söndüğüne hükmedil· 
mişti. Bombay arbedeleri, bu hük • 
mün yerinde olmadığını göstermiş 
bulunuyor. Arbedeler esnasında beş 
yüzden fazla kişinin ölmesi ve yara
lanması, cemaat hislerinin kolaylık
la galeyan ettiğini, ve Hindularla 
müslümanları biribirinin üzerine sal
dırtnıağa yettiğini gösteriyor. 
· Bombayda vukubulan kanlı hadi· 

selerin sebebi şudur; Kısa bir za .. 
man önce Bombay belediyesi bir yo
lu genişletmek için bir Hindu mabe .. 
dini yıkmağa lüzum görmüş. Ve bu
na mukabil Hindulara bir yeni ma
oot inşasını taahhüt etmişti . Bele.. 
diye, bula bula bir camiin yanıba .. 
~ıında yeri bulduğu için Hindu iba
detinin lslanı ibadetine uygun olma
dığını gören müslümanlar itiraz et
miş, buna mukabil Hindular da müs
l ümanların namaz vakitlerinde sü .. 
kOnet i ihlal etmemeyi ve musiki çal
mamayı kabul etmişler, fakat müs· 
lümanlar ibadet lerini saatle tahdit 
edemiyeceklerini söylemişlerdi. 

Meselenin tesviyesinden evvel be
lediye namına yeni Hindu mabedinin 
inşaatına başlandığını gören müslü
manlar, binanın temellerini söküp 
atmışlar ve bu yüzden iki taraf ara .. 
:;ında kl\nlı mücadeleler başlamıştır. 

Sovyet hükiımeti Osya Avyahlm Mücadele günlerce devam ettiği için 
(Tayyare K~mu) Başkanı general zab ıta kuvvetlerin in kft.f i gelnıediği
Eydeman, yarın sabah Rodzodak va- n i gören hUkOmet, askeri kuvvetler
puriyle şehrimize gelecektir. Genera- deıı de istifa.de mecburiyetini hisset .. 
le iki erkek, bir kadın tayyareci re • miş ve neticede karışıkfıkle.rın önti 
fakat etmektedir. Heyet, Türk Hava zorla alınııııştır. Fakat arada yüz. 
Kurumu BB.§kanı Rize meb'usu Fuat lerce kişi yaralandığı gibi, yUzlerce 
Bulcanın geçenlerde Rusyaya vaki O· kişi ölmüş ve yüzlerce kişi tevkif o .. 
t-._ . . . .:.--1--1-~ ""'=-~~~-.;:c...;......:.;:=.;'--=---==--

riyet bayramında Ankarada yapıla. -
cak büyük resmi geçiti görecektir. 

mış1aı Jır. 

Gelen haberlere göre Bombay h&-
Yüksek misafirlerimiz ,yarın sa • 

bah Galata rıhtımında Türk Hava disesi Hindistanın milliyetperver 
mehafili üzerinde çok derin bir tesir Kurumu erkaniyle, Kız Muallim Mek

tebi talebesi ve bir çok zevat tara · 
fından karşılanacaktır. Heyet, Pera
palas oteline misafir edilecektir. Gel
dikleri akşam şereflerine bir ziyafet 
verilecektir . 

Misafirlerimiz, pazartesi günUne 
kadar şehrimizde kalarak müzeleri, 
camileri, Güneş, Moda deniz klübü • 
nü, Sipahi ocağını ziyaret edecekler 
ve şehrin tamaşaya değer yerlerini 
gezeceklerdir . ' 

- Şu yüz frangı göndermek 
iatiyorum. 

- T elgral ile mi, taahhütlü 
mektup olarak mı? 

- Hayır. (Kıymetaiz nümu
ne) olarak. 

bırakmış, ve bu çeşit hadiseleri ma
ziye gömmek istiyen Hintli milliyet .. 
perverler faaliyete geçerek cemaat 
kavgalarının yenilenmemesi için ça
lışmağa başlamışlardır. 

Hindistan cemaatleri, cemaat his
lerini ve cemaat menfaatlerini, milli 
hisler ve milli menfaat ler fevkinde 
tutt ukça bu çeşit kavgaların teker• 
rür edeceği şüphe götürmez. Bu ç&
şit kagvalar, ancak milli şuurun ol
gunlaşması ile ortadan kalkacağı i-

in, bir müddet daha bu çeşit hft.di· 
,. .3lerin vukubulacağı tabiidir. Bu 
ıüddetin k ısa veya uzun olması 
fint milliyetçilerinin çalışmalarına 
ıağlıdır. 

ômer Rız.a DOCRU L 

BlRKAÇ 
SA llRLA 

M ezunen memleketinde bulanan 
&manya hükumetinin An

kara elçisi Filloti, cuma. günü §ehri
miıe gelecek Cumhuriyet Bayramı 

<;enliklerinde bulunmak üzere doğru
na Ankaraya gidecektir • 

"' 
Ş ehircllik mütehassrsı Prust, 

bir buçuk ay daha §ehrimiz 
de kalacaktır. 

B o yıl bin ilkmektep mua.n 
kıdem zammı görmü~ ve b 

Dün Zindankapısı caddesinde 73 
~m~r~kkb~ Tanq b~an-~============·================ 
kaynatırken teneke delinmiş, yangın r-r-,.. lrik,• Ü ~w A'#A. I 
~:~ştır. Ateş, hemen söndürülmüş- L!~~ ~ )~ ~rn ~T~ 

husustaki liste Maarif Vekiletin 
tast.'-!i: edilmiştir • 

• 
G timrüklerdekl İtalyan mal 

Iannm kJYD1etleri ve kilo iti 
bariyle mikt;arlan tesbit edilerek vı 

" ... Halkı ve vazlyeti tanımasın

dan dolayı o, dev!etın ve milletin 
kurtuluşu için istediği kararı ver -
miye hakkı vardır v~ bunu da. kabul 
~ttirebıJir ... " 

Yeni Türkiye hakkında dikkate 
değer bir yazı 

B ulgar muharrilerinden Geor
gi P. Stepçiç te Türkiye ik

tısadiyatı hakkında Mir gazetesin -
de şu makaleyi yazmıştır: . 

"Türkiye, bugün başında bulun -
duğu enerjik ve faal idarecilerinin 

MemleketimiZin pamuk mıntakala
nnda tetkikler yapan Alman heye
ti, dün akşam Berline hareket etmiş
t ir. Heyetin reisi Alman kontrol da
iresi pamuk şefi Dabps, hareketin
den evvel kendisile görüşen bir· mu
harririmize; seyahatinden memnun 
olduğunu, pamuk fiatleri iizerinde 
etraflı tetkikler yaptığını söylemiş

tir. 

ESRAR Çll{TI 

Sabıkalı İsmail, dUn Em1nönUnde 
bir bkantadan ceket çalmış, kaçar. 
ken yakalanmıştır. !smailin üzerinde 
bir buçuk gram esrar çıkmıştır. 

ELİNİ KAPTIRDI 
Edirnekapıda oturan Kemal, elek

trikli odun bıçkısına elini kaptırmış, 
başparmağı yaralanmıştır Yaralı, 

hastaneye kaldırılmıştır. 

23'Teşrinievvel \ 
CUMA -- Bugünkü 

Rasat merkezinin tesbit ettiğine ıöre, bıı
ıun hava açılı: ıetecektir. Memleketteki ha· 
va vaziyetine gelince: Bazı yerlerde yai· 
murlu ve bazı yerlerde açılı: olacaktır. 

Dünkü hava 
Evveliki gece başlıyan yağmur, dün sa

bah ıekize kadar sürmüştür. Miktarı 28 mi
limetredir. Dün rüzgar cenuptan esmlştir. 
Sür'ati saniyede 8 milimetredir 

Dün saat 8 den sonra yağmur yağmamış 

Hava: çık 

10 uncu ay Gün: 297 Hızır: 171 
1355 Hicri J 352 Rumı 
Şaban: 6 9 Birinciteşrin 
Güneş 6,21 - Oğle: ll,58 

!kindi: 14,56 - Akşam: 

Yatsı: ıs,so - imsak: 
17,lS 
4.41 

trr. Sıcaklık en çok 10, en az 7, buhar taz· 
yiki 9,08, rutubet derecesi yüzde 67 kay• 
dedilmiştir. 

kiUete gönderlJmiştlr • 

• 

G ümrük ambarlannm liman 
devrinden sonra, 60 k 

ha.malın ambarlarda ~alrşamıyacak 
ıan tesbit edilmiş ve 130 lira tazml 
nat , ·eritmek suretil·le aJikalan ke 
silmiştir. 
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Asi Kuvvetler Madridi dün 
her taraftan sıkışbrdllar 

ADEMi MUDAHALE 
Rusya Ayrılıyor, Fransa Franko 

Hükumetini Tasdik Edecek 
Londra, 22 (Radyo) - Bugün gelen haberlere göre 

Madrit tam manasile "buhran" içindedir. Bütün şehir 
halkı, hükumet ve bütün müdafiler bunu az:lamı~ bulu
nuyor. Bu yüzden şehir, sinirleri kopmuş bır vazıyette-
dir. 
Bunun sebebi, asi kuvvetlerin git -

tikçe şehre gir.nıek üzere olduklarını 
göstermeleridir. Şehir halkı içinde 
hükumete muzaheret edenler, azim 
ve iradelerini göstermeğe karar ver .. 
~terdir. Asilerin cenubu garbi or
dusu şehirden yirmi sekiz kilometre 
ınesafededir. 

Madritin anahtarı sayılan Naval 
Kanıero mevkii sukut etti.. Burada 
hükumet kuvvvetleri ile asiler arasın
da. 10 sa.at devam eden muharebe ne
ticesinde hükfunetin müdafaası sür
atle ufalanmıştır. İki taraf arasında. 
göğüs göğüse muhare'be vuku bul~ • 
yorken Bsilerin topçuları cephenın 
gerisini bombardıman etmi§ler, neti
cede hükumet kuvvetleri mağlüp 01 -

· · t·r Bu suretle hü-muş ve gerıleınış ı · . . .. 
kümet en büyük ümitlerınden bır:ını 

kaybetmiştir. . . . . 
Naval Karneronun ılensmdekı oto-

mobil yolu asilere açılmıştır. 
YEN! BİR !HATA 

Naval Karneronun sukutu ile asi -
lerin cepheleri biraz uzamış, ~~k~~ 
kendilerine faydalı olmuştur. Çünku 
Eskovyal'i Uç noktadan ihata etmiş 
oluyorlar. 

Asi general Franko, Eskoryalin 
bombardıman edilmemesini, muha -

il aım.masını emretmiştir. Bura-
~~Il:,M ~ v.un""' b• ""uu., ....... u J U.,P.Uı ... uu. \.oU..I. • ,,..~.,=--·~ 
ht bir saraydır ki kral ve kraliçıoJerin 
mezarları buradadır. Eskoryalin kü
tüphanesinde İspanyada lba.srlan her 
kitap mevcuttur. Sarayın kilise kıs
mı büyük san'atkarlarm eserleri ile 

doludur. 
SİPERLER KAZILIYOR 

Madritin dışında sür'atle siperler 
kazılıyor. Şehir içinde coşkunluk var
dır. Herkes kahra.manca bir müdafa
aya hazırlanmaktadır. Madrit içinde 
binlerce rehine vardır. Bunların hep
si de mücadele esnasında mahvolma
ğa mahkum oldukları için mübadele 
edilmeleri için çalışılıyor. 
HAVA BOMBARDIMANI 

Bugün asilerin tayyareleri Madriti 
bombardıman etti. Diğer taraftan hü
kumet kuvvetlerinin Sara.gosadan 12 
kilometre mesafede bulunduğu, Kar
tagnede asilere ait birkaç tayyare dil 
§ilrüldüğü, Hueska'nın hUkun1et ta
rafından bombardıman edildiği haber 
\•eriliyor • 

Cümhurreisl Azananın Barselona
da yerleştiği haber veriliyor. Bu su
retle İspanyanın meşru hüktımeti 
Madridi terke mecbur olduğu t.ı.k
dirde milcadeleye burada devam ede 
ceği anlaşılmıştır. Madam Aıana A
likantidcn Tuloza hareket etmiştir. 

Oviedo'dan gelen haberler müp
hemdir. Burada muharebenin devam 
ettiği anlaşılıyor. 

Burgos hükumeti Sovyetıerin Mad 
rlte bir hayli harp malzemesi gön
öerdiğini bildiriyor. Bunlar arasında 
top ve mitral~ö~ de v~ ~dır. Tayyare 
bulunduğu da ılave ~dılıyor. 

Ademi müdahale 

An kuvvetlerin Bcqkumanclanı 
General F ranko 

ğini Pazartesi akşamı bildirmiştir. 
Bu kararın komitenin Cuma günü 
yapacağı toplantıda tebliğ edilmesi 
muhtemel olduğu söylenmektedir. 

Asiler tamamen galip gelecek 
oluna 

Londra, 22 (Hususi) - İşçi par
tisi milli konseyi beynelmilel bir 
kongrenin hemen Pariste toplanması 
için karar vermiştir. Maksat İspan
ya işlerine ademi müdahale mesele· 
sini konuşmaktır. 

Sovyet Rusyanın ademi mUdahale 
komitesinden çekilmesi takdirinde 
Barselona hükumetine yardrm ede
ceğini anlatan Fransızca Ami du 
Peuple gazetesi, bu müdahalenin çok 
mühim ihtilaflara yol açacağını an
latıyor ve bu vaziyette Sovyet Rus
ya - Fransa paktının bir rolü olmı
yacağını ilave ediyor. 

Fransız gazetelerine göre Harici -
ye Nazırı Delbos, Meb'usan Meclisi 
Hariciye Encümeninde Madridin su
kutu takdirinde ne olacağını anlatır
ken şu sözleri söylemiştir: 
"- Şayet Madrit düşecek olut"sa 

meşru hükümet, Katalonyay:ı çeki • 
lebilir. Bu suretle meşru hükumet 
sıfatiyle mevcudiyetini muhafaza e
decektir.,. 

Hariciye Nazırı, Madrit düıitüğH 
takdirde Fransanm, General Franko 
nun hükumetini başka hükıimetler 
daha evvel tanıyacak olurlarsa, tanı
yacağını tasrih etmiş ve şu sözleri 
ilave eylemiştir: 

"Herhalde harekatrmızm rnülhc • 
mi, ahval ve şerait olacaktır.,. 

Londra. 22 (A.A) - Portekiz hil
kumeti İspanya işlerine ademi müda
hale komitesine cevabını tayyare ile 
Londraya göndern:1iştir. Maamafi~ 
bu cevabın yarınkı toplantıya yeti
§ebileceğinden §üphe edilmektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Gazetelerin 
yazdığına göre yarın to~lanacak o
lan İspanya işlerine ademı mildahn~e 
komitesi başlıca sovyet ve Madrıt 
hükumetlerinin ithamlarına Aiman
Yanıo verdiği cevabı tetkik ve müza
kere edecektir. 

Bir habere göre Basklar He Fran
ko arasında cereyan eden müzakere
ler bir netice vermemiştir. 

Macar mec'isinde 

SOVYETLER ÇEKİLİYOR 

~U\:UK HAR.c. 
HABERLER 

R ornanya - Yugoslavya 
Ticaret mukavelesinin 

müzakerelerine 8 ü k r e ş-
te başlanmıştır. 

• $ • 

B elçikada h ü k ü m et, 
Reksist'lerin (faşist) 

pazar günü nümayiş yapma· 
!arını yasak etıniştir. 

• • • 
B elçika Meb'usan Meclisi 

ayın 17 sinde fevkala
de içtimaa çağırılnııştır. 

• • • 
L ehistan Hariciye Nazırı 

Bek gelecek ayın seki
zinde Londrayı ziyaret ede -
cektir. 

• • 
A merikada cümurreisi 

. seçimi dolayısile ko -
münist naınzedin propagan · 
da mitingi yapmasına ınüsa· 
ade edilnıeınektedir. 

ittifaklar 
siyaseti ve 

Ç ekos!oval{ya 

C ek Hariciye Nazırı 
Kamil Krolta 

' 

Prag, 22 (A.A) - Meb'usan Mec
lisi Hariciye encümeninde Çekoslo
vakyanm harici siyaseti lı:ı.kkında 
beyanatta bulunan Hariciye Nazın 
Kamil Krofta, ezcümle şöyle demiş • 
tir: 
"- Çekoslovakya, kendi eınniyeli

ni kefalet altına almak hususunda 
münhasıran Milletler Cemiyetine, ya 
hut kendi ittifaklarına itimat etmek 
le kalmıyor kendi askeri kuvvetine 
güveniyor. Fransa ve Küçük ltiliıf 
ile mevcut olan ittifak muahedeleri, 
bu muahedelere iştirak etmiş devlet
lerin mütekabil taahhütleri trsbit ve 
diğer devletlerle mütekabil yardım 
itilafnameleri aktedilmek suretiyle 
ikmal edilmedikçe, Almanyanın tek· 
rar silahlanması karşısında ve bu si
lahlanma sebebiyle kıymet.ini pek 
çok kaybedecektir.,. 

Krofta, Alman - Avusturya an
laşması hakkında da şunu demiştir: 

"-Ne Almanya, ne Avusturya ne 
de 1talya ile asla ciddi ihtilaflara sü
rüklenmemiş olan Çekoslova)<va mer
kezi A vrupanın teskini ve ·iktısadi 
teşriki mesaisi lehinde yapılacak her 
harekeli hararetle alkışlar, yeter ki 
bu hareket müttefiklerinin umumi si
yasetine uygun olsun ve onların işti • 
rakiyle vuku bulsun., , 

Balıkesirde Zorlu 
İki Kadın 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz-

den) - Vicdaniye mahallesinden 
Abdullah kızı Münevver ile ayni ma
halleden Şaban kızı Ayşe, biribirie -
rinin aleyhine açtıkları davanın mu· 
hakemesinden çıktıktan sonra, Hü
kumet caddesinde kavgaya ve yek -
diğerini tokatlamıya başlamışlar • 
dır. 

Londra, 22 ( A.A) - Oaily releg
raph gazetesinin öğrendiğine göre, 
Sovyet hükumeti ademi müdahale 
komitesinden çekilmeye karar verdi-

Peşte, 22 - Meb'usan Me<'lisinde 
kabinenin programı okunduktan son 
ra mUzakerclere başlanmış, kliçük 
emlak, hiristiyan ekonomi ve sosytı.. 
list partileri hükumetin porgrammı 
esas itibarile tasvip etmekle beraber 
kabineye müzaheret meselesinde çe
kingen davranmışlardır. 

Her ikisi hakkında tahkikat ya· 
!,lılmaktadır 

( ANKARADAKi ASKERi TA~BiKAT 1 

Bııgün A111rorada bulımmal,frı oları muhterem misafirimiz Efgan Jfor
biyc l'c:iri Marc§al '4Iahmut llan evvelki gün Ankara garni::ommu mcn
sııp kıt'alarımtZ'ln tatbikatında ha .. ır bulıoım.ıı.şlardı. "TAN., Foto ilf u1ıa
birinin Ankaradan gönderdiği §tt resimler, askeri tatbikatrn nıisafüinıiz 
tarafından tetkiklerine ait iııtıbaları omılaııdınyor. 

Mareşa: Şah 
l\~ahmut Han 

Efgan Harb'ye Nazırı 
l aşvekilimiz!e 
Görüştü' er 

Ankara, 22 < A.A.) - Başbakan ls
met lnönü bugün saat 11,30 da Af
gan harbiye veziri Altes Şah ~lahm:.ıt 
Hanı kabul buyurmuşlardır. 

Muhterem misafirimiz bir saatten 
fazla Başbakanımızla görüşmüşler 

ve yanlarından büyük bir memnuni
yetle ayrılmışlnrdır. Bir müddet son
ra Başbakanımız Altesi otelde ziya
ret buyurmuşlrdır. Öğleden sonra 
saat 15 de misafirimiz Harbiye Mek
tebine giderek dersanelcri do!aşmış
lar ve derslerin takririni dinlemı3-
lerdir. 
Alt~. Harbiyede okumakta olnn 

Afgnn talebesinin ziyaretini knbul et 
mi§ ve aziz vatanları için nnfi birer 
unsur olarak memleketlerine dönme
ler~· i "söylemişlerdir. 

Bundan sonra Altes, İran Biıyük 
Elçiliğinde şereflerine verilen çaya 
gitmişlerdir. 

Berlinde ispanya
ya karşı müttehit 

hareket kararı 
[ Başı 1 incide J 

SOVYETLERE GÖRE 
Moskova, 22 CA.A.) - Tass ajan

sı bildiriyor: 1zvestiya gazetesi ltal
Yaıun teklif ettiği dörtler paktını mev 
zuu bahsederek diyor ki: 

"ltalya, Alma.oyaya hiç danışma • 
dan lngiltcreye her türlü kollektif 
emniyet prensiplerinden vazgeçme • 

!Yeni Bir 
Devrin 
Eşiğindeyiz 

[ Başı 1 incıdc ] 
binlerce muhaciri memlekete taşı -
mış, yerleştirmiştir. 

Böyle meziyetlere sahip bir mille· 
te, yüksek bir insanca seviyede ya
şamak imkanlannı vermek ve istih
sal silahlarımızı tayyare asrına 
göre tekemmül ettirmek en mukad
des milli vazifelerden biriydi. 

lşte hükumetimiz bu hamleye ge
niş bir ölçüde atılmak üzeredir. 

Esirlik ve hahim~ik 

ugün memleketin birçok kö -
§elerinde zavallı Türk 

milstahs,ili, kırık bir knra sapanla 
tabiat kuvvetlerine karşı tek başına 
mücadele halindedir. Bin zorlukla 
bulduğu tohumlan toprağın sathına 
dağıtır, pek az eşeler. Gübre gibi va
sıtalarla toprağın verim imkanını 

çoğaltmağı bilmez ve düşünemez. 
Çoluk çocuğile beraber zahmetli e
meklerini toprağa gömdükten son -
ra gözlerini havalara dfaer, ektiği 
tohumların günün birinde, bire bir
kaç derecesinde verim temin etmesi 
için göklerden ihtiyaç dakikasında 
yağmur gelmesini bekler. Tarlası -
nın muhtaç olduğu su, bataklıklar 

yapan düşman kuvvet şeklinde kar
şısındadır. Fakat bunu alamaz, 
dost ve yardımcı bir kuvvet haline 
çeviremez. Karasapanlr, tek başına 
müstahsil için buna imkan yoktur. 

Bu vaziyet, tabiatin esiri olmak -
tır. Esir halindeki müstahsil, kendi 
emeğinin mukabilini aramasa ve en 
ifltidai ihtiyaçlardan mahrum bir ha
yatı kabul etse bile az, pahalı ve 
fena mahsul elde etmeğe mahkum -
dur. 

Karşı taraftaki müstahsillerde o-

İyi ki Aslan Değiıiın ! 
Bizim matbuatın kendine m h 

i . d a sus 
bir !.'e§n :.ı 'ar ır ki, onu başka 
memlel\etlcrde buln.nıazsınız. M ~ 
bizim gazeteler,. d~':letin n1emurC::'~ 
rınn nuuı ,·erdığını yazarlar B" 1 . oye 
bir haberi mikro kopfa nrasn ... b ...... z a§ 
im memleket gazetelerin :ı ..ı 'l. 

. . . " ::. ... re • 
mczsinız. Bızım gazeteler lir 
umumi miidürün fnlan yere gitti~ 
ni 3nzarlar. Bu hava<li ha ka Yer
de kim eyi alakadar etmez. Bizim 
gazeteler bu ene kavun karpuz •z-
drr di~ e hll\'adi \'erirler. Bö,·ı 

,_ . . l .., e 
bostan hah rıcnnı >a::;ka yerlerde 
arıyan soran yoktur. 

fşte bu çeşit haberlerden biri ini 
dünkü gazetelerde gördüm: Sirk ka
panını~! Kapanır ya! Kapanan yalnız 
o mu? Hava kapanı)or, göz kapanı • 
)'or, kapı kapanı) or, i talın ka11anı • 
:ror, bahi kapanı.ror, hesap kapanı • 
yor, dükkan kapanı~·or ,kongre kapa
nı~ or da irk neden kapanına m ! 

Sirk kapanma ı bir f e,·kaladelik mi 
<lir ki; gazeteler bunu bir mühim ha
dise cli)·e fıleme yayı)·orlar? .. 

Sirkin knpana<'ağını ben çok bekli
yordum. Çiinkü sirkte cambazlık mı 
gösterirler? Şimdi cihnn cambaz ol • 
du. Sirkte perende mi atıyorlar? O -
nıın antıkasını ben de atı) onım. Sirk. 
te \'ahsi ha~ vanlar mı yar ?Acaba bu 
hayvanlar hiribirini yakan İspan -
) ollardan daha mı \-ah. i? ! F111er 
dans mı e-diyorlnr? Bizde de kediler 
sirke içiyor. Atlar ovnnvorlar mı? .. 
Dizde at oynatmanın· da.ni<-knsı var, 
eh·erir ki meydan ol un! Ne biltyim! 
Belki esM ne: 11 enterese edecek ne -
kadn r :_.irk numarası ,·arsa bugün 
gilndelik hn)·ntın tabii hareketleri a
rasına girdi. Artık bu sart altında 
para verip irke kim ~id~! Elbette 
kapanır!. Th-n bu arada 3nlnız \'ah i 
hay\'anlara acırım. Çürmii atlar, eştk
Jer nru ı1 ol ·a iş bulurlar. ln nnlann 
valı,eti bütün di~er ha)'"\·anlarmldni 
astı asalı bu rekabet yiiı;ümlen vah
ı;i ha~"·anJar \•ahş.ilik meziyetlerini 
kaybettilf'r. J~h simdi bir aslana da 
araba c:ektireıne)'İz )'8 ! Onun ic:in acı
narak rınlarclır. Allah _,·ardrmcılan ol
sun. 1~ i ki a~lnn dejtilim ı 

B. FELEK 

Kema!paşada Mahkum 
Olan Kaçaçılar 

. }.~, Kemalpaşa, (Hususi muhabl
rımızden) - ilçemize bağlı Söğüt
alanı nahiyesinin Minayva ve Ko
cakoru köyleri arasında iki ay evvel 
geceleyin tütün kaçırırlarken yaka
l~nan kaçakçıların muhakemesi ne
ticelenmiştir. 

Knçınlan tütünlerin sahibi Ab -
dullnh 4 sene, kılavuzluk eden Halil 
~·e yataklık yapan Kocakoru köyü 
ımamı Mansur ikişer sene hapse I-
lışa .. ' a r ay surgUne ve bir miktar da 
para cezasına çarptırılmışlardır. 

Suikast mı? 
Tirana, 22 (A.A.) - Arnavut tel

graf · . aJansı, Arnavutluk kralına kar§ı 
bır suikastın meydana çıkarıldığı hak 
km?a ecnebi memleketlerde dol~an 
şayıalarm tamamiyle asılsız olduğunu 
bildirmektedir. 

sini ve Frnnsaya da bütün müttefik -

!erini İtalyan ve Alman faşistliğine 
teslim etmesini teklif etmiştir. İtal
ya bu bapta Almanya ile önceden is
tişarede bulunmamış olduğu içindir 
ki drş bakanı Kont Çiano alelacele 
Berline gitmiştir. Bu emperyalist 
şakavet projesinin müstakbel direk
tuvann dört azası arasında bir fikir 
birliği veya anl.:ışma neticesi olduğu
nu ?.a.nnetmek hatadır. Bilakis, mü. 
temadi ltalyan - Alman dostluk te -
zahüratma rağmen bu dostluğun zo
raki olduğunu ve münhasıran 1ngil • 
tere ve Fransa üzerinde bir şantaj 
Yapmayı istihdaf ettiğini bilmiyen 
Yoktur.,, 

ka nisbetle seri ateşli top ayar:ında tam manasile silahlandırmak ve rc
aletler vardır. Tabiatle olan mü • ~abete müheyya bir hale getirmck

tır. 

1zvestiya daha sonra diyor ki: 

"Küçük devletlerin arazisini tak • 
si .metmek meselesine ~elince - ki 1-
talya derpiş ettiği direktuvar ile baş 
lıca bunu istihdaf etmektedir - Ro
ma hükfuneti şöyle düşünüyor: Kü
çÜ)c devletlerin ve bilhassa Fransız 
emniyet sistemine dahil bulunanların 
topraklarını ele geçirdikten sonrn Al
manya ve İtalyayı direktuvar azası
nm miktarmı azaltmak meselesini or. 
taya atmaktan ve Avrunaya ancak 
Almnya ile İtalyanın hükmedebile -
ceklerini söylemekten kim menedebi -
lir? 

cadelelerinde hem makine kuvvetin

den, elektrikten, kimyevi vasıtalar • 

dan istifade ederler; hem de ferdin 
tek başına yapamadıklarını el birliği 
sayesinde temin ederler. Fazla ola

rak ta tabiatın su kuvvetleıi müm
kün olduğu kadar zaptü rapt altına 
alınmış, yardımcı ve dost bir kuvvet 
haline konulmuştur. 

Tabiate hakimiyeti temin eden bu 
şerait altında bol, ucuz ve iyi mahsul 
alınır. 

Nisbetıiz rekabet 

B izim tabiati eşeliyen müstah
silimiz. başka memleketlerin 

makine devrinin ortasında yruııyan 

ve tabiati geniş bir fabrika haline 
koyan müstahsili karşısında, rekabet 
meydanında boy ölçemez. Hem de 
kendi kazancını sıfıra yakın hesap et
tiği ve yarının tohumundan hiçbir za
man emin olamadığı halde de yine 
rekabet imkanını bulamaz. 

On dördüncü yıldönümünün ari _ 
fesinde memleketin ufkunda teres _ 
süm eden hamle, Türk müstahsilini 

Yeni Türk müstahsili, topra.'7ına 
h' b sa ıp olacak, yeni aletlerle dövüşe-

cek, fen imdadına gelecek, ucuz kre
di bulacak, su kuvvetleri kendisine 
yardımcı olacak, tek başına idare e-
demediği son nevi alet ve k' ma ıne-
leri komşularile beraber el b' 1.w •• 

ır ıgı ıle 
kullnnacak. Çalışması hem kendisi _ 
ne yüksekçe bir ihti a . . 
yaşamak Y ç sevıyesınde 
mak imk. ve yarına emniyetle bak -

anını temin edecek hem de 
memleket için bu asra 1• ' 
kortuıma inkişaf ayık Yruıama, 

• vasıta ve imkan _ 
lannı hazırlıyacak. 

BUtün Türk milleti, bu yeni inki
şaf safhasında hUku" meti . . h 

1 • mızın a _ 
zı~ ıklarım derin bir alaka ile talri 
~dı.yor. Eşiğinde bulunduğumuz ye~ 
ıstihsal devrine .muvaffak . 

w• • ıyetıe gı -
recegımıze ve burada da 
d k az zanıan 

a ço yol alacağımıza iti -
vardır. Çünkü Inkııa .~adımı~ 
atıldığı her işi ta P Hukfimetı, 
zaman sathi m yapmış, hiçbir 

ve Ytmm tedb · 
olmamıştır. ırc razı 

Ahmet Emin y ALMAN 
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Reasürans ı ürk ~nonim Şırketınden: 
"Türkiye Milli,, ve "Feniks dö Yiyen,, Sigorta Şirketleri nezdinde sigortalı olupta hükfunetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajanıı tarafından ne

ıir ve ilan edilen esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zararda nkorunmak istiyenlerin 3 lkinciteşrin 1936 tarihinden itibaren Y enipostahane arkasında Türki· 
ye hanında 12 numaralı idarede bu maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu V( 

TÜRKİYE MlLLl Şirketinde sigortalı olanların nihayet 24/10/937 ve FENlKS dö V1YEN Şirketinde sigortası olanların da 12/6/1937 tarihine kadar mü· 
·~c<>'lf: '"-rleh1le<:ekleri i 1a11 o•u~nr. 

~ahkemelercle 

Şişhanedeki · Faciasının 

Muhakemes:ne Başlandı 
Facianın 1 
suçluları 

mahkeme 
de 

• B U Ci () " 
Matinelerden başlıyarak 

IPEk 
Unutulmaz ESKİMO filminin UNUTULMAZ yıldızları MALA ve 

LOTUS tarafından YARATILAN MÜTHİŞ ve MUAZZAM 

sinemasında 

• 
ınsan Avcıları 

Görülmemiş derecede güzel - Duyulmamış derecede heyecanlı kelimelerin anlatamıyacağı kadar kuvvetli 
Filme ilave olarak: 

1 - Paramount dünya havadisleri gazetesi 
2 - DEFİNE ARAYICILARI: Renkli 3 kısrmlık komedi 

BUGÜN MATİNELERDE BAŞLAR - Gece için numaralI biletler satılır. Şahitler 
Neler 

Anlatıyor? 

.ııııı••ms• Hazırlanınız .,-••!91111. .- -

Şubatın yirmi altıncı ge
cesi Şişhanede bir tramvay 
faciası oldu. Vatman Falı • 
rettinin idare ettiği 122 nu
maralı araba yoldan çık -
tr, bir apartırpanın alt katı
nı yıktı ve kendisi de devril
di. Bu devriliş bir facia oldu. 
Üç kişi öldü ve 30 kişi de ya
ralandı. Dün bu facianın bir.--------------------------
kucak dolduran tahkikat ev- mesine başlandr. 

Şahit kunduracı Burhanettin gör • 
rakı Ağırceza mahkemesin - düklerini ve bildiklerini şöyle anlat • 
de tetkike başlandı. tı: 

Mahkemede suçlu olarak vatman "-Araba Altmbakkalda hafif bir 
Fahri ile şirketin kablo muayene me- sarsıntı geçirdi. Ben içerideydim. Ne
muru Lokman ve İsmail İbrahim bu- den olduğunu bilmiyorum. Tepeba -
lunuyordu. (30) davacıyı da üç avu- şmdan ayrıldıktan sonra araba ilk ta
kat temsil ediyordu .Suçluların hü • vakkuf yerinde duramadı. Fazla bir 
viyetleri tesbit edildikten sonra, reis sür'at hissedilmiye başlıyordu. 
hadise hakkında. muhtelif ehlivukuf Sahanlrkta duranlar: 
heyetlerinin raporlarını okuttu. "- Gidiyoruz, mahvoluyoruz,, fer-

Arabanm 1914 yılı kanunusanisinin yadiyle arabanın içine atıldılar. A
dokuzunda servise çıkarıldığı, 22 se- raba dehşetli bir sarsıntı yaptr. An
nedenberi de 915, 916, 92i, 923 ve ladım ki bir felakete gidiyoruz. He -
936 yrlına kadar da on defa ta.mir e· men ayaga rcrrKtmı. a:gu ı,;unu Karıa-
d :' diği, şimdiye kadar 16,278 kilomet - peler in demirlerine sıkıca t utundum. 

re yol yaptığı anlaşılıyordu . Biletçinin anlathkları 
Fen heyetinin verdiği rapordan da Biletçi Şevket de şöyle şehadet et-

kazanm elektrik kablosunun kopma- ti: 
sı ve elektrik freninin tutmaması yü- "- Araba Altmbakkalda sarsıntı 
.zünden çıktığı anlaşılıyor ve bu i.şde yaptı. Vatman Fahreddin "fren tut -
vatmanın sun'u taksiri olmadığı, kab- madı., diyordu. Müfettiş muavini Ni
lo rabrtalarmı yapan roüstahdimlerin yaziyi çağırdı. O frenleri sert bir eda 
ihmal ve teseyyüpleri bulunduğu an- ile bağırarak muayene etti. Ve fren
laşılıyC>rdU. Havanın yağışlı, yerin lerde 'bir şey olmadığını söyledi. Vat
ıneyilli olmam ve vatmanın bir amir man, ben bu frenlerle Şi.şhaneyoku
tarafmdan meşgul edilmiş olması yü- şunu inemem, beraber inelim, dedi. 
.ı:ünden yanlış ve manasız bir ma • Niyazi, vatmanın yanında idi. Tepe -
nevranın yapılması yüzünden de bu başından aşağı tramyay kaçarken de 
kazanın d~ğabileceği tasrih ediliyor- Niyazi yanında idi. Hatta bu aralık 

d Paltosunu bile rayleri~ üstüne atma-u. -
Kablo muayene memuru Lokman: ğa çalışıyordu. Ben bu araba ile o 

"Ben kaıblo yapmam, yalnız muayene gün altı sefer yaptrm. Hiç birisinde 

Hem çalar 
Hem hesap 
Vermezmiş/ 
Dün meşhut suçlar müddeiumumi

liğine 14 hadise gelmiştir. Bunlar -
dan yalnız altısı mahkemelere inti · 
kal etmiştir. Suçlular arasında lbra -
hiın isminde bir de delikanlı vardı. Bu 
hırsrzhk sw~lusu, müddeiumuminin 
önünde yer aldıktan sonra : 

Ba.nA...ha.k_hav iiddal.•nnumt 
ben kimseden kormam. Ben frengili 
deliyim. Ben hem çalar , hem de he -
sap vermem, diyor ve bacağını a<;a
rak frengi yaralarını gösteriyordu. 
İbrahim hezeyanlarına devam .eder • 
ken suçlarım da şöyle itiraf ediyor • 
du: 

- Evet, Torosun dükkanına gir -
dim. Yavaşça bir saatini cebime in -
dirdim. Bana çok lazrmdr. Polis, İbra
himin cebinde üç ışişe tırnak cila
sı ve elinde de 3 kilo kadar badem şe
keri bulmuştu. İbrahim bunları da 
çalmış. Fakat yerlerini göstermiyor
du. Müddeiumumilik, bu cezadan 
korkmayan suçluyu Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza mahkemesine ver
di, ve tevkif ettirdi • 

(ŞARLO) 

pek yakında 

SAKARYA 
ve 

SARAY 
Sinemalarında birden 

ASRI 
ZAMANLAR 

filminde görünecektir. 

YILDIZ 
SINEMASI 

Sinema sevenlerin istilasma 
uğnyor. Çünkü: 30 kuruş gibi 
tenzilatlı fiyatla: 

DUJUI\ 111111101111 ını au 

p Q M P E İ 'nin 

Son Günleri 
Fransızca sözlü şaheserini 

görüyorlar. • 

ş:EHIR TIYATROSU TEPEBAŞl 

DRAM KlSMl l\t.:ınııııı Btltdi"e\i 

Bu a~~a:e sar S2hirTlyatrosu 

Bl~~~ mmııımm 
FRANSIZ 
Tiyatrosu 
OPERET 

KISMI 111...lll 

Müjde ! Müjde ! 
Geçen sene hünerlerini hayret ve takdirle seyretti
ğiniz Türk san'atkarı 

Pr.ZATi SUNGUR 
H:..rikulade heyecanlı Manyetizma, İpno

tizma. Fakirizma, Spirtizına. ve !ılüzyonizma tecrübelerine başlıyor. 
24 Birinci Teşrin CUMARTESİ AKŞAMINDAN itibaren 

Taksim'de M A K S İ M Varyete tiyatrosunda. 

llJm----------------------------, 
Bu akşam T O R K Sinemasında 

MODA 
CILGINLARI 

Moda - Güzellik - Müzik - Raks 
William Powel Rette Da.vis Reginald Owen 

BAYANLAR: Bu filmde Paris modalarının en son ve güzel nümu
nelerini görecekler ve BAYANLAR 

200 GENC v.Q QÜzgı l(ı21N 
Mulen Ruj'da zevkli ra.kıslanna hayran olacaklardır. 

._ ___________ 9'_A:211 _____ ., ________ .. _ ___......,__ __ ... '4_ ... ___ ,_ 
~--------...-• Buakşam ~ıJım•111•••••-~ 

T epebaşı GARDEN'i 
Temaşa meraklılannm hücumuna maruz kalacak! .. Zira: 

Sinema ve müzikhollerin en me şhunı "BOUBOUL,, ve BEDAVA
CILAR ŞAHI,, 

Likablarile tanınmış 

(;eorges Mil TON 
Bu akşam müntahap programla numaralarına. başlıyor. 
Bu temaşa hadisesi ,ancak 3 gün devam edecektir. 

ederim ... dedi. İsmail İbrahim de ayni de bir arıza görmedim.,, 
şekilde itiraz etti. Bundan sonra lis- Bundan sonra biletçi Necati din -
tede ismi bulunan 19 şahidin dinlen - lendi. Hadise hakkında bir şey bil -

mediğini söyledi. Şahitlerden bir kıs
mı gelmemişti. Bunların da çağrıl- Akşam 20,30 d. 
ma.sı için muhakeme talik edildi. OUDAKLARIN lllllltll 

Sofraların evvelden a.ldınlm ası. 

"'-------- Telefon: 48690 --------·~ 

Gece Yarısı 1 

sa, sonu kof ~ıkacaktır ... F~fo, üç di 
yor, beş demıyor; kazandıgmdan ar 
tırdığını bir yana topluyor; günün 
birinde sahneden çekilip evlenecek .. 

No. 77 

_ Sun'ullah, hlla, o eski !clal Ha
nnn, zannediyor. 

_ o, hülyada giderse, çabuk şapa 

oturur. 
_ Birşey değil, nispet vereyim 

derken, Fofoyu sahiden kızdıracak, 
bu sefer Fofo, büsbütün elden gide

cek .... 
Bilal, tespihini hiddetle cebine 

koymuştu: 

- Bırak şu Fofoyu.. Artistliği 
mükemmel... Çalışkanlığına söz yok. 
lyi arkadaş .. Ve lakin, öte tarafını 
bırak ... Sun'ullah Beye muhtaç, onun 
için yüzüne gülüyor.. Menfaati ol· 
ma.sm, vallahi Sun'ulla.h Beyin dönüp 
yüzüne bile bakmaz ... 

Hınçla homurdanıyordu : 
- Sun'ullah Beyle evlenmez .. Fofo, 

kendi milletinden başka. erkekle dün
yada evlenmez .. 

Mevlut ta tasdik ediyordu: 
- Hele o, halası .. 
- O, göstermelik, canım ... Kime 

yutturuyor, onu.. Çocuk muyuz? 
Sun'ullah Bey yutar, o martavalı ... 
Zaten, çok akıllı, çok kurnaz geçi -
nenden kork .... 

McvlCıt gülmcğe başlamıştı: 

- Doğru söyledin .. 

Mahmut .l' bl'i.tıı<,ı 

Bilal, coşmuştu : 
- Sun'ullah Beye sorarsan, Bal

kanlarda bir tanedir... Balkanların 
tenoru odur .. lclal Hanım, onun aş
kından ölüyor, bitiyor, deli divane o
luyor ... Bütün varını yoğunu, Sun'ul 
lalı Beyin ayaklarının altına döke · 
cek... Sonra, Fofo, bu sevgiyi, bu 
serveti kıskanacak, o da Sun'ullah 
Beye ağuş açacak... Iclal Hanımdan 
alman paralarla Yunanistandan, Vi
yanadan baletler, varyete numaralrı 
gelecek ... Oyunlar, alıp yürüyecek ... 
Gişe, cayır cayır, cayır cayır işliye 

cek .... 
Mevlut, kahkaha ile gülüyordu : 
_ Omürsün vallahi Bilal! 
Biliı.l, gülüyordu: 
_ Sun'ullah Bey, vallahi böyle dü 

şünUr ... Ben, onun kafasını bilirim. 
Aç tavuk kendini arpa ambarında 
görürmüş ... Bugünlerde iş biraz doğ 
ruldu, üç beş kuruş hasılat yapıyo . 
ruz ya, ona sor, btitün keramet ken 
disindedir ... Başı havada, kendine gü 
venerek geziyor ... H ele ayağı bir ta
şa takılsın da, nasıl tepe taklak yu
varlanır, görürüz... Biz de onunla 
beraberiz ama, ne yaparsın? .. Insa
nın içi dayanmıyor. Ne düşUniiyor-

İclal Hanıma gelince: o da gözleri
ni açtı; pek kolay kaptıracağa ben • 
zemiyor. 

Mevlut, geriliyerek durdu: 
- Yalnız, bir şeyi unutuyoruz. 
- Neyi? 
- Ya lclal Hanım, Sun'ullahı se-

viyorsa? 
Bilal, cevap vermedi, gözlerini si

lerek baktı. Mevliıt, tekrar etti: 
- lclal Hanım, Sun'ullahı sevi -

yorsa? O zaman ~in de rengi deği
şir; hesaplar da değişir ... 

Bilal, cebinden tesbihini çıkardı, 
bir avucundan öbür avucuna atıp tu
tuyordu:. 

- Sevse de, sevmese de, beniın 
aklımın erdiği şey, nedir bilir misin? 
Sun'ullah Bey, geç kaldı ... Hem çok 
geç kaldı ... Geçti Bolunun pazarı, 

anlıyor musun, Mevlut Efendi evll· 
dım? Atı alan Usküdarı geçti! ... A· 
partımandan çıkılıyor ... Düğün, an -
nenin evinde olacak ... Yani, Sun'ul • 
lah Bey, iç güveysi oluyor ... Bu, hiç 
çaktırmadan halkayı buruna tak -
maktır. Alık yarim, farkında değil... 
Doğrudan doğruya eve, ailenin ara -
sına giriyorum;k alcyi içinde~ fethe
diyorum, sanıyor. Sonra, Iclal Ha
nımdaki kurnazlığa bak ... Apartıma-

nı büsbütün dağıtmıyor ... Yeni apar 
tunan tutulacak... Sun'ullahın da, 
bizim de, hepimizin ağzına bir par -
mak bal ... Biz de şikayet etmiyoruz ... 
Eğer bizim canımız sıkılırsa, belki 
sun'ullahın kulağını bükeriz, gözünü 
açarız. Halbuki şimdi, ortalık slit li· 
ınanlık ..• 

,ı\partımanrn önüne gelmişlerdi. 
:Mevlfıt, kapıdan girerken, kapıcı -
nın odasına baktı, ışık göremeyince 
merdivene doğru yürüdü: 

- Bizim kapıcı, mahallenin kah
yasıdır. Apartımanda durduğunu bir 
gün görmedim. 

Bilal, sordu: 

- Peki, ne yaptın? Anahtar onda 
mıydı? 

- Hayır ... Saba.bat geldi mi? diye 
soracaktım. Hiç, benimkisi de buda· 
talık! Kapıcı, apartımanda durmuyor, 
girenin çıkanın farkında mı olacak? 
sonra, Sabahatin evde olduğu da 
muhakkak... -' 

Onden çıkıyordu; başını döndür -
dil, güldü: 

- Kusura bakma birader, sabah· 
tan ters kalktım, artık yarın saba -
ha kadar gider . 

Bilal, gülüyordu: 
- Bu gece, sabahlryacak mıyız? 
- Hiç şüphen olmasın. 
Uçüncü kata gelmişlerdi, Mevl\lt 

sahanlıkta durdu; Bilalin kulağına 
eğildi; 

_ Sen, pişkin çocuksundur, Ri • 

ıa.ı... 
Bilal, gülümsedi: 
- Piyazı kısa kes ... Çabuk söyle .. 
_ Demin konuştuklarımızı kim -

seye çaktırma. 
_Çocuk musun yahu! Ne münMe 

bet? 
- Hani, sarh~lukla filan, · yine 

boş bulunup ağzından kaçırma ... Ken 
dini idare et. Sun'ullaha söyleırek, 
dinletemeyiz. Bizi budala yerine ko· 
yar, güler ... lclal Hanıma, söyliye -
meyiz. 

. - Hem, ne söyliyeceğiz, canım? 
Sen, gözünü açtın; artık, enayi gi
bi kendini bize soydurma.yorsun mu, 
diyeceğiz? .. Hem kadıncağızın, bize 
karşı nezaketinde, iltif atmda bir 
noksanlık, eksiklik mi var? 

Mevltıt, sesini yavaşlatmıştı: 

- lclal hanımı gücendirmek, bizim 
işimize gelmez, arkadaş... Sun'ullah, 
ayağını denk atsın.. .Fofoyu, kendi· 
sini düşüneceği" kadar düşünüyor; 
onu düşünmek, bize düşmez ... Eğer, 
biz de gözUmüzü açarsak, hiç te zi
yan etmeyiz. 

Billl, düşünUyordu: 
- Ne demek istediğini anhyo • 

rum ... 
- Anlıyorsan, ona göre davran. 

Sabahat, işlerin gidişatını önceden 
ç1ktıda mı, paşa parolayı hazırladı? 
Yoksa, boş attı, dolu mu tuttu 1 

- Sabahat, enayi gorunur ama, 
dehşetli kurnazdır. Boşa koz kır • 
maz. 

Mevlut, cebinden anahtarı çıkar· 
mıştı: 

- Allah vere de, öyle olsa ... 
Kapıdan girdi, fısıldadı: 

- Ben, Sabaha.ti görür, işi anla • 
nm... Aman Bilalciğim, falso vaoa. • 
yım, deme ... 

Bilal, bir solukta: 
- Senin bir planın mı var? diye 

sordu. 
- Plan mı filan yok... E<itiği ka • 

dar tozar ... Günümüzü gün edelim. 
lc18.l Hanımın suyuna gidersek, 

ziyanlı çıkmayız; sen, bu sözümü ya 
bana atma ... 

Bili.l, ba.,mı salladı: 
- Peki! 
Dedi; hemen mutbak taratın&. gl• 

den Mevlüdun arkaııımdan baktı, s· 
cır gibi güldU: 

- Bunu, biraz akıllı sanırdım ... 
ma, bu da nafile imi~ .... 

Tesbihi parmağında çevirerek sel• 
dakl oda.ya yürUdü: 

- Geç kaldınız, yavrum! .. Sun'ul· 
Ia.h Bey de geç kaldı... Sen de ~eC 

kaldın ... 
-19-

....... illl, tiyatronun arka kapısmdal1 
girdi, eski tahta sandıklar, kırık dt"" 
kor tahtaları aruından geGti, bir i9 
kernle buldıu, kenarlarından suıııt 

[Arka.en va"] 
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" Padişahım 
al Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temia, dürüı~ samimi 
olmak, kariin ıaseteıı olmaya 

çabtmaktı«'. 

•• 

İtalyanın matbuata 
gizli emirleri 

Alman ve ttalyan matb•atı, hükü
nıet direktifi altında çalışırlar. Mat -
buat ve propaganda nesaretlerl her
gün matbuata neşredilmesi ve edU
memesl ıbımgelen meseleler hakkın
da gizli enılrler verirler. 

Parlste profeAÖr Karlo 'Rotwıtu 
-Orlsbazla. Le berla,, adında haftalık 
antifaşlat bir mecmua (tkanr. Bu 
nıecmoad& ttalyan höktmetlnln mat
boata verdlil gizli emlrler arada sın.
da neşrohmUr. Bu hwnısta bir fikir 
~ olmak için ton gelen ntisha-
11111da rastReldlğlmlz bu U.teden ba-
• enılJierl alıyoruz: 

"Ste/ani ajan.n tarafından veril
medikçe Rom.aya gelen mühim ya
bmıcdardan lxıh.!etmeyini:. 

"Genef"al Gr~ni'nin Habe~
tanda Jafiat ul4m.ını mecburt kıl
dığt Jı(ıberini yazmayınız. 

"Jfranaadaki amele hareketındetı 
ba~ gılZete kapatılır. 
"Sovyet Ruaya hakkında malum.at 

ne§f'etmeymiz. 
ı•Nazır Al/"'1'i'nin AvuaturYG 

· BafvekiU Şuşnig il6 görüftüğutıü 
yazmayınız, bilô~ Alfteri'ni11 V c
wedikte bulundugunu yazın~ ... 

ı•Jngiltereye aU yalnız haber nt'f· 
riyle iktifa ederek miUtılea ya.ıma-

11ınız.,. 

AlmAll bük6metl de matboatma 

1 ~de gönlük direktifler verir. 
·~paganda.· matbuatın hürriyeti
ni bile elinden almJf, fikri boğmllf ve 
~t.elerl kendJsiııe bir vuıta yap -

nuttır. 

• 

J apon llimi TUrk diline bu ka
dar alaka ve sevgi gösterin

ce biz de kendisinden Japon diJi 
hakkında mal!lmat istedik. Şunla
n öğrendik: 

Çin dilinde olduğu gibi kelimeyi 
bir nevi resim şeklinde çizmek u
ıulU. evvelce Japoncada ~ok iken 
eimdi eski Çin işaretlerile yazılı 
kelimeler yUzde beşten azdır. Ja
ponca bugün harflerle yazılıyor. 

Fakat Japoncayı yazmak için iki 
yUz harfe ihtiyaç vardır. Mesela K 
için bir harf bulunduğu gibi Ka, 
Ki, Ku, Ke ve Ko için de ayn işa
retler vardır. En garibi bunlann 
her biri başka başkadır. Yani me. 
seli Ki işareti K ile 1 den terekkUp 
etmiyor. Tamamile ayn bir işaret
tir. K harfi muhtelif sadasızlarla. 
bir araya gelince arada hiç bir 
müft.erek cihet bulunmıyan ayn 
ayn itaretıerle ifade ediliyor. 

Harflerin böyle iki yüz işaret
ten mürekkep olması elbette bil
yük bir gUçIUktUr. Filhakika Ja
ponyada.ki bilci iptillaı bu gliçlUk 

Propagandada çok geriyiz 
8
':: i.nnnat için ayapnm. kadar 

Biz propapnda lfblde çok cerlyb. plea ve r•eaiı fllerle bbl prp 
8be acıklı bir misal: Baglbllerde Uemlae bedava tuutaeak olu bir 

lataabola gelmlt bir ecnebi do8tumuz WIBWıl böyle dımal edenek, t.i Av· 
l'ar. Tttrklye hakkında bir eser yaz. rupaya kadar dalbudak B&laD bir 
inak maksadlyle buraya gelmiş bulu- ~ropaganda teşkllitı yapmayı düşill'· 
huyor. Bu zat bir Ud gün sağa sola nıek bizim için bir hayal olDI' • 
baş \'Urmuş. Kendisine rehberlik e- Yalnız bu vak'a, blzlm hi.li, propa
den, malfımat veren, yol gösteren gandanm ehemmiyetini ve liizunu> 
kimse olnıarnrş. o da meyus ve mü- nu layıklyle anlamadıbmm ~ii&ter • 
ieessır meınleketlne dönmeif düsü- meğe kilidir. 

J apon profesörü bize bUtUn bu 
meseleleri anlattıktan sonra 

sözün mecrası deği9ti. Japonyada 

- Elbette var. Fakat ben istis
nai bir zilmreden bahsetmiyorum. 
Umumi vaziyetı anlatıyorum. 

B ütün bu bahis Türkı:e <•la
rak cereyan etmişti. Japon 

profesörü arada bir, Türk<;P bir 
kelimeyi bulmakta zahmet çekti. 
Fakat lakırdıyı uzatarak, dilşünür 
gibi yaparak, mUşkillUnü t:iıleme
ye çalıştı. Bir kaç ecnebı l.san bıl
diği halde işin kolayına gitmedı, 
her şeyi Türkçe söylemekte ısrar 

etti. Lisan bilenlerimiz pek sıkıya 

• gelince lakırdı arasına Fransızca 
filan kelimeler kanştırdıklan nal
de iki saatlik konutmanuzda Ja
pon dostumuz Türkçeden başka 
bir lisanda bir tek kelime kullan. 

aslanlarını,, 

• 
VaiC•a mtnerrlh Cflmet Ahmet Pi-

111adan mHmodnr. 1309 büyük kole
ra..• rsnHmda Rf'~kte Hf'kfmbaı,ı 
Behr.et Ef Pndl yalısında nakil ve hl
l<a~·e etmt tir • 

Abdurrahman Atlil ERE.N 

madı. 

Profesör Okubo, memleketimb:t 
pek sevmiştir. Bizim garp mua~ 
ret usullerini aynen almamızı ve 
bu usullerin yer tuttuğu muhitler
de erkeğin bir takım zahmetleri ii
zennc almasını ve kadının faık 

cins vaziyetinde görünmesini tt"n
kit etmemiştır. Fakat içindc·n ken. 
di memleketinin herşeyini beğen
diği, tenkit projelerini Japon usul
leri ve itiyatlan Uzerindc dolaştır
maktan hoşlanmadığı çok belli idi. 

Profesör Okubo buradan ilk fD'· 
satta tekrar gelmek kararlle ayrıl
mıştır. 

kadmlığın vaziyetinden bahsetme. 
ye başladık. 

Profesör Okubo diyor ki: 
- Biz garp tekniğini aldık. Fa

kat galiba fazla derecede erkek 
milletiz. Garbın kadın hakkındaki 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
telakkileri de Japonyaya geldi; fa-
kat bayatın içlerine kadar sokula· 

madı. - Ben Ras değilim, dedi Ras 
Bir kadın ve erkek sokağa çık· Prena demektir. Ben sadece bir ku • 

tıklan zaman kim önde, kim arka- mandanım. 
da gidecek? Bunu münakaşaya IU· 
zum var mı? Biri kuvvetli, diğeri Onunla Cenevrede Karlton oteli -
uyıf cinse mensup olduğuna ,,.Sre nin kUc;Uk bir salonunda kartı kar -
elbette kuvvetin mUmeaili olan şıya oturuyorduk'. o kusunuz dikll
erkek önde gider, zayıf cins arka- mit llctvert elbtaeleri içinde genı, 
dan gelir. 

- Yanyaııa ıttaeler olmaı nıı? omuzlu ince belli dar kalçalı güzel 

- Olmaz. Ancak mllsaviler bir deUlwıh tdl. 
yanyana Jider. Biri kuvvetli, dije- YUzüntın derial efer liyab olmua 
rl zayıf olduğuna ıöre yanyana li- idi. Ot\U'UtUD& slYiDlflne kOl1UfUfU· 
dince kuvvetlinin hakla kaybolur. na ba.kJ1arak oııuıı bir Avrupab oldu 

- Kuvvetlinin sizde bafka ne tuzıdan tü"""• etmek tmkl 
slbi haldan var? ,...... 411 Yoktu. 

- Kadınla erkek IOkakta si· ince usun &11sel ellerlle gayet u 
derken taşınacak bir yük vara& hareket yapıyor ve iyi bir Fransızca 
arkadan gelen kadın tal~· Bir ka. ile ağır ağır konueuyordu: 
pıdan fili.n geçerken tabu olarak 
erkek önde geçer. Hatta Avrupa
da bazı sef aretlerimizde garbe u
yar görünmek için erkeklerimiz, 
lcadınlarm önde gitmeaiııe lilzum 

- Cenevreye Milletler Cemiyetin
de Habeş milletinin haklarını müda 
f aa için geldik. Fakat çok iyi hisse
diyorum ki. milletlerin hakkı ceıni-

Ras Nasibu 
yetlerde değil cepheler~e müdafaa 
edilir ... 

iri kara gözleri çok dalgındı. Ve 

b&kı9lan aonıuz bir keder ifade edi
yor gibi idL 

Habef Milletinin mağl~biyetine t1 
içten yanan bir hail vardı. 

- Ben daima muvaffakıyetle har
bettlm dedi. Ve bir emirle cepheyi 

terkeWm. l111maflh lyiletir lyile,
mu ybie memleketime dönecellm .. 
Burada pçlrdJltmls hayat bana ce
hennem uabl gibi pllyor ••. 

- Hut& mıamız diye aordum. 

Ru olmadığını ısrarla söyliyen ku 
mandan Nulbu birinci defa olarak 
sözlerine ellerini de iştirak ettirdi. 

Ve bunlardan blrile göğsUne hafif ha 
fif vurarak: 

- Ciğerlerimden muztaribim de • 

di. Biraz fazla gaz teneffüs etmi~irn ... 
Sperit öyle müthiş bir şey ki. •. 

• 
"Ras Neslbu verem hastalığından 

ölmUttUr.,, diye iki l!latırlık bir hava

dis okuduğum zaman talihsiz Habe 
illti . . ş 

m e nın talıhsiz kumand d" .. . anını u -
tunmedim. Yalnız gözümUn önünde 

g~ni~ omuzlu, uzun boylu levent gi
bı bır Habeş delikanlmmın hayali 
canlandı. 

ince, uzun blr el llclvert kOBtUm
le örtiilU bir göğse aanki tekra.r tek-

rar vurdu. Ve ağır, ağır konuşan bir 
ses: 

- lsperit öyle mUthiş bir şey ki ... 

Dedi ve yakın bir istikbald . e ınsan 
lığı bekliyen müthiş lkibeti düşUne 
rek dchşetimden titredi m. 

Suat DE.RVIS 



=====· l.. T A N 

Bu seferki güreşler 
Çok kıncı olacak 

Baş Pehlivanlar Arkadaş Alma 
Adetini Kaldırdılar 

Türkiye başpehlivanlığını seçmek üzere lstanbulda toplanan başpeh

livanların bu sefer çok ciddi ve çok kıran kırana güreşler yapacakları 
kuvvetle unıulırıaktadrr. Bir kere başpehlivanlar arasında ekseriya rast
gelinet" arkadaş alma adeti bu sefer klkmıştır. Her başpehlivan kendi 
hesabına ve yalnız kendi kuvvetile çarpışacağı için yenilmek ve yenınek 
meselesinde başkasının yardımı olmıyacaktır. 

Türkiye başpehlivanlığının genç 
ve kuvvetli namzetlerinden olan Te. 
kirdağlı kendisi hakkında yapılan 
dedikoduların bu güreşlerde onune 
geçmek i<;in epey hazırlrklı gelmişti!'. 

Tekirdağlmın en sıkı rakiplerinden 
olan Mülayim ise, bir aydanberi J{a
dıköyünde rakiplerini itiraz kabul ct
miyecek surette yenmek üzere çahı'}
ınaktadır. 

Kara Ali ise, bu güreşleri duydu
ğundanberi köyünde idmana çekil
miş bir haldedir. 

Türkiye başpehlivanlığını arala
rında paylaşması beklenen bu üç peh 
livanın biribirlerine aman vermeden 
çarpışacakları pek muhtemeldir. 

MULA YlM - TEKlRDAGLI 
Bazı gazetelerde, gfıya Tekirdağlı 

Hüseyinin ağzından çıkmış gibi ya
zılan Mülayim hakklnda sözler var· 
dır. Bu sözler pchlivanlarrn taraftar· 
ları arasında da dolaşmaktadır. 

Diyorlar ki; Mülayim Yugoslav te- Vaziyeti münakrısa edilen 
basından olduğu için Türkiye başpeh- Mülayim pehlivan 
livanlığı müsabakalarına iştirak ede.-----
rnezmiş ... Bu hususta gazetemize bil. 
hassa müracaat eden Tekirdağlı şu 

sözleri söyledi: 
Hakem' er çaliş

ma ya başladı 

Lig maçLarı 
yarın 

başlıyor 

Hak emler doğrudan 
doğı uya hakem kom -

tes . tarafından seçi ecek 
İstanbul Bölgesi Futbol Ajanlığın

dan: 

24 1 10 - 19S6 cumartesi giınü ya. 
pıla.cak lig maçları: 

Taksim stadı: Saha komiseri Sa
mim Talu. Hilal - Güneş B takımla
rı; saat 13,30; hakem Talat Ozışık. 
Galatasaray - Beykoz B takımları; 
saat 15,15; hakem Samim Talu. 

Fenerbahçe stadı: Saha komiseri 
F e r i d u n K ı l ı ç . !stan -
bulspor - Topkapı B. takrmları saat 
13,30. Hakem F. Kılıç. Fenerbahçe -
Vefa B takımları 15,15, hakem E. 
Ersoy. Beşiktaş stadı: Saha komiseri 
Rıfkı. Anadolu - - Eyüp B takım
ları; saat 13,30; hakem Rıfkı. Beşik
taş - Süleymaniye B takımlal'l: sa
at 15,15; hakem Tahsin. 

Pazar Maçlan 
25 - 10 - 1936 pazar günü yapılacak 

lig maçları: 

Taksim stadı: Saha komiser\ Şazi 

Tezcan. Doğan - Davutpaşa A ta

kımları; saat 11,30; hakem Feridun 

Kılıç. Güneş - Hilal A takım~arı; 

saat 13,10; hakem Şazi Tezcan. Ga

latasaray - Beykoz A takımları; 

saat 15; hakem Ahmet Adem. 

Fenerbahçe stadı: Saha komiseri 
Adil Giray. Beylerbeyi - Kasrmpaşa 

A takımları; saat 11,30; hakem Ad

nan Akın. lstanbulspor - Topkapı 
- Mülayimin başka tebaadan o

luşu dolayısile bu güreşlere ı,,.ıirmck 

hakkının bulunmadığına dair guya 
benden çıkan dedikoduları işipyor 

ve çok meraklanıyordum. Bizim ara. 
mızdaki rekabet iddialı bir ~üreş re
kabetidir. Ben her ne pahasına olur
sa olsun Mülayimle tutuşmak iste
rim. Hakkımda yapılan dedikoduları 
meydanda halletmek fırsatı elimize 
geçmiştir. Bir pehlivana yakışmaz 
ki, rakibinin başka tebaadan olduğu 
nu ileri sürerek güreşten sıvışmak 

çarelerini arasın. Biz Mülayimle hep 
iddialı güreşler yaptık. Bu sefer de 
yaparız. Tebea meselesi bizi alakadar 

Ge n pWda;r~ .ı~a... A takımları· saat 13,10; hakem lz:.ı:et 
pazartesi günleri teknik meselesi ü- Apak. Fener a çe - Vera. A takım-

zE>rinde münakaşalı toplantı ve per- tarı; saat 15; hakem Adil Giray. 

şembe günleri saha idmanları yapma.. Beşiktaş stadı: Saha komiserı Nu-

ya karar veren futbol hakemlerine ri Bosut. Ortaköy - Fener Yılmaz A 

dün saat 15 te Taksim stadında .mil- takımları; saat 11,30; hakem Samim 
li takım antrenörü Mister Bu ot tara- Talu. Anadolu - Eyüp A takımları: 

fından bir saat süren kültür fizik ha- saat 13,10; hakem Halit Galip. Be-

reketleri yaptırılmıştır. Kendilerine şiktaş - Süleymaniye A takrmları; 

saat 15; hakem Nuri Bosut. federasyon reisi Hamdi Emin Çap 
nezaret etmiştir. NOT: 

etmez. Biz güreşimizi ayırt ederiz. 
Türkiye başpehlivanlığının nizamen 
kimde olacağı meselesini büyükleri -
miz hallederler. O tarafı münakaşa 

etmek bize düşmez ve yaraşmaz. 

Bir pehlivan pehlivanlığını bilir. 
Yani güreş meydanının nizamlarını 

öğrenir ve güreşir. Ondan ötesini ha
kemler tayin eder. Benim lutuşmak 

üzere tstanbula geldiğim Mülayim 
hakkmda böyle dedikoduları çıkar

mama imkan yoktur. Ve ben Müla
yim hakkında bana atfedilen şeyleri 
söylemiş değilim. 

Bu seferki güreşler kimin kimle 
çarpışacağı evvelden bilinmediği için 
karşımıza kur'ada herhangi r:ıkibi
miz çıkarsa candan tutuşacağız. Ba
kalım kısmet ne gösterecek? .. 

Tekirdağlı bu sözleri söylerken 
hakikaten samimi ve müteessir görü 
nüyordu. Mülayimle Kara Ali ve Te
kirdağlı arasındaki iddialı rekabet 
meselesile tebaa işlerinin ayrı ayrı 
§eyler olduğu maliimdur. 

Herkesin beklediği güreşler olur. 
Netceyi kazanmış olan pehlivanın 
Türkiye başpehlivanı olup olamıya
cağı meselesi sonradan belli olur. 
Bu işin iddialı güreşlerle alakası ol
mamalıdır. 

Ayvalıkta 
Atatürk Günü 
Kutlandı 

Ayvalık, 22 (A.A.) - Birinciteşri

nin 21 inci gününü Atatürk günü sa
yan Ayvalrklılar bugün binlerce kişi
nin iştirakiyle cumhuriyet meyda -
nında toplanarak bu büyük günü yük 
11ek heyecanla yad ederek Ulu Öndere 
candan bağlılıklarını ve 11avgılarmı 

dular. 

Su sporları k lübünun 
kongresı 

Istanbul Su Sporları Klübünden: 

l{lübümüzün senelik kongresi Teş

rinievvelin 24 üncü cumartesı günü 
saat 16 da klübümüzün Moda merke-

zinde toplanacaktır. 

Azaların muayyen günde klüpte 
bulunmaları ehemmiyetle rica olu -
nur. Ekseriyet hasıl olmadığı takdir -

de ayni gün saat 17 de ikinci bir top

lantı yapılacak ve bu defa toplanan

lat ne kadar olursa olsun klüp nizam

namesinin 20 nci maddesi mucibince 

ekseriyet hasıl olmuş addedilecektir. 

BÜYÜKLUK 

1 - Hakemler doğrudan doğruya 
Hakem Komitesi tarafından seçil
mektedir. 

2 - Yan hakemleri intihabı orta 
hakeme bırakılmıştır. 

3 - Maçlar tam ilan edilen saat· 
lerde başlıya.cağından her takını vak· 
ti muayyeninden on dakika evvel sa
haya çıkacak, lisans tetkik mua:nele
si, kale intihabı yapıldıktan sonra 
maça tam vaktinde başlanacaktır A
zami beş dakika geçtiği takdirde ha
kem gelmiyen tarafı mağlup addede
cektir. 
4- Kasti favul yapan ve mugayiri 

nezaket hareektlere tevessül eden, 
bilhassa kavgaya sebebiyet ver en o
yuncular hakkında. en şiddetli ceza
lar tatbik edilecektir . 

REKABEli 

Büyüklük ve irilik rekabeti deniz gemilerinden hava gemilerine s irayet 
etti. Şimdi tayyaree;ilikte ileri giden milletler hava transatlantikleri yap
makla meşguldürler. Esasrn hava şirketleri nakliyatı denizden havaya 
intikal etmek için uğraşıyor. Dünyanın en büyük tayyarelerinden biri 
olarak Fransa.da yeni imal edilen şu hava gemisi Fransa ile Hindi Çini 
arasında doğru seferler yapmaya başlamıştır. 

19 Pazartesl sayımızda 
meselenin halli 
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Kozsuz oynanıyor. (S) oynar Ye 6 
Leve yapar. (Bu mesele oldukc:a 
güç olup bir müsabakada verilmiş

tir.) 

(S) ve (N) de 5 sağlam leve var: 
Pik (D) ı, kör (A) ı, karo (10) 

lusu ve trefl (R) ve (D) ı Bir !eve 
daha bulmak lazım! 

Dikkat edilirse görülür ki: 

(W) ye leve verilecek olursa ta
ahhütlü yapmıya imkan yoktur. 

Keza (E) ye trefl veya karo ile el 
verilirse yine taahhüt yapılamaz. O 
halde (E) ye pik ile el vermek la. 
zım; bunun için: 

1 inci levcde ($) pik (5) !isini oy
nar. Eğer (W) büyültürse yerden 
(D) ile alıp; 2 inci levede yine pik 
oynar ve el pik (10) lusu ile (E) de 
kalır. 

Şayet birinci levede (W) pik (5) 

!isini büyültmezse yerden pik (D) ı 
konmaz, ve (E) bu leveyi (10) ile al
mak mecburiyetinde kalır. 

Bu suretle (E) yi pikle el almıya 
icbar ettikten sonra müteakıp leve
de (E) ne oynarsa oynasın (Si aJıp 
elinden kör (A) ı oynar. (W) bu
nun üstüne diğer üç renkten bir ka. 
ğrt atmaya mecburdur, Bu plana 
göre oynanması muhtemel leveler: 

S W N E 
1 - Pik 5 pik 3 pik 2 pik J o 
2 - Kör 5 pik 3 pik D pik 4 
3 - Trefl D trefl 4 trefl 2 trefl 6 
4 - Kör A trefl lOtrefl 3 k(;r 6 
5 - Trefl 5 ? trefl 8 
(W) nin bu elde pik veya karo at-
~- -:.:..- -'~- "", ____ ---- ~~ 
2 pik yaptlır. 

Altlan çizgili olan işaretler elin 
kimde kaldığını ve müteakıp le\.eyi 
onun oynadığını gösterir. 

(W) nin birinci levede pik (5; lisi
ni büyüttüğü takdirde müteakıp le
velerin nasıl oynatılacağım okuyu
cularımız kendiliklerinden bulurlar 
sanırız. 

3 üncü levede (E) kör veya irefl 
oynadığına göre 5 inci levede (E) yi 
ayni suretle sıkıştırıp sağlam kağıt 
attırmak mümkündür. 

Şark Demiryollan ile müzakere 
Şark demiryollarrnm hükumetçe 

satın alınması müzakerelerine Anka_ 
rada devam edilmektedir. Şirketin 
hükumetten 15,000,000 lira istiyece
ği tahmin ediliyor. Kumpanyanrn ser 
ma.yesi 8,000,000 küsur Türk lirası 

kadardır. Bunun 6,000,000 küsur lira 
sı levazımı müteharrike, geri kalam 
na.kittir. Kumpanya teessüs ederken 
elli senelik imtiyaz almıştır. Bu müd
detin daha 22 senesi dolmamı~tır. Sa 
tış müzakereleri sırasında hükttmete 
yapılan teklifler tetkik ve para hu
susunda da mutabık kaldıktan sonra 
kumpanyanın alacağı taksitle L-dene
cektir. 

Adliyede dünkü imtihan 
Dün adliye dördüncü hukuk salo

nunda adliyeye alınacak katiplerle, 

mübaşirlerin imtihanı ya.ptlmiştır. 

Müsabakaya girenlerin sa}'1SI elliden 

fazladır. Bunlar evvela daktilÖ imti
hanına girmişler, daktiloda muvaf

fak olamıyanlar asıl imtihana alm
ınaıruşlardır. 

Alaca Höyükte bulunan 
tarihi eserler 

Müzeler idaresinin Topkapı sara
yının önünde kurduğu kimya laborS
tuvarmda tarihi eserler teroizletil
mektedir. Tarih tetkik kurumu, labo 
ratuar şefi Nurettinin üç ay kadar 
A vrupada fenni şekilde eski eserle. 
rin temizlenmesi hakkında tetkikat 
yapmasını kararlaştırmıştır. Nuret -
tin yakında Avrupaya gide<'ek ve 
eski eserlerin temizlenmesi üzerinde 
araştırmalar yapacaktır. Döndüğü 

zaman Alaca Höyükte çıkan Eti eser 
. !erini temizliyecektir. 

Selim, kapıyı hızla kapıyarak çık
tı. Arkasından seslenildiğinin farkı
na varmadan kendini sokağa, kala -
balığın arasına attı. 

Yalnız kalmak istiyordu. Sonbaha
rın nadir, güneşli bu pazar. gününde 
sokaklar kalabalıktı. Bir satıcı "on 
kuruş,, diye haykırarak, Kasımpat -
larmdan yapılmış küçük demetler u
zatıyordu. 

Çiçeklere hiç ehemmiyet vermezdi 
Fakat o gün baktı. Çünkü herkes 
bakıyordu, ve Selim, bakma~sa, ka
labalığın nazarı dikkatini çekeceğin 
den korkuyordu. Çiçekçi, iki dakika 
içinde bütün elindekileri satmış, 
memnun, paralarını sayıyordu. 

Para! 
Birdenbire Herbert'i hatırladı. Her 

bert, evde iken ve karısının "çok gü
zel, oku!,, diye eline tutuşturduğu 
bir rom::-.:ım kahramanlarından biri
si idi. Herbert Ingiliz müstemleke -
!erinden birisinde küçük bir doktor
du. İçtimai mevkii yüksek, mali va
zıyeti küçük bir doktordu. Içtimai 
mevkii yüksek, mali vazıyeti fena i
di. Mütemadiyen karısına iktisattan 
bahsederdi Karısı ise, Hindistanın 
bu uzak köşesindeki, zengin sultan
lardan birisi tarafından seviliyordu. 
Ve .nihayet ona kaçıyor, zengin olu
yordu. 

Karısı ona: 
- Sen nekadar Her bert' e benzi -

yorsun! 
Demişti. Selim derhal ayağa kalk

mış, ölüm derecesinde vurulmuş bir 
fil, rahat ölmek için nasıl gizlenme
ye kaçarsa, kederini, yalnız başına 
tatmak üzere, kalabalığın arasına 

karışmıştı. Oh ... Bu pazarlık elbise
lerini giymiş halk içinde nekadar yal
nızdr. Uzak, bu sevdiği fakat onu 
mütemadiyen üzen, azaplar içinde 
kıvrandıran bu vücuttan uzak neka 
dar memnundu. Son zamanlarda, 
herhangi bir küçük vesile ile, arala
rında hep bu para yüzünden müna
kaşalar oluyordu. Daha bir gece ev
vel sinemadan çıkarlarken. karısı, 

bir başka kadını selamlamış, Selim 
sormuştu: 

23 - 10 - 936 

CÜZD AN 

Fikret ADIL 
giliz görmüş sesini çıkarmamış, ne
den sonra, adam paltosunun yarısı 

yandıktan sonra işin farkına varın~ 
ve gördüğü halde niçin söylemediği 
ni sorunca, Ingiliz: 

- Size takdim edilmedim, görüşe
mezdim. 

Cevabını vermiş. Selim de, ayni 
mantıkla, cüzdanın düştüğünü söyle· 
memek hevesine kapıldı. Bu heveste 
başka bir arzu da yok muydu? Bel• 
ki. 

Şimdi, kalabalık azalmıştı. ve Ingi· 
!izle arkadaşı yürümüştüler. Cüz • 
dan yerde duruyordu. Selim ne yapl 
caktı ? Eğildi. Cüzdanı aldı, etrafın& 
baktı. Yine kimse görmemişti. 

Götürüp verecek miydi? Tabii. :as 
yır. Hiç olmazsa içine bakacaktı. 

Hakkı var mıydı? Yoktu. Fakat me 
rak, bu bütün zaafların anası, içine 
girmişti. Bakacaktı. Ne çıkar? Titri 
yen ellerle cüzdanı açtı. Içinde, i11' 
bakışta görünen bir gözde, desti 
ile para vardı. Selim, desteyi yarryll 
kadar çekti. Banknotların üzerinde 
"500,, yazılı idi. 500 lira, ve bunlar • 
dan sekiz tane, i<;inde de dört yüz • 
lük vardı. 4400 lira. Bir küçük ser
vet. Selim titriyordu. Para. Başı döll 
dil. Sinemalarda üstüste alınmış re• 
simlerde trenler biribirinin içine ge
çerek görünürler, binalar devrilir gı 
bi üstüste yrkıhrlar. Oyle bir şey ol· 
du ve biran içinde karısını, zavalll 
fakir evini, yeni elbiseler, kundura • 
Iar, şapkalar, paltolar, eşyalar göt" 
dil. Artık ona telmihler yapılmıya.bİ' 
lirdi. Bu para bankada işletilebilirdi
Başka işler yapabilirdi, büyüyebilir' 
di... 

Fakat bir şimşek gibi, birdenbire< 
S~limin aklına Herbert geldi. KarJSI 
le o günkü münakaşalarının mevzu~ 
olan romandaki Herbert. Daima u.-tl 
sat tavsiye eden ve karısile kendisi' 
nin ihtiyarlık zamanları için para bl 
riktiren Herbert. Belki bu In!?illz dl 
bir Herbert idi. Olabilirdi. Çabuk k• 
rar vermesi lazımdı. Yoksa, cüzd~ 
ateş gibi elini yakıy~Ju. 

Selim koştu. her şeyden hat>ersiJı .. 
arkadaşile görUşetek yürüll'\.ekte d8' 
ve:"' mmtenlrt>\\i "'l@o€5lfflfüıtl ~ 'm~' 

- AffeaersiniZ, dedi, vaR! sil' 
takdim edilmedim ama. cfudanınIP 
düşürdünüz, onun iadesi için size ııf 
tap ettim. 

- Bfr ~ektep arkadaşım. Ne tali
li kızmış bilsen!.. J\llesi çok fakirdi 
ve üstelik mutaassıp. Kızcağız ne -
ler çekmedi. Nihayet bir gün, bu -
günkü kocasile tanıştı, ve onunla ev 
den kaçtı, evlendiler. Dört sene Ana- -==== ========='=-' 

Kral Kostantinın 

Kemikleri Yunanistan• 
Getiriliyor 

doluda dolaştılar, şimdi kocası 800 
lira aylık alıyor . . 

Para! 
Selim, kansile daha evlenmeden 

yeni tanıştıkları zaman, ona mali va 
ziyetinden, imkanlarından, istikbalin 
den bahsetmiş, bütün açıklığı ile pa
rasızlığını anlatmıştı. Fakat Selma: 

- Ben, demişti, saadetin pa/a ile 
olacağına inananlardan değilim. Hat 
ta tamamen aksi. Ekseriya, para, sa 
adete mani olur. 

Hakikaten böyle mi düşünüyordu? 
Şüphesiz evet. Çünkü, Selmanın pa
ra hakkında bir fikri yoktu. Ve za • 
ten olmadığı için, Selimin parası ol· 
mayı.şını tuhaf buluyor, ve bu yok
luğun kabahatini, onun hasisliğine 
atfediyordu. 

Selim düşünüyordu. Şimdi ne ya-
pacaktı? Para yüzünden karısının 
gayri şuuri fakat mütemadi telmih
lerine, razı olarak hayatını böyle tez 
lil edilerek mi geçirecekti ? Hayır, 

buna imkan yoktu. Içine damla dam 
la dökülen bu amansız zehiri, on un 
uzvunu hazmedemezdi. Başı boş, fa
kat kimsenin hakkına tecavüz etme
den, buna mukabil kimse tarafından 
tenkit edilmeden yaşamaya alışmış
tı ve şayet, şimdi, hürriyetinden ve 
tam istiklalinden fedakarlığa razı o
luyorsa, bu, Selmayı sevdiğinden idi. 
Lakin, ne hazin ve elim bir tesadüf
tü ki, onu, bu vazıyete, hayatında 

yegane sevdiği kimse koyuyordu. 
Selim, düşüne düşüne yürürken. 

bir kilisenin önüne geldiğini farket
memişti. Fakat orada birdenbire ka 
labalJğın arttığını görünce, durdu. 
Kiliseden çıkıyorlardı. ününde, iki 
kişi duruyordu, ve Ingilizce görüşü
yorlardı. Bir aralık, içlerinden birisi, 
arka cebinden bir şey çıkarırken, 

cüzdanını düşürdü ve farkına var -
madan görüşmesine devam etti. 

Selimden başka kimse bunun far
kına varmamıştı. Selim biran, cüz · 
danın düştüğünü haber vermek is -
tedi. Fakat, garip bir tedai ile, aklı
na, bir Ingiliz hikayesi geldi: Trende. 
bir adamın, sigara ateşinden paltosu 
tutuşmaya başlamış, karşısındaki ln 

Atina, 22 - İtalyada gömülü buld 
nan kral Kostantin, kraliçe Olga vl 
Sofinin kemiklerinin gelecek ay iç~ 
de Yunanistana nakledileceği reıslP' 

bir tebliğ ile bildirilmiştir • 

Yumurta fia tleri yükseldi 
Taze yumurta fiatlerinde yüksel 

me vardır. Dört gün önceye klldsf 
büyük sandıklar 21 liraya satılır!<el 
fiatler yükselmiş dün 23 liraya <;J) 

mıştır. 

ihracat vesikaları 
İhracat tacirlerine ihracat vesiJtl' 

sı almak için verilen mühlet bitı:Tlİ 
tir. Muayyen müddet zarfında Tici' 
ret Odasına 160 tüccar müracaat e1 
!emiş ve bunların istidaları Ankat3 
ya gönderilmiştir. 

YENİ NEŞRlY A1 

Tiyatro konuşmaları 
Selami İzzetin tiyatroya dair y9' 

dığr müsahabeler güzel, zarif bir ~ 
halinde neşredildi. Bu yeni eseriJl 
Selami İzzet ortaya yeni bir tez lJ 

yor, yeni bir inceleme yapıyor. ~ 
tez, artık tiyatronun bir oyun de~ 
sosyal bir fiil olduğudur. Tetkiki~ 
sosyoloji bakımından tiyatrodur. 

Tiyatro konuşmalarında bunla.rd 
başka enteresan sohbetlerle, 193!' 
1936 yılında, İstanbul Şehir Tiyııtf 
sunda oynanan eserlerin tenkitl 
vardır. 

Ü ç ayak 
"Elaziz,, Halkevi neşriyatrrı~ 

"üçayak.. çıkmıştı:-. Bu eser, ••el 
ziz,,in "üçayak., denilen oyunund 
müzik ve sözlerinden ve buna 11e 
diği şekilden bahsetmektedir 

Altan 
"Elaziz,, Halkevi tarafından ı:1' 

rılan ''Altan,, m 18 inci sayısı dıl 
tan bula gelmiştir . 
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Gelecek 
• • 
ıçın Harp Bir 

Avrupa Nasıl 
Hazırlanıyor? 
Franıanm en salihiyetli aıkeri 

phiiyetleri tarafından yazd· 
mıt olan bir eserde, muhtelif memle· 
ketlerin havacılık teşkilatı hakkında 
ileri ıürülen dikkate değer mütaleala· 
n okuyucuiarmma nakletmeyi fayda· 
h bulduk. En doğru malUmata iıtinat 
eden bu yazılan ııruile nqredeceğiz: 

A Jmanya. 1935 eeneel bafmdanberl Baltık ve 
Şlma1 Denizleri sahillerinde (tayyare de· 

fi topçusuna malikti. Alıiıan fabrikalan mükem· 
J • ma1z 

nıel ıarasaut ve nışan emesi vücuda getir-
nıişler ve bunlarm (ilk tip) !erini ortaya ~OYJDUf
Jardı. A}man infUt tarzı. vücuda getirilen mal-

enin pLI'Çalar halinde eaklanmuma ve ıtızu. 
zem da bu parçaların birleştirilerek maJmada ~ 
~hale geJ.ınelerine çok mUsaittir. 

Almanya ayni zamanda, büyük teıliratma kani 
bulunduğu hava tehlikesine kl.lll müdafaa ted
birleri .UU:akta da hiç ihmal göeterm4;miştir. 

Disiplin altında Y&fIYan bir memleket olması 
n bundan })qka, toplu çaııı,ma flkrinln en yUk
aek bir kıymete eritm.i.t bulunm&11 itibarile Al· 
man)'&, puaif müdafaa hazırlıklarmı bnunt bir 
,ekle eokmaya ınzum görmemiftir. 1930 yılından. 
beri pek çok mensuplara malik olan birçok te-
tekkilller bir araya gelerek "Alınanya Havaya 
Kanu Korunma ittihadı" ismi altında birleşmiş
leroL Bu yeni teşekkül; ihtilillerin önünU al
mak için vücuda getirilmiş olan (Kızılhaç) ile, 
itfaiye tqkilltı fte ft bunlara benzerlP..rile ÇOk 81• 

Ja ıurettP. temastaydı 

Hava 
Tehlikesi 

ve 
Almanya 

.... 

Almanya• laarJa felalilıaine lrar
fl •özeflem• ue haber uerme fer 
lrilahnı miilıemmel surette or•r 
niza efmİf bulunuyor. Bu ruinr 
tle tayyar• anyan biiyiilı ı,J
tldlanllJlll biriaini •öriiyoraunas 

MUHTELiF DEVLET-
LERiN HAVACILIK 
TEŞKiLATI VE HA-
VAYA KARŞI KO-
RUNMA TETBiRLERi 

... 

1931 de koruma ifleri resmen (polis) e tevdi 
edilmiş bulunuyordu. Almanlar 1932 lkinciteşri
ni:ıd0, bu işe ait olmak üzere daha evvelce ha
zırlanmış ve meydana konqlmuş olan bütün ta
limatı, yeni yapılacak binalarda sığınaklann vü
cuda getirilmesine dair olan yeni esaslan bir ara
ya topladılar. 

Nihayet 1933 te, Hitler iktidar mevkiine gel
mezden evvel, bir (Hava Nezareti) teşkil ederek 
bu nezaretin bafJna Büyük Harbin meşhur tay
yarecilerinden birisi olan Yüzbaşı (Göring) i ge
tirdiler. Ve bu vesile ile de kendisine general 
riilbesini tevcih ettiler. Bu nezaretin vazifelerin
den birisi de (halkm hava tehlikesine karşı 'ko
runması) dır. F.ski "Alman Havaya Karşı Ko

runma Ittihadı" isimli cemiyet 
te bu sırada "Havaya Karşı Ko
runma Devlet Teşkilatı' ismini a
larak reami bir mahivete eirdi 

H avaya Kar,ı korunma mevzuuna dahil bü
tün tefkilatıarda çalıfanlar gönüllü ve Uc

retsiz ~et eden insanlardan mürekkeptir. Bun
lar yUz ~inlerce gönuııu içinden seçilmiş olun bir
çok f9birlerin te,küatı ikmal edilmiş butunm'a.kta. 
dJr. Bazı maden <>caklanndakt (havaya karşı ko
runma) ~~~n (polis) ler için altı aylık mecburi 
ve hU!U! 1!° vdevreyı ilıtiva eder. Ve en bUyilğüv' 
den en küçüğüne kadar her polis memuru :.; 
kurslara devam ile mtlkeUettir. 

P ropaganoa lf1 matbuat, linema filmleri ve 
seyyar Bergilerle yapılmaktadır 

la mecmua ve h • · 25 ten faz. 
lan çak JUks fe::rgaze~-;: ki, bu_nlann bazı. 
t Orad b. ~e tahaıa olunmu,. 
ur. a, 1Zde olduguv gibi "b ,.. • unlann masrafı 
ney~ varır. diye sorulmaz; içraat hakimdir. 

Şehir~ere ve aanayie maddi yardımlar yapılır; 
her şehirde - bu hizmetlere sarf edilmek üzere -
az çok ihtiyari '>lan teberrulara başvurulur. 
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Mecüliye ltöyüntle Sinelı aiım 

GÜNÜN RÖPORTAJI 

Mecidiyeköyünde 
sinek sürüleri 

gittikçe azallyor 
Otobüs. Şişliden, Mecidiyeköyüne &iden yola henÜz 

sapmıştı ki, burnuma bir sinek kondu. Yanunda oturan 
yolcuya: 

- İşte, dedim, sinek ordusunun pişdar lan göründü! 
Adamcağız, yüzüme bakıp güldü: 
- IDur bakalım, bayım, dedi, bunlar daha ileri kara .. 

kolu efradı bile değil! Asıl büyük karargah ilerde ... 
Otobüste giderken, ilinek ordusuna r-------------

hayalimde bir takım tekiller vermeye daki Sineklibakkalm bizim ttlkenın 
çı..Iıııyorum. Kara bultular halinde, yanında acaba eeami•i okunur muy· 
kalkıp inen milyarlarca Binek, gozü- du? !rahmetli bakkal, gözünll dünya· 
miln önüne geliyor. Yıldınm gıbi u- ya açıp buralara gelaeydi, $mckli· 
zaklaşan otomobillere bakarken ken- bakkal neymiı anlardı.,, 
di kendime: "Acaba sinekten mi ka- Bakkal böyle söylüyordu. Fakat 
çıyorlar?., diyorum. Hatti ini bir ben ,sinek ordusunun kımm ldlllisin· 
hücuma karşı, ihtiyaten pardesilmiln den ortada eser göremedim. Birge
yakasını kaldırıyorum. ce evvel yağan yağmur, belli Ki bu 

Fakat Mecidiyeköyilne yaklaştıkça korkunç haşreleri, kuvvetli bir mit· 
bende yavaş yavaş sukutu hayal baş- ralyöz ateşine tutmuf$u. Sonta. bele
gösterdi. Hani, nereye gitmişlı bu diyenin emriyle çöplerin Uzenne atı• 
milyarlarca sinek?... lan kireç te, bilyUk sinek karargihm· 

Köye girdikten sonra, ıinek dedi - da epeyce tahribat yapmıı olıırıı ktL 
ğimiz, bu küçük, yapıııkan mahlük:.ın Her halde, MecidJyeköyilnU iatlll e
nasıl korkunç bir manası olduğunu den tıinek ordusunda bir panık baş. 
anlamakta...,.....,...,,. ...at llaya-~ ~~e edilemez. Ba u
llmbı ,....uıtı o JıorJmno ilinek i8tf· mlım! aine1' boqwiunu t.etıdk etiiıek 
lAemdan ._. eöremeditiml de ltlraf lçln, köyde dolqmaya çıkıyorum 
ederim. Sinek ordusunun son döküntüleri, 

llk başımı uzattığım yer, bakkal şuraya buraya gizlenmişler. On14n 
Vasilin dükkan kapısı idi. kah bir ekmekçi fırmm tezgihmda; 

Sucuktan bala kadar her çefit yi- kah bir mahalle kahvesinin peykesin
yecektTn birer parça gıda alarak tat- de, toplu olarak görUyonım. 
lısı ile, tuzlusuyla karmlarmı doyu- Açık havada, pek az sinek var. KöY. 
ran sinekler, şimdi derin bir oğle uy- lUlerden biri: • 
kusuna dalmışlardı. - Bugtintımtıze de şükür .•• diyor, 

Bakkal vasile: sen bizi bir hafta evvel göreydin. He-
- Nasıl, çorbacı, diye sordum, li- pimiz sinekten adamlar olmuştuk. 

neklerle aran iyi mi bari?.. Kalkanz, ıinek... Otururuz sınek .•• 
Vasil güldü: Pişirdiğimiz yemeğin tuzu, biberi, ne 
- Onlarla araıı iyi olmryan var mı ise, sinek te oydu. 

ki... Sabahtan akp.ma kadar, eunun Maydanozlu çorba, maydanozlu köf 
şurasında çöplenip gidiyoruz. Az. ev- te, maydanozlu balık gibi, sabah ak· 
vel, flit sıktımdı. Yine doldular. Şu şam, sinekli çorba, sinekli köfte, si· 
sinek mahUiku ne de arsız oluyor ya! nekli balık yiyorduk. Sineğin içine 
Davetsiz misafir gibi ... Kapıdan ko- gırmediği kahve fmcanı, batını eok· 
varam, bacadan girerler. ~a: ben madığı bardak, ayafınm tozu gırme
sana doğru bir llf edeyim mı: Bırkaç diği kap kaca.k lralmamJltı.Köyde, hio 
gtindenberi, sinekler yan yanya az:ıl- birimiz, pencere açamıyorduk.,, 
dı. Ortada gezenler de, ilk gUnlerdeki Biraz sonra, köy içinde bir tatlıcı 
gibi inııanı irahatlız etmiyorlar! . . dUkklnı gözUme ilifti. En btlytlk ıi· 

Bir hafta evvel, ,. 1Ukklnın ıçıne nek kesafeti buradaydı. Meşhur me-
acaba ayak atabilir lin, Aksaray- seli hatırlİyarak: 

Şahat mUeeeeaeler veya e.,hu 
tarafmdan bu mevzuda ya;ıırtmı, 
olan ve maksada uygun göriilen 
muratlar için hükumet, inşaat sa
hiplerine yüzde 50 nlabetinde na
kit para ve yüzde 50 niabetinde 
de (yUzde dört faizli) bono verir. 
Bina sahiplerine, çatılannın tadi
li tavsiye olunmaktadJr. BUyUk 
madenlerde (muke) ıtoklan VÜ· 

cuda getirilmi,tir. (Çelik Miğfer) 
teşkilatı, henüı Bitlerin milialeri 
araama k&rlflP erimeden önce, 
yüz binlerce aıımna klmilen mu
ke tedarik etmif olduğunu i1ln et
mit bulunuyordu. Maske fabrika
lan hariçten ıiparifler almakta • 
dırlar. Daha 1934 • 1935 Alman 
bUtçelinde, (havaya kl.lll korun
ma) için '50 milyon maske teda
rikine muktali para konulmu,tu. 

Aimanyanm havaya k&rll passif 
mUdafaUI çok ileri gitmiftir. 

Bunda halkın heyecanını daima 
tazeliyen bir propagandanın ve 
hilkftmetin mUesait tazyikinin bü
yük rolü vardın Devlet, bu mev
zudaki çalıfmalan mu,terek mec
raya eokmakta ve ıe.ebbüaleri hi-
maye etmektedir, C. D. 

- Sinek pekmezciyi tanır! dedim. 
Mecidiye köyünde oturan gazeteci 

arkadaşlardan biri beni bir fınna gö
türdü. Içerde, batın sayılır bir Bir.ek 
kalabalığı gördUğtlm için hemen dı
şan çıktım: 

- içeri buyur ..• Bir kahve iç! de
diler. 

Fakat, lstirahat halinde birkac; ıi
nefl rahatlIZ etmekten korktuğum i· 
çın özür diledim: 

- lııp.llah, sineksiz bir zamanda 
gelirim! ... 

Mecidiye köyünde gezerken, "Pat
llcansız tarafından su,, iatiyen mq
hur fıkradaki patlıcan d\lfmam akli· 
ma geldi. Birkaç gUn evvel, insanın. 
n~ kadar titiz ve dikkatli olsa. sinek. 
sız tarafmdan bir bardak su içmesi
ne, sineksiz tarafmdan bir lokma ek
mek yemesine imkln yokmuş. 

Köyün Ya.bancılan, evlerin önUn. 
den geçerken: 

:-- N~ çok çivi çakmışlar bu binala
ra .... dıye dUttınUrler. Fakat bl . . raz 
ıonra çı': sandıklan ısiyahlıklann si-
nek oldugunu anlayınca, hayretlerin. 
den donakalırlarmııt. 

DUnkü gezintimde, işin doğrusu 
f Lfıtfen sayfayı çeviriniz] ' 

Salahaddin r.tlNGöa 
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Başvekil Ankaraya dönün ~Rad;; 
ce kabine derhal toplandı .. --~~~ 

[ Başı 1 incide 1 tar arazi kurutulacak ve mevcut a-
gelmektedir. İsmet İnönü için "su da- razi ile 60.000 hektar toprak sulana
vası., yeni ve bu son seya.ha.tte ihti • caktrr. 
yaç halinde belirmiş bir mevzu de - Bu sudan elektrik istihsal edilecek 
ğiklir . ve bol ürün yetiştiren bu bölgede ne-

Afyon - Karakuyu hattını açm1ya hir sularından nakliyat için istifade 
giden Başbakan lnönü ile bera:ber o- edilecektir . 
}anlar ,onun, Afyon istasiyonunda Adana ovasında su basmasının ö. 
çif~ilerden ekin vaziyetini öğren - nüne geçilecek, bataklıklar kurutula. 
dikten sonra, elini, bugün bembeyaz cak, sulama yapılacaktır. Çukurova 
bir demet olan saçlarına götürüp : dahil olmak üzere sulanacak saha. 
"- Başvekil olduktan sonra ömrü- 4.000.000 hektardır. 

mün yansı havaya bakmakla geçti..,. Krzılırma.k ve Yeşilrrmak havzala . 
dediğini duymuşlardı. rmda Bafra ve Çarşamba ovalarında 
PLAN HAZIR kurutma ve sulama yapılacaktır . 

Su siyasetinin tatbik ısaha.cn olan 
yerlerin ilk projelerinin hazır oldu -
ğunu, okuyucularımıza ve bütün mil-

İğdir ovast sulama tesisatı düzel • 
tilecektir . 
KAZANACAKLARIMIZ 

lete tam bir huzur içinde müjdeleye- Büyük su davası, buralardan, bü -
biliriz . tün yurt köşelerine kadar gerçekle-

Büyilk su siyasetine, memleketin şip, kuraklık, Atatürk Türkiyesi için 
yalmz bir tarafından ba.şlanmıyacak- ·'oir mazi ve acı bir hatıra olarak kal
tır: , dıktan sonra, su siyaseti bize şı.ı.nları 

Evvela, memleketin değerli istihsal kazandıracaktır: 

mmtakalan (Ege, Çukurova, Akde - 1 _ Toprak kıymeti artacaktır. 
niz kıyılan gibi) pamuk tüfün ve bu· 2 _ Kuraklık ihtimalinin yok e-
na 'benzer. gerek iç ve gerek dış pa- dilmesiyle değerlenen toprak üzerin
%arlarm daha çok miktarda istediğı de emek fazlalaşacak ve istihsal ço
maddeleri yetiştiren ve civarında bol ğalacaktır . 
su olan yurt kö!?elerinde modern ve 3 _ Sıtma gibi ha.<:ıtalıklar yok e
büttin tabü afetleri önliyecek bir dilecek, nüfus artJş nispeti yüksele
sulama tesisatı kurulacak, sonra bu cektir . 
faaliyet makineli ziraat isteyen ge • 4 _ İstihsalin yani kazancın; nil . 
niş orta Anadolu ve Şark ovalarına fusun, yani iş hacminin artma.siyle> 
teşmil edilecektir • • devlet geliri fazlalaşacak. rhq ticaret 
ÖN PLANDA endeksi yükse1e"ek. iç "~ hare . 

ketlenccck ve nihayet: hayat ucuz. 
Su davasında ilk planda halledile • la.yaca.ktır . 

cek olan yerler şunlardrr: , 
Büyük Mendereste 25 000 hektar HARCANACAK PARA 

arazi kurutulacak ve bütün ova su 
basmasından kurtarılarak ,kurutulan 
E.~"zi ile beraber 100.000 hektar arazi 
sulanacaktır. 

Gediz havzasında Menemen ovasm
da 15.000 hektar arazi sulanacak ve 
11.000 hektar arazi kurutulacaktır 

Bütün bu; memleketin kalkınma -
sının dayanacağı t<>melleri hazırlıya· 
cak politika ,devlete kaça mal olacak
tır? 

tık tahmin hesaplarına göre su da· 

vasının halli 250.000.000 liraya mal 

olacaktır. Buna mukabil, sulanacak 

Pazar, 1.11.936 
Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 

Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,0~: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: MuhteJıf 
plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Tepe. 

başı Garden aalo.:.undan nakil; 20: Belma 
ve arkadaşları taratmdan Türk musikisi 
ve hdk şarkıları; 20,30: Cemal Kamil ta
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları; 
21: Plakla sololar; 21,30: Orkestra: 

1 - Weber: Uvertür (Euryanthc). 
2 - Offenbach: (Toledo Kuyumcusu) 

serenat. 
3 - Furlani; (Madrigal). 
4 - Eysler: (Dıe goldne Meisterin). 
5 - Drigo: (Arlekenin Milyonu) sere

nat. 
6 - Gabriel • Marie; (La prezantas • 

yon). 
7 - Leopoldi: (Hongaria) Macar halk 

şarkısı: 22,30: Ajans havadisi; 23: Son. 

Pazarteai, 2.11.936 
Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 

Ti.irk musıkısi; 12,50: Havadis; 13,0~: 
Plakla hafif müzik; 13,25 • 14: Muhtelıf 
plak neşriyatı. 
Akşam ne~riyatı - Saat, 18,30: Ca~: 

Plakla· l 9,3U: Çocuklara masal: İ. Galıp 
tarafından; 20: Rifat ve arkada:iları tara
fından Türk mus1kisi ve halk !jarkıları; 
20,30: Safiye ve arkadaşları tarafından 
Turk muı;ikiıi ve haik şarkıları; 21: Plilı:· 
la sololar; 21,30: Orkestra: 

1 - Suppe: (Pikdam) uvertür. 
2 - Jos: Gungl (Hidropathcn) valı. 
3 - Svendsen: (Zorahayda) lcjand ... 
4 - Tchaikowsky: (Gugular goıü) :.uvıt. 

1. Scene 
2. Macar dansı. 

S - Lehar: (Sarı Ceket) operetinden 
parçalar. 

6 - Brahms: (Unı dans No. S). 22,30: 
Ajans havadisleri; 23: Son. 

Salı, 3.11.936 
Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 

Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafii müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Caz : 

Plakla; 19.30: Konferans: Bayan Suat 
Dervili tarafından; 20: Vedia kıza ve ar· 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk ~arkıları; 20,30: Türk: musiki heyeti; 
21: l'lakla sololar; 21,30: Orkestra: 

1 - J. Strauss: (Yarasa) uvertür. 
2 - Saint - Sae.ns: (Gümüş Zil) süvit. 

ı. Romans. 
2. Venedik valsi. 

3 - Rimiski - Korsakoff: (Antar) sen· 
foni Poem. 

4 - Chopin: (Noctunrne) No .5. 
5 - Me~delsohn: (Bahar Şarkısı). 
6 - Yvaın; (La Haut) operetinden par· 

çalar. 
1 - Pesse: (Deiirmen). 22,30: Ajans 

haberleri; 23: Son. 
Manisa ve Ala.Şehir ovalarında otuz 
beş bin hektara yakın arazi sulana~ 
caktu- . 

ve kurutulacak arazinin mesahasr Çarşamba, 4.1 I .936 

Su.sığırlık havzasında 30.000 bek · 

minekleri büyük bir yılgınlık içinde 
buldum. 

Köyde binbaşı mütekaitlerinden 
Vasfi adnda bir zat oturuyor. Meci
diye köyünün en büyük sinek düş

ınanlarndan biri de kendisi: 
- Filitçilerle ortak olduk, diye sö

r:e başlıyor, Allahın günü on kuruş

ltık filit! ... Bu sene, Mecidiye köyü 
sayesinde, haşarat öldürücü ilaç sa
tanlar i11ya oldular! Ama, yakındır, 
köklerine kibrit suyu ekmek zam.anı .. 
Sineklerin üremesi; yalnız çöp yığm
lan yüzünden değildir, bana kalsa ... 

Köyümüzün içinde birkaç ahır var. 
Bunlar da sinekleri davet ediyorlar. 
Hem doğrusunu isterseniz, asıl kaba
hat bizim köylülerden birkaç ki~ide
dir ! Bu belayı başımıza dolavan on
lar oldu. 

- Nasıl? diye sordum. 
. Anlattı: 

- Adı lazım değil, bizim köyde bir 
kaç kişi, kendi tarlalarına kübre la
znn olduğunu düşünerek, belediyeye 
ba,vururlar. 

Çöplerden bıraznun da, tarlalarına 
bırakılmasını rica ederler: Birkaç 
4$ÖP arabası, bu suretle, köy içindeki 
tarlalara çöp atıp, giderler. Çöpler 
atıldıktan biraz sonra., sinek istilası 

başladı ! " 
Dönüşte, Mecidiye köylü gazeteci 

arkadaş beni bir eve götürdü. Sineğin 
en bol olduğu evlerden biriytniş bu

rası ... 
Arka.daş kaprdan seslendi: 
- Gülsüm abla!... Gülsüm abla ... 
Pencereden cevap geldi: 
- Buyur oğlum .. 
- Sizde birikmiş sinek var ırıı? 

Gazeteci gelmiş, göstereceğiz! 
Kadıncağız, sanki yinecek bir şey 

istemişiz gibi, bizden özür diladi: 
- Vahvah ... İki gün evvel geleydi· 

niz, vardı ... Uç beş sinek kaldı, kal
madı ... 

Bekledim ki, kadıncağız, sözüne 
şöyle devam etsin: 

- Kusura bakmayın ama, o Uç be§ 
sineği de veremem!... Varsın, evin 
ziyneti gibi kalsınlar ... ,, 

Benim anladığım, Mecidiye köyün
de sinek, pek yakında gUnün mes\!lesi 
olmaktan çıkabilir. Şu ahırları baş
ka yere kaldırmak ve şu bakkıyetüs
ıüyuf'u bir an evvel temizlemek şar· 
tile ... Bu da ancak, çöp işini kökünden 
halletmekle mümkiln olabilir. 

900.000 hektardır. Türkiyenin bütün Öile neşrıyatı - Saat, 12,30: Plakla 
. al . ld - Tıirk mus_ıkısi; 12,50: Havadis; 13,05: 

ormanlannm ışg etmış o ugu sa - Plakla hafıt müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
hanın ancak bu kadar oldu~ söy_lQ. ;_ pla.k.,.n ..• e.!,riyatı. 

~ _ _.,,..~-............. '-•• .. ' e ..... 
nirse, ilk bakL5ta çok gibi gözüken Plakla; 19,30: Bayan Bedia ve ~ay Vadi 

Rıza tarafından diyalog ; 20: Sine kemanı: 
bu paranın - hiç hayal değil - nihayet Nuri ve arkadaşları taratmdan; "0,30: t:emıl 

Kamil ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları; 21: Operet tem
sili; 21,30: Orkestra: 

beş senede f azlasiyle karşılanmış ola· 

cağı kolaylıkla anlaş1labilir. 

MEVZ!I TEDBİR 
1 - Keler • Bela: (Komik) uvertür. 
2 - Fuçik: (Tuna ~fsaneleri). 
3 - Bizet: (lnci Avcılan). 

Büyük su politika.al devam eder • 4 - Haydn: (Finale, 5. Senfoni). 
5 - Tachaıkowski: (Melodi). 

ken, bir taraftan da, kuraklığa karşı 6 - Tellam: (Ensourdine) vals . 

mahalli tedbirler alınacaktır. Ziraat pa~çaJ;;r.Kalman: (Bayader) operetinden 

Vekaletinin bugüne kadar memleke

tin türlü köşelerinde açtırmış olduğu 
2900 bark ile arteziyen kuyı'.ılarının 

sayısı arttırılacaktır. Bu arada Kon
ya ovası sulama idaresinin faaliyeti, 
önümüzdeki yıl hızlandırılacak, bu 
mmtakada Karaman suyu, ve Altın 
Apadan istifade edilecektir 

ELEKTRİFİKASYON 

Devlet büyük elektrik santrallarınt 
kurarken, bu tesisattan sulama saha
smda da faydalanması cihetini ehem
miyetle göwnünde bulunduracaktır. 

Bu arada, bilhassa, Çukurovanm 
Mersin - Tarsus • Adana ovalarının 
ucuz enerji sayesinde mahalli tesisat 
la, kolaylıkla ve çok ucuz olarak su
lana'bileceği hesap edilmiştir . 
Kuraklığa karşı son ve mevzii ted

birlerden biri de, şehir kıyılarında su
lu ziraat sistemi yapılması olduğun -
dan santrifüj tulumbalarmm çoğal· 
mrunna yardım edilecek ve ucuz ya· 
kacak dağtlacaktrr. Bugün memle -
kette sayısı 550 olan bu tulumbalann 
sayıaınm arttİrtlması çok faydalı ola
caktrr • 

ŞARK DEMiRYOLLARI 

il AN 
26 Birinciteşrin 1936 pazartet;i 

gününi1en itibaren 26 No. lı tren her 
gün K. Çekmeceye kadar temdit edile 
cektir. 37 No. lı tren de hergün K. 
Çekmeceden kalkacaktır . 

Direktörlük 

111m-"" DAftS • llll 
Çaıbulc, iyi ve ucuz dans öğ
renmek istiyenler Beyoğlu Is
tiklal caddesi Santral Dans 
dershanesinde Kemal Sami Ya
yere müracaat etsinler. No. 220 

8 - Viyana ey şarkılar memleketi, taıı
go; 22,30: Ajans haberleri; 23: Son. 

Per,embe, 5.11.936 ---------
öile neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 

Türk musıkisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif mu:zik; 13,25 • 14: Muhtelif 
plak neııriyatı. · 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Ca:ı:: 

Plakla; 19,30: Monolog: Bay Hazım tara
fından; 20: Rifat ve arkadaşları arafmdan 
Turk musiki ve halk şarkıları; 20,30: Soii· 
ye ve arkadaşları tarafından Türk musiki
si ve halk şarkıları; 21: Plikla sololar; 
21,30: Orkestra. 

1 - Vaıı:ner: (Lohengrin) uvertür. 
2 - J. Strauss: (Dinamyden) vals. 
3 - Beethoven: (Romans Op. 5. fa.) 
4 - Moussorııski: (Kalenberır Daimda 

Bir Gece). 
S - Brahma: (Valı). 
6 - Dvorak: (Slav d.nsı No. 8: G. 

Mol, Presto). 
7 - Lehar: (Lüksembur .. Kontu) ope· 

retinden parçalar. 22,30: AJa.nı havadisle
ri; 23: Son. 

Cuma, 6.11 ·936 
Öile neşriyatı - Saat, 12,30: Plllda 

Türk musikisi; lZ,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatL 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Caz: 

Plakla; 19,30: Spor musahabeleri: Eşref 
Sefık tarafından; 20: Türk musiki heyeti; 
20,30: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları; 21: 
Bayan Elsestangel tarafından piyano ıolo; 
21,30: Orkestra: 

1 - Mozart: (Tıhsmrh Flüt) uvertür. 
2 - Fetras: (Tanzlust Au{ Der Aln). 
3 - Tschaikovsky: (Sonbahar Sar kısı). 
4 - Verdi: (Latravyata) dan parçalar. 
5 - Ricb. Strauss: (Roıenkavalier). 
6 - Dvorak: (Furiyat). 
7 - Lecok: (Cirofle Cirofla) dan par

çalar; 22,30: Ajanı haberleri; 23: Son. 

Cumartesi, 1.11.936 
Öğle neşriyatı - Saat, lZ,30: Pli.kla 

Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,ZS • 14: Muhtelif 
pUk neşriyatL 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Amba· 

sadörden naklen varyete müziii; 20: Su 
heyeti; 20,30: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve hallı: şarkıla· 
n; 21: Plikla solola~; 21,30: Orkestra: 

1 - Thomas: (Muıyon) dan par&a)ar. 
2 - Haydn: (Serenat). 
3 - Driro (Tadaku§u) vals. 
4 - Massenet: (Les Erinnyeı). 

ı. La Troyennes. 
ı. Saturnale. \ S - Deli~es: (Coppelia). 

6 -Rimskı: - Korsakoff: (Sadko) şan
son Endu. 

7 - Svendsen: (Ensekten) dans. 
8 - Lehar: (Frederik) operetinden par

çalar. 
9 - Lehar : (Elsösser Kind.) 22,30: A· 

ıanıı havadisleri: 23: Son 

Uç Can, Beş Nara 
Kurban Gitti 

Somada Bir Ağaç Yü
zünden Bir Aile L. cağı 

Söndü 

En ihtiyar Türk Zilede 
yaşamaktadır 

Soma. (Hususi muhabirimiz -
den) - Burada hemen hemen ayni 
anda feci üç cinayet işlenmiştir. 

121 Yaşındaki Hasanın En Büyük 
Emeli, Atatiirkü Görmektir 

Tafsilat şudur: • 
"Soma" nın Namazgah mahalle · 

sinden Hurşit oğlu Mahmut, sebze 
bahçesinin bir kısmını Körpe oğlu 
Mehmet Reşada kiralamıştır. Bu kıs· 
mm kenarındaki bir nar ağacı, ki· 
racı ile bahçe sahibi arasında öteden
beri bir ihtilaf sebebi halini almış • 
tır. 

Bahçe sahibi Mahmut, ağaçtaki 
3 • 5 narı toplarken, Mehmet Reşat 
narların kendisine ait olduğunu söy· 
lemiş, bu yüzden çıkan kavga neti· 
cesinde Mahmut, kiracısı Reşadı kar
nından ve bacağından ağır surette 
yaralamıştır • 

- Yandım, ölüyorum! .. 
Feryadı üzerine koşa koşa hadise 

yerine gelen Reşadın karısı Veciheyi 
de Mahmut sol memesinin altından 
tehlikeli şekilde yaralamıştır. Reşa· 
dın annesi de gene Mahmut tarafın
dan kalbinden bıçakla vurulm~tur. 
Bu esnada hadise mahalline gelen 
Reşadm ağabeyi ile karısı da tehli
ke geçirmişler, Mahmut tarafından 
epey kovalanmışlarsa da kaçıp kur· 
tulabilmişlerdir. 

Mahmut izini kaybetmek istemiş, 
fakat kardeşi olan bekçi Muharrem 
tarafından kandınhp karakola gö
türülmüştür. Mahmut, gözü karar -
<lığını ve ne yaptığını bilmediğini 
söylemiştir . 

Reşat, hadiseden iki saat sonra 
ölmüştür. Karısı ile annesinin de 
hayatlarından ümit kesilmiştir. Za -
valh Reşadrn üç yaşında bir çocu • 
ğu vardır. 

[ Başı 1 incide ] 

da etmemiştir. Partinin büyük bir ek 
seriyeti meb'usan meclisince kabul 

olunan islahatı taııvip etmiştir. Fa.

kat bu işte bazı suiistimaller olmuş· 
tur ki, buna teessüf etmemek im -

kansızdır ve ecnebi ajanlar iş ihti

laflarında tecviz olunamıyacak bir 
rol oynamışlardır. 

Radikal sosyalistler sükunet, man 

tıkla. ve sosyal sulh lehinde bulun -

maktan bir an fariğ olmamışlar ve 
ferdi mülkiyet ile hürriyeti, cümhu

riyet nizamını ve kanunun hakimiye
tini idame edeceklerini hatırlatmış

lardır. 

Halk · cephes1 akamete uğramama

lıdır. Ne için bazı kimseler meclis -

teki ekseriyetin bozulması meselesi

ni ortaya atmışlardır? Meclisin feshi 
diğer intihabatın yapılması halk cep 

hesinin yıkılmasından doğacak teh· 

likcyi bertaraf edemez. Radikal sos
yalistler, cümhuriyete ve vatana. ka.r 

şı olan vazifelerini ta.mamile müd -

rik olarak müttehit bulunmaktadır
lar.,. 

Hakiki müzakere cumartesi günü 
öğleden sonra yapılacak ve B. Cesar 
Campinchi'nin umumi siya.sete ve 
radikallerin halkçılar cephesine kar
şı battı hareketlerine müteallik olan 
raporu müzakerelerde bulunulacak • 

Zile, (Hususi muhabirimizden) -
Türkiyenin en ihtiyar adamı, ''Zile,, 
hudutları içinde yaşıyor. 

"Zile,, ye 25 kilometre mesafede 
bulunan "endürüzlü,, köyünde yaşı

yan Mahmut oğlu Hasan, beyaz saka
lına rağmen dinç duruyor ve ancak 
"60,, yaşlarında görünüyor. Halbuki 
tam "121., yaşındadır. 

Haftada birkaç gün, "25., kilomet-· 
relik yolu, yürüyüp aşarak "Zile., ye 
gelen ve akşamları yine yaya olarak 
köyüne dönen bu ihtiyar, dişını bun
dan on beş yıl evvel çıkarıp düşürdü
ğünü söylemektedir. 

Mahmut oğlu Hasan, dört padışa
hm idaresini görmüştür. 121 yaşın
da olduğu halde, bedeni dinçiiği gibi 
muhakeme kabiliyetini de muhafaza 
ettiği için, devirlerine yetiştiği padi
şah zamanında Türkiye cumhul'iyeti
nin adaletini görmediğini söylüyor, 
vaktile mültezimlerden ve Osmanlı 
imparatorluğu memurlarından çektik 
lerini anlatıyor. 

Bu asırdidenin oğlu tbrahim Ça
vuş, milli mücadele esnasında, "Iiın· 
tus., Rumları tarafından ''Tavşan,, 
dağında şehit edilmiştir. Mahmut oğ
lu Hasan, bunu tafsilatiyle anlatırken 
içi yanıyor, fakat bir şehit babası ol
manın gururunu da gösteriyor. 

"121,, lik ihtiyarın en büyük arzu
su , AtatUrkü görmek ve onun -ken
di tabiri vechile - dizlerine kapan
maktır. Fakat ihtiyarlığı, a.yni za
manda parasızlığı yüzünden "Anka
ra .. ya gidip bu emelini yerine getıre
mediği için üzülüyor. 

tır. 

işte bu en uf ak fark 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabilir, çünkü: Krem 
Pertev, herhangi bir tesadü· 
fUn veya mahiyeti meçhul bir 
keşfin neticesi değildir. Krem 
Pertev çok çalışmış ve çok 
tecrübelerden sonra kibar me-

hafile takdim edilmiş yegane 
Krem olup başlıca fevaidi: 

Ciltteki mesamatı yumuşata

rak kapatır. Bu suretle bu 

mesa.matı harici tesirattan 
muhafaza ederek cildin pÜ· 

rüzlerini defeder. Cildi besler 

ve bu suretle gençlik ve tera.

veti temin eder . 

Ciltte şeffai ve ga.yrlka.bili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 

yazm sıcağın, klşm soğuğun · 

tahribatına. ın1ni olur • 

Radikallerin, fabrikalann işgali 

ve içtimai tahrikat hakkında ne dil· 

şünülürse düşünülsün, halkçılar cep
hesini bozmak mes'uliyetini üzerle

rine almalarına ihtimal verilmekte .. 

dir. Zira meb'usların ekserisi şim
diki içtima devresinde takip edile -
cek yegane siyasetin halkçılar cep
hesi siyaseti olduğuna kani bulun -
maktadırlar. 

inhisarlar Umum Müdüraüğünden: 

10000 Metre beyaz yağlı kanaviçe 
6000 ,, yeşil yağlı ,, I 

1 - Yukarıda cinse ve miktan Yazılı (2) kalem mal· 
zeme şartnamel>i mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

.. ı~.-Pazarlık 13/Xl/ 1936 tarihine rasthyan Cuma 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şube
den ahnabifö .. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte o/o 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır. ( 2 4 2 2) 

T ürkiyenin en ihtiyar adamı 
Mahmut oğlu Hasan 

Tilrkiyenin bu en ihtiyar adamı. 
evvelce Atatürke bazı hain ve mel'un• 
lann suikast hazırladıkları ha~ri a
lmdığı zaman, tan evinden vuruJmu .. 
şa dönmüştür. Kendisi bunu anlatır· 
ken "içime ateş düştü,. diyor. "Des
tan,, ve ''deme,. ler de söyliyebilen 
hu asırdide, bir "deme., sinde bu al· 
çak tasavvuru tel'in eylemektedir. 

Ata türkü görmek kendisi için en 
büyük emel olan 121 lik, fakat gür .. 
büz fikirli ihtiyar, Büyük Ondert ni· 
bayet rüyasında gördüğünü ve bu su· 
retle arzusunun yerine geldiğim söy
ltiyor. 

ı:>wt.ananmm: ı mcı sum nuıruıc 

jmahkemesW.den: Ert.nat ve Salihe 
müstesna ve Ziyanın şayian ve 
müştereken mutasarrıf oldukları !s
tanbulda Sultanahmette Ahırkapıda 
Akbıyık mahallesinde Ahırkapı cad
desinde ve polis karakolu ittisalinde 
ön tarafı Ahırkapı caddesi. ve arka 
tarafı denize kadar imtidat eden eski 
17 mükerrer ve yeni 11 kapı numara
lı ve beş oda ve iki sofa ve iki hala 
ve iki methal ve kuyu ve sarnıç ve 
bir ahırı ve eşcari müsmire ve gayri 
müsmireli vasi bahçeyi ve nısıf ma
wra mai lezizi havi maa arsa bir bap 
hanenin izalei şuyuu zmınmda fü
ruhtü tekarrur ederek müzayedeye 
vaz'olunmuştur. Heyeti umumiyesi • 
nin kıymeti muhammenesi dört bin li
radır. Birinci açık arttırması 25 - 11-
936 tarihine mtisadif çarşamba gü • 
nü saat 14 ten 16 ya kadar icra olu· 
nacaktı!'.. Arttırma bedeli kıymeti 
muha.mmenesinin yüzde yetmiş beşi .. 
ni bulduğu takdirde o gUn milşterisi 
üzerine ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 
Bulmadığı takdirde en son arttıra.nm 
teahhüdü baki kalmak şartiyle art • 
tırma on beş gün müddetle temdit 
edilerek 2 inci açık arttrrmast 10 - 12-
936 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar icra olunacak 
ve en çok arttırana ihale edilecek -
tir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarlarm işbu gayri menkul U
zerindeki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evra
kr müsbiteleriyle birlikte ilan tari -
hinden itibaren yirmi gün içinde bi.l
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hak • 
lan tapu sicilleriyle sabit olmayanlar 
satış bedelinin payla$masmdan ha • 
riç kalacaklardrr. Müterakim vergi
ler ve tanzifat ve tenviriye rüsumu 
ve vakıf icaresi borçları nis'betinde 
hissedarlara ve dellB.liye ile vakıflar 
kanunu mucibince verilmesi lazım g~ 
len yirmi senelik evkaf tavizi bedeli 
ve ihale pulu ve tapu masrafları müş
teriye aittir. Arttnına şartnamesi iş
bu ilan tarihinden itibaren mahkeme 
diva.nha.neeine talik kılmmrştır. Talip 
olanların kıymeti ınuhammenesiniP 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini hamilen o gjln ve saatte İs
tanbul Eminönünde GiUbenkyan ha
mnda Suıtanahmet 1 inci sulh hukuk 
mahkemesi başkitabetine (936/ 15) 
No. ile rnUrar.aatlan iJAn olunur. 

(26723) 
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No. 82 

Bu Haber Üzer;ne Anado!unun 
Her 1~arafında Sev;nç Ses eri 

Yükseldi 
k d r vaziyette pek o ka-j lnönü zaferinin kazanıldığı \.·e Çer-

. Buraya a a • . .. • ) ı 
dar fevknladelik mevcut değildi. Fa.- k.ezl E_tem ile (şAurekka )sıdnınl tedpıeBeU~: 

.. · h • d ' t b dan son- dık erı zaman, ( n ara a ar . 
kat asıl muh~ . a ısa un yük Millet Meclisi Hükumeti ilC' Ana-

b ·· ·tennışti. 
rn :\(g:C Kemal Paşa) ; !~et ve dolu halkının. milli gaye uğrunda ne 

( .• us a ( Mili" ff'kumct ) e derin hislerle mütahassıs olduklarına, 
Salıh P~nların.ili·ı ~l .u. düşündü ne büyük bir nefis feragati ve . fe-
hizmette bulun! ı ece fer~nı haysiyet- dakarhklarla çalıştıklarına şahit 
öii için bu zat ann şere "c . . . b f 
6 ... . . e edilerek · nıevkufiyetle- olmuşlardı. Kendılerının de u şere -
lerı viknyhs ı · · , göriilmemişti. ten hisse almalarına uğraşanlar çok 
rinden ba e uzum . 1 • 

k ' Ankarada temadi olmuşsa da; bu zatlar, prensıp erıne 
Ancak ~u var ~· b' şekil vermek sadık kalmışlar· bir an evvel lstan -
edecek ıkametlenne ır .' 1 kl . . · •nli AJ'ans vası- bula dönmek içın sabn~sız ı arını ar-
eJ.zemdı. Onun ıçın ~· ı 

t ·ıe şöyle bir havadis neşredilmiş- trrmrşlardı. . 
~sı Ankarada vaziyet bu merkczd~ ı-

ti: ( Bü •ük l\fillet .l\lecUsi lliikfunt.ti ken, Istanbul ile de muhabere başla -
) tmck ,·esilesile İstanbul- mştı ... Bu muhabere kapısı, Paşalar 

ne temas e . . . A k aya muvasa1atla -
d k an he,·ct, Ankaraya muYa..~n- Hey etının n ar 

an ~· ~ . · a (muvasalat halatlarını miitt'akıp, memlf'kctın hayır rından on gün sonr , . . . 
e1· metine dııha müsmir b1r !iluret- berine inti1.ar) vcsılesıle açılmış , 

;: :aı~ak üzere, Büyiik ıumet ~lec- Eihayet lstanbulla Ankara a~.ısın~a 
lisi 11ükiunetine iltihak eylemiı;;lcr- bir müzakere, cereyanına gırmeJC 

dir ) başlamıştı. • 
Bu havadis Milli Ajansla intif:ıar Artık Tevfik pa~a. Mustafa. 1."t>~al 

d 
etmez Anadolunun her tarafın- paşa ile bizzat muhabereye. gırışmış-

e er ' . .. d" . da tali', Tevfık paşaya 
dan büyük sevinç seslen yuksel ı. ti. Tşte bu sıra . • . 

A d 1 ....... "k . rok tanhı bır fırsat 
İzzet ·ve Salih pa.'2alara. na o u - çok uuyu ve ... . . . r 
nun dört köşesinden telğraflar çeki- vermişti. Abdülhamıt dev:.ı r~.ca ı .. a-
lcrek ( Milli ve mukaddes dava ) ya rasında, çok şerefli mevkkıı,. sol zk go t-

h ti .. k k d r yu·'kse ıs ı ame · t ' k ettiklerinden dolayı arare e turmeycce a a . . 
lŞ ıra . h k' . . f olan bu ıhtıyar 
teb ' k d ' l · ·!erdi... ( acı bır a ı - ve fazıletı ılı: maru 
katola;a~ m~~u da ilave edelim ki: vezir, eğer bu müstesn~ fırsa~ı ~a 
... , el' t · şıı ·den Pizliye muhalefet hüsnü idare edebilseydı: ( B UY u k 
ıue ıs e gız ı ö' • 'h' d · 

. tanlar da bu \'az1yetten Tür'k lnkıliı.:bı) nm tarı ıne e'. aynı 
?t~şı kayna k istemişler .. günün bi - miimtaz sıfatla intikal edecektı. F::t
ıstıfade etmeb k ve esbak Sadrazam- kat · çok yazıktır ki, taliin bu büyük 
rinde bu sa r ' d d ·şti 
l b'. b yrak gibi kullanabilmek ıutftlnden istifa e e cmemı • 
nn ırer a .. . 1 ·stiyordu · 

· · k nınerine derhal- o aralık rrıun Tcvfık paşa, şun an ı · 
~~~·bu~un~n _ Erzurum ve Trabzun 1- Anadolu ile lstanbul arasında 
ıneb'usluklarını teklif cttirmiş1er - bir itilaf akdine muvaffak olmak .. Fa 
di.) )ı:at Anadolu, tekrar lstanbutu? ' ~~-

Bu kısa ajans ha vadisinin, paşalar ni, (Padişah) ve (Babıali) nın nu -
ti erindeki tesirine gelince: bu zat- fuz ve hakimiyeti altına sokmak. 
la~ ajansı okur okumaz, adeta büyük 2 - Şubat ayının sonlarında Lem -

b. ' . ~b· r ve infial gösternıişler drada toplanacak olan Sulh Ko'lfc -
ır ıg ıra d d u 

Ye: (Hakikati bu yolda tajlrif ct~~k, ra.nsına, Anad~lu ~r~fın .a~ a m -
h 'k karşı bizi sahtekA:r mevkııne rahhas gönderılmesını - Itılaf Devlct
d~r .;:~ek) gı'bi bir te.IA.kki izhar et- leri mümessillerinin teklifine atfen ~ 

• §111 rd' talep ediyor ... Fakat, bu murahhnsla 
nıış c ı.. f l H • t' Murahhnsası) 

H lbuki hakikat, onların şere \'C rın, ( Osman ı eye ı 

h ~ tl ·ni ırurtarmak için tahrif meyanında bulunmaları meşrut ol-
aysıye en . . . . . • · , d 
d·ı · t • Bugu··n Türk Mılletının ıs - duğıunu 1lave eylı:,;or u. 

e ı mış ı. · 1 da Anadolu 
tiklal ve istikbalini kurtannaya azm Mustafa Kema paş~ . 
t.miş olan bir kuvvete iltihak etmek da teşekkül eden: kokle.se_n • hayat 

~iç bir zaman (sahtekarlık) ma - hakkını, kazandığı zaferle ıhra~ ey: 
nasile tefsir edilemez. Bu şekle bu ma leyen. muhtelif hük\ımetlerle sıyası 
nayı verebilecek olan bir kimse var - muahedeler aktedecek kad~r varlık 

. da Padişah Vahdettindi ... Fa - gösteren ( Milli Hükumet) 1n fesh 
sa, o • . d • 1 uıaret 
:ı:-at paşalar Ankarayı tamamılc ya- edilmesine imkan olma ı~n. . ü 
dırgadıklar; için, her hareketi ~endi ettikten sonra, ou tekliflerı ılcrı 5 

-

aleyhlerine tefsir ediyorlardı ki; bu riiyordu: .. . Bil "'k 
dıı ok tabii idi. ı _ Zatı şahane. Turkıye yu 

cierek Mustafa Kemal Paşa ve ~~- Millet Meclisini .t~nımalı, ve bunu res 
rek Hilkümet erkanı o sırada, henuz men ilan etmelıdır. . 
başlayan( Komünist mes'elesi), (Çer- 2 _ Zatışahane lsta~b~lda ıka • 
kez Etemin serkeş1iği). (Ennenistan met etmelidir. Hükumetın ıdar~ r::ıer 
hnreketleri), ( haber alınan düşman kezi Ankara olmalıdır. lstant uh a , 

,. • · · h"kCıme eve hazırlıklarına binaen Garp Cephesi (Kabine} namıle bır u ·ır h .. k~ _ 
J'\iD takviyesi ) gibi mühim işler al - ti kalmamalıdı.r. S~de<'e, mı 

1
1d u 

tında bunaldıkları halde, paşaları bir metin mümcssıllerı bulunma 1 ır. h 
nn bile ihmal ctmemi§lerdi. Hiikumet 3 _ Londra konferansına mura 

erkanı ile bir çok meb'uslar, hergün has göndennek bahsine, gclince ..... B~ 
ta.knn takım ziyaretlerine gelerek Ih müzakeresinde, lstanbul huku 
l<endilerile açıkça hasbıhal ve müda- su t' adan çıkmalıdır. (Türkiye he 
veiei efkar etmektelcrdi ... Hatta o a- me. 

1 
ar ) . ancak ve ancak, 

ralık, artık serkeşliğini tamamile ar- yetı murahha.sası •. . . .. 
tınnış olan (Çerkez Etem ) in bira_ (Türkiye Büyük Mıllet Meclısı hu • 
deri, ( Saruhan meb'usu, Çerkez Re_ kQmeti) tarafından yollanmalıdı~. 
şit bey) bile paşal~rla ~~asa gelmiş .. Bu heyetin, (umum Türkiye menafı
·ve bu temastan kım bılır nasıl ümit - ini temsil eden yegane heyet oldu -

lere kapılarak: . . ·u) da Istanbul hükumeti tarafın-
- zavallı . paşalar .. lzmırı, !&tan- g • 
ılu kurtarmak esasına müstenit bir dan tasdik olunmalıdır. . . 

bı Ih ınUzakcresine, bizi de iştirak et- Bu maddeler etrafında, bır haylı 
su . la . t' F kat. ge tirmek için buraya gelıyor r .. gelir- muhabere cereyan etmış ı. a • . 

ımez de tevkif ediliyorlar. Bu ha - rck Tevfi~ pıııca ve gerek arkadaşları 
ge fk. · · k ...,. 

k t cihan e arı umumıyesı ar§t- le (esasda fikirde telakkide) anlaş re e ' ? , , , 

smda bizi kepaze etmez mı:··. . . mak imkanı husule getirilememişti. 
Diye, bir propaganday.a gı~ışmış~ı. Bu anlaşma mümkün olamayınca 
· ı ak arzedeyım kı · Salıh 

(İstidrat o ar k ' Mustafa Kemal Paşa (Büyük Millet 
:ınm aslen Çerkez ır ına mensup . . . . . 

paş. . Etem biraderlere Meclısı) ne, ikı teklif dermeyan et -
olması. Reşıt ve . • . .. ' . . 

k bil "k ümitler vennı§tı. Hıç §Up- mışti. 
~~iz :. Salih pa,şanın kıym~Ui fazi- 1 - Memleketin ve mi11etin va -
Jetinin derecesini kestirem~ını~ler; bu ziyet ve ma.ksa.dını lstanbula sara.ha 
zat ile arkadaşlarmı, kendılerıne. ta

1 
- ten bildirmek. 

raflar yapabileceklerini za~etmış e: 2 - Ayrıca davet vukuunda, Lon
di ... Hatta, bu maksatiadır kl; ( 29 ka draya müstakil bir heyet gönder -

l 336 .. .. ) ,..~rkez Etem n•ek. nunuevve gunu Y"'" 
tarafından Büyük Millet Meclisine hi- Meclis. iki teklifi de kabul etmiş -
ta ben çekilen ilk isyan telgrafında : ti... Hararetli bir müzakereden '60n-

(/stanlnddan gelen sıılh tava~sut ra, Meclisin bu teklifleri kabulüne da-
1ıcy'ctini>ı acrbcst bırakılarak, muza- ir verdiği uzun cevaplar, nihayet şu 
1.-eratı sulhiycnin tesrii) diye bir cüm iki cümlede tebellür eylemişti: 
le geçmekteydi [Arkası nr1 

TAN ......... ._, ..... ............ 
DÜNYA MATBUATINDA 
GOZUMUZE iLiŞENLER 

Sofyada bir sevda macerası 
Sofyada Pam;cf isminde bir mil

yoner, bunun Bo ilka isminde bir 
kızı \'armıJ). Kız fakir bir kimya~ere 
il k olmuş. Milyoner inatçı adam, 
"Kızı \'ermem de ,·ermem.,, Demi . 
Kız da inatçılıkta babasından geri 
kalmazmış. O da miiradrna ermek 
içfo ~hk gre\i yapmış. İnat~·ı milyo
ner, Sofyanın büttin mütehnss·s dok
torlannı tophyarak kmn vü~mluna 

zorla ~da solimUıi· 
Bu sırada kız Pe5tede (Dil~iz Şö -

\·aJ~·e) isminde bir komedi oynandr
ğmı gazetelerde okumu~ \"e hntınna 
şu fikir gelmil): Konuşma gre\'İ ,yap
mak. .. 

İki ay kızın n~mdan bir tek kell-· 
me ~ıkmamış .. I>t:. zmili ~lbi etrafile 
ya işaretle, ya yazı ile anla<.mıs. Ni
hayet m:l)·oner muknvemı>tten vaz. 
ge..çmiş \'P. ki'llyag"'rle e\"lenme~e razı 
olclu~unu söylemis. K .. .r. dn. iki a:vhk 
dilsizli?{ ac?sı i!e bü!bül ~bi konuş • 
m:-~a hn .. ıamıc;. 

Fakat bund?n <ıonra blr miic.:k\il 
bas~ösf"rmi~. Genç kim~·ager orta -
lar<la :vok. 

Se\"dn lı Ilnlrrar Jc•n, ,, .. ""Stn•n k1m

\'8!"Pri S'lf}·:Hlan hlr suret•e 01..nk'a'
t•r ~ı~n karıır \'t'Mni~. 

Rornanm son afh<ısı: Rr,., nhın
hc;ı Sof\'a~·a J?"tır·ıınei,.,. J~n'1!l" rle • 

Yn"" etmf'k iİ""P.r .. konuşma grevine 
yeniden ndet E'tml::;. 

Radyo programında değitiklik 
yapılıyor 

Radyo devlete geçtikten sonra 
program hayli ıslah edilmiştir. 

Posta idaresi tarafından tanzim 
olunan programlann, halkın her tür 
lü ihtiyaçlarını karşıhyacak v~zj ~ ete 
girmesi için fedakarlıktan knc:mıl

mamaktadır. 

Dinleyicilerin umumiyetle şimdiki 

programın esasından memnun bulun 
duklan anlaşılmaktadır. Yalnız bazı 
dinleyicilerin, neşriyat saatlninin 
tertibi tarzından hoşlanmadıkla.rı 

görülmüştür. 
Bu cihet nazarı dikkate alınarak 

programda bazı değişiklikler, yaptla
cak, 'bu meyanda, gelecek haftadan 

Bugünkü program 
İstanbul 

O(le neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musiltisi: 12,50: Havadıs; ı3,05: 
Plakla hafif müzik: 13,25 - 14: Muhtcli! 
plik nc~riyatı. 

Ak,am neşriyatı - Saat, 18,30: Çay sa. 
ati, dans musikisi; 19,30: Konfc.-rans: Dr. 
Kc.-mal Cc.-nap tarafından: 20: Sadi ve.- arka. 
daşları tarafmdan Tu~k musikisi ve.- halk 
şarkıları: 20,30: Vedıa Rıza ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk sar
kılan; 21: Plakla sololar: 21,30 Orkcr:tra: 

ı - Auber: (Şeytan Kardeşler) uvertür. 
2 - Rubinstcin: (Kapris) vals. 
3 - Smctana: (Moldav) Pocm ıenfoni. 
4 - Resch: (Gavot). 
5 - Lehar: (Klo - Klo) operetinden par

çalar. 
6 - Macar halk şarktları. 
22,30: Ajans haberleri; 23: Son. 

Kahire 

6,10: Pliklar; 6,25: Piyes; 6,55 : PIAklar: 
7,10: Mizah: 7.30 : Haberler; 8 : Konferans; 
8,25: Konser: 9:Kur'an; 9,55: Konser: 10,30 
Knoser: 11: Konser. 

.v. 

Günün program özü 
Senfonilrr: 

22 Liypzig : Bruckner ; 23,30 Straııburg · 
Mozart. D"Albert. ' 

fl:tf1f ıwnst>rlPr: 

19 Liypzig: Orkestra: 20.20 Prag: Çek 
musiki~: 21,10 . Berlif!:. Halk programı : 
22 Sottcns: Hafıf . ~~gılı:ı: musikisi; 22,10 
Roma: Opera musıkısı; 23,30 Kolonya : Or
kestra, vıyolonscl; 23,45 Varıova: Hafif 
orkestra. 

n-nr"'l8r' 

20.30 Budapcştc: Operadan nakil; 2110 
Frankfurt: "Alay Kızı". ' 

o •11 musild i: 
22.30 Str~sburg: Saksofon kuarteti; 23 

Var~ova: Pıyano (Strauss). 
,, . . ..... u.r : 

22,30 Zurih: Viyolonsel ile sonatlar. 

21: Sottens: 21,IO: Hamburg; 23,30: 
Roma. ~orino; 24,20: Budapeşte; 24,45: 
Londra (Rejiyonal). 

Kambiyo bors~sında 
Dün Merkez Bankası Sterlin ı<;ın 

ahş fiatını 616 ve satış fiatını 619 o. 
ıarak tesbit etmiştir. Sterıin 617,5 
ta açılmış ve 619 da kapanmıstir. 
Dolar 79,05, Fransız.frangı 17,02, li
ret 15,0130, İsviçre frangı 3,14.14., 
.Mnrk l,9675 le kapanmıştır. Altın, 

995 te alınmış ve 998 de satılmıştır. 

itibarım saat 2-1 de orkestr ve 22 de 
de plak neşriyatı yapllacaktır. 

..._. .__,, • ...,.., -=• mu u•...-.nw• o n -..- ,,.........._ ..... ...-.....ur. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKiM 

Otomobil Şoförleri Nekadar 
Içebilir!er ? 

Bir otomobil - yahut otobüs - ağız kokusu dinlemesine hacet 
şoförü bir adam çiğnediği, ~ahut kalınıyacak, şoförü~ kanını mua-
traınvaya çarparak büyük bır ka- yene edecek _olan kımyag.~r rapor 
zaya sebep olduğu vakit sarhoş yazacak, bakım de ona gore ka-
muydu, değil miydi? rar ~erecek. 

Anlaşılması ehemmiyetli bir ıne- ~ıel Universitesindeki Adli ve 
sele. Çünkü şoför sarhoş idi~e a~- l~.tı~~ai ,.Hekimlik Enstitüsü Profe-
tık kazadan bahsedilemez. Bıle bı- soru \\ ıethold ta insan nekadar 
le lades. Alkol insanın sinirlerini, içerse, otomobil idare etmek kabi-
beynini zehirler. Dikkat hassasını biliyetini kaybedeceğini bulmuş: 
kaybettirir. insanda irade bırak- insanın kannında binde iki nis-
maz. Şoförler ise, san'atlerini ifa betinde alkol bulununca otomobil 
ederlerken her vakit dikkat hassa- idare etmek kabiliyeti, kaybolu -
sını, irade kuvvetini iyice haiz ol- yor. Bazılarında binde bir nisbe-
malıdırlar. Şoförün dikkati tam tinde alkol bile otoınobili tehlike-
olmazsa elindeki volanı nasıl kul- ye düşürüyor. 
!anabilir? iradesi yolunda oıınaz- Ancak, kanda bu nisbette alkol 
sa önüne çıkan bir adamı görün- bulunmak için, insanın nekadar 
ce arabayı nasıl birdenbire dur- içmesi lazım? Yetmiş beş kilo a-
durabilir? ğırlığında yani vasati cüssede bir 

Fakat, bir otomobil kazasından adanı bir litre bira, yahut yarım 
sonra. şoförün sarhoş olup olıııa- şişe şarap içtikten iki sant sonra 
dığını anlamak ta güç bir işti. Es- kanında binde O 6 nisbetinde alkol 

bulunuyor. Demek ki bu kadarınki klasik usul, polis memurunun, 
1 da hiç tehlike yok. 

şoförün ağzını koklıyarak, alkO 

kokusunu duyup duyanıadığına 

göre bir zabıt varakası yazına

sıydı. 

Alnıanyada Dahiliye Nezareti, 

bir kazaya sebep olan şoförlerin 
sarhoş olup olmadığını anlanıak 
için, gayet iyi, tanıanıile ilmi bir 
usul bulmuş. Bundan sonra ka
zaya sebep olan şoförlerin kanları 
derhal muayene edilecekmiş. Ka
nında alkol derecesi yüksek, oto -
mobil kullanmasına m!ni olacak 
kadar bulunursa şoför sarhoş de
mektir. Ona göre ceza görecek
tir. 

Alınanyada Ari kanı, lsrail oğ
lu kanı, karışık kan davasının bir 
de bu türlü netice vermesi, doğ
rusu, herkesi memnun edecek bir 
şeydir. Artık polis memurunun 

Fakat iki litre bira, yahut tek
mil bir şişe şarap içerse, o vakit 
kandaki alkol nisbeti 1,2 dereceye 
çıkıyor ve tehlike :,,aş gösteriyor. 

Bira miktarı üç litreye, şarabın 
şişe sayısı da ikiye çıkınca kanda
ki alkol nisbeti binde ikiye çıkı
yor ve artık şoför otomobilini ida
re edemez oluyor. 

Ya bizim rakıdan? Diyecekler •• 

Ona da elbette lstanbul üniversi
tesi bir gün cevap verecektir. O
tomobil şoförleri gibi, soğuğa, bu
lutlu, yağmurlu havaya, müşteri 
çıkmadığı vakit kederli günlere ve 
Belediyenin kestiği cezalara ma
ruz bulunan kimselere sade ter -

kos suyu ile geçininiz, demeye ki
min dili varır? Elverir ki, kanla
rına girecek alkol nisbetini binde 
birden yukarıya çıkarmasınlar ... 

Krem imali hususunda 

GÖZEM 
müessesesi ihtisas peyda etmiş
tir. Çünkü yalnız krem imal 
eder. 

9 fl!!'_C::===== - = 
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No. da sakin i'ken elycvm ikametgah- Daktilo aranıyor 
ları meçhul Hıristo Haralanbos, Ele-
ni ve Kalyopiye : Çok seri yazan ve telefon santra 

Hayretle şayian ve müştereken ıını idareye müktedir bir dakti-
mutasarnf bulunduğunuz Heybelia . ıo bayana ihtiyacımız vardır. Li-
da Yalı caddesinde 88, 90, 92 No. lı san bilen tercih edilecektir. ls-
evin gayri kabili taksim olduğunda:ı teklilerin Sirkecide Antalya U-
açık arttırma ile satrlarak şuyuunu:ı 
izalesi hakkında Hayretin aleyhinize mumi Nakliyat Kollektif Şirke. 
açtığı davanın yapılan duruşması nP- - tine müracaatları. ••rl 
ticesinde; mezkur gayri menkulUn 

taksimi kabil oımaaığı anıaşıJmış oı- ,. Mühim bir tavsiye....._ 
duğundan açık arttırma ile satılarak • 

Yastık, yorgan ve şiltelerinizı 
şuyuunun izalesine karar verilmiştfr 
15 gün zarfında temyizi dava etme kuş tilyünden yapınız. Yatması 
diğiniz takdirde hUküm kesbi kat'i _ rahat. kışın sıcak, yazın scrin-
yet edeceği te"vliğ makamına kaim dir. (Kilosu 75 kuruştan baş-
olmak üzere ilan olunur. (267l6} lar). Fabrika ve satış deposu 

Istanbul, Çakmakçılarda Kuş

Komisyonfa çalışacak, 
sağ am referans ve no • 
ter garantisi verebile -
cek, evlerde e1ektrik ale
ti satmak üzere bir şir
ket tarafından 

tüyü fabrikası. Tel: 23027 An
kara satış yeri: Yerli Mallar 

ME ·UR 
Aranıyor 

Posta kutusu No. 2248, 
satış servisine müracaat 
edilmesi. 

Pazarı. 

TARAS BULBA 
NEDİR? 

Rusyanm en büyük romancuarından NlKOLAS GOGOL'ın tUrk
çed~n maada bütün dillere ç~vrilmiş en meşhur ve en heyecanlı 

bir romanıdır. HİLMİ K1TAPHANES1 tarafından türkçcye çevrilti

lerek re.simli ol:ırak basılmaktadır. 

Pek yakında cıkacak. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
6/ 11 / 936 Cuma gfanU saat 15 de İstanbulda Nafıa 

M~diirlüğünde '~1962" lira keşif bedelli Haydarpaşa 
N~\mune hastanesınde yapılacak garaj inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele: Eksiltme. Bayındırlık işleri genel hususi 
ve fenni §artnameleri, proje, keşif hülasasile bu~a müte
ferri diğer evrak daıresindc görülecektir. 

Muvakkat teminat ·· ı 48" liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az "ıs OO'' lira

lık bu işe benzer iş ydptığına dair göstereceği vesika üze
rine Nafıa Müdürlüğiınden almış olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesil:alarile 6/ 11 / 936 Cuma günü saat 
15 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

inhisarlar 
ğünden 

Umum 
"2282" 

Müdürlü-

İdareye bi!" miktar <laha eksper ve harmancı nam a· 
1 • d - d k ' ze ı a macagın an aşagı a ı şartları haiz olanların b. d. 

1 k 1. d k. . ır ı-
e çeyc e ın e ı vesaıkın birer musaddak suret' · 

6 X 9 b' d d .. k . ını ve e a m a uç ·ıt a fotoğrafını raptederek İk" · 
te~~·i~ o~ .~~şinci günü akşamına kadar İnhisarlar u~:c~ 
1\1.u<lurlugu Yaprak tutün mübayaat şubesine vermel · 
ve yahut posta ile göndermeleri lazımdır. en 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
3 - Asgari lise derecesinde tahsil e-örmüs bulun k 
4 A k 1.•. . k ma - s er ıgını yapmış olma 
5 - Sıhhati tam olmak 
6 - Medeni haklarına sahip ve iyi ahlakı old ... 

mahkfımiyeti bulunmadığım tasdik etmek ugunu ve 
N amzctler müsabaka imtihanı yapılarak. .

1 
k . 

seçı ece tır. 

"2431" 

Hukuk ~~~~~tes~ iktisat ve içtimai: 
yat Enstıtusu Dırektörlüğünden · 

Enstitiimüzün 1935 - 1936 ders y ı h · 
· ·h 3 / XI / 19 1 mama sus y ı ımtı anı 36 Salı günü saat 9 d azı ı 
Alakadar taJebenin imtihan için kayded·l a ~ap.~lacaktır. 
miner sertifikalarile birlikte 27 x ; 1936

1 
me .. uzere Se-

E t't ··n· k ·· ı .. -·· tarıhıne k d 
E

ns ~t .. uD~rekt?.rl~~une başvurmaları ilan olun a ar 
nstı u ırc tor ugüne başvurma} .

1
.. ur. 

arı ı an olunur. 

"2409'' 
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On Altıncı Lui, En Büyük Tehlike 
Karşısında Bile lştahasını ve Uyku

sunu Kayip Etmiyordu! · 
Çocuklar vukuattan hiçbir şey anla 
madıkları için bitap bir halde uyku
ya dalnuşlardI. 

Birkaç defa Mari Antuanet men
dilini ıslatarak yüzünü sildi. lki de
fa da haline acıyan merhametli bir 
insan ona bir bardak buzlu su uzat
tı. Gözleri kızarmış, yorgun ve bit -
kin halinde, saatlerdenberi mukad -
deratmı müzakere edenleri seyredi -
yordu. Canı hiçbir yiyecek istemi -
yordu. Halbuki on altıncı Lüi müte
madiyen yiyecek istiyor ve sanki 
Versaydaki sofrasında imiş ve gü -
müş tabaklarında yiyormuş gibi iş

tihalı olarak yiyordu. 

Bu adam, en büyük tehlike karşı
sında bile iştihasmı ve uykusunu 
kaybetmiyordu. Müzakerenin en can 
lI bir devresinde göz kapakları ağır
laşıp kapanmış ve kral uykuya dııl
mıstr. Bir saat kadar uyumuştu. Ma 
ri Antuanet yanından kalkarak da
ha öteye oturmuş ve locanın en ka
ranlık bir köşesini seçmişti. Böyle 
zamanlarda daima kocasının zaafla 
rından utanırdı. Namus ve haysiye
tinden ziyade midesini düşünen bu 
insana kızardı . 

En ağır tahkirleri dinlerken, taç 
ve tahtını kaybederken bile iştihast 

nı ve istirahat ihtiyaçlarını kaybet -
miyordu. Kraliçe son derecede me
yustu. Ne kocasını görmek, ne de 
mecliste söylenen şeyleri işitmek is
temiyordu. Kabil olsa gözlerini ka
pxyacak kulaklarını tıkayacaktı. 

Ondan başka bugünün fecaatini 
anlıyan yoktu. Boğazı tıkanıyordu. 
Ağzında zehir gibi bir tat hissedi -
yordu. Fakat daima tehlikeli dakika
larda olduğu gibi, soğukkanlılığım 

hiç kaybetmiyordu. Asiler, ne gözle 
r'nde bir ya.~ görecekler ve ne de 
dudaklarında bir inilti di.ıyacaklar • 
dı. Locanın karanlık !\öşesinde h~ -
yattan uzak, oturuyordu. 

Bu ateş gibi hücrede on sekiz sa
at durduktan sonra kral ve krali<;e
yi eski bir manastıra naklettiler. o-' 
tadaki hücrelerden birine alelacele 
toir yatak kurdular. 

HASAN 
Acı Badem 

Kremı 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklannı, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivilceleri
ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tirir . 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutla
ka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem müşkül ve 
külfetli, hem pahalı bir iş oldu
ğundan biraz acı badem, esansi
le vazelin yağı:µı karıştırarak 

yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerini bozuyorlar . 

Halis acı bademden pek bü
yük fedakarlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lonyasiyle ve müstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandır ki: !t
riyatr Fransızların (KOTİ) si 
kadar nefis ve caziptir . 

Hasan acı badem yağı kremi
le, Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yarım yağlı gece kremi
ni bayanlar seve seve kullan
makta ve eczacı Ha.sanı tebrik 
etmektedirler. 

Sa.bun, kolonya, losyon, ıa.. 

vanta, briyantin, saç sulan, sUr
me, pudra, traş bıçağı ,diş fırça
ları, diş sulan, diş macunlan ve 
her türlü ıtriyat ve müstahza
rata mutlaka Hasan mcrkassmı 
isteyiniz ve arayınız. Hasan de
posu: Ankara, İstanbul, Beyoğ
lu. '--------... 

Tanımadığı kadınlar Fransa krali 
çesine biraz temiz çamaşır ve bir ge 
celik verdiler. Yanına hiç para alma
dan saraydan çıktığı için birisinden 
birkaç altın borç aldı. Nihayet bir o
dada yalnız kalınca Mari Antua -
net biraz yemeit yiyebildi. 

Dışarıda şehir heyecan ve gale · 
yan içinde idi. Manastırın yüksek 
duvarlarının haricinde gürültü, tü
fek sesleri, her şey mevcut idi. Mü
temadiyen sokaklardan arabalar ge
çiyordu. Bunlar sarayda ölen binler 
ce askerin cesetlerini naklediyordu. 
Bu korkunç işi görmek için geceyi 
bcklemislerdi. Fakat saltanatın cese 
dini gü~düz taşıyacaklardı. Bu mu
hakkaktı! 

Ertesi günü ve daha ertesi günü 
yine kral ve ailesi meclisin ic:tima
larında hazır bulundular. Saltanatın 
her saniye bu fmn gibi yerde eridi
ğini görüyorlardı. Dün onlardan bah 
sedcrken (Kral) diyorlardı. Bugün 
(milletL1 başındaki hainler) ve ya -
hut (Kral denilen adam) diye bah

sediyorlardı . 
Kralı ve aile.sini hnpsetm r 1. ve on 

dan sonra ne yapılacağını düşün -
nek g~bi rn~irler münakaşa oluyor
du. 

Bunlara g ."ire ha:ıishane, yani hic:; 
kaçamıyacakları bir yer olarak 
Tampl binası teklif ediliyordu. 
Akşama kadar süren müzakere -

terde bir<;ok sözler söylendi, fakat 
bu biçarelerin lehine bir tek söz sar
feden olmadı. 

13 Ağustosta Tampla nakledile
ccklerdi. 

Uç gün devam ed0 ; müzakereler 
neticesiı1de ı:ı sırlardanbcri kurulmuş 

')lan sn ltanat yık!lmr~tı. 
Şimdi birkaç gi.in veya hafta zar

fmda da ölüme doğru ğideoekler- -
di. 

13 Ağustos akeyammm saat alt rsm
da kral ve ailesi Piet onun nezareU al
tında Temple götürüldü. Bu gıdiş· n 
karanlık olmadan yapılmasını ve 
muzaffer halkın eski efendisin! doya 
doya bu halde görmesini istemişlerdi. 
Hde o mağrur Avusturyalının hapse 
doğru gidişini görmel} halk için ne 
büyük zevkti! 

Tam iki saat araba, bütün şehri 

gayet yavaş olarak dolaştı. Vandon 
meydanından geçerken On Altıncı 

Lüiye, büyük babası On Dördtiucü 
Lüinin kxrılmış ve yere atılmış hey
kelini gösterdiler. Bu suretle yalnız 
kendi saltanıtınm değil, fakat bütün 
ecdadının saltanatını yıktıklal'ını an
lattılar. 

Ayni günde Fransa kralı, ecdıdı
nın sarayını terkederek hapse g-idi
yor, Parisin yeni hakimi de yerine 
yerleşiyordu. 

13 Ağustos gecesi yeni kurulan gi
yotin makinesi Karuscl meyda mnda 
faaliyete ge<;ti. 

O günden başlryarak Fransa. Kralı 
Orı Altıncı Lüi değil, koz:ku devri ha
kim olmuştur. 

- Otuz be.şinci bap -
TEMPL 

, Kral ve ailesi Temple vardıkları za
man gece olmuştu. Burası mtitead
dıt fenerlerle süslenmişti. Tıbkı mil· 
lt bayramlarda yapılan donanmalar 
gibiydi. Mari Antuanet Tempı ısnıini 
taşıyan bu küçük sarayr pek ıyı ta
nıyordu. Mes'ut ve şen senı>J~ri:ldl.? 
eğlence arkadaşı olan Kont Artois 
burada oturmuştu. On dört ::ıene ev
vel kıymetli kürklere sarınmış olrl:ığu 
halde bir kış gecesi buraya gelmiş, 

kayin biraderi Kont Artois ile yemek 
yemişti. 

Bugün buranın yeni sahipleri, o za
manın ev sahibi kadar nazik değiller
di. Onu burada uzun zaman oturma
ya davet ettikleri halde hiç nenket 

göstermiyorlardı. 
(Arkası var) 

\ 0 'Teksayt 
Say\ara \a.zırn ~ a6, ve 12 \\\<.. 

e\erde t · eczan d 5atı\ır. 
b \a,\ar a .d· a.m a J • • \ave\ı ı r. 

\2 \i\ı. a.rnba\aıı ı 

T A N 

Liseler Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kandilli, Erenköy Kız Liselerile Erkek Öğretmen o
kulu için 3060 lira muhammen bedel içinde 180 ton 
Krriple maden kömürü 19/ 11 / 936 Pazartesi günü saat 
on beşte İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda açık eksiltme yapılacaktır. İlk teminat 229 li
ra 50 kuruştur, belli gün ve saatte teminat mucibince 
Ticaret Odası vesikalariJe komisyona gelmeleri ve şart-
name komisyon katipliğinden öğrenilir. ( 2 41 O) 

Otomobi c .ler ve şoförler cemivetinden: 
Birinci yılını bitiren idare heyetimizin nısfı Esnaf Cemiyetleri tali

matnamesinin beşinci maddesine uyularak tebdil edileceğinden kur'a ile 
çıkarılacak azaların yerine 26 ve 27 inci te~rin 936 pazartesi ve salı 
günleri seçim yapılması mukarrerdir. Azalarımızın bugünlerde saat 10-
dan 16 ya kadıır Galatada Bosfor hanındaki cemiyet merkezine hüviyet 
cüzdanlariyle b;rlikte gelerek reylerini kullanmaları bildirilir. _p _____ ._... __ ··-· -· 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanlars 

Muhanımen bedeli 27 500 lira olan 3 İngiliz (Muzaaf) 
ve 10 basit makas takımı 7 / 12/ 1936 pazartesi günü sa
at 15,30 <la kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenJerin 2062 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Res
mi Gazetenin 7 / 5 / 1936 g. 3297 No.lı nüshasında inti
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekJiflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 13 5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. ( 2 3 22) 

Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500} 
lira olan n1uhtelifülcins Iastik malzeme 18-11-1936 çar
şaınba günü saat 15,30 da pazarhkla Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1762) lira 50 kuruşluk mu 
vakkat temınat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi 
gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 

·iJe birlikte ayni gün tayin edilen saatta malzeme dairesin
de :rvıerkez Dokuzuncu Komisyonunda hazır bulunmaları 
lazımôır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde ve l{aydar -
paşada Tesellüm Şefliğinde görülebilir. ( 2286) 

De.v:et De: miryollarından 
İdaremi~ namına Almanyada Teknikum ta}:ısiline git-

~e.1' ü..z.,... xn."o;ı.a.halaa. i~t1ho.RJ.Rdo. ko.aa.ın.~19 olcı.ın. &.6 2" 

beyir Gülersan, 15 Nurettin Başa, 23 Nejat Oklar, 25 
Necati Acun. 7 Kemal Karaath, 27 Mehmet. Topkaya, 
5 Mehmet N öker, 3 7 Şükrü Topsakal, Ahmet Şişman, 
33 Eşref Oktan, 30 Orhan Gümüş, 32 Mehmet Dilir, 66 
Dani~ Türkmen. 60 Orhan Alp. 63 Mustafa Ünsalar, 9 
Hilmi Kural, 5 7 Süleyman TUrkünal, 5 O Cemal Ü ner'in 
1.11.936 taı-ihinde Eskişehirde işe başlıyabilmek için 
Haydarpaşa İşletme Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(2420) 

istanbul C. Müddeiumumiliğinden · 
Sulh mahkemeleri için mü bayaa edilecek 3 4, 5 buçuk 

ton yerli kök kömdrü açık eksiltmeye konmuştur. Bedeli 
muhammin beher tonu 1850 kuruştan 538 lira 25 ku
ruştur. 

Eksiltme 9 / 1 1 / 193 6 Pazartesi günü saat 1 5 de Sirke
cide Aşır Efendi sokağında 1 3 numarada İstanbul Müd
deiumun1iliğ·i Levazım dairesinde yapılacaktır. Muvak
kat teminat 4 7 lira 8 6 kuruştur. Şartnameyi görmek is
tiyenlerin tatil günlerinden maada hergün Levazım da-
iresine başvurmaları ilan olunur. (2428) 

K<- p 3rt z~ rf usu liyte E14 si tme il anı : 

Nafia Bakanhğından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara merkez Ziraat 

Mücadele Enstitüsü fitopataloji Laboratuvarı inşaatıdır. 
Keşif bedeli 1449 7 lira 63 kuruştur 

2 - Bu işe ait evrak şunlardrr: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - 1\ı1ukavele projesi. 
C - Bayrndrrlık ışleri genel şartnamesi. 
D - Hususi şartname ve tarifname. 
E - Tahlili fiat cetveli. 

:l3 - 10 . 936 - -
J/11,1 ................. : ......................... . 

K A D E R sizden iki adım ötededir. 

Mesele; onun cilvesine mazhar olmağı bilmektir. 

Yeni tertip piyango biletinizi, herkes gibi siz de 

KADER 
GiŞESiNDEN 

almız, tahayyiil ettiğ~uiz · en tatlı emellerinize kavuşacaksmız. 

Devamlı biletler 1 liradan satılıyor. 

Taşradan sipariş kabul e:dilir ve derhal gönderilir. 

Adrese clikkr..t: İstanbul, Eminönü, Valde hanı yanında No. 4 

Tel. 23970 Beyoğlunda Parmakkapt, No. 109 Telefon: 43696 

iı-tanbul vaı.ıtlar Direk örıüğü ıUinları 1 
Muhammen İlk teminat 

Cinsi :rvfiktarı bedeli Lira K. !hale günü 
Ensulin 1800 adet 729 lira 55 00 9/11/936 pa-

zartesi günü 
• saat (on beş) de. 

Gureba Hastanesindeki Tıp Fakültesinde dahiliye se
ririyatına lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 
ecza açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarıda ya
zılı gib ve saatte ko!'lıisyonda yapılacaktır. Şartname
mesi hergün Levazm1 kaleminde görülebilir. (2407) 

Memur 
f stanbul Telefon 

Aranıyor 
Direktörlii§unden: 

Posta T. T. Umum Müdürlüğünde vazife görmek ü
zere iyi almanca bilen bir memur ve bir daktilo alınacak
tır. 

Şerait İstanbul Telefon Direktörlüğüne müracaatla 
öğrene bilirler. "2 3 9 8,, 

istanbul Deit erdarhğından : 
Muhammen kıymet 

Lira K. 
Aksaray: 

Trabya: 

Burgazada: 

Ka tipkasım mahallesi Değir -
men sokağı eski 3 9 yeni 6 2 sa
yılı 34 metre murabbaı arsa ..... 
Bostan içi sokağı eski 5 9 sayılı 
h~ ı;iTn 1 .ı 2 pı:ı.?,•'l t 

Bahçeler sokağı eski 11 M. 5 91 
metre 26 desimetre murabbaı 
arsa .... 

Arnavutköy: Büyükayazma ve Yeniçeşme 
sokağı eski 30-32 yeni 36-11 

62 00 

Q7 

591 26 

Hasköy: 
sayılı iki evin 3312/ 8640 payı. 1000 00 
Keçeci Piri mahallesi Çakırgöz 

Ortaköy: 

sokağı yeni 31 sayılı evin 18/ 
40 payI. 
Portakal arkası sokağı eski 21 
yeni 2 7 sayılı evin tamamı. 

Büyükçarşı: Karamanlıoğ]u sokağı eski yeni 

Kadıköy: 

Kumkapı~ 

1 sayılı dükkanın tamamı. · 
Caferağa mahallesi Duvardibi 
sokağı eski 4 - 6, 8 yeni 55-57 
sayılı evlerin 3/ 16 payı. 
Kürkçübaşı mahallesi Kuyulu 
sokağı eski 20 yeni 30 sayılı ha-
raphanc. 

Kasıınpaşa: Camiikebir. mahallesinde Ter -
sanekapıst caddesinde eski 31 -

300 00 

600 00 

216 00 

375 00 

250 00 

31 mükerrer yeni 21-23-25 sayı 
h dükkan ve han. 12 o o oo 

Burgazada: Çarşı caddesi eski 29 yeni 33 
. . ~ayılı kahvehanenin Z / 5 payı. 19 2 O O 

Kandıllı: Kuyu sokağı eski 44 yeni 6 sa-
yılı evin tamamı. 60 00 

':ukarrda yazdı mallar 3/11/936 sah ~ünü saat 14 de 
peşın ?ara ve açrk arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli
ne !stıkrazı Dahili ve % S faizli Hazine tahvilleri de ka
bul ol~nur. İsteklilerin <{'c, 7 ,5 pey akçalarını vakti mu -
ay~e~ın.~:~ evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak 
Mudurlugunde müteşekkil Satış Komisyonuna müraca-
atları. "F" ( 2424) 

F - Keşif cetveli. ı---~---------------------
G - Proie. 1 isıanbul o eledıvesı iıanları 1 
İstiyenJer.bu evrakı 72 kuruş bedel mukabilinde Yapı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

İşleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 9/11/1936 tarihinde pazartesi günü 

saat 16 da Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme Ko -
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1087 lira 
3_2 ku~uş muvakat teminat vermesi ve müteahhitlik ve
sıkası ı braz etmesi Ianmdır 

!steklil~rin teklif mP:ktnpİarını 3 üncü maddede yazılı 
saatten hır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfların mühür 
mumu ile iyice kapatıln1~s olması lazımdır. l>ostada ola-
cak gecikmeler.kabul edilmez. (2302) 

Keşif İlk te
bedeli minatı 

42,50 3,19 Edimekapı sıhhat merkezi için lilzumu olan beş 
tane şezlong ile camlı dolap 

164,45 12,34 Fatiht,. hayvan hastanesinin tamiri 
44 3,30 Rbussuut caddesinde beş No.lı matbaa binas1· 

80 
nın tamiri 

6,00 M eyva ve sebze halin müdiriyet penceresine 
konacak pancor. 

Yuk~rıla keşif bedelleri yazılı malzeme ve tamirler ayn ayrı 
p~~arhga k?nulmuşt~r Keşif evrakı encüme_n kaleminde görüle
~:nhr. <1:amırlere vesıka şarttır.) istekliler hızalannda gösterilen 
ıl~ temınat mak~uz .. ve:v~. mektubile beraber 27 /10/936 sah gÜ· 
nu saat 14 de Daımı Encumende bulunmalıdırlar. (B) (244.m 
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32M Uütld&r Plllfball 

3312 Sarıyer Yllll mahalla 

3320 ~ 
4036 .. ,. 

asM/2 

8339 

6737 

8497 

• " 

Yetilköy umranfye 

Beyoğlu HUMJiııala 

Bamatya tmrahor 

Beyoilu BU.Jiııala 

"'-'.acı kalfa 

Miroilu 

E: ikinci 
Y: Ocak ağam . 
Çetme 
Kuleli 
Caddeal 

E: Yoiwt· 
hane 
!': FuatbeJ 

" " 

E: Boatan 
Y:Kalaycı 

E:Macar 
Y: Turan '. 
Jmrahor cad.. 

Ziba 

m: 0enp1ıra,. 
iüelesl 
Y: Kuleli ea4. 
E: Debafhane 
Y: Kurakip. 

E: Kiliee 
ve Yanakl 

• 

!': Kallln efendi w 
Ulubatll ve UauJ 
Jlarya • 

E: 7 MU. ~7 metre ana 
Ada 210 
Parsel 8 

E: 73 139,50 metre ana 
Y:93 

E: 8 .MU. U3,50 metre ansa 
Y:5 

11 115 metre ar1& 
E: 35 Klgir deponun 

Y: 8'/1 1,5/ 4 hiueai 
84/2- 84/3 

61 118,50 metre ar1&
Harita 20 nm 4/ 8 hia. 

63 
Harita 19 118.25 metre &re· 

nm48hiı. 

g: 106 Mil. 107 metre ar1& 

E: 45 UltUnde odaları olan 
1': '3 dUkklnm 3/4 bil. 

E: 124 
Y: 138 

E: 40MU. 
Y: 56 

E: 18-18 
Y: 65, 1 

E: 34 
Y: 32 ill 

3S 
E: 6-29 

Y: 7 

12'5 metre araanm 
18/ 21 his. 
40 metre arsa 

Rıhtnnh &rl&llDl 

218 hiueli. 

181 metre ananın· 
tamamı. 

207 metre ana 

•· 19 21 metre arm 
;ı. ~ 

llubamnıen K. 
600 acık 
artınna 

22:5 ,, 

230 tt 

115 ,, 
1800 krıpah 

u.rf 

320 açılC 
&rtU' Da 

320 " 

220 " 

1180 kapalı 
zarf 

320 açık 
artırma 

100 .. 

J870 kapalı 
nrf 

210 acık 
artır.na 

S•c; ek iri 

COMOGENE 
Slç1anD --~ lna"9tlencb 

rtr. Oölrilh ..... .._. olur. '9 
oekleri izale ..... NeplDOmamn 
kola)'lqtıral'Ü bQat bblliyeb 
ni arttmr. L&tlf raylhab bir ur 
•biridir. 
INGOJZ UNZUK BO'MflDI 

BEVOOLU · laTAn-.ra. 

Yulramla evaafı yazıl! gayri menkuller on glln l!!Uddetle satıp çı~anl.nu§tlr. thaleleri 6 - 11 • 936 tarihi-

-. tMacllf .-~~· ·3~ 
Sabi milnhalm'U iaYrl mtı ~. 

B ANZOPiRiN kareleri HFR YER:'t40,..uRu~ 
·~ ... > • ı. ;:) • .:... ,. "' -- ;. ... • • .... "' ( , .J M t lııı,I '; .... K R 

İstanbul İkinci tfıb Memurluğun. ---------
dan: )ı{Uflil Y orgi Efremidiye ait vt 
Ciballde Tae iakeleaine 84-66 sayık 
deprmende ınevcut ve birinci art • 
tırmada takdir edilen kıymetin yUs • 
de yetmit betini bulamayan 24 çuftl 
buğdaym Udnd arttirmuI ve ylat 

. · ,. r 5 l-' 

istiklal Lisesi 
DlREKTöRLOCONDEN 

ı - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 ncl - 10 ncu ve U nci mmtlarda nehari talebe için yer 

ayni cleprmende bulunan kepeld• 
dahi açlk &rtbrm&II 26/10/938 paar 
teBi saat 10 da yapılacaıktır. ı.tey .. 
lerhı mahallbıde hazır bulnmnı'9" 
iliıı olunur. (2872') 

yoktur. 
3 - ı.tiyenlere kayıt flrllan bildirell tarifname gönderlllr. 

Şehudtbafı, Polla karakolu arkumda. Tel. 225M - ı.tuıbuı AaUye lJdııei Ttcaret malı- p etro 1 N i za m 
...... ~- am.tndmı: 

~~ I; ~ Galatada Agopyan han!ıda 1 D11 • Saç dökWmesf ve kepeklere kal'fl 
.k.. ~ ·"' m&rada oo.tav Lodeye. en iyi ve çok ratbet ıörmtlf bir lllç-

. '-lf' TUrld19 it Bankumm 29 - 12 • 911 tır. 
tarih ve 12 - 2 - 933 vadeli ademi ti- ----------
diye proteat.oeu keelde edilmif 1ilr ,. ____ ... 

kıt'a emre muharrer 1e1ıet mudbla- Tüccar teni 
ce ittihadı Muclta ve Gu.tav LoCll • i TKiN 
llmmetladekl 2UO a1acatmm tah9li ~ gUHI. 

ve icrada im&rma bhıMıD itirul&D' koleksiyonunu 
mD ref'i ile borçlularm ınaaıarm& te,kll eden 

brar vern.m-ın1 talebi Uzerine.,. KIŞLIK 
bu dava cbyumm 2387 numaralı aa 
ınm btllmıUııe tevfikan yenilend kuın&f}anm muh-
g1ahJremeJ8 tevdlbıden aonra icra la• tereın mU,terile • 
iman muhakeme neticeeinde, mucidi- rinin enzan tak _ 
abOaln ıa ,un zarfında mahkeme ve11- diriııe arzediyor • 
.eme depo edilmesine karar veril• Beyoğlu, ı.tWll 
mit ve depo karan her ild mil~ 
u.ybe tebliğ edilmittir. Ktlddea&- caddem ~ 

' ' 

~~ . • 
,fı.f ~ 

' . ~· . 
! 

. ' 
~ 

4'' 
~ 

~ .1 .. 
t' 

Ieyhler beyannamelerinde borçlarlll •••Teı•.ııİ4CK80--~ 
klbui ve bmalanm ikrar et.miller ft · 
mtıteeJdP ll1&P ve depo kararlan • ------- ------
DJD teblillne raPwm mflddelbihi et. 08MANu UNKAll iLAN 
po etm..ıert cihetle lfla8larma ,. Oaınaıııı BanJrumm Gllata. Yem • 
.,._ mflddeaaleytı Mustafa tıhaıal canıt ve BeJ'Ollu daire1ert, CDmhur1 
'9 flll'lld tlrketi hakkmda fenptl yetin UA.nmm Jdd&ıtıml mOn11..: 
1llDMD lfla. t.alebtatn reddine .,. ..... tiyle Ukteptntn • (~ llODra) 

.-ıe oo.t&v Lodentn 21 • 9 • • 29 ve 80 uncu sDnJert kapalı balm • 
,uutem 1&at uo dan ltlbanD .... caktır • 
_.ve muamelel mtıte .. ft•ln lkma- ------------
11 tçbı doayanm ildııcl illa memurlu· Ac.le ilk Hane 
tuna tevdüne 21 - 9 • 938 tarlhbıde e o.ta ,banyo, mutfak, ochmlü .. 
ittifakla karar veriknlltir. Acfreaiıd. k&nUrltıiU ile 100 metre bahçeli bu
zin meçhuliyethıe btnaen bir ay mtld- lunan 8 111teHk yeni beton bir ev mu-

0 . r= detJe illnen teblitbı• karar verlldill tedil fiatla acele aatılıkbr. Fatih Ya-
la!dbl: Ahmet Emla y.AL.\IAN -Umumi NqrıyatJ idare Eden: s. ııı,IM teıbUt m&kamma kaim olmak bere vmı 8elbn cadclelbıde Boma oteli u.-

:u.M ma*"1 IAD oı.w. (31718) hlbine milracaat • 

il 

Şişman Yanko-... 
Mağazası: lsunbul. Yenipostane caddesi No. 39 

Meva1mllk 10D moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YONLOLERIMIZ 
gelmiftlr. 

Her Devi llOD moda 

l.,,..kli, pamuklu, keten beyaz •• renkli lcum .. ıar 
TUHAFiYE dairemizde en sengln çefil Bam ve ölçü üzerine 

GÖMLEK, PiJAMA, ROP DO ŞAMBR 
CiHAZ TAKIMLARI 

Keten ve pamuk yatak ve yorsan çareaflıklan 
Her cina sofra talamlan. baYlular. 

Kıelık ihtiyaçlaruu t~ için muhterem mfitterileri
mizm tetrifierini bilhaiU rica ederiz. 

NEFASET. METANET. UCUZLUK 

Gazi Terbiye Enstl üsü 
Direktörlüğünden. 
En~titünün Beden Terbiyesi ıubeline yeniden müsa • 

baka. ile.kız ve.~r~e~ talebe almacaktır. Taliplerin şartla
n ve ımtihan gununu öirenmek için Kültür Direktörlük
lenne baı vurmalan. ( 2241) 

Kullanacaöınız 
P n r vePt lerln . . . 

en ..!lısı 
D MoNdır. 

POKER TIRAŞ BI GI 
DAiMON FENER VE PıLLERI 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 

___ CATAL'lanm da daima tercih ediniz. 

t»lrdeta 
gelip 
görii· 
"üz. 

Karacabey Merinos Y tirme 
Ç ftl :ği Müdürlüğünden; 

Cif tlik dahilinde inşa edilecek iki adet koyun a""' ı k 
P 1 f 1

. 
1 

.. k aı ı a-
a ı zar usu ıy e muna asaya konmuştur 
Keşif bedeli ( 7 .443) lira ( 22) kuru. .. •. • d 

( ı 88 ) ı· v uzerın en ~· 6 ıra ( 44) kuruştur. Eksiltme 27 İlkt . 193 tarıhine rastlıyan Sah &\inil saat 16 da ~ . 
6 

l.füdıirlü~ binasında toplanacak Merinoa Y. CifJ!r!a~ 
pat komısyonunca yapılacaktır. •

1 ın 
Muvakkat ~inat ~iktan ( 1.11 ?) liradır. 

.. l~te~er proıe. malı ve fenni lilrtnameyi Ciftlik Mil 
d~rıyettnde ve Bursa Baytar Müdüriyetinde ~.. ~l • 
dır. .orece er-

lsteklilerln eeraiti kanuniyeyi haiz bul 
~ bnll!* tarif an dahilinde ekailtmeye~ " 1

2
490 

1eri nan olunur. (2132) ap.A&mA ey eme-

. 
~. 

Yllll/11/N 
tr.•s. 6ıça~1. 

YILDlfllM tiıc;aaı ... t•ra• 1 ... o un. VU.DIR 
ftetlerlne lkramıve fl•I iM 

•rı kone1u. 



MODELi 
Radyolarını 

dinlemelisiniz. 
Şimdiye kadar 
hiçbir radyo se
sin randımanını 
bu.derece sada-
ka ti e meydanrı 
koymamıştır. 

Çelik 
lambalar. 

Elektrik 
göz. 

Elektrik 
dimağ. 

R. C. A 
Radyolarının başlıca 

hususiyetleri bunlardır. 

Cielip dinleyiniz 

O. T. T. A. Ş. 
Beyoğlu İstiklal caddesi. 

T okatlıyan karşısında 

~elik kollu bir boksör 
hasmını nasll kolay yenerse 
~elik lambah R. C. A radyosu 
da parazitleri ö~lece ortadan 
kaldırır. Herkesin dilinde 
do aşan R. C. A işte böyle bir 
radyodur:. 

··rk Antr 
En BUyU 

• • • • 

... 

AZ KOMURLE ÇOK HARARET 
-

TUrk Antrasitinden 
bDyDk istifade 

temin etmek için 
"Sobanızda kömiir yanmıya baş· · 
laysp sıcakhk istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 
ve sobanın alt kapaklarını 

tamamen kapayınız ,, 

SATIŞ YERLERi: 

Merkezi: Maden )cömUrü İşleri T. A. ş. Bahçekapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye İş Banknsı şubesi. Telefon: 44630 

F·BENI 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişebir, Ali Nazmi apartımanı. TelefOil 1162 
Ankara: Adapazarı Türk Tıcaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

Tafsilat: istiklal caddesi 101 


