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Yedincide : Eski Konak
lar Ne'er Anfatıyor ? 

Faşist devl_etler _de asilerin 

- hükOmetini !~k~~!~~ .. ~~~~~.::-
(Radyo) - Portekiz hük~- k"I d' Ye bugün Rusyanın beyannameaını L ond~9:·1 

24

Madrit hükiimeti siyasi mh~- _ı me \> ha eden t&Ji komitenin toplantuı-metı ı e . . B hareket asiler U· mevzuu a 
b ı · · keamıftır. u ' ı na i~tirak etti. . .. n~se ~t _e~nıımak için bir mukaddeme .~Y~ • SovyF.t delegesi Kagan, ademı mudaha_le kumetını n 'le ltalyanın da aynı a • tali komitesinin bu içtimamda, Sovyetlerın 

A.lmanya ltalyan lmpara .. 
torluğunu Resmen Tanıdı 
Mussolini Keskin Süngüden Mü
teşekkil Bir Ormandan Bütün 

maktadır. Alma?yadı k B goı hükumetini be 
1 
.. h eketlerini tekrar ele almak husu. tı hareketi takıp e ere . ur ser $ ıı ar h 1 ,. . 

la beklenmektedır. Y I aundaki kararlarının der .a me

1 
r ıyedte gpıre-tanıma n h I . d "kunet vardır. a nız _. . t b)'- etmiftir. Aynı top antı a, or. Harp cep e enn e dau ediyor Madrit, cegını e ıg . t f d d . 

f aliyetleri evam . dd' tek"z delegesi, hükumeltı d'lad~~.ınd an. a "ded~' tayyare a ffak tler kazandığını i ıa .. d h 
1 

"t'la"fmın ihla e ı ıgıne aır ı ı-ov.ıedo'da muva ıye mu a a e ı ı . b d" 

1 k olan Portekız ceva ını tev ı et-rtmektedir. YANIN V AZ/YET/ a ara ar41 
SOVYET RUS miştir· 

Dünyaya Zeytin Dalı Uzatıyor f 
Berfin, 23 (Hususi) - İtalya Dışişleri Bakanı Kont 

Ciyano, Almanya Dışişleri Bakanı Fon Nöyratla üç gün 
devam eden konuşmalardan sonra Berchteıgoden'de Her 
Hitler ile görüştü. Mülakatta Fon Nöyrat ta hazır bu. 
lundu. 

(Radyo. Tan) - Sovyet. Portekiz Hükumeti l~papnya iki~ .dipblomka-L ondra 24, d · ·· dahale komı- "k .. batını keamiftır. orte ızın u a. dün a emı mu d" tı munaae 1 El · Reayanın bu .. bütün un- h . · nazırı tarafından apanya çı-d" -· beyanname gun R rarı. arıcıye b" ·ı b"ld" 
tesine ver ıgı e ul etmittir. Sovyet u~- si Alborrıoz'a tev~i edil_en ır, nko~a ı e lh ı I· 
ya ma!buatm~ m 11' gtekl"ıfi Madrit hükumeti· ·ı . ı· Portek"zın Alıcante te ı maı a at. bellıbaf k d v rı mıt ır. · · d b" h yanın en hakkını iade etme , e • .. b limanda demırlı uran ır arp ·ı "h t alma k ıruzarı, u k . . . 
ne aı a sa ~nh"kumetine silah satma ve- ~ . . binerek Lizbona dönme ıçın emır Jetleri Madnt u d serbest bırakmak· gemısıne 

k hususun a · almıftır. ya sal~~a.':"a Sovyet Rusyanın beya?na':"d" 
tır. . d onctame amile çekilmek mahıyetın e komıte en 

r Haftalık 
arih 

-- Ahmet Emin YALMA'°! 
..,..__ ... 9ıu hafta içinde. Avrupa ıı

asi ufkunda gene fırh· 
b 1 {ıan birikmittir. lapan-

na u u . ·ı ·ıe Av-ı d hili harbı Yeaı esı . ' • 
yo a 1 cephelen nıha-
rupada sağ ve İ kurulmuftur. 
yet açı~ ~!1_ 1~ ... hniln t"Pl'_n:_tf~k 

.,.... ~ .. - •
1 

"'" lftpıtere ~ ... 
~- F....- "" ' 1 . k . mı !ardı. (!spanya ış erme a-

[Diğer tıı.fsilat 3 üncü sayfada 1 

111 yap akş) siyaseti diye Avrupa dev-ı nşmam ··cuda 
. d bir anlaşma vu · 

letl~nl aras_mşle: bır iki ay evvel böy- Mı.a/irl..nmiz nlıtımtla lıar,JayıcJar tn't#Utl/a getırı mış, 1 ' - t 
k · rğine baglanmış 1

• h k 
. 

1

ec;a::ıcu!~1~~~ ~~a~!1~~pi~~~tu~~I 5 ov yet ava Om U-Bu hafta ıç_ t raf aleyhindekı 

Y.~~ü~ue~~~·::e'!i ~üdahale Komi- t Eydemanın reı·s-~ı aye bildirdikten sonra harekC't ser- an 1 tesıne tt'gı"' ni VP anlaş· be t 
.. t muhafaza e ı - ld • 

Fransa Hükumeti 
Son Buhranı 
Atlattı 

Radıkaller Hükumete 
ıt mad Kararı Verd ler 

Londra, 24 (Radyo) - Fransa hü-
kumeti bir buhran daha atlatmı tır. 

1 
Radikaller kongresiıfi ittifak ile hü
kumete ittihada karar vermişler ve 
verdikleri kararda komünistlerden 
bahsetmem işlerdir. 

Heryonun 
Blarritz, 24 (Hususi 1 - Radikal 

""' 1 ... ı; ... + 1.rn.nerpıı;;.:l h11ciirı h:ıriri si ~
set hakkındaki müzaker !ere ba.şia • 
RUftır. 

Her Hitler, Alman hükumetinin t. 
t.Alyanın Habeş imparatorluğunu ta
nımağa karar verdiğini Kont Ciyaı1o. 
ya bildirdi. Bu tebliğatı kaydeden 
Kont Ciyano, Fa.şist hükumetinin tıı.k 
dir ve memnuniyetini ifade etti. 

İtalya ile Almanya arasında ko. 
nuşulan ve bir anl~maya bağlanan 
meseleler hakkında yarın resmi bir 
tebliğ neşrolunacaktır. Bu meseleler 
şunlardır: 

1 - Loka rno meselesi karşısında 
İtalya ve Almanyanın vaziyeti . 

2 - İtalya ile Almanyanın Millet
ler Cemiyetine karşı durumu 

3 - İtalya ile Almanyanm İ•panya 
ıneseleııine karşı alacaklan vaziyet. 

4 - İtalya ile Almanyanın komu. 
nizme karşı mücade!e!Ol'.i 

5 - İtalya ile Almanyanm Avu• • 
turyo ve Tuna havzasına karşı vazi
yetleri. 

AJbert Sarraut bütün Fı-aneıı: va. 
tandqlarmm Franşanm mukaddera. 

6 - İki tarafı al&kadar eden llctı
&adl meselefor, 

İtalya ve Almanya, bu me<ıPleJPr 
üzerinde anJa.~mış ve bir hattı hare • 
ket kararla.ştımıı.Jardır. 

ALMANYAYA GENiŞ 

1 IMTIY AZLAR YERiLMiŞ ! 
ı Londra, 23 CRadyo) - Almanya 
1 bugün Habeş istilasını tanımış bulu . 
j nuyor. Yan resmi mahafiJ, İtalyanın :ı~:~r:;~;::: '"~:: liğindeki heyet ~e . ı 

r d ftaıyan Hariciye Nazırı ıle Al- komutam General Eydeman m rıyasetın • ~:ne devlet adanılan arasrnd~ yapı - s.ovyet hava et bandıralr Jan Rutsudak vapurile dün 
lan mülakatlar neticesınde bırt~kı~ dekı heyet, :~~y da şehrimize gelmiştir. Generalle refa -
müşterek kararlara varıl~ı~tır; t ';;. sabah saa\ ' kadm ve erkek tayyareciler rıhtımda 
!ardan biri de İspan~adakı .aş.s katindE: bu un:~ı askeri erkan, Türk Hava Kurumu İs-

bu tanrına mukabilinde Almanyaya 
ne temin ettiğini mevzuu bahsetmek
tedir. Haber alındığına göre, ltalyJ. 
Almanyaya Habeşistanı istimlak hu . 

[Arkası 3 üncU sayfada] 

Sekiz milyonluk ke•kin silnri,. 
den müte11ekkil bir ornıand111ı 
zeytin dalı uzattığını •öv/iyen 

ltalya Ba11vekili Mu .. ofini ·~-=== =======,,..._.,~~= . -==--====-= 
rafa yardım etmektır. d merkez kok~!~: b;~kanı ve daha birçok zevat tarafından Zıt cepheler kar,,nn a tanbul teş ı a 1 ' 

Demek ki ilci zıt cephe karşı karşılanmışlardır. Sigorta1ı1an zarardan 
karşıya gelmiştir. Bu c~t 

helerde hikim olan tesir, yalıu~. 0 ~ 
çülü menfaat hesapları olsa, te aş 
düşmek icap etmez. Fakat ortada ye· 
ni siyasi dinlerin koyu taassubu bu· 
Iunduğunu ve taa88Upt.An daima he· 

"'ni unut-aapsız neticeler beklenecegı . . 
mamak lizımdır. Halk kütlelerın'.n 

· bır hislerine dokunacak herhangı 
hareket barut fıçılannı ateşe vere· 
bilir. Ve kasırgayı koparabilir. . 

Bu gergin vaziyet kllrflsmda ıl_k 
beliren mühim hadise, ~m bı: 
ta an k r ..n.termesıdır. Yanı r ı mey ı .. -- . . .d . 
F b' 801 hilkilmetının ı aresı ransa, ır F nsız 
altında bulunmasına ve ':3 · 
" 'sakı mucibince Rusya ile milş -nuıı mı h . ku 
terek bir siyaııf menfaat cep esı r-

- en zıddiyet cereyanla.rınDıasma ragm • .. ·· tür 
d k kalmayı .zarun gomıuş . 
a: uz:taraflık meylinin başlıcll se-

. u ı da milli kuvvetlerin va-~bı, Isp~n~a "rünmesidir. Madrit 
:ı:ıyete bakım go d Franko hükil-
1 İspanya a 

a mırsa ve . geçmiş bir hü
tııeti, biJliil ış başıı: rııa ne olscak? 
kCımet mevküne çı a ·ı ~kilde 

Ti mevzı .,.. ICataıonyada ihtı a ' ber Fransa ve 
devam etmekle ~ra a Mkim bir 
lııgiltere, Septe Boğa.Zffia)amıyacaklar, 
hUkiımete . yabıuıcı k kuvveti ta. 
idareyi bılfııl elınde tutan rd 
llınıaya mecbur kalacakla ır.sağ ve 
biğer taraftan Avrupanın bırak· 

lal cephesini karşı karşıya . 

Yukarda misafir generale ba-

llıaktaki tehlikeye karşı da. hasd'"21sı[ArkasI 8 ıncı e 

.. k - da h11ye-ktıtler verılır en, aflllfl 

tin en genç 1U4Ut Bay41S 
Nikolayeva 

Misafirlerimiz vapurdan çıkarken 
askeri mızıka Sovyet marşını çalmış. 
tır. General Eydeınan, resmı sela
mı yapan bölüğün önünden geçerken 
türkçe olarak, "Merhaba Asker!" di· 

Herriot 
tını konımak yolunda birleşmesi lıi • 
zııngeJdiğini söylemiştir. 

Rongreciler Herriot'yu kürsiye da 
vet ederek beyanatta bulunmasını 
iııtenıişlerdir. 

kurtarmak için 
alınan tedbirler 

Milli Reasürans direktö
rünün mühim beyanatı 

ye selıimlamıştır. 
Misafirlerimize rıhtımda birçok 

buketler verilmiş ve kısa nutuklarla _ 
Herriot fiklı-lerinden dönmediğini 

(Arkası 3 üncüde) 
"Hoş geldiniz!" denilmiştir. Heyet ;:::::::=========; 
azası, rıhtımdan otomobillere bine • 
rek Perapalas oteline gitmi~lerdir. 

GENERAL EYDEMAN'IN 
BEYANAT/ 

Sovyet t.Ayyare kunımu başkanı ve 
kolordu kumandanı General Eyde -
man, saat 11,30 da İstanbul matbu
at mümessillerini Perapalas otelin • 
de kabul etmiştir. 

Misafir general, matbuat mümes
sillerine refakatinde bulunan Sovyet 
hava kurumu plıinörcülü~ şubesi mü 
dürü Binbaşı Minot'u, hava birliği • 
nin paraşütçülük hocalarından Yüz
başı Şmit'i, Moskova hava kurumu 
paraşüt hocası Bayan Nikolayeva 'yı 
takdim etmiştir. 

Bu Uç misafirden birincisi dünya
nın en maruf plıinörcülerinden biri· 
dir. Yüzbaşı Şmit, paraşütçıilüğün 
çok ilerlediği Sovyet memleketlerin • 
de 178 defa atlama yaparak rekor tp. 
sis etmiş değerli bir hava zabitidır. 

Bayan Niko!ayeva oksijensiz 7000 
[Arkası 3 ilndlde 1 

Bulgaristan da 
Seçim Geri 
Bırakıldı 

S ofya, 24 (Telc/011/rı mıı
habirimizden) - Kfür. 

İVanof kabim'si iatifa eden ııa
::ırların yerini doldurduktan ve 
Yeni na::ırlar vazifeye başladık. 
tan sonra bugün toplanmış tıe 
bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde, teşrii intihabatın 
tefrinievveı &onlarına doğru ya. 
Pılnıa.tı için a.zami gayret sar. 
/edildiği, falw.t bugünkü endi.1e 
Verici beynelmilel vaziyet kı<r
Ş'8ında memlekette sükıhı ve 
asayişin idame.ti kayg11s11nı111 
hükı1meti teşrii intihabatı baş. 
ka bir tarihe bırakmaya mecbur 
ettiği bildirilmektedir. 1 

Reli Bayar, dünkü hcubihalJe 
Föniks dö Viyen ve Türkiye Mi;. 

li Sigorta şirketlerinin iflası üzen. 
ne sigortalılara ait haklann ziyı.a 
uğramaması için alman kararın 
iyi akisleri devam etmektedir. 

alınan tedbirleri anlatıYOr 

ı 
iktisat Vekıiletinu, kararı Rt 

dığı tedbirıer hakkınj. teın a 
1 
ır • 

asa~ • da bulunmak üzere Ankar 
d M·ır R aya ~1 en ı ı easurans umumi nııi 

(Arkası inridr ı 
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Budapeşte Mektubu 

Macaristan da 
Krallık Meselesi 

B udapeşte, (Husµsi muhabirimizden) - Avustur· 
yada krallık meselesinin mevzuubahsoldu~u ~ı: 

· rada bu mesele !le alakadar olan Macaristarun vazıyetını 
de gözden geçirmek mevsimsiz olmaz. 

Macaristan on asırdanberi krallıktır. Bugün de Kanu -
nu Esasisine göre bir krallıktır ve Amiral Horti kral na· 
ibidir. Macar Kanunu Esasisine ve Macar an'aneııine gö
re Kral ya reyiam ile, yahut parlamentonun mutlak ek
seriyeti ile seçilir. 
---------------, 

Rakı Vermiyor 
Diye Kızıp 
Yaralamış! 

Kulekapıda Büyükhendek cadde 
11inde evvelce berberlik yapan Etem. 
le seyyar kavun ııatıcısı Hakkı ara • 
sında dün bir kavga olmuştur. 

Macar katolikleri Habsburgların 

avdetini isterler. Protestanların çoğu 
ise Kralın, seçilmesi lehindedirler. 

Macar çiftçilerinin çoğu Habs
burglar aleyhindedirler. Bunlar Habs 
burgları yabancı saydıkları için bir 
Macar Kralı seçmek isterler. 

Hab•bur~lara taraftar olanlar 

H absburglara taraftar olanların 
teşkilatı kuvvetli ve birleşik-

tir. Reisleri Kont Anton Zsıgray'dır. 
Katolik aristokratlar, katolik kle
rikaller, onunla beraberdirler. 

Yerli bir Kral •eçilmesi lehinde o
lanların reisi müteveffa General 
Gömböş'tü. Kendisi bir protestan a
sılzade idi. 1848 de Habsburgları 
memleketten atmak için kıy:ım eden 
Ludwig Kossut'un bütün taraftar -
lan ateşli milliyetperdiler. 
Gömböş ile arkadaşları da bunların 

muakkibidirler. Bunların hepsine 
göre Habsburglar 1848 de müzmaııil 
oldular. Çünkü Habsburg Imparator 
o zaman kıyamı, kılıç, darağacı il e 
bastırmışlardı. · 

TAN 

iplik buhranına karşı.: 
.----=tı iKTiSAT VEKALETi YENi 
~~Ç ~ıvırm~ TEDBi R ALACAK 
ışı ıçın Yenı 

Talimatname 

Beloıflye, saç kıvırma maıunr

leri ve bu makinelerin kullan· 
ma tanlan hakkında bir ta
limatname yapmış ve bu tali
matname Daimi Encümen ta
rafından kabul edilmiştir. 

Yeni talimatname, berberlerin 
hangi marka s~ kıvırma. ma
kinelerini ne gibi ili.çlarla kul 
lanabilecekleri hakkında. mii 
hlın birçok ahkamı havidir. 

Talimatname, Şehir Meclisinin 
teşrinisani içtimamda mec · 
IL~ce kabul edilir edilmez tat 
blk mevkfüıe konnlacaktır. 

Şehrimizde iplik buhranı yeniden başgöstermiş -
tir. Birçok dokumacı esnafı tezgahlarında işliye

cek iplik bulamadıkaarrnı ileri sürmektedirler. Dün, iplik 
kooperatifinin Çakınakçılar yokuşundaki dairesi önünde 
bir hayli tezgah sahibi birikmiş ve geç vakte kadar iplik 
beklemişlerdir. 

Meselenin iç yüzü şıldur: ı 
Bundan bir ay evvel dokuma işin

de kullanılan muhtelif numaralardaki 

1 

ipliklerin paketi 475 kuruştan satıl -
makta idi. Fakat, iplikler üzerinde 
tetkikat yapan Iktisat Vekaleti bir e-
mirle iplik paketlerinin 440 kuruştan 
satılmasını bildirmiş ve o günden 

1 sonra piyasada vekiletin koyduğu fi-

l yatlar üzerinden alışveriş başlamış -
tır. Fakat, tezgah sahiplerinin kalite 
farkı dolayısile İstanbul fabrikaları-
nın çıkardığı iplikleri tercih etmelen 
piyasada bir buhrana meydan ver • 
miş, 6-8-10 ve 12 numara iplikleıi 
bulmak imkansız bir hale gelmiştir. 

Bunu gözönünde tutan Istanbul 
fabrikası, alıcılara ihtiyacı nisbetin -
de iplik dağıtmaya başlaınıştr. 

ı Fakat bazı açık göz alıcıların bun
dan istifadeye kalktıkları fabrikadan 
aldıkları iplikleri büyük bir karla sat 
maya koyuldukları görülmüştür. Bu 

Yugoslav 
Mes:ekdaşlarımız 

Şehrimize En Mümtaz 
Matbuat Mümessilleri 

Geliyor 
Yugoslav Başvekili Dr. $toyadino· 

viç ile şehrimize gelecek matbuat 
mümessilleri arasında Yugoslav mat
buat ileminin en yüksek simaları 
vardır. 

Başvekalete bağlı matbuat idaresi
nin müdürü Dr. Lukoviç bu meyan
dadır. Dr. Lukoviç idare ettiği daire
nin al tmış milyon dinarlı bir bütçesi, 
memleketin her köşesinde ve her ec
nebi memleketinde mümessılleri var
dır. Bu meyanda Paris sefaretine 
matbuat ataşesi sıfatile merbut heyet 
dört kişiden mürekkeptir. 

25 - ıo - 9aı; 

Siyaset alemi 

Sovyet Rusya ve Ademi 
Müdahale 

• spanyada dalı ili lıarbin kop. 
1 ması üzerine, dalıili lıarbı ya. 

pa.n iki taraftan birine veya diğerine 
temayül gösteren devletlerin o tarafı 
silahlamak yarışına girişmemesi için 
ademi müdahale paktı yapılmış ve 
yirmi yedi millet bu paktı kabul et • 
mişti. Bu sayede hiçbir devlet Is· 
panya işlerine karışmıyacak, biribiri
le harbeden taraflara yardım etmiye. 
cek, lspanyollar kendilerine ait olan 
işi kendi aralarında lıalledeceklerdi. 

Çok geçmeden ademi müdahale 
paktını imzalıyan devletlerin bir kıs
mı birbiri aleyhinde ithamlarda bu
lunmağa başladılar. Alman, ltalyan 
ve Portekiz devletleri Sovyet Rusya· 
yı Madrit hükumetine, buna mukabil 
Sovyet Rusya da Almanya, ltalya ve 
Portekizi asilere yardımla itham e
diyordu. 

Bulut gibi sarhoş olan Etem, o ri
varda helvacılık yapan Sadık ustayı 
ustura ile tehdit ederek: "Bana rakı 
al. Yoksa seni töyle asar, böyle ke
serim" demiş. Fakat dinletememiş -
tir. Etem, bu esnada bakkal dükka
nından elinde rakı fişesi ile çıkan hiç 
tanımadığı Hakkıya musallat olmuş, 
adamcağızın rakısını zorla 'll mak ıs
temiş ve üzerine ustura ile hücum et 
miştir. Hakkı kendiaini mlidaiaa et
mek için Elemin kafasına kavu:ı at
mış, buna büsbütün kızan Etem, ka
vuncu Hakkının iki parmağını leh -
likeli surette yaralamış, ayni zaman 
da sarhoşlukla kendi dizinJ de kes -
miştlr. Etem de, Hakkı da yakalana. 
rak tahkikata başlanmıştır. 

Bunun neticesi olarak Gömböş ile 
arkadaşları 1921 de Imparator Şarlın 
aleyhinde ayaklandılar ve tahtına o- .!:=::=:::;::;:::;::;::;:::;:::;:::::::: 

1 vaziyetten haberdar olan iplik ve do
kumacılar cemiyeti, oda kanalile fab
rikadan doğrudan doğruya iplik al
maya başlamış, fakat bu defa da es
naf tamamen ipliksiz kalmıştır. 

Avala Ajansı Müdürü D. Svetos -
lav Petroviç te misafirle"rimiz ara -
sındadır. Bu ajans ta büyük teşki
latla ve büyük vesaitle çalışan ve bil 
ytik bir muvaffakıyetle idare edilen 
bir milessesedir. 

Sovyet Rusya, son }ıaftalar içinde 
Ademi Müdahale Komitesine sundu • 
ğu notalarda, ispanya asilerinin ada· 
mi müdahale paktını imzalıyan bir -
kaç devlet tarafından silAhla teçhiz 
edilmekte olduklarını ve Portekiz'in 
de asiler için iaşe ve teçhizat iissil 
teşkil ettiğini anlatmış ve Portekiz 
limanlarının kontrol altına alınması
nı teklif etmişti. Sovyet Rusya bu 
teklifinin nazarı dikkate alınmıyuak 
komitenin müzakere ruznamesine 
konmaması, paktın asiler lehine ve 
meşru hükumet aleyhine istisnıar 
olunması yüzünden komiteye bir be
yanname vermi' va bu vaziyetin &• 

demi müdahale paktını hükümsüz va 
manasız bir hale getirdiğini söyledik• 
ten sonra Madrit hükumetine de ha· 
ricten silalı tedarik etnıek lıakkrnın 

v;rilmesi ve devletlerin silah satıp 
satmamak hususunda serbest bıra

kılmaları IA.zım geldiğini anlatmış ve 
kendisinin de ademi müdaha!e pak • 
tına. pakta iftirak eden diğer devlet. 
lerden daha fazla bağh telakki et • 
rnediğini ilave etmiştir. 

DENİZE DÜŞTÜ 

Dün saat 14,30 da, Kadıköy vapu· 
nı köprüdeki iskeleye tamamen ya -
naşmıı.clan dışarıya çıkmak istiyen 
İbrahim isminde birisi denize düş • 
müase de kurtarılmıştır. 

SOKAKTA ÖLOM 
Üsküdarda Rumipaııada. oturan ba

lıkçı Gavsi dün sokakta yUrürk~ıı 

yere düşmüş ve sektei kalpten öldü
ğü anlaşılmıştır. 

BlR HIRSIZLIK SUÇLUSU 

Dün saat 19 da Anadoluhisarında 
koltuğunda büyük bir bohça ile do -
lap.o Faik İ•minde birisinden şüphe 
edilmiş, bohçası muayene edilince i

çinde bir halı seccade, kadın eşyası 
bulunmuştur. Suçlu, bunları Hisar -
da ANlıet Beyin köşkünden aldığını, 

bir kısım eşyayı da çuval içinde ça
lılar arasında sakladığını •öylemiş -
tir. Faik yakalanarak müdd~iumu

miliğe sevkedilmiştir. 

Ziya Gökalp için 
Eminönü Halkevinden: 

Ziya Gök Alpin ö!Umünün yıl dö
nümü münasebetile 26/Birinciteşrin 
pazartesi günü saat 17 de büyük ve 
değerli bilginimizi anmak üzere Evi
miz merkez salonunda bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıda: 

Al Üniversite doçentlerinden Zi· 
yaettin Fahri, Ziya Gök Alpin ha • 
yat ve eserleri, 

Bl üniversite doçentlerinden Sab 
ri Eııat, Ziya Gök Alp ve terbiye a
dı altında birer konferans verecek
lerdir. 

Bundan başka büyilk bilginin şiir
leri de okunacaktır. Bu toplantıya 
bütün yurttaşlar davetlidir. 

Topkapıdaki fakirlere yardrm 
Topkapı yoksullara yardım kuru • 

mundan: 

Çevremizin 300 yokBllluna. yardım 
lsteğile bu yıl da CUmhuriyet bayra 
mı oerefine hazırlandık. Bu yardım, 
yok•ul, alil kardeglerimizin çelimsiz 
varlıklarına biraz güç verebllmek i
çindir. Yoksul bir köeede yapmaya 

çalıetığımız bu ufak yardımlarlle 
çalııtığımız bu ufak yardım ancak 
hayır eeven yurttl14ların değerli yar
dmılarile yerine gelir ve büyüyebilir. 
Her yıl olduğu gibi yardımlannı ek

•ik etmiyenlerin yardımlarının yeni • 
lenmesini dileriz. Müracaat yeri Top-

turmasına karşı geldiler. Buuunla 
beraber Gömböş ile arkadaşlıın Ma
car an'anesine son derece hürmetkar 
oldukları için ekseriyeti kazanıın her
hangi Krala başeğerlerdi. FaKat yer
li Kral taraftarları, Habsburglıınn ih
tirasları uğuruna kan dömeyi, ya
hut Macaristanı Avusturya uğrun
da kullanmayı istemezler. 

iki nam:z:e.t 

H alihazır a Madristalı tahtına 

kendini namzet gören iki 
Habsburg vardır. Biri Arşidük Al
berht'tir. Bu zat Büyük Harpt.e A
vusturya orduları başkumandanı o -
lan Arşidük Fredriğin oğludur. Pro
testan çiftçiler tarafından sevilen bu 
Arşidükün anası Prenses lzabella, 
Macaristanın ilk Kralları olan Ar
pad'ın neslindendir. Arşidük, Mara· 
ristanda ömrünü geçirmiş, Macaris • 
tanda okumuş ve Macar ordusu.uda 
yetişmiştir. 

!kinci namzet Ar,idük "Jozef 
Fransez" dir. Bu da tam bir Macar 
olarak yetişmiş bir Prenstir. 

Seçim zamanı belli değil 

B ütün Macar siyasilerı, Macar 
tahtı meselesinin ancak ser -

best seçim ile hallolunacağma kani
dirler. Fakat böyle bir seçim, dev -
!etlerle istişare edilmeden ve rızaları 
alınmadan yapılmıyacaktır. Maca -
ristan bilhassa bu yüzden komşula

rile araııında birtakım meseleler çık-
masmı istemiyecektir. 

Onun için bu seçimin ne zaman ya

pılacağı malum değildir. Sonra seçim 

yapıldığı takdirde kimin kazanacağı 

hakkında da bir şey söylenemez. 

Macar tahtına belki de Macar 
Habsburglardan biri gelir, belki de 

Yabancı bir prens getirilir. Belki de 
eski Macar Dış Bakanının dediği gibi, 
Macari•tan ile Romanya bir haneda
nın Şahsına bağlanır. 

Gömböşün ölümündenberi Krali -
yetçilerin faaliyeti göze fazla çarp.

maktadır. Bunların Prens Otto'yu 

tahta getirmeleri kuvvetle muhtemel

dir. Fakat vaziyet •imdilik müp
hemdir. 

Dilimize çevrilecek eserler 
Dilimize çevrilmesi lilzumlu görü • 

len yabancı eserler hakkında Üniver
site profesörleri tar~fından hazırla -
nan liste, Maarif Vek!letlnce tetkik 
edilmiştir. Vekalet, bu liateden ede
bi eııerleri tefrik etmiş ve ılk olarak 
bunların tercümelerine geçilmesini 

lı:apı Fıkaraperver müesseeeei 
30585 numaralı telefondur. 

ve dün Üniversite Rektörlüğüne bildır • 
miştir 

Dahiliye Vekili 
Geliyor 

arın 

Peştede bulunan Dahiliye \'ekili 
ve C. H. Partisi Başkanı Şükrü Ka
ya, dün Peşteden hareket etmiştir. 

Yarın şehrimize gelerek Ankaraya gi 
decektir. 

Cemiyet reisi, biltün iplik~ilerle be
raber ticaret odasına gelerek son va
ziyeti kıi.tibiumumiye anlatmıştır. O
danın yaptığı tahkikat neticesinde 
iplik buhranının mevcut olduğu anla
şılmış ve vaziyet vekalete bildiri! -
miştir. Şimdi, vekıiletten gelecek em
re intizar olunmaktadır. 

Geçen Yıl Kıdem Zammı 
Gören ilkmektep 

Muallimleri 

G eçen E_yı_uıd_e kıdem z~mmı 
gören ıki yüz küsur ılkted-

risat muallimi, zam cetvellerinin 
vaktinde hazırlanılamamasından do
layı müterakim istihkaklarını bu
güne kadar alamamışlardır. Bu 
cetveller, ancak yeni tedris yılına 
ait kadrolar hazırlandıktan sonra 
yapılacaktır. Bu itibarla zam t~h
sisatı 936 bütçesinin düyun faslına 
devredilmiştir. 

TARlli KlTAPLARI 

llkmekteplerin dördüncü ve be
~inci sınıfları için hazırlanan tarih 
kitaplarında yeni bazı tadilat ya
pılmıştır. Tabı işi tamamile bitiril
miştir. Bu kitaplara haritalarla 
bol resimler ilave edilmiş, bazı kı· 
sımlan talebenin daha kolay anlı· 
yab!leceği bir hale ifrağ edilmiştir. 

YAZI VE TAHRlR KURSLARI 
llkmektep muallimleri için bu 

sene de birer musiki, yazı ve tah-

rir kuı-slan açılmaııı kararlaştırıl· 

mış olduğundan bu maksatla bir 
çalışma programı yapılmaktadır. 

Kurslarda ilktedrisat müfettişlerı 
ders vereceklerdir. Dersler saat 16 
dan sonra başlıyacaktır. 

EKALLIYET MEKTEPLERINDE 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerini 
teftişe memur olan müfettişler bu
günden itibaren bu gibi mekteple
rin tedris ve idare tarzlarından 
maada mektep idare heyetlerile 
mütevelliler heyetlerinin mekteple
re taalluk eden hesaplarını da tet
kik edeceklerdir. 

ASKERE GIDECEK MUALLIMLER 

Teşrinisanide askere gidecek ilk
mektep muallimlerinin listeleri ha
zırlatılmaya başlanılmıştır. Bunl3r 
150 kadar olup yerlerine vekiller 
tayin olunacaktır. Vekillerin lise 
mezunları arasından seçilmesi ci
hetine gidilecektir. 

Y a~cılar Hakkında i ş~rkta in~isarıar te,kilatı 
l · K 1 tnhısarlar ıdare işleri müdürü lr arar M .. ··r Husrev k · - · • unu şar vılayetlerınde bir 

Daimi encümen perakende yag sa- tetkik yapmak üzere hareket etmiş-
tanların mahlut yağ 8'.'tmalarına tir. Münilr Husreve tetkikat ~ubesi 
müsaade etmeye ve beledıye zabıta- müdürü refakat etmektedir. İdare iş
"' talimatnamesinin ~~ hu~usa dair !eri müdürü şark vilayetlerinde bil
olan 436 ıncı maddesını tadı! etmeye bassa idarenin teşkilatı ile kaçak iş
karar vermiştir. Ancak bakkal ve !erini tetkik edecektir. 
saire gibi mahlut yağ satacak pera
kendecilerin, bu gibi yağların bu
lunduğu kapların üzerine karıştırı -
lan maddelerin is!mler!nJ ve nisbetıe
rini gösteren birer etiket yapıştınna 
lan mecburi kılınnu11tır. • 

Polonyanm alacağı tütünler 
İki gün evvel Selanikten ,,ehrimi

ze gelmiş bulunan Polonya tütün in -
hisarı mubayaat komisyonu dünden 
itibaren tüccarların teklifler! ile nu
mune balyalarını muavene Ptmeye 
başlamıştır. 

1 zs T•J~z~;eı 1 Bugünkü 
Buıiinkü hava yafmarludur 
Dünkü hava da yaimurlu ccçmtıtir. Bil

hassa akıam üzeri çok ıiddcUi yaimur 
yatrrııştır. Saat 14 de yatan yainıurun 
miktarı 14,5 ıanti&rattır. Memlekette u • 
muıni olarak yaimur yıimıştr. Raıat mcr· 
Jccılerinin tesbit ettiii.ne &Öre bu&"Ün de 
hava yafışh ıcc;;cccktir. YaCışlarm birkaç 
ııün devam ctmcıi muhtemeldir, barometre 
düşmilıtür Birkaç ız:hn ınğuk dcv ... m erle -

Yan resmi Somuprava gaıetesinin 
başmuharriri Dr. Milan Yavanoviç ve 
Politika başmuharriri Dr. Sokiç t e 
misafirler arasındadır. 

Yugoslav matbuat heyetinın rnüt -

böyle en mümtaz ıp.hsiyetleri arasın 
dan seçilmesi memleketimizde bil -
yük bir memnunJyeUe karşılı.,cak
tır. 

EVKAF İDARESİ 
BiRÇOK CAMiLERİ 
TAMlR E•TİRİYOR 
Beyoğlu Evkaf İdaresi, Beşiktaş. 

tan Karaköye kadar bütün camileri 

esaslı bir surette tamir ettirmeye ka· 

rar vermiş ve işe başlamıştır. Beşik. 

taştaki Mimar Sinanm eserlerinden 
Sinan Paşa camiinin güzel yapısı 

vaktile sıvanmak suretile bediiliği
ni kaybettiği için, evkaf idare
si camiin üstüne sonradan vurulan 
sıvaları kaldırmış ve kurşunlarını da 
tamamen değiştirmiştir. Galatadaki 
Süheylbey camii ile Dolmaoahçede
ki Bezmialem camii de esaslı bir su
rette tamir ettirilmektedir. Mali sene 
bitmeden evvel Kasımpaşadakl Gedik 
Apti ve Hacı Husrev camileri de t~
mir ettirilecektir. Beyoğlundaki Aga 
camii esaslı bir şekilde ve bulundu
ğu muhite yakışacak bi'. ~aı~:.~mir 
ettirilmiştir. Evkaf MüdürlUgu Ok
ııleydanına ait eski vakfiyeleri de 
tetkik ettirmektedir. Bu tarihi mey. 

Sovyet Rusyanrn bu beyannamesi 
ilkönce, komiteden tam bir çekilme 

t'.r~m~"i,t~ "ı:e~ \l'ilW~ı;~"bd!lJi!'fu 
TAii Komite içtimaına i'tirakinden 
anlaJılnııştır. Bundan Sovyet Rus. 
yanın komiteden çekilerek ademi 
müdahale paktını ihlal ile itham etti· 
ği faşist devletlere meydan okumak 
gibi bir vaziyet almak istemediği an-

1..,ılıyor. Çünkü böyle bir vaziyet di
ğer fa,ist devletlerin de Ademi MU • 
dahale Komitesinden ayrılarak bu 

• meydan okumaya mukabele etmele • 
rine ve iki taraf arasında rekabetin 
azmasına, hatta tecavüzi bir şekil al
masına saik olabilir. Meseli. faşist 

devletler, Sovyet Rusyanın Madrit 
hükumetine satacağı silahları ta,oyan 
vapurları durdurmağa teşebbüs ede· 
bilirler ve bu yüzden sonu tehlikeli 
birtakım hadiseler çıkabilir. 

Bununla beraber Sovyet Rusyanın 
bu hareketinden sonra ltalya ile Al
manyanın da mukabil bir vaziyet al· 
maları bekleniyor, Bunun, ispanya. 
nın herhangi kısmında bir komü
nist hükOmetin yaşamasına im:.an 
vermemek mahiyetinde olması çok 
muhtemeldir. 

Hulasa beynelmilel vaziyet mUhim 
bir karışıklık içindedir. Birkaç gün 
içinde bu vaziyetin neticeleri anı..,,. 
lacaktır. 

ômer Ru:a DOCRU L 
danın birçok kısımları hususi ellere --------------
ve müesseselere geçmiştir. Buıılar a-
lındıktan sonra burada bir okçuluk 
sahası kurulacaktır. 

Kaptanla ıı.melenin kıı.vgaar 
Bakırköy barut fabrikasında çalı • 

şan amele Mehmet ile romcirkör kap
tanı Mehmet kavga etmigler, kaptıın 
başına gelen taş kömürü ile yaralan
mıştır. Mehmet yakalanarak müd • 
deiumumiliğe verilıniştir. 

Hava : \' ağmurludur 
10 uncu ay 
ı3SS Hicri 

Güıı: zgg Hızır: 173 
!3SZ Rumı 

Şaban: 8 10 Birincitcşrin 
Qüneı: 6,23 - Oile: 11,53 

tkindi: 14,54 - Akşam: 
Yatsı: , 18,41 - lmılk: 

c~\ctir. 

ı7,IS 

4.44 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

A yaııpaşadakl Masratnazm so.. 
k.ağınm kapatılmasına karar 

verilmiştir , 
• 

K arsa~ milessesatiyle Düş. 
klinlerevlnin 934 yılma alt 
kat'I hesap raporlan tamim 

edilmiş, Şehir Meclisi Riyaset Dlva • 
nma verilıni'tir • 

• 

S ııadlyede iskele YlUımdaJd &r• 

&aya bitişik olan yol kapatı. 
larak arsa haliDde ııatılacaktır . 

• 

Ş ehrirolzde bulllDa.n Tlcattt ve 
Sanayi Müzesinin Ankaraya 

nakli hazırlığı Uerlemt,tır, Türkofiıı 
ticaret mallarmuz hakkında şt>hrl • 
mlzde daimi bir ıneşher 8.ÇIMlaktır. 

tu•u ......... , mu.........,........_ 
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SON HABER 1 7 an Muhab~r~ Sovyet hava kom -
Sancak Harıcz- t E d U 

Faşist devletle~ de 
asilerin hükOmetini 

ne Çıkçırılmışfır .'!':11 y ~manın reis-
llgındekı heyef geldi . ~a~cakta bulunan fotoğraf muha _ 

hırımız Remzinin dünkU tarihle Ha
lepU:? matbaamıza çektiği bir telgra
f~. gore ~ncak emniyet müdürlüğü _ 
nun emrıle Sancak haricine çıkarıl • 
mıştır. 

tanıyaca~l~r . 
Londra, (Radyo) _ Bugün ad~mı rnu?ahale komıte

sinin toJJlantısında İtalyan d.elegesı Grandı, beya?atta bu 
lunarak Sovyet delegesi Maısky tarafından tevdı olunan 
mektubun tazammun ettiği tehdit altında ve ~esele ta
vazzuh etmedikçe komitenin müzakereye kat'ıyyen de -
vam edemiyeceğini s0y1emiş ve demiştir ki: 

Herhalde Maisky'nin komi~e bir r ----------
lnÜ§ahit değil fakat ademi mudahale 1 ı · 

_ Muhabirimizden bundan evvel aldı. 
gımız bir mektupta filmlerinin elin _ 
den alındığı ve muayene edildikten 
sonra kendisine verildiği bildirili • 
yordu. Fotoğraf muhabirimiz bize 
yalnız Sancağın manzaralarını ~ön
dermiştir. Ne mektup, ne Je telgraf 
yazmamıştır. 

nnlaşmasiyle mukayyet bir h~küme- ı KU"' ÇÜK HARiCİ 
tin mümessili olarak bulundugu key- . 
fiyeti kat'iyyen sabit olmadıkça, !tal- HABERLER 
Ya hükümeti kendi aleyhindeki ceva
bın komitede müzakere olunmasına 
rnüsaade etmiyecektir. Çünkü Italya 
komitede bir SoyYet müşahidinin bu
lunmasına muvafakat edemez. 

Alman delegesi Von Bismark, Sov 
Yet murahhasmın reisi Lord PJy
ınoutha verdiği mektubun manası 

hakkında tahriri izahat vermesini tek 
lif etmistir. 

Fran~ız murahhası Corbin de Sov
)'et mektubunun tavzihi lüzumunu 
dermeyan etmiştir. 

Bunun ü.ierine Maisky istenen iza
hatı hükumetinden sormayı vadeyle
ıniş, Portekiz limanlarının İngiliz · 
Fransız kontrolüne tabi tutulması 
hakkındaki Sovyet teklifinin ruzna
nıeye alınmasını istem~tir. 

Komite bu teklifi gnyrikabili tat
bik görmüştür. Lord Plymouth bir 
tahkik komisyonu teşkil edilerek Is · 
Panyol limanlarında tahkikat yapıl
rnasmı mükerrer defalar ileri sür • 
rnüş ise de komite hiçbir karara va
l'amamıştır. 

SOVYET RUSYANIN 
KARARI 

Rusyanm birdenbire komiteyi ter
ketmemesi hareketinin meydan oku
ına tarzında telakki ve tefsir edilme
inesi ve faşist devletlerin derhal faali 
Yete geçerek bir vaziyet almamasmJ 
temin için vuku bulduğu söyleniyor. 
,... -- ••-WJ- 444'-'J'Ua..11 Vl\U.~U. •u..41•) \,,o• 

G 
eçenlerde O a n z i g
de tevkif dilmiş olan 

sosyalistlerden yirmi il<ı kişi 
serbest bırakılmıştır. 

• * 

R 
ibbentrop, bu akşam 

Beri inden Londraya 

hareket edecektir. 
• • 

S
tar gazetesinin öğrendi
ğine göre, Eden, Al· 

maınya ile Sovyet Rusya ara
sında olan Polonyanın bitarllf 
olarak ilanı planını tasarla· 
mıştır. Bu plan Beck'in Lo~
drayı ziyareti esnasında g.:ı

rüşülecektir. 

• • 

Fransız Başvekili L~.on 
Blum, bir nutuk soy

lenıek üzere dün tayyare ile 
Tuluz'a gitmiştir. 

* • 

M
ısırın Yunanlı tüccarın. 

rından Sarpanis ismrn
de birisi Yunan hükumetine 

iki askeri tayyare takdim et
miştir. 

Hollandadan 
Dır :>anayı 

Heyeti gelecek 

Fotoğraf muhabirimizin maruz k 1 dığı çirkin muamele, hilküm sUrca 
zihniyet için çok fena bir ölı;Udür. n 

* * "" 

Cumhuriyetin 
Bir Tekzibi 

Ciımhuriyet arkadaşımızın dünkü 
nüshasında (Antakya Ermenileri _ 
Tamamen Türklüğe bağlıdır _ Tan 
gazetesinin verdiği haberler baştan. 
başa uydurmadır) serlevhalı çok ga. 
rip bir tekzip vardır. 

Bu tekzibin lisanı üzerinde dura • 
cak değiliz. ÇünkU bunun, gazetenin 
bir muharriri tarafından dUşüncesiz. 
ce yazıldığını, Cumhuriyet gazetesi _ 
ni idare edenlerin meslektaşlar ara _ 
sında böyle bir lisanla konuşulmasını 
hoş görmiyeceklerini ve kendi gaze
telerinin nezaket seviyesine muvafık 
bulmıyacaklannı farzediyom.z. Met _ 
ninin içinde geçen (yanlış) tnbiri 
serlevhada (baştanbaşa uydurma) 
şeklini almıştır. 

Meselenin esasına gelince, refiki _ 
mizin tekzip etmek istediği {İskende
run Ermenileri telaş içindedir) ser
levhalı haber ,arkadaşımız Mümtaz 
Faiğin 25 Eylfılde Payastan çektiği 
bir telgraftan ibarettir. Bu telgrafta 

Miıalirlerimiz, tayyare şehitleri abide . el k k 
. . ııne ç en oyuyorlar 

[Başı ~ ıncıde) manda bir dün a rek 
metreden atlamak suretıle bu saha- 21 yaşındayımy y ~rudur. 
d · b' d" k · enı rekorlar a yenı ır unya re oru tesis et • mak ümidi d · yap. 

· ti' n eyım ... 
mış r. 

General, arkadaşları hakkrndn iza- f!lJ':'Kf! . ZiYARETLER 
hat verdikten sonra memleketimizi t Mısafırlerımız saat onda vali . 
ziyaret intibalarını şu suretle ızah stanbul kumandanını ve Türk ı[1 • 
etmiştir: va_ Kurumunu ziyaret etmişlerdıa

"- Tiirk topraklarına ayak ba _ Ögl~den .sohra Taksim abidesine :~ 
sar basmaz duyduğum bliytik se, in- ı Fatihtekı hava şehitleri abidesin 
ci size lnyıkile ifade etmekten aci • çele?k ko:ınuş~ar, ve saat 17 de Si~ 
zim. Dost millet tarafından gordiı . pahı Ocagını zıyaret etmişlerdir. He 
ğüm hüsnü kal1uı beni çok mütehas- y~t azası, saat 19 da Güneş Kulü _ 
sis bıraktı. İki dost millet ve mcmıe bunde şereflerine verilen ziyafette 
ket arasındaki miinascbetleri takvi • bulunmuşlardır. Gece Belediye ta _ 
ye için memleketimin ve milletımin rafı?da~ misafirlerimize Perapalas • 
muhabbetlerini getirmek üzere geli- ta bır zıyafet verilmiştir. 
yoruz. Sovyet hava kurumıınun baş GENERALiN TELGRAFI 
k.~n~. bulunmaktayım. Bu cemiyet gö Ankara. 24 (A.A.) _ Bu sabah 
nulhı Sovyet sporcularından müte _ 1stanbula gelmiş olan Sovv t R 

kk.ld' \' · • e ııs-
şe ı ır. e cemıyete dahil olan ya Assoviaokim kurumu başkanı 
~er azanın asıl gayesi memleketi1ni- G.eneral Eydemnn Türk kara sularına 
zı melhuz taarruzdan koruınaktrr gırerken Tiirk Hava K B k . . · urumu aş anı 

~cpım_ız, gerek b.:n, gerek cemi- ~at Bulcaya t~lsizle şu tC'lgrafı 
yetın saır azası Türkiyede inkişaf gondermiştir: 

etmekte olan hava muvaffakıyctleri- "Dost Tiirkive Cümh i t' k 
. bU .. k b' d.k ~ ur ve ı ara 

nı yu ır ı katle takip cdiyo _ sularına girerken size v 'd~ t·· 
o günler için hiçbir gayritabiilik yok
tur. Çünkü Sancak milnnkaş:ılnrı ilk 
başlayınca, Sancak Ermenll~d mu • 
vakkat tereddüt ve tela dakikaları 
e;cçu wı~ omoım ıcı. .r a.ımt ııepımız 

T.. k h 1 ğ' . c ı are e , ı • 
ruz. ur avncı annın son zaman- ınız kurum nzalarınn d u ık se-
larda elde . ettikleri muvaffakıyetle.:- lfımlarımı göndcriyorum.'o~ t 
bizde takdır ve hayret hisleri ııvan
dırdı. Bu sporda yeni olan Türk 
6C.ll'ı(h:ı ıuıu ıııu • a!Cahı,yıı:Llcı 1 k.Ull 

ı . b' . rl:'l· 
1 ır mılletin evsafını tebaruz ntt" 

b" b ""' ırcn 
ır ususfye !arak knyded fobilır. 

tinı aldığı takdirde Faşist devletler 
İspanyaya yakmlıklarmdan istifade 
ederek Rus vapurlarını durdurmağa 

\re taharri etmeğe kalkışabilirler. Di
ğer taraftan Rusya, f~ist devletler · 
le İspanya işinde keskin bir rakabcte 
&ı'irmek lehinde olmadığı ruıl~ılryor 

Yeni Bir Ha va 
Lokarnosu mu? 

Lahey, 24 (A.A.) - Burada bulu
nan Türk heyeti şerefine ticaret ba
kanı tarafından bir ziyafet verilmiş
ti. Nazırın ziyafette söylediği nutka 
Kurtoğlu mukabele etmiştir. 

biliyoruz ki, Sancak Ermenileri orta
da kendileri için telaş edecek hir me
sele olmadığını ondan sonra derhal 
kestirmişJer ve çok dürüst ve dostane 
bir hareket tarzı takip etmişlerdir. 
Zaten bir avuç müfrit muharrik is -
tisna edilirse, dünyanın her tarafın· 
daki Ermeniler arasındaki Türk 
dostluğu ve dilimize, musikimize, 
kültürümüze bağlılık hayret edecek 
bir derecededir. Amerikada bul•ınan 

Tilrk ve So\·yct hava inırunıJarı 
arasındaki münasebet yeni de -·ıa· 
F k t T.. k gı ır. 

Almanya talyan 
mparatorJuğunu 

Resmen Tanıdı 
a a ur Hnva Kurumu Başkanı 
~at ~ulcanın Sovyet memlekctmi [ Başı 1 ıncidr J 
~ıya:etı bu münasebetlerin inkışafı usunda vfısi imtiyazlar vermiş ve 
uzerınde kayde deg· er tesı'rler h ~lmanyanın şarka doğru genişleme • 
le g t" . usu- sıne karşı ·· 

e ırmıştir. l<'uat Bulcanın şah - t" goz yumacağını vadetmiş. 

=------tw::=_ 
.__N_~_s_ı L=,-Y_A_Zı y O R Uz ? 

Roma, 24 (A.A.) - İyi haber alan 
lnahafilde beyan olunduğuna göre AJ. 
nıan Hava Nazır Muavini general 
Milch, general Valle ile görüştüğü sı
l'ada kendisine, İngilterenin iştirak 
eyJiyeceği bir nevi yeni hava Lokar
nosu teklif eyJemiştir. 1ngilterenin 
iştirakinden sonra, bu Lokarnoya 
F'ransanm iştiraki istenecektir. 

Heyetin buradaki ikameti, bu ziya
fetler Türkiye lehine tezahürata ve
sile olmuştur. Ermenilerin birçoğu kendi kendileri· 

ni Türk diye tanıtmaktadırlar. 

srnda genç l . ' ır. 
. . . o masma ragmen parlak Al 

hır ınkışaf vadeden Tü k h .. · m8:"Yanın, bu hareketi bir sürp-
cuı ~. r ava spor 'ız teşkıl tm 

~?unun teşkilıitçısmı gördük. ö e emiş bulunuyor. Aylar~a 

Sof1!alı Rulgar kızı, baba.sınm~ 
yakcrı (kızm sevdiği ve varmak . 
ferli-; / t.'l• 

k
gl a< am) Sof yadan bir nırctle 

Hollanda uzun vade ve Türk malı 
esası dairesinde sanayi planımıza iş

tirak edecektir. Bir Hollanda heyeti 
yakında Türkiyeye hareket edecek • 
tir. 

uza a~ttrdığma kar . 
23.10.19.'16 ar VCTflU:..·Ta•, 

Türk toprağına ayak basar bRR- ncc Almanya Adisababadaki sefn 
:az ?o.st bir hava teneffüs ettiğimi- rethanesini kaldırarak orada bir ge
T" a:ı~ar surette farkettik. Gerek ~eraJ ~o?~olos bırakmakla Habeşis • kızK~~~~~~l~is~!~:~:~.k uzaklaştırılmasına 
rr

ur cıava :Kurumunun, gerf'k aske- _anın ıstılasınr tanımağa hazır oldu . onu babasının uznklautın:rar., vermiş; klz, 
makarnatın, gerekse Türk camia gunu göstermişti. naat getirmiş,. yahut "huk:.ı:tı!~:.:na "ta. 

sının bana . k • MUS • 
dikleri ' "e ar adaşlanma göster- SOLIN1 BOTUN ı 

candan alaka ve hiisnii k b D - . • • . ktisat vekaleti müstcsa ı Bel 
le karşı derin tcş0kkiirlerim' a u- - ONY Ay A ZEYTİN çıka hiikiimctile 1ıükumcti~1i·.' • 
mayı Vazif b' . . ı sun • suıda k . ... urt1. 

Fransa Hükumeti 
Buhranı Atlattı 

Varşovada 
Yahudi 
Aleyhtarlığı 
Varşova ,24 (A.A.) - Politeknık 

mektebi ile Iwow üniversitesinde 

Bir ay evvel bilfiil mevcut bir te
reddüt ve telaş dakikasını ifade için 
hudut boyundan verilen malfımatı. 

bir ay sopra (baştanbaşa ..ıydurma) 
tabirile tekzip etmeye kalkışmak ga
zetecilikte görülmemiş bir hareke!· 
tir. Arkadaşımız bu meseleler hak • 
kında bir ay evvel yazdığı yazıları 
gözden geçirecek olursa o zamnn 
doğnı olan, fakat bugünkü değişmiş 
vaziyeti ifade etmiyen birçok nokta
lara tesadüf edebilir. 

. , e ılırım. Matbuatın Tü ·k D _Ali UZATIYOR'· bı"kı' çı :aıı_ tıcarct mukavclcsinfo tat 
cnmıasınn ve Hav K ı ne aıt ıhtila/l 
Fuat B 1 

a urumu Başkanı k"' . arı m.ahallindn tct. 
u caya b t Rom 23 (R d ''' cttıktcn s B . etmes· . . u eşckkürleri iblağ a, a yo) - Sinyor Mu- I{URUN fi· onra crlmc qitmiştfr. 

ını rıca ederim." solini, bugı"in Bolonada 150.000 kişı ' .,. 10. 1936 BAY Çıkan, ticaret muk .. 
A~ NIKOLAYEVA'NIN tarafından karşılandı ve mühim bir mı ama insan nedcna:~~:..:a !~~:!·or ıhtıllı. 

[ Başı 1 incirle ] 
\>e daima Milletler Cemiyetine sadık 
buıunduğunu söyledikten sonra de • 
l:niştir ki: 

"- Fransa ıbirçok inkisarı hayal
lere uğramıştır. Fakat Fransanın kil· 
tük devletleri müdafaa etmek için o
lan ananesini unutmryalım. Harici si 
~asa.mızın yükselmesi Ingiltere ile be 
taber kalmamıza ve hürriyetlerimizi 
lnuhafnza eylememize vabestedir. Al
lnanyn ile göriiştiiğii sırada biz Sov
l'etıer birliği ile mukarenet temin et-

Yahudi aleyhtarlığı baş göstermiş ve 

talebe, Yahudi arkadaşlarım, hususi 
sıralara oturtmak istemişlerdir. Ta -
arruza uğrayanları kurtarmağa ko
şan bir Lehli ve dört Yahudi talebe 
oldukça ağır yaralanmışlardır. 

Dersler tatil edilmiştir. Müteakiben 
talebe sokaklarda nümayi§ yapmış • 
lar ve Yahudi ticarethane sahiplerini 
hırpalanmışlardır. ------

lik. Fena. mı yaptık? -hayır sesJeri- Şark Demiryo • Jarı İle 
biz dahili işlerimize hiç kimsenin mü-

NLATTigLARI nutuk irat etti. Sinyor Musolini ou ' • . 
Heyetin e O ·· 

kolay n genç azası Bayan Nı"- nutkunda A1manyanın, ft.alya impa- gu?ı ... Ncrnıfo Melih h 
eva h isim .. .. anımı" 

nasıl h mu arririmize havacıııg·a ratorluğunu tanrdıgı· ndan bahsetme • gıow idi Bil h C cves ett' -· . • ~AM 24 . - r an ahit, AK-
tifa rekoru ıgını ve geçen sene ir. mekle beraber Habeş harbinden bah- "" ' • lO. l936. 
anlatmıştır~u nasıl kırdığını şöylece setti ve şu sözleri söyledi : m~rtbud~;~i vatand~,şlarıı_n~z~lan <!uyduğu. 

"Yed nu Yevnı· m gunu tabırının. dofuın 
. "- Urnumiyetl h i ayda, beş muharebeyi kaza. yo~uz. li~lb~~dc~ manasına geldiğim sa~: 

d nm. Bir e er sporu seve- narak bir imparatorluk vUcuda getir- hıristiyanın .... hır ortodoks veya k t:>lik 
Prag, 24 (A.A.) - Basvekil Ho • tinajJa u _zarnanlar yUzücüluk ve pa- v:ıftiz edildıği ısım cu_~u'', ~ofdu~u v~ya 

za yabancı gazete muhabirlerine. Çc· sında en gçrakştım. Spor nevi!erı· ara- dik. Adisababadan hareket eden biı· zın iuniıdur :un degıl, ısmını taşıdığı azi 

Çekoslovakyanın 
Dış Siyasetinde 
Değişiklik Yok 

o kolu G h .. k. Fransızın "İ t unun içindir ki bir katolik 
koslovakyanın dış siyasasında hiçbir nıdur. Zate se~diğim tayyare spo- muz orc u umeti adını takı- tcstan Fran ~.e P~tronale"i olur. bır pro-
deı'n<rlklik olmadıgı· nı söv],..,,;., ve de· en ~-Ok Se\•dı~g-· bbızde bütün g-ençlerin nan yeri a. rıyor, bir kolumuz Sidamo- an'ane Yoktur n ~~az. Bizde de ôyle bir 

0"""" J ..... .....,.. 1 nun tes'idıne luzu~ gö :de "yevmi vel~det" 
miştir ki : ğa ilk önce .. u spordur. Hnvacılr- zengın ovalarına sarkmış bulu . nu, yıldonumu·• di;:b.f.r ı buna "doğum gij. 

den atiıyar kklupte paraşüt kulelerin- nuyor. Ben, dünyaya bir zeytin da'ı Ncrının'ın "isim gunu!. ır tr; yoksa Bayan 
"- Fransa il~ münasebetimiz oldu· maya ba l a alıştım. Sonraları uç- uzatıyorum Fakat bu dalı 8 il o maz. 

daJıaıe etmesine müsaade edemeyiz. Başhyan Müzakereler 
~tulunla beraber Berlin ile konuşma- Ankara, 24 (Tan muhabirindenl -
11Yız. Almanya hukuk müsavatını ta- Şark Demiryollarmm satın almması

ğu gibi devam edecektir. Sovyet Rus· kadnşırnı! ad.~m. Geçen sene altı ar- keskin süngü ile dolu bir orm:~~: :=~-==-=-:=:=====""""====..:,A~l~ıf~e~.-
ya - Çekoslovak paktı iç.in de bu, bÖY· lama Yüksekten paraşütle at _ uzatıyorum." Yunan Kralı S ) .... . 
ledir, Ve bunun mevcut hu"kümlerine ve klu'~pteOr.unu kırmaya karar \"erdı'k e anıkf e KONT CIY ANO Atina 24 (H ' •• 

hakkuk ettirmiştir. Samimi izahata 
lttzk hiçbir şey mani değ~dir.,, 

Meşru otoriteye riayet 

nın müzakeresine kumpanya murah

haslariJe bugüne kadar devam edildi: 

riayet olunacaktır. Ancak, bugüne alıştıran ınBsanı ~ksek tazyiklero - b k ' ususi) - K ı J · 
• • . 1 ve aro .Kamera ismi . MONIHE G 1 u n run bir torpid . ra OrJ, 

kadar takıp edilen sıyasete sadık kal· en OdaJard t . verı. ELD reket etmiştir. Kr~ ıle Selılniğe ha-
mamız, bizim Almanya ve İtalya ile hayet bir r!'; e6crlibeler yaptık. Ni- Miinih 24 (A amcası Prens Andr nı beraberinde 

l:rerriot Toulouse kongresinin !tal 
h hakkı~daki kardeşçe temenniyatr 
tıı tekrarladıktan sonra sözlerini şöy
le biti · ti B" harici ne de da-
lı nnış r. ız ne 

ı)f harp istemiyoruz. FJa.rbin önüne 
~eçrnek ıçin Fransa sükün ve nı.zam 
~1llde yaşamalı ve herkes roeşru oto
leye riayet etmelidir. 
l{ongre Herriot'nun beyanatım al
lar1a karşılamış ve harici siyaset 

<ı.kkındaki raporu da yine alkı~larla 
il.hu\ p•-;...+.· •.. m~~ır. 

Müzakereye esas mevzulardan teknik 

kısımların tespiti için iki taraf mu -
rahha.slardan mürekkep bir komisyon 

kurularak işe başlandı. Bu komisyo • 

ek 
. ber h o .. n arkadaşımla bcra- ' .A.) - ltalya dış ba-

onomik sahada teşriki mesai ede • avaıandık Atlıyaca - kanı Kont Ciyano hususı· trenle dır ea da bulunmakta-
b ·1 • • • k evveld · gımız yer 

ı memız ıçın ilçük antant ve kom· . en rnalCım de ·uai On . . Bercht d 'd Pa?_n...J.~-· 
şu devleNerle bir blok teşkiline ırıi- vazıyetiıniz bira ~. ı . . . un ıçın esgo en en buraya gelmiş ve ...... ~• sabahı Ser . 
ni değildir.,, bizle?" nıUtcma .z guç eşmışti, Jiikin hararetle karşılanmıştır. Ciyano bu- cak olan kral A . a.nıkte buluna. 

Itır söyJ" ?•Yen havada ~arkı • rada Nasyonal Sosyalist Partis" nasebeti 1 , Yadıınitri yortusu mU nun vereceği raporlara göre müza-
kereye tekrar b~lanmak üzere içtima ~.urahh.aslarca ihtirazi kayıt ileri sü
lara fasıla verildi. Şirketin murah • rulcn bırkaç noktanın halli sonr~.ya 

. . . bırakılmıştır. Bununla beraber mu -
hasları şehnmızden ayrıldılar. Şım • zıı.kerelerin heyeti umumiye!Jinin iki 
diye kadar yapılan müzakerelerde tarafın da arzusuna muvafık bı• şek
hesaba müteallık kısımların tespiti le bağlanacağı limitleri kuvvetlenmiş 
için prensipler kararla§tınlmış ve tir. 

duk y,. uydo~, ~ıribirlmize sesleniyor- kezini gezmiştir. ı mer- cak ve ~;~apıJacak ayinde buluna-
. n.en ımı tayY d onya garn· 1 tığım z are en aşağı at- tirakiyle Sela . ızon annın Le-

.aman havanı k · · . . . nıktc yapılacak bü 
duğu için haff b" n o SıJenı az ol- Er.zincanda •iddet)i fırtın"' ~eçıt resmınde orduyu tefti Yilk 
2 000 1 ır Uyku hali geldi E Y Q tır • ş edecek. 

. rnetrc sonra para<>u"t•· .. . rzıncan, 24 (A.A.) - Gece 
tım v ~ umu aç 20 30 d 'd . saat e ayag· 1 • • a şı detlı bir fırtına olm 
hiçbir "'eyı· m kyterc değdi~i zaman t U§ 

:.· m yo u. Atlad .. ~r. Sürekli şimşek ve gök l'riirüıt·· • 
safe 7 b' ıgım me • rıle beraber şehre dolu \"eoy· - Ule 

ın ınetredir. Bu ayni za- yüks k d - agınur 
e aglara kn.r yağmıştır. 

_ Başvekil bu akşamki t 
ge gitmiştir. Yarın saat {;nıe S~lAni
yet meydanında btiyUk bi;te :ıun; 
yapılacaktır. Burada b . nurnayış 
tuk söyJcyccektir a vekıl bir nu-
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Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden: 
"Türkiye Milli,, ve "F eniks dö Viyen,, Sigorta Şirketleri nezdinde sigortalı olup ta hükfunetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından ne 

}İr ve ilan edilen esaılara tevfikan sigortasına devam auretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 lkinciteşrin 1936 tarihinden itibaren Y enipostahane arkasmda Türki· 
ve hanında 12 numaralı dairede bu maksatla MlLLI REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu v« 
f0RK1YE MiLLi Şirketinde sigortalı ·olanların nihayet 24/10/937 ve FENlKS dö VlYEN Şirketinde sigortası olanların da 12/6/1937 tarihine kadar mü 
·acaat edebilecekleri ilan olunur. 

Anonim 
Sigorta 

Türk 
Şirketi 

Sigorta teknı ğinin modarn esasları üzerine kurulmuş en 
İstanbul Yeni Pos1ane karşısında 

Sigc raya aid her müşkiliniz hakkında 

kuvvetli tinansal gruplara istinad eden milli 

Büyük Kın acıyan Han T eıefon 24294 
gişeıerinden meccanen malumat 

bir sigorta şirketidir 

alabilirsiniz . 
• 

A'lahkemelerde 

Şişmana 
Diye 

Bak, ~işmana 
Laf Aimış ! 

S ultanahmet ikind sulh ceza mahkemesi dün bir laf atma davasını 
neticelendirdi. Bir ay evvel Memnune isminde bir kadın kocasile 

beraber Çarşık:ıpıdaki pazar yerinden geçerken Ohanis, Mehmet ve Mıgır
dıç adlı Uç arkada~ Memnuneye: "Şişmana bak şişmana .. diye laf atmışlar. 

Suçlu Mıgırdıç: 
"- Ben ayakkabım şişman kunduracıda kaldı dedim. Memnuneye laf 

atmadım ... diyordu. Mahkeme. ı:;ahitleri dinledi. Ohanisin suçunu sabit 
gördUğil için 15 gün hapse mahkum etti. Arkadaşları beract kararı aldılar. 

SiLAH MI ÇEKTi, 
KAŞINI Ml DÜ2EL TTI 

~ ............... , 
10 katlı bir binayı satın almak 
için sarfedilen paradan fazlası· 

sına mal olan film 

A SKi ZAMANLAR 
Oynayan 

1 CHARLiE CHAPLiN Suçlu Salih üstbaş düşkünü bır 
adamdı. Kulağı pek iyi işitmiyor ve 
galiba gözleri de pek iyi görmüyor -
du. Suçu, yalnız polise hakaret et -
mekten ibaret değildi. Silahla karşı 
geldiği de iddia ediliyordu. 

Nane 
Şekeri 

Diln saf ~~r:::y~~: Lıon çi· I 
kolata fabrikasında kamyona çikola- ,,... 

(Ş AR L 0) 
Pek yakında 

SARAY \'e SAKARYA 
Sinemalarında birden .; 

Reis, kendisine: 
- Ne i§ yaparsın? diye sordu. 
Salih cevap verdi: 
- Seyyar satıcıyım! 

. ._. .. 
- l\ık. polise kaı şı gelmişsin. üs-

t elik silaha da davranmışsın! .. 
Suçlu, iyice anlamadıif 'lU suale, 

ikna edici bir cevap veremlyC\;eğtnl 

an1ıyarak anlaşılmaz birtakım sdzler 

ta yükletiliyormug. Sabıkalılardan 
Hüseyin oğlu Hüsnü yavaşça kam . 
yona yaklaşmış ve bir paket nane şe
keri çalarak kaçmıştır. Fabrika müs 
tahdemlerinden birisi Hüı:ıeyınin pe • 

şine takılmış ve yakalamıştır. Meş -
hut suçlar suU:~ hi.kimi. HüsnllvU 
dört ay hapse mahkftm etmlştır. 

Vazife esnasında hakaret -

İR fi HAL 
Riyaseticumhur Kelemi mahsus 

birincı I\'.atıbi Zühtü Nuzınin, Ali de· 
niz ticaret mektebi iktisad r.ıuailiıni 
Salın .Nutinııı-GiiJı.ı.ii.k.---YA İnhic 
lar vekUetı mUfetUşlertndcrn F"zh 

BENHU R! ! 
KLE OPA TRA!!! 

ROMA ATEŞLER iÇiNDE vesaire ... vesaire ... 
gıbı muazzam tiımleri gölgede bırakan 

S i A A Bi DE 

El-ıli ~alip 
MUHAREBElERi 
Sinemanın keşfinden bugüne kadar yapılan 

EN BÜYÜK FiLM 

B U G Ü N Unutulmaz ESKİMO filminin 

iPEK 
unutulmaz yıldızları 

MALA ve LOTUS tarafından yaratılan 

SİNEMASINDA müthiş ve muazzam: 

N AVCILARI 
Görülmemiş derecede güzel - duyulmamış derecede heyecanlı, kelimelerin anlatamıyacağı kadar kuvvetli 

---.,- ·-- t 

F ilme nave oıaraK: 2 - DEFiNE ARAYICILARI- Renkli 3 ~ısnnlık komedi. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine - Gece için numaralı biletler satılır. -----•* ----mırıldanmakla iktifa etti. 
EminönU Malmemurlarmdan İhsan 

Dinlenen şahitlerden biri hadiseyi 

Nurinin pederleri ve Tµrhal şeker 

şirketi müfettişlerinden Bahri::ıın ıra 

yınpederi Bay Mehmet Nuri dünkli ••••••••••••••••••••••••---------- - ---"\ 
cumartesi günü ... erat etmıştir. cena- GÖRÜLMEI\-ıiŞ BİR MUVAFFAKIYET 
zesi bugünkü pazar günü ~aat 10 da Büyük İllüzyonist ve manyatizmacı 

Şişli Bomonti Silahşör ;okağında ZAT•ı SUNGUR 
.. 1 1 t d ile Nedime, vazife esnasında hakaret eoy e ana ıyor u: 

- Bu adam, dört çocuk babasıdır. eden Ali Haydar meşhut suçlu ola-

37 numaralı hanesinden kaldm}arH k p r 
öğle namazı Aksaray Vahde Hatun • 

Seyyar satıcılık edip evını gcçır.di _ rak müddeiumumiliğe gönde'l"ilmış \'e 

rir. O gün, bir apartmanın kapısı ö • J tevkif edilmiştir. 
nünde duruyordu. Polis mani oldu: 

- Çekil oradan! diye bağırdı. 
Bu da: 

ŞEHIR TIY ATROSU TEPEBAŞJ 
DRAM KISMJ 
GUndilz 15 te l\1.:ınbul B'ltdıtJnt 

- Nereye gideceğimi ben de şa • BIR KADINI: $chirTlyatrosu 

camiinde kılındıktan sonra Mer·keze
fendi kabristanındaki aile mezarlığı
na defnedilecektir. Mevla garıkı rah
met eylesin. 

ÔLÜ M ~nrdım ! Çocuklarıma bir ekmek HAYATI ııııııııııt\\tt 
Parası çıkarmak irin, avur arıp dile- Akşam 20 de 
neyim mi? dedi. ~Bunla; s;ylcrken BIR KADINH Girit Resmo Maarif Reisi Merhum 

HA YATI 111 Klapsar Ethem kızı, Hanya İstinaf 
belindeki kayış çözUlmilştil. Salih bu ~ız azasından merhum Kılıçel Mehmedin 
kayışı toplamaya çaheıyordu. Polis, FRANS 
bunu görünce, hemen oradan iki şa- Tiyatrosu 111 eşi ve profesör Yusuf Şerif ile mu 

OPERET allim Hilseyin Kazımın annesi Bayan 
bit bularak, "Sili.ha davrandı!., diye KISMI 111111111 Adile vefat etmiştir. Cenazesi bugtin 
zabıt varakası imzalattı. 

Gündüz saat 15.30 da DUDAKI.ıARIN ı ı de Taksim Gümüşsuyu caddesinde 
Bu adam, gölgesinden korkar. Si- Akşam saat 20.30 da DUDAKLARIN 78 No. lu evden kaldırılacaktır. 

Jah çekmek değil ya, iki lafı bir araya ============-======== 
getiremez! •••••-•••••••••••••••••• .. Duruşma. öteki şahitlerin çağırıl - "' 

BUGÜN 

Dün g~cc eskisinden daha parlak bir muvaffakıyetle kış 
temsillerine ba~ladr. Çünki SUNGUR'un tecrübeleri 

Bir filmden daha seri 
Bir revUden daha çeşitli 

Bir Sirk'ten daha eğlenceli 
ve ... Bir dramdan daha heyecanlıdır. 

Bugün herkes koşuyor. Fırsatı siz de kaçırmayınız ve yerlerinizi 
evvelce temiIJ ediniz. 

M A K S l M Varyete tiyatrosunda 
Her akşam saat 21 de ~üvare, Cumartesi, Pazar saat 17 de matine 

Fiyatlar: 100. 60, 40 kuruştur. 
~~ ..................................... .. 

MODA ÇILGINLARI 
masma kaldı. Bugün 5 A R A y Sinemasında 

TDRK 
s ı N E M A s I N D A WlLLlAM POWELL • BETTE DA vıs 

Parisin Büyük Moda Evlerinin moda revUleri - Yilzlerce güzel kız • Meraklı bir macera - Rakıslar -
GUzellikler _ Di.vetcn: Dünya haberleri Saat 11 de tenzilltlı matine Adliyedeki Stajyerler Göstermekte olduğu fe\·Y.Rlide proğram hı:.sebile lutfen tam seans 

htanbul Mliyesinde 36 kadar hu- saatlerinde teş11f edilmesi rica olunur 

POHPEi'nin SON Günleri 
kuk mezunu bayan, hakimlik 11tajı Berlin Olimpiyatlarında çevrilen 2500 metroluk 
görmektedir. Bunlardan 1934 senesi tam ve hakiki 
mezunu 24 bayan, staj müddetlerini 

bitirdikleri içirr Adliye Vekaleti dün, oıı·mpı·ya tlar bunlara İzmir, İstanbul ve Ankara Y ILD IZ Sinemasında UMUMi DUHULİYE 
30 KURUŞ hariç olmak üzere yurdun herhangi 

bir köşesinde istiyecekleri yere ta-
yin edilecekleri hakkında bir teklif filmi: Saat 1, 3,45 ve 6,20 de 

yapmışvecevaplannıistemiştir.Müd SATILIK HAYALET 
gösterilmekte olan ve her seansda balonu baştanbaşa 
dolduran Fransızca sözlü şaheser 

BugUn saat 11 de tenzilatlı 
fiyatlarla matine 

deiumumilik dün bunlardan Mer -
yem, Adalet, Makbule, Sabiha, Bedi-
a, Zehra, Handan, Nezihe, Ncba;1et. 
Vecihe, Firdevs, İffet ve Kadriyeye 
vekaletin teklifini bildirmlıtir. Di· 
ğerlerine de paıartesi &ünü teblipt 
yapılacaktır. 

11~~11MEa _(~LIST-E~I 
Hatif ~·emt-&.•er - lskara köfteAI 

lspanak püresi ile, makarna, mahalle
bi. 
Ağlr yemekler - Rozbif, zeytin • 

yaib domates ve biber dolması, nı

nnL 

filmi : Saat 2,20, 4,50, ve 7,15 te 
Süvarede saat 9 d:ın itibaren iki film birden 

IRllHAL 

~----~ Bugün aact't 11 de tenzilatlı matine -
Sevilmiş ıııporcularmuzdan, Şark 

J)eıniryollan Y edikule mağazası me· 
ınurlarmdan Necip Şahin ErsU Ue - Pazar tatilinizi bot yere geçhmtıyinlz! 

s A K A R Y A ( l!akl l!lhamra ) Slnemaaına 
gidiniz ve modern bir mevzuda olan 

STAViSKY SKANDALi 

~ oevlet Oemlryollan muhasebe kalem 
a.ınlri Tevfik ErsUnUn babaları ve in
hisarlar Tophane Banıt deposu di -
rektörü Suphinin enioteleri general 
Vefalı Galip ErsU evvelki gece haya
ta gözlerini yummuştur. 

~ııyanı hayret filmıni görUnUz. Baş rollerde: 
MARCELLE CHANTAL-LUCtEN BAROUX ve JULES BERRY 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL ve MICKEY MAVS 
Mahalli "SAKARYA,, ha,•adis filminde İsmet İnönUnUn ilk tayyare 

Cenazesi, bugün saat onda Cihan· 
girde Doğruyolda Deniz apartıınanm
da.n kaldırılarak Eyüpteki aile kab seyahati, Ankarada Sonbahar at yanşlan vesaire .... 

Bugün saat ll de tenzilatlı fiyatlarla matine ••••' riıııtanına dcfnediJecektir. 

T epebaşı GARDEN'iNDE 
BU GUN ve BU AKŞAM 

Cuma ak§ammda.nben bUtilıı lataııbul ha.Umu etıeııdlren-. eevlndi· 
ren ve gUldilren adam 

GEORGES MILTONun 
Veda müsamereleri 

Lfıtfen sofraların evveldtn aldmlması rica olunur. Telefon: 42690 , __________________________ _, 
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G~~g~te Sait Paşanın ipi • 1 Tarihi DecHkoe111] 

Siz Dı ardan 
Biz lçerden .. : 

rı 
Bqmuııarriri 

Ahmet Emin Yalman Hilmi• Pa 
Taa'm hedefli ffabercle, fikirde, H. 
lıeqeyde temia. cliiriia~ ymjml 
olmak, briila pseteaı olmap 

a Kimil Paşa ............ -................ n-.. .....,_ '*-........ 81-,.... .._. ._ .._. ............. 
çalqm•ktır. 

Kabinesinin teşekkü
lündeki Zafı Sad

razam Sait Paoa da sezmi
yor değildi. 

Sait Paşa esasen çok ~· 
zikti, merasime fazlaca n-
ayetkirdı. ~arma k~
şı nekadar mu!ed~t ıos
terirse sevnıediklenne kar 
şı da hislerini .sakl~az • 
dı Hele jaetınefsını ve 
h~ysiyetini müdafaa mak-

dile hasımlanna muka-
:1ede çok ileri ıid~di: 

Meclisi Meb'usan ~~ ilk 
teliki günlerinden b1!1!1 -
de, muhaliflerden ~ınn~ 
b. un·· --~-rtıe şu sozlen 
ır m - . b"" .. l ........ ictt·· "Herkesın, u-soy ~&&&6V • • • 

til vatandaşların ızzeu -
ne~sine kenıalile !1ayet. e
derim· Fakat benim de ız
zetinefşirne riayet olunma 

·-rirn aksi halde her 
ld1I ··"~ • ·ı· suretle ve nasıl ıstenı ırse 
mukavemete hazınnt~;..,ket 

Mahmut Şevket pqayı 
•• ..aı ı.tanbula geldtll gönden 

ord-e _,_... Kabinesin 
beri tandlllf ve MYDU9-
clen ayırmak lllteJDiYordU. Ayni za-
manda. ablk Vllkelldant yeni ka· 
blne,e eüf nuırtarm JrarllllWll& -
lan fikrini Deri atırenlerl de aevl-
yor ve 16zlerlne bak veriyordu. FAi 
ki kabine azaıannm eUeriy~tin
den ibaret blr yeni heyetin mecli
si meb'usanda itimat reyi alnıası 
mU,kUldtı. Kendileri yüzünden Sa
lt pqa da bjrçok htlcum ve tariz. 
~vermek ....,uri,yetwlıl 

n mrada Meclisi Meb'u-.nm 
"11 muhalif zümrelerile on 1.an. 

menaup gazeteler, halkı, ıös dol
d~ eül~.....,.. 
pJJflYOl'lardL 

Salt Pafa, clolltlarmm umimt 
lhkrlarma liyul muarızlannm 
halk aıumda huaiıBI makaatlarla 
"8-ydıklan fikirlere llkayt kıu.n&-

dL 
Sadaretin ikinci veya Uçtıncll IÜ 

nt1 ldl. Itaıyanlarm TarablUIPIP 
ve havaliahıe k&rfl yaptıklan ilti· 
il baJdnnda fUdr1erlni IOl'IDÜ ve 
tefekk8I edecek yeni kabineye lf
tlraklertnl 1-ttmuo etmek mab&
dile ealti l&druam Dmll ve Bu.e
yin Hilmi Pqa1arla Gul AJımet 
Muhtar Paf&)'I birer teskere Oe 
BahJlllye davet etti. 

Bu davete ilk icabet eden Gul 
AJımet Muhtar Pata oldu. Salt Pa-

Trabtuagarp Harbı 
zamanında kabinede 
bulunan bır nazıren 

hatıralanndan 

cotnıl ....,_ " tarDa1n1 onc1an 
atreaeoü te delW• Devletler ara 
181ndakl mUnuebetlerln derecele
rini u. çok bilenlmlenia. Bbe 
bunlardan bahlale ytlkaek bilgi göe 
termek latlyen bu •t hatJnmda 
kalcltima g6n pUba lkbıcl sada
reti mzamanmda btlytlk vatanper
ver Namık Kemal Beyin bir taT
liyenameetni buıa cetlrmı,tller. 
Gençliği ve istidadı cihetlle hima
yeye llyık olduğundan bahiale 
bulunduju Mldilll eancatı tapu me 
murluğunda ndaha bir milnutp 
memuriyete nakll)'le taltifini mer 
hum bu mektubunda benden rica 
ediyordu. Efendim. zamanm ne ga 
rip tecellileri oluyor! Şimdi bu za
tm bize vermeye kalktığı aiyuet 
deni dinlenir mi? 

sllllfftlı••'lcıladtlYlll ... .. ...,...... ......._ WUIJeler .,. ..... .. .... .:-::.:: 
wum ....... ••Nı17e. ve1ae1 ... ..,_ ................. . 

Otlllel ....,_ .,._. Uem.. • 
..................... Beri alt......................... ................. ~..,..,.......,. ...... 

Al..... .. ....,. ...... llııta, 
.... .u•'*' Parlle 1W1111111p 
•elllııaxblt .... ..,.._ ......._ 
.................. " ...... da 
hep ~· Amapa hada 
oldala ılW ...,.,.tor V•e11 Na • 

polJoa, (191' ......,,.,,. ----da 
ld• 1e11t aJlllYOrdL 

AH p_,. fırtaUDI kopeainu ~ 
rtlyor ve _,...... """1 lllyuet P

mW.ln yeOs..ıertal toplamak. h · 
thmek ldyonla. .... rabatmı terlr
......... bir kuun anva-. 
doldaıap Mr otill'U9ta lllldeJe ,.... ... 
............ ltakkMlnl--··~ 

• -....111111aa ---- klee 
..... derllNI vulaamak. f".11....,.... ..v-

Sait PllfGIUll Mm lilırini Mrıluf a, 1.- ti• tlinl.,,..,ifi lliiN,U. 
Hilmi Ptlfll 

Arkadaflardan hiç biri bu hu
ıuata blr mUtalea dermeyanma 
kalkmadı ve artık Btıaeyln Hllmı 

Puanın iaml de bir daha recmedl 

1d Glu 8ldtu bdlllbbl yerlMea 
kaldmnalL asan vtt mÖl'lrlH bir w.ft

hat.e emnnu kola,. bir" t1fılUclL 
'Nlhavflt. U 'PMa, AbdftlWtd bll • 
~ mavalfak olda. Ve Parll .,...ti,..,.... 

1la •Tall&t:ln ""'mtllalm .............. 
sal Wruam Paat "-9 MI • .,._. 
...._ Paat .._, AbcBl.._. Mr p. eadaret odumcla kendialnl biz. 

sat kabul etU ve konQftu. Nazırlar 
meclial vükell odumda hetıceyı 
bekllyôrlardı. Salt Pqa, kendileri
ne mWlki olunca dedi kr.-

- Ahmet Muhtar Pqa ltalyan
lara k&rfl mukavemet hareketini 
Biyul bir cinayet adclediyor Ken
diaile ftJdr \118 m arkada,ııg, ........ 

Hu E.Jd --.ıı---- v.1.-n o. .. _ ~atoWe ftfabt ederdi. '8te • 

N
ıhayet Myln Hilmi ~ ~ naııuı & ~,,.- kim ._.. _._.._ ... _ 

Ue görtlfmek Uzere latenıi· gelince, AbdUlhamit dev- hmd& _,_...., c1e .....,. .,._ 
.,. ı.temiye kalkıp aadaret "4uma rinde Salt Pata ile aadaret maka- Fuat Pua AINIQIAalz lebl.. flfllll Mr 
plerken adliye ve dahlllye nazır. mmda birlbirlerine huef v.? aelef RadTUam. hfmt bir • ........,... h"ll '* 
ıamım da birlikte gelmeleri anu- olan bu iki zat biriblrlerinl pek iyi Rarlelvfl um nlmMtu .tJ'IM1e n-
18UDU pterdl. Bu ıuretle Aekret bildikleri için ba hldiaede Kl.nil vet eM>hHll. nyet kııımetn bir ..... 
oclUmda HUaeyln Hilmi Pata ile P&f& daha uyanık clavran11WJt1. idi. Sultan A7.lse ""~ fnıwat 
ı&'Ufm• pek u deYUl etti. Hareketinde pmtmf b11Jmadıjı Sa- d~ttlkçe tart.~ ~ ,...._ 

.Arfdıttllde Salt P-.anm ydziln. it ~ da~ ubal ederek dı. 

B
u ljUU ;,uuıa. Uö. .)lU .. vuKe- Babılliye gelme4iğl gibi davet tez- Keçeci~ bat~ .... 
llnm içtima halinde bWun keresine cevap bile vermemiftir. daalıllt çok "9 yaramı , - bftrllll 

dutu bir mrada =·· ..... ....... .....,,... .-: - Salt~ altm ..... , ..... 
,...... Salt Pqa bu mUilkatJ bir IJd llUb Pafa bblnealnden kalan Oa...... de lleatt..... de Palle 

Bu em• QC>k pi1IP 1ıti' htı 1etı yeni kablneelle Mecllai Meb'uaan U. (Palllca• okanv), 1l91baeö a. 
rublyeye phlt oldum: cümle içinde telhll ederek hemen huzurunda görüyor ve bundan IOD polyonun vtlldrluanu, bqveMB .... 

aynen töyle dedi: •~ r1n.1- -. 
Salt Pqa, bizim yanımm:la se- raki wkuatJ meb'ua llfatlle ?alecll- uze ue aerukerllk. vazifesi de ftl"-

vahiri kurtarmak mabadile ol· - Bb Htıaeyin Hilmi P&f&dan et Meb'uaan müzakereleri uırunı- eh. AbdölWzln Parla 1eyahatlede 
IUD, HUMyin Hilmi Pq&ya karii den almak lhtlyacmda bulunma- da takip ve kaydediyorum. iktidar mevldlnde bahmayorda. 
AYll göttermedlli I™ davetbl• dik. Tarabluagarp ve havallatnm • • 06rtlalnle Saltan Amin Parlll..,. 

icabetinden de memnun görttmne- r.;:::::=======-------------- yebatl 'C~ Napo1yona •tı clL 1284 • 1285 •l'Pbal llyaret lehadL 
Htl8eytn HDml Pqayı kendlll I":!. o·. R D o o An ....... ve 8altu A'lldn .... 

dawt etmlf, davet ftkrlnl kendts \:J (j M S EY l E R wtı ....., Ve11nc1 apolyoaa ... 
ortaya atmlf, ve davetnameyi ele Kompt.e de •ttaa-. dit .......... 
blmt tm1 1Jam19 oldvlu halde •· nan makwadı da ..._ idi • 
deNt oclulnda beldemôte oJaD 1 emızük, Süs ve Güzellik t)çhcü Napolyon, 8Uven ...... 
RbeJin BDml Pap ile ~ On açtomü. Glrldl Yunudstana verdlr-
iatemedi. Sabık adliye 1e daafltye bızla u ~en g6rdtlm. Kq1an cım- çık bıraktJtı ve U.tUne pudri. .tınne- mek istiyordu. All Pqa ve 8altu A
DUll'larma liltlhen dedi ld: lan Coçe lmif gözleri rimeDL Dudak- ti mıuttup enaeal da1p dalp kir- lb ille bittabi Ddnel makaada maheUf 

_ Btadim, llU..,m HDml pa.p ealnin n Gravtord'a bemeein diye çe. il.. ' bahmayorlarda • 
Huretlerlnln tefl'Hlerhıl haber ver n ortuma ve burnunun hemen • • • Kompte de ._ttaabUa d PwJlba.. 
diler. Davetten mabat mal6JDO &· he:~ ~ altma bdar boyalı.. Gllaellepıek lçiD evvel& temls ol • ile Jl'aat Pata ...... ....:..... ..,..._. 
Werldlr. Latfm sfdlp kendlllle F Dm.Dl genç bayan, uçlarmı al • mak lbımdır. Gt1zellik de medeniyet 111 d..-...e1 •• koll .... lar oldJL g 
rt1fllr mtllb11s ! tlatUnde au Ue halka, halka ya. lfbi temizlikle baflar. SU. temiaUttn hayet ba 91yu1 ~er ........ 

Bu tekllfe muhatap olan ııuır- brmıt, kqlanm b8)'le hlllle ve kir - mütemmimi oldup AmUl kadına ıtı bir dn Kompte de Konttallbu, ._. 
lantan biri cevaben: plklertnı de Kupldon'un ellndeki yay. ıellik verir. Pa.,aya : 

_ BUae,tn Bllml Pqaam daft- dan fllianut oklara cevlrmek tçbı ay• Nekadar tat.rdim ld faldr 1'llrk .. _ Ne,. lteyllacle lnv ..,..,.__ 
U tarafı de91etin'lden Y&Jd oldutu" nanın k&llJ8mda uatlerce lraJm'f mab•UeJerme artl8t ,_.. rimel. du- •ad llaql kawwt.IDl8e ~-

Dudakıan Con Bravtord'a benal _ dak boyuı, ve pudra •llrmeden ev- nsf Onnalr lalll.,.tlala ae a... 
na SÖN yine atı umllerlnta al- yor demittfm. Kaflarma clikkat etme- Hl sabun. dit tJrpm, tltU glntn. ce dla -..ı1aı ..,_l)or -.. 
rllfmelerl daha muvatrk olur. 111· mitinı, eaçlan da tıpkı Marlene D1t • nnf ... dedi • 
taleumda balunc!L. rih ve eözlerl QJl llarlev... Saat DERVIS Fuat Pata W mabbele etti: 

Sadrazam Salt Pqa, bu mub- • • • .. _ Ba)'lr Kom&L Ba)'lrt •• 'ftııldn 
beleden memnun kalmadı. B1111UD· Yllzuna aeyretmekten J'Ol'Ulaa ct5s lıloMr l&fa •ıwımleUr. B8t8e lln 
ıa beraber mütekabil tekllft _.. ıertm çenee1aden ap11ya dotru tay- DUNY A MATBUATINDA vet1a1 maMflr ...,..r, ve edecekt1r: 
..... , bwd ....... 1• 1- , ___ ._ Jd --• cb. GO"UMU~ 1 'l'llrldJ9 '*"etli. en c1a-_..... 
aua ..... ..,..... 

0
--- JllGIP" Uatllnde il·-"' ve aman AH-'-- ~ ~c. LIŞENLER devletllrl• Wrldlr. c .. vl'- :=.:;::,_ 

cevap ta vermedL Yalnu ballncle ka ~-- ~m y ~- __. 
ne dar bUl"UfUk bir eJb11e ftl'- • ......,., W. de ~rden Ylkmaıa 

bir tereddflt eseri vardı. 81Y&Jıtan daha tuıa kırçıl d1yeblle- Yeni bir Sovyet spor oellttl6m laalcle bir tttr1U yerbulea 
Bulundutu Mecllai Vt1kell oda- ceflnıu bu elbla belld de bafka bir tayyaresi .....,.,..,ı .. " 

_.ndan bUap BUMylll Hilmi Pa· renkte brüt te IOIU'a boyanıq ve l Tum ...... de OPttauban later .... 
pam bulwıeup odaya kadar ctt- te kurur lrunamu da a.te styWW:. PlonUm-. '"7et ~ mes bhkahayı aabverdL Koea lllr 
mek JAmm idi. Salt Paf•nm bG teo mif. NAJr ftld, ltO ldlo IDdetlade ft Girit wl.a bir •ilkte De 'whm 
tWı11'd1lDe ...ı.- De ldif Da'fri• J!:IJenn. ~ .....__._,__ __:.~ Uplllde llaftf lllr.,. faJ• mit balmMla • • 
·- -... laplamJ ... ....,.. .. -- .... wHlhutıopol. ..... • 
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Galatcuaray Beykoz B takım lan maçından bir en.tanlane 

Lik maçlan nihayet 
dün başladı 

ilk Karşılaşmalarda Beykoz Gala
tasarayı, Beşiktaş Süleymaniyeyı, 

Eyüp Anadoluyu Yendiler 
Birçok dedikodulardan sonra nihayet dün üç. sahada 

B takınılan müsabakalarile lik maçlarına bilfiil başlandı. 
Taksim stadında ilk oyun Hilal - Güneş arasında ola -

caktı. Fakat l!ilalliler gelmediğinden Güneş hükmen 
galip sayıldı. 

İkinci müsabaka Galatasaray - Beykoz aPasında yapıl
dı. Çok zevkli bir oyundan sonra ilk devreyi tamamen 
hakimiyetleri altında geçiren Beykozlular kuvvetli rakip
lerine 2 gol yapmışlardır. 
İkinci devre Galatasaraylılar ha -

kim oynamalarına rağmen Beykozun 
canlı müdafaası karşısında ancak 1 
gol yaptıklarmdan müsabaka Beyko
zun galibiyetile neticelenmiştir. 

Şeref stadında 
İlk oyun Eyüp - Anadolu arasın -

da yapıldı. İlk devreyi iki sıfır galip 
bitiren Eyüplüler ikinci devre bır1 gol) 
daha yaparak oyunu 3 - O galibiyetie 
nihayetlendirdiler. İkinci oyım Beşik 
taş - Süleymaniye arasında yapıldı. 

İlk devre 3, ikinci devre 4 gol yapan 
Beşiktaş 7 - 1 galip geldi. 

Fener stadında 
İlk oyun İstanbulspor - Topkapı 

arasında oynandı. Ve İstanbul!:ıpor 
baştan nihayete kadar hak.im bir o -
yundan sonra Topkapıyı 7 - O mağ
lup etti. f kinci o~n Fenerbahçe -
Vefa arasında yapıldı. Fenerbahçe 4 
O galip vaziyetteyken yağmurun faz 
lalaşması üzerine hakem oyunu tatil 
etti. 

Yeni Hakemler 
Memleketimizdeki hakem azlığının 

önüne geçmek üzere Futbol Federas
yonunun hakemlik teklif ederek ken
dilerinden bu hususta yardım istedi
ği eski milli takım oyuncuları dün 
akşam Federasyon tarafından Güneş 
Klüblinde verilen çay ziyafeti müna
aebetile toplandılar. 

Bu toplantıda, eski milli takım o
yuncularından Nihat, Nedim, AJil 
Giray, Burhan, Ulvi, Sadi Karsan, 
Sabih, Usturumcalı Hüseyin, Kemal 
Rifat, Sadri, Şakir, Sabit bulunmuş
lardır. 

Memleket sporu namına eskiden 
olduğu gibi her zaman çalışacakları
nı bildiren milli oyuncularımız fede
rasyonun bu dileğini bilakaydüşart 
kabul edeceklerini, yalnız hakemlere 
itiraz eden oyuncular hakkında ağrr 
cezalar tatbikini istemişlerdir. 

Federasyon bu hususta teminat ver 
diğinden milli oyuncularımız bade • 
ma hakemlik yapmayı kabul etmiş -
lerdir. 

Hakemlik nazariyatı üzerinde sa -
1ı ve cuma akşamları olmak üzere 
haftada iki toplantı yapacak olan 
milli oyuncular, bir ay sonm bilfiil 
sahalarda hakemlik yapma.ya başlı
yacaklardır. 

Askeri Liseler Atletizm 
Şampiyonası 

A~kerl liseler arasındaki atletizm 
l!(!ampiyonluğu müsabakalarına diin 
Kadıköy stadında devam edilecekti. 
Fakat müsabaka saatinde yağmurun 
liddetini arttırması müsabakaların 

Dankoiof 
AvruJJa 

Samviyonu 
Arif Pehhvan da 
Berabere Kaldı 

Bir senedir Avrupa serbest güreş 
şampiyonu olarak tanınan Bulgar 
pehlivanı Dankolof Pariste Avrupa 
şampiyonluğu Unvanını ortaya koya 
rak yaptığı bir müsabakayı kazan
mıştır. Bulgar şampiyonu bu gali
biyeti ile Avrupa şampiyonluğunu 
muhafaza etmiştir. 

Dankolof'un galebesi halk naza
rında hiç iyi tesir bırakmamıştır. Ni 
tekim Bulgar pehlivanı Ringden 
inerken fena halde ıslıklarla karşı
lanmıştır. Buna mukabi 1 ımı;;.lıın ,_ 

lan İsveçli Malmberg çok alkışlan

mıştır. 

Galibin ıslıkla, mağlubun alkışlar 
la kabulünü hikaye eden gazeteciler, 
bu aksi tezahüratın Bulgarm sevim
sizliğine ve mütenasip bir atl<·t ten 
ziyade bir deve benzediğine atfedi
yorlar. 

Pariste gündelik neşrolunan "O -
to,, isimli spor gazetesinin muharri
ri bu hadiseden bahsederken hissini 
açıkça şöyle ifade ediyor: 
Doğrusunu söylemek lazım gelirse 

dün galip Bulgar pehlivanınm ıslık
larla minderden indirilmesine ~mıka
bil mağZUp I sveçföıin çılgınca alkış

lanmasmm mhi sebeplerini ben de 
hi:ilerime uygun bu..ldu.m. Filhakika 
spordan ka.<ıtedilen sür'at. ~,,7,-.1 ı · p 

ÇC:Viklik kabiliyetlerinin fazlası rrıağ 
lup olan kumral lsveçlide rnevcııt 
idi. Bulgar ise ham kuvvetı kamı 
kolları ve tecrübesile mii~abakayı 
kazandı. 

Bulgar pehlivanı birinci devrede 
İsveçlinin fevkalade çevik bir oyunu 
ile mağlup olmuş, fakat ikinci ve ü
çüncü devreleri bUyük kuvveti saye
sinde hasmını ezerek neticeyi temin 
etmiştir. 

Arif pehlivan 
Paris güreşlerinde Türk pehlivanı 

diye ilan edildiğini haber verdiğimiz 
Mehmet Arif Pehlivan Bulgann gü
reştiği gece Feliks Mike ismindeki 
bir Fransız pehlivanı ile 20 dakika
lık bir tecrübesizler müsabakası yap 
mış ve berabere kalmıştır. 

yapılmasına imkan vermediğinden 
şampiyonanın son karşılaşmaları ge 
lecelt haftaya tehir edildi. 

T A N :.::o - ıu - :1.jtJ 

Kime ne? 

MARİFE f ! 
Bir yeni federasyon reisi spor· 

cularm kaprislerinden şikayetçi

dir. Gazetenin birine yazdığı uzun
ca bir makale ile hep bundan ya
nıp yakılıyor •. Seyahat şartlann
dan, yiyecekten, içecekten, müsa
baka şeklinden, şundan bundan, 
havadan, sudan şikayet eden spor
cuyu göstererek "sporcu böyle ol
maz,, demek istiyor. 

Haksız değil .. Sporcu kendi ken
dini idare etmeli. Kendi kendine 
yetişmeli, idmanlarını ~·apmab, se
)'ahat masrafını \.'l'nneJi, kimseden 
muannet görmemeli... Bunıann 

hepsi doğru. Dünyadaki amatörfük 
umdeleri hunu istiyor. Laıkin ... Şu 
fıkrayı dinleliniz: 

Bir köy me-ktehinde, hoca tale
beden birini çağırıp eline bir şişe 
veriyor. 

- Ha)·di oğlum! Git, şu karşıM 
bakkaldan hana bir litre şarap al! 

- Parası?! 

- Para ile sarabı herkt>s alır. 
Marifet onu para!5ız almaktır 

Çocuk. sişe)·i alıp gidiyor .. Biraz 
sonra avdet edivor ve şişe~; ho<'a
sma sunuyor. Ho<'a susamış. Hf'
m'en mantanm ac:ıp şişe); ağ"zlna 
dikiyor, dlkh·or amma ~öriivor ki 
şise boş. Hiddetleni)·or, çocuia so
Ml)'Or: 

- N t>dir hu?! Alay mı ediyor.: 
sun?. Şişe boş. 

Ç-0<'uk cevap veri~·or: 
- Efendim! Dolu 5işeden ı,arahı 

htı:rkes içer. Hüner boş şişeden iç
mektir. 

Rütüb sporcular, bu ~·eni fede
rasyon reisinin dilediği ~ibi ideal 
vasdta olsalar onları herkes idare 
eder. · Hiiner övle olmıyanlarla işi 

ileri götürmektir. 
Ki. Me. Ne. 

Serb~ı;:l GürAç 
Şampiyonluğu 
Müsabakaları 
Eminönü Halkevinden: 
Türkiye serbest güreş şampiyon

luğunu tesbit ve bilhassa yağlı gü
reş pehlivanlarımızı beynelmilel va
ziyeti bulunan serbest güreşe ımale 
kastile 29, 30, 31 Birinci ve 1 lkin
citeşrin tarihlerinde Taksim stadyo
munda müsabakalar tertip ettik. Bu 
güreşler şu şekilde cereyan edecek -• tir: 

1 - 29, 30 Birinciteşrin perşembe 
ve cuma günleri serbest güreş seçi -
mi ve 31 Birinciteşrin cumartesi gü
nü finali yapılacak ve mü!i:afatları 
verilecektir. 

2 - 1 İkinciteşrin pazar günü de 
eski an'anenin son bir gösterisi ol
mak üzere yağlı güreşler yapılacak
tır. 

Bu şartlar altında güreşlerimize 

girmek istiyen pehlivanlardan şim
diye kadar kayıtlarını yaptırmamış 
olanların hergün Evimizin Cağaloğ
lundaki merkez bürosuna müracaat
ları bildirilir. 

Karagümrük stadında 
Eminönü Halkevinden: 

25/ 10/ 936 pazar günü Eminönü 
Halkevi tarafından tertip edilen gay 
rifedere kulüpler lik maçlarının aşa
ğıya çıkarılan program gibi yapıla
cağı bildirilir. 

Program: 
Anafarta - Karagümrük 
Yıldız - Küçükpazar 
Akınspor - Yıldız 

Ortaköy Langa 
Anafarta - Şarkşimendifer 

10,45 
12 
13,1.5 
15,30 

Türk donanmasının ziyareti 
arifesinde 

Atina 24, (A.A.) - Türk donan
masının Faler limanını teşrinisani 
sonlarna doğru ziyaretinden bahse
den gazeteler, Türk donanmasının 
ilk defa olarak dostça Yunan sula
nnda demirliyeceğini kaydetmekte 
ve Türk - Yunan donanmalarını 
şarki Akdeniz sülhünün muhafazaaı 
yolunda siyasi bir alet yapan iki 
memleket arasındaki dostluk mtina
sebeblerini tebarüz ettirmektedir. 

"'\ 
1 1 

r-
T D VAT R O ı Hergün I A 

.. ___________ , Bir Hikaye I rriut Dağının Delisi 
liır Kadının \.., ___ .!--__ _ 

1 , ________ .) 
Hayalı 
"Macbeth., den sonra Şehir Tiyat

rosu "Bir kadının hayatı,, nı oyııu

yor. Programa baktım: Saint - Geor
ges de Bouhelier yazmış, Bedr.-ı:tin 

Tuncel tercüme etmiş. 
Eseri, büyük bir sabır ve metanet 

ile sonuna kadar seyrett;ikten sonra 
mütercimin isminin verdiği bir tedai 
ile Hasan Bedrettin ve onun tercüme 
ettiği eserleri düşündüm. Bu eseri o 
tercüme etmiş olsaydı, ismine "Bir 
kadının hayatı veya hayatı lıı1.k1kiye
den sahneler,, der, bunu bir piyes di
ye oynatmaz. "Güzel Prenses., , "In
tikam., romanları gibi tefrika, halin
de neşrederdi. 

Yarabbi, o ne sıkıntı, o ne sinirleri 
bozan hava! Şayet, bu eser, ziyanın 
göz ve sinirler üzerindeki tesirlerini 
tetkik için bir araya toplanmış "pa
tient., larde bu tesirleri arttırmak · 
için yazılmış ise, elhak muvaffak ol
muştur. 

• 
Macbeth'te. Şehir Tiyatrosu sah

nesinde tek dekor vardı. Bir kadının 
hayatında 12 tablo ve muhtelif de
korlar var. Bu dekorlar, bir tek keli
me ile nefistir. Eserin -buna eser 
demek caizse- sahneye konu.,u bü
tün manasile güzeldir. Böyle t.l~r sı:ı.h
neye konuş, böyle bir dekor en bü
yük, en zengin dünya sa~elerindc, 
bundan daha iyi olamaz. Faht dün
yanın hiç bir sahnesinde, sahnede bu 
kadar mızmız, bu kadar heyc:cansız, 
bu kadar bıktıran, usandıran piyes 
seyredilemez. 

• 
Aradan iki gün geçtiği halde bu 

piyesin verdiği sersemlik ile bir tür
lü ne yazacağımı hala toparlıyamıyo
rum. Hayatımda bir kaç defa baygın
lık geçirdim, bir kaç defa nakavt ol
dum. Fakat derhal kendimi toparlrya 
bildim. 
Düşünmeye çalışıyorum. Gözümün 

önüne şöyle bir sahne geliyor. 

Yazan: Paolo Zappa 

Meliladan otomobilimle yola çık . 
mıştım. Fez'e gidiyordum. Selouane 
civarına yaklaştığım sıralarda zayıf. 

kuru adam bana: "Dur,, diye bağır
dı . 

Bu sözü adeta bir emir gibi söyli
yen bu adam yolun kenarında bulu
nuyordu . 
An.'bamı hemen durdurdum. Adam 

bana doğru geldi ve benimle konuşa
cağına ,kolunu kapmrn üstüne daya
dı ve bana bakmağa başladı. 

Üstünde bir sürü cepleri olan bir 
ceket ve başında gı:miş kenarlı fötr 
bir şapkası vardı. Elinde kalın bir 
baston tutuyordu. Ve bu haliyle yaya 
devrialem yapan bir serseriye benzi
yordu . 
Konuşmadan yüzüme dikdik bakan 

bu adamın sükutüne ancak birkaç 
dakika tahammül edebildim. 

Ve nihayet sabrım tükenerek 
- Artık konuşsam:z, dedim, ben

den nE' istiyorsunuz?. 
- Size Alhucemaya mı gidiyorsa· 

nuz, diye sormak istiyordum . 
- Hayır, diye cevap verdim. Fe

ze gidiyorum. 
- Ucda tarikiyle mi, yoksa Afso 

tarikiyle mi?. 
- Ucda yoliyle ... 
- Yazık, dedi. . 
Yabancı adam içini çekti. Bu defa 

da ben onun yüzüne dikkatli, dik -
katli baktım. Yüllft pek zayıftı. Saka
lı darmadağınık ve yanak.lan çökük
tü. 

Onda verem hastalığı çeken bir 
zavallının hali vardı. Elleri beyaz, ve 
ağır iş görmemiş ellerdi. Ve gözleri 
harikulade canlı idi ve tıpkı üstüne 
güneş vurmuş bir gölün sathı gibi pr
rıl pırıl yanryordu . 

Otomobilimi tam hareket ettirmek 
üzereydim. Garip tavırlr adam: 

- Bir iş seyahati mi, yoksa bir 
gezinti mi yapıyorsunuz? diye sordu 

- Her ikisi de, diye cevap verdim. 
Dudakları kalm olduğu halde çir -

kin ve san dişlerini örtemiyordu: 
- Neden Afso yolunu iintihap et

mediniz? O yol çok daha güzeldir.· 
Bunu söylerken de otomobilin ka-

- Zaten iki gündür, her şeyi. pi
yeste olduğu gibi, sahne sahn~ g '.Jrü
yorum- bir sihirbaz, mezarlıktan 
tq l.ıldtsh mııtıtal;f ,.,,.,,..._ .. _ .... ı___ "
'bir tek ceset vücude getirmiş, ona el- risinde kalmıştım: 
bise, oda, yatak, ev hazırlamış, hat
ta yemekler bile. Fakat bir türlü bu 
cesedi eliriltemiyor, ona hayat rıefhe
demiyor, çırpınıyor, sonra bir Bar
num sirki gibi, bütün bunları teşhir 

edıyor. 

lşte bu Şehir Tiyatrosudur. 
Piyesi seyrediyoruz. "Hava.. ya

ratmak için loş, çok loş bir ziya ter
tibatı var. Bu, insana o kadar mUt
hiş bir tesir yapıyor ki, donduruyor, 
alkış veya ıslık imkanlarını ortadan 
derhal kaldırıyor. O kadar b.:ıt~r ki, 
perde aralarında nefes almak ve bir 
sigara içmek için dışarıya çıkmca bi
le, yanınızdaki ile yüksek sesle görii
şemiyoruz, ziya tertibatmm tesiri al
tındasınız. 

Eğer Ertuğrul Muhsin, bu tertiba
tı, piyesin ruhsuzluğunu tamamla -
mak için yapmış ise, mükemmel! 

• 
''Bir kadının hayatı,. bir Amev·ikan 

rejisörü tarafından alınıp, baştan a
şağıya kadar değiştirilir ve bir film 
olarak gösterilirse çok muvaffakıyet 
kazanır. Veyahut, bugünkü hali ile, 
fakat bir pandomima şeklinde oyna
nır, ve müşteriler, piyes bittikten 
sonra dışarı çıkarılmak mecburivetin 
de bırakılmazsa muvaffak ol~bilir. 
Çünkü koltuklar o)dukça rahat, ve 
tablo aralarındaki dönen sahnenin 
gürültüsü bertaraf, gürültü yok. 

* 
Saint Georges de Bouhelier bu pi

yesi ile "Felı:ıefe,, yapmak istemiş. 
Halk tefrikalarının mevzularm1 teş
kil eden kolay tesirli melodramatik 
parçaları bir araya getirmiş.... Ve 
rrıevı:uu dağıtmış, son tabloya basit 
ve alelade seyirci üzerinde hemen da· 
ima tesirini yapan "verem hastalı 

" ğını koymayı unutmamış, Zavallı Ca-
hide, zaten bu sahnede. ölürken biraz 
hayat bulabildi. Ve Galip, büyük ba
ba rolünde, bu facianın ve yatağın ü
zerine kapandL 

Talat otomobil sabahı zengin ve 
teshir edici adam rolünde pek berbat 
idi. Sanki son dakikada, otomobil 
sahibi, teshir edici adamın işi çıkmış 
ta yerine bir başkasını göndermis 
gibi bir şey. · 

"Makbct,, ten sonra "Bir kadmm 
hayatı,, , bence seyircinin öliimüdür. 

Fikret ADIL 

- Eğer muhakkak surette Ucda -
dan gitmek istiyorsanız, ben inerim. 
dedi. Fakat size tavsiye ederim. Afso 
yolundan gidecek olursanız kalmm. 
O yol fevkalade bir yoldur. Üzeriniz
de çok büyük tesir bırakacaktır. 

Otomobilime giren gayet ciddi bir 
sesle konuşuyordu. Bir manyak m'ı 
idi? Bir deli mi idi? Yoksa serseri bir 
filozof mu? Lüzumsuz bir sahneye 
mahal bırakmamak ve bu hasta görü
nüşlü adamın da yoluna yaya devam 
etmesine mani olmak için : 

- Haydi dedim, Afso yolundan 
gidelim, inmeyiniz siz ... 

- Çok fila, dedi, birkaç dakika son
ra Arriut dağındayız. 

Arriut dağmm hikayesini ben de 
herkes gibi biliyordum. 

İspanyolların 20 temmuz 1921 se
nesinde Aloual felaketi, müstemleke 
tarihlerinin kaydettiği en büyük boz
gun olmuştu. General Novaro etra · 
fma toplanmış olan bazı gruplar. 
Abdülkerimin muzafferiyetinden sar. 
hoş askerlerine işte burada mukave· 
met etmişlerdi. 

Ve muharebeden sonra burada bir 
kemiklik abidesi yapılmış ve içine bu
rada bulunan kemikler konulmuştu. 
Yolcu: 

- Kemikliği gezdiniz mi? cilve 

sordu. 
- Evet ... 
_ İe<inde kaç kafa tası olduğunu 

biliyor musunuz? . 
.....-- Galiba, on bin kadar var .• 

- Hayır. Ben size kaç tane oldu -
ğunu söyliyebilirim. 14,243 tane meç
hul askerin 365 tane hüviyetleri tes 
oot edilen neferlerin, 3 generalin, g 
albayın, 12 kumandanın, 40 zabit 
vekilinin ve bir de benim karımın ka
fa tası vardır . 

Yerimden sıçradım: 
- Karınızın mı dedim. 

- Evet, dedi, karımın kafatası .. 
Karım orada ölmüştür • 

Bunu söylerken yabancı adam ha. 
fif, hafif tebessüm etti ve: 

- Bana yolda rastgeldiğiniz za · 
man ben oraya gidiyordum, dedi. Q. 
ou ziyarete .... 

Ve sonra daha esrarlı bir sesle: 
- Onunla konuşmağa, gidiyordum 

diye devam etti. Çünkü ben ruhlara 
inanırım. 

Çeviren: H. H. 

İstediği yere gelmiş olacaktım. 
Yol arkadaşım bana durmamı işaret 
etti. Durdum ve o bana bir söz söy
lemeden otomobilden aşağıya ındi. 
Ve bir kayanın arkasında kayboldu. 
Ben otomobilimi yürüttüm. Birkaç 
saat sonra beni hududa götüren ts -
panyoJ zabiti bu yolu almıs olmaklı
ğıma hayret etti. Ve ben , kendisine 
yolda başıma geleni ve bunun için bu 
taraftan geldiğ"imi anlattım: 

-. ~u adam geniş kenarlı bir şap
ka gıyıyordu, değil mi, dedi. 

- Evet, dedim, onu tanıyor musu
nuz?. 

- Onu hepimiz tanırız, dedi, ve o
na Arriut dağının delisi deriz. Fakat 
o bir deli değil, daha ziyade betbaht 
bir adamdır. Lejiyonun eski bir za. 
biti Aloual hezimetinden bir sene ev
vel çok sevdiği ve çok güzel bir ka
dınla evlenmişti. Fakat birkaç ay 
sonra biribirlerinden ayrıldılar. Av
rupada, kadınlan ihanete teşyik e
den, kocasından başka erkeklerin 
mevcudiyeti ve onların servetidir. 
Fakat Afrikada 'bundan başka bir 
de can sıkıntısı, güneş ve iklim var
dır. 

- Demek, bu kadın kocasını al • 
datmış öyle mi? . 

- Öyle söylüyorlar. Onlar biribir

lerinden ayrıldıktan pek az bir zaman 

sonra da Aloual muharebesi oldu. 

Genç zabit Arruit dağrnm müdafile. 

rinden biri olmuştur. Muharebenin 

biraz sakinleştiği bir gün eski karısı 

yerli bir kadın kılığına gu.erek, koca

sının yanma kadar gelmeğe muvaffak 
olmuş. Kim bilir, zavallının ruhun. 

dan ne gibi duygular geçmiş, belki de 
kocasının ölüm tehlikesine maruz kal
dığını bildiği için ondan af talep et
meğe gelmiştir .• Ve belki de ona "sa
na ihanet etmemiştim.,, diyecekti. 

- Biribirlerini görebilmişler mi?. 
- Evet, hatta kocasmm U. yanı. 

na kadar gitmiş. Fakat tam ağzmı 

açıp bir söz söyliyeceği zaman kör 

bir kurşun onun tam göğsüne i~:ıı l ın+-

lü olarak düşmüş. O günkü hücumda 

esir düşen zavallı adam, serbest kal· 

dıktan sonra da bir daha hiç bura • 

lardan ayrılamamış, bu dağın tepe8in· 

den her gece fosforlu bir alev görü

nür, o da bunu karısının ruhu zan .. 

neder. Bütün gece onu çağırır. onun

la konuşur, ondan af diler ve bağıra, 
çağıra ağlar. Acısını hiç unutamımış. 

İspanyol zabiti sustu. Ve ben yolu· 

ma devam ederken biraz daha net'e

siz ve sinirliydim. 

Somada iki 
Cürmümeşhut 
Soma, (Hususi muhabirim.izden) 

Somanın Karamanlı mahallesinden 
Osman Çavuş karısı Mutia, kuzula
rına ot toplamak üzere Bakırçayı 
kenarına inmiş ve bu esnada Milis 
Mehmede ait bahçeye girmiştir. O • 
radaki olgun narlarda gözü kalmış, 
ağaca tırmanmış, 11 adet nar kopar
mıştır. Tam bu sırada kendisini cür
mü meşhut halinde bekçiler yakala
mıştır. Cürmü Meşhut Kanununa 
tevfikan vak'aya el koyan zabıta, 
davacıyı, suçluyu ve şahitleri müd
deiumumiliğe teslim etmiş ve hadi
se derhal mahkemeye sevkolunmuş
tur. 
Somanın Demirciler arastasında 

kahveci Kayserili Mahmut, kahveha .. 

nesinde kumar oynatırken cUrmü 
meşhut yapılmış, kumarbazlar masa 

başında yakalanmış ve derhal mah

kemeye sevkolunmuşlardır. Ayni 
günde görülen muhakemede kumar 

oynıye.nlar birer lira, kahveci 50 li

ra cezayı nakti ile bir gün hapse ve 

bir hafta ticaretten men' e mahküın 
edilmişlerdir. 

Sinopta Pamuk Ziraati 
Genişletilecek 

Sinop, 24 (A.A.) - Sinopta iki yı:J
danberi denemesi Yapılan pamuk m • 
raati neticesinde bu rruntakanın iklim 
şartlarının çok elverişli olduğu an • 
taşılmış ve bu ziraatin genişletilmesi 
ve ekim mevsiminde köylüye tohum 
dağıtılması için ziraat müdürlüğün • 
ce hazırlıklara başlanmıştır . 
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"A~~doludaki Türk 
abideleri 

Bir Benzeyiş 
Yüzünden 

Bir Kadın Az Kalsın 
Katil Oluyordu 

Eski konaklar bize 
neler anlatıyor ? 

Bir Fransız 
alim İnin 

araştırmaları 

B irkaç sene evvel Pa -
riste ölen sakit İran 

şahı Kaçar Ahmedin Paris -
te bulunan yeğeni Prens Fa
ridüssaltana'nın başına çok 
garip ve hayli gülünç bir iş 
gelmiştir. Bir vodvil mevzuu 
olabilecek kadar tuhaf olan 
bu r~acera hakkında Paris 
gazetelerinde şunları oku -
duk: 

Bebekte v·alde Pş. Yalısı 
Büyük bir abide... Biı. 

... b"d ki asırlardan ben 
a ı e ' T" k 
~ürk toprağı üzerinde ur 
dehasile kurulmuş nice es~e
tik ve mimari bediar:ın bıze 

• 1• hayatını planını ve Albert Gabriel 
resmın , , . ----·--------=-=--dünkü bugünkü sımalarını 

gösteriyor. . ICAVA ADASI 
Albert Gabriel'ın (~~~ - • 

doludaki Türk abi~elerı) un- CiVARIN DAKı 
vanını taşıyan eserınden bah KAZAS 1 
setmek. isti~oruz. Vakti~~ O ENiZ 
üniversıtemızde A~~e~~oJ Sil OLDU? 
müderrisliği eden Mosyo ~· NA • 
Gabriyel Türkiyenin bı~ Holanda bandıralı Yan - d~r -

1 k 'mizdek1 
• • Cav adası cıva-dostu ve mem e etı · Wijk isimli gcmının 1 

mimari bedialar hakkınd~ rında birdenbire bata;~k old~~\:~.;: 
belki otuz senedenberi ~.oru tayfaların badı_ı~lar:1Zrak vermiştik. 

·ı dunya ı af hava ısı . 
maz araştırmaları e .. te gr rdamdan bildirildiğine gbr~. ~a 
ilim aleminde temey~uz et- ~m;te kurtulabilmiş olan gemının 
mı. c:: mühim bir alimdır. cıa an Akkerman hadise nakkıntla 

':il kaptanı . 
h" d' d" ki .. ıemektedır: 

Teşekküre şayan ~i: ~--~~~ 1~n ~ şunları s~y n sebebini el'an bilmi -
mir kiye Cümhuriyetının . u ur_ ~ . - Facıanı 
kanlığı bu kıymettar eserın degerını yorum: bu facianın sebebi meç-
daha iptidadan takdir ileh?nun ~unl- Hakıkaten b"t" 

. . kendi ıma vesı a - h ld"' Şimdiye kadar alınan u un 
ta n lntıcarını • u ur. ··zel \'e sa - ı 

zama :>1 y kında üçüncü cildi malumat havanın çok gu . G . 1 
tına almıştır. a d ludakı· Tu" rk _ .. termektedır. emı-l (.Ana o kin oldugunu gos .. ı 
neş_redile.cek _o a~mdiye kadar fevka- nin içindeki yükler fena mı yuklcn~ 
Abıdelerı) nın - f'l planlar ve mı'ctı" "· Gemi bir kayaya mı çarptı. • • 1 fotogra ı er. :>I 

lade resım er. 1 ilk iki cildi Burası meçhuldür. . . 
krokiler ile dolu bu unan . uaıfım olan vegane şey, 30 kışı-. .. n sevgili yurdumuzun ne .ı.n " 
bıze bugu - . b"d ler hazinesi nin öldügu .... 6 kişinin deniz tayyare· 

"k k de"'erde bır a ı e . .. l 11 
yu s: D mile ..,.östermi;?tır. Mu- leri ve ... 6 kişinin de kaza .:na ıa ıne 
~~;.~~~a!~:~ mt~kaddimesinde de yetişen Malezyalı balıkçılar tarafın· 

. .. 1 d"ği veçhile bu kıymettar dan kurtarıldığıdır. 

Prens Feridüssaltana, evvelki sa
bah, Parisin Klcber sokağmdaki pa
laslarından birisinde sakin sakin uyu
yordu. 

Telefon çaldı ve kapıcı, prense, bir 
kadının kendisini görmek istediğini 

sl.lyledi ve biraz sonra da içeriye sa
rışın. ufak tef ek bir kadın saldırdı ve 
haykırmaya başladı: 

- Alçak herif. Hain, yalancı. Ni
hayet elimdesin. 

Prens şaşırarak geriledi ve bir 

bıra~ s~~i~ ~dcbilmek için hemen Paris • Soir gazetesi, kazadan kur 
eserı b"f"n Anadolunun en unutul- tujmuş ve balıkçılar tarafındn~ _ka-
heme: .. ş~ :ucnklnrında uzun müddet yrğa alınarak Surabaya'.ya getırıl - • 
muş 0 alııımalan esnasında da miş Avrupalı bir yolcu ıle ~elefon.la 1 ısır sahıehôrltgu kurbun -gıtmck-
çaJışmış ve ç ı . . . .... s, b ., • ..,ı. ,. ..,hı goruşmuştur. Yolcu tacıayı ş0yle ten güç kurtulan eıki lran 
- "'- '1-'· ~e·--y~z~la~ ... h~kkındald ihtı - anlatıyor: Prenıi Ferit 
eser er T 1 k 

sları malum olan en tanınmış ı ım KAZA ÇOK ANI OLDU pencerenin yanına geldi. o arcl ı • 
sa f k t• den mütalca - .b. .. .. .. .. eşte vurmuııtu Bu sefer adamlarının re a a ın • - Her şey yolunda gider gı ı go- yuzune gun . 
smdan istifade etmiştir. İnsan Albeırt .. ·· ken gemi birdenbire durdu ve kadın: 

tt basılm ş runur • · k A d d' n deg-ilsin' Gabricl'in enfes bir sure. e ı ·~hının ka aklandı. Denize ancak l:>ır te - ... e ı, sc .. . . . • 
1 bu vakarlı ve zcngın .n sa~dal indirmiye vakit bulunabi!m~ş- Ve yaklaşarak onun gozlcrını nıu 

:.:~ sayfplarınr çe\·irirken lstan • ti. Gece elbiselerimle kendimi denı - ayeneye başladı. . ' 
b ılım başlıyarak Kütahya, Afyon - . ortasında haykıran ve dişleri ke- - Hayır .. Hnyır .. Sensın .. 
kuarah'ısar, Akşehir, Konya, K:ıra - zın . b' , .... 'n"an ara:ımda bul Fakat kadın yine tereddüt edıyor-h netlcnmış ır suru ı -~ 

Niğde. Aksaray, Sultan an, dum. Facia o kadar ani olmuştu _ki_ 
man, h. Kavı;;eri Ankarada ve on- •tl 
Nevşe ır, r ' ·ı birçok kimseler, tahlisiye sinu ermı 
dan sonra da Sıvas, Tokat, Nı~sar, bile takamamışlardı. Esasen yolcu-
. Adana Silifke ve saırede d .d. Sabahın Amasya, • • . !arın çoğu yatakların a ı ı. . 
gerçekten bedii ve mimarı b_ır 8:1"keolo saat ikisiydi \'C yarı çıplak _v,azıyette 
ji seyahati yapıyor. Neşredılm.ış olan denize dökülmüşlerdi. Gemı .captanı, 
vesikalarla resimlerin ve planl~rl~ gemi alabura olana kadar kumanda 

· ı cıddı mevkiinde kaldı. Artık vaziyet bü -
krokilerin en çoğu orijın.a . v~ f" t.. dehşetini gösteriyordu. Karanlık 
bir ihtimamla vücude getirilnuş ne ı- uncede vüzlerce köpekbalığı arasın-
eelerdir. 'ld' u · · cı ın m -Albert Gabriel ikıncı . . . c·· hurıyetı-
kaddimesinde Türkıye ~m .. 

_ . lerımızı ara-
nin eski ve degerlı eser 

h susunda ne 
ma ve muhafaza etme u . b 

. .. terdig· inı ve u büyük hassasıyet gos 
. . . .. "k kolavlıklar-

sayede kendısının buyu 
"k unı Ma-la yardımlar görerek tetkı a . 

t Djvarbekır, 
latya, Urfa, Harpu • " 
Mardin ve Bitlis vilayetlerine de teş-
mil ettiğini büyük bir şükranla an • 
}atıyor. Hatta memleketimi::in bu 

mıntakalan hakkında hazırıa~ış ~!
duğu etütlerin yakınd_~ n.eşrerlıle:e~ı-

.. ı :u·yor ki bunu ı.mı ve b<!dı b.r 
nı soy 
müjde telakki ediyoruz. . 

f .. Gabriel esen hakkında Pro esor . ~. _ 
T" k mahafi!inin gösterdıgı ragbet 

ur . tt n de hususi bir muhabbet 
ve dıkka e . 

h sıısiyetle bahsetmektedır. 

ge , " . t .... ~~ 
da yolcular tutunacak bır _ a.'.~. par-
çası arıyorlardı. Gemi gomulurkcn 
Kaptan Akkerman da den~z? dalmış
tı. Fakat biraz son_ra ~e-~ızın d~l~a

.. t""ne çıkabildı Butun km'\ etıle 
ları us u · _ 

.. k bazı yolcuları, saglamca yuzere , " t" .. 
bir tahta parçasının yanına go uru-

ve oraya tutuşturuyordu. . . 
yo~traf ımızı, denizin ~stüne .?ı.s ~~r 

k Çan makine yaglan burumuş ko usa 
t" Bu esnada, gemi batmadan ev -
u. b"ldig·i bir "can kurtaran 

vel vere ı . ti . almış olan deniz 
k mu?" ışare nı 

yo · . eldiler. Denize konarak, 
tayyarclerı :alları ile tahlisıye işine 
kauçuk san B. sonra kayıklarla 
b ladılar. ıraz 
aş idi Etrafımızı ~armış o-

balıkçı!ar gc . , ürkütme!< için 
lan köpekbalıkla~nı k bizleri 

. ·ı denıze vurara 
küreklerı ı e Bu korkuııç 
toplamaya başl~dı~ar. n k i-
mahluklnr, üzerımıze saldırm nı da -
çin dalgaların yağ tabakalarıb a' 
ğıtmasmı bekliyorlardı. Sura ay • 

ıd . - · · n dı"lı·m tutulmuş-ya gc ıgımız zama 

du: •. 
1 

. 
_Bununla bcrnber sen degı sın ... 

Sen. sen değilsin! 
Kadın, tekrar dikkatle baktı. Bu 

sefer kat'i kararını vermişti: 
- Evet, dedi, sen, sensin. Artık 

tanıdım. k 
Ve cebinden bir tabanca çıkarara 

prense çevirdi. Fakat kapıcı derhal 
üzerine atlıya.rak kadının elinden ta
bancayı aldı, ve dışarı çıkardı. Prens 
de, koltuğuna yıkılarak: . 

- Of, diye mırıldandı, o ... Yıne o ... 

Hcidiıenin içyüzü 
Prens. hadiseyi §oyle anlat :;or. 

1927 de, Tahranda iken. bir gün, l<ı>n· 
disine gönderilen ve Kanadnda c;ık~n 
bir gazete parçasında, kendisinin Hıl
da Palmer isimli bir kadınla Tor~nto 
şehrinde evlendiğine dair bir havadis 
okumuştu. Üstelik, gazetede resimle
ri de vardı, bu sahte prens ona fev
kaliıde benziyordu. 

Prens, gazeteye bir tekzip göııder
di. Bir müddet sonra da bir Ingiliz 
kadını ile C\'lendi ve bundan iıc ay 
evvel, ondan ayrılarak, artık bu ka
dının kendi ismini taJJıyamıyacağma 
dair gazetelere ilan verdi. 

"Daily Sketch,, gazetesinin muhar
rirlerinden biri bu ilanı okuyıınra. a
sıl prensin vaktile yaptığı tekzibi 
hatırladı, o tarihli.. gazeteyi buldu ve 
prens olduğunu yazdı. 

B
ebek, mali'ım a, koydur. Bu 
koyun Arnavutköyü tara

fına (Büyük Bebek), Rumeli hisa
rı cihetine de (Küçük Bebek) der-
ler ... 

Eski adlan ba~ka imiş. llk!ninki 
(Cici Bebek). ikincisinin de (Ka

ka Bebek) miş ... 
Cici denilmesi, oldukça poyraza 

ve gün doğrusuna karşılıgından 
ve nefes alınabilmesinden. Kakaya 
sebep tc oranın, dağlar ve yamaç
lar arasına sıkışmasından; en riiz
garlı havalarda bile sıcaktan ~ilaltı 
çıkrılmasından; azıcık ta yagmur 
tutturdu mu, ortalığın s~le kapıl
masmdan, 

Koyun tam ortasındaki bahçe· 
nin yerinde, vaktilc bir kasır var
mış. Uçüncü Ahınedin damadı ve 
sa4razamı meşhur Nevşehirli lb
ra.him Paşa, bunu tamir ettirmiş; 
süslemiş, püslemiş; (Hümayun a
bat) ismini koymuş. 

Bebek camisinin asıl adı rla ay
nidir: Hümayun Abat camisi. 

U 
zun seneler, Valde Paşa is
miyle anılan, Mısır Hidivi 

Abbas Hilminin annesi Eminanı

mın yalısı, Bebek bahçesile omuz 
omuzaydı. 

Şimdiki arduaz damlı, az çok mo-
dern sitilli, boz renkli yalı, soııra-

1 
dan yapılma, 25 - 30 senelik bir 
binadır. Evvelki atik tarz, basık 

1
, çatılı, sık pencereli bina, bir vakit

ler sadrazam Ali Paşanınmış. 
1 1867 deki Girit ayaklanmasını 

1

1 yatıştırmıya giderken, paşanuı bü 
tün hazırlıkları bu yalıda yaptığl, 
icabında harp ve darpta lazım ge

' lcceği için. askerlikten anlar kim-
seleri buraya cclbettiği, talia, 
diimda.r, kPlJP mey..nıeoe . ?Ueyaere, 
kat ön, kes yol gibi o devrin <Uıker
lik tabirlerıni, hattd süngü ve kı
lıç talimlerini de burada öğrendiği 
şayidir. 

B u yah, sonra Hidiv Tevfik 
Paşaya ve ondan da kan

~ına intikal etmiş. Tevfik Paşa, 

1892 de öli.iyor. Hanımı, aşağı yu
karı, taze dul kalıyor. Zamanın 

hüsnü fı.niyle ıneşhurelerinden ve 
koza kelebeği gibi kaşlı, gözlü. 

Yalnız statü _gibi güzellerdrn de 
değil; ayni zamanda kadın kadın
cık, eteği belinde, namazında niya
zında, hatta mütcassıp ''e horoz
dan kaçanlardan. Öbür Mısırlı 
prensesler gibi zevk ehlili&'i, derya
dilllği, alafrangalığı yok. 
Yalnız bir kusuru varsa o da ku

laklarının ağırca işitmesi... Bilhassa 
bu sebeple yanından ayırmadığı bir 
başkalfası varmış ki onu. dürter, ku
lağına fıslar, idare edermiş ... 

Onlar gibi, yaz sıcakları başla
yınca Kahiredcn basıp Ostende. 
Trouville sahilleri, Karlsbad, Vıchy 
kaplıcalarını, kışın da Nice'i, Mon-

yalının t!Ski 
te - Carloyu filün boylaması yok. 

Kör değneğini bellemiş gibi Hı
dırcllez girer girmez haydi Ista.n
bul, Bebekteki yalı; Kasım da ya
naşır yanaşmaz yallah Mısır .. 

Sonra, suya sabuna dokunur ta
kımdan olmadığı, Osman oğulları
nın ve kızlarının hepsine duacı, bil
hassa Abdillhamitlc arası hoş ol
duğu için Bebekteki yalısında ra
hatı emniyette. 

lstanbula ayak atarken Yıldız
dan gönderilen mabeyinci beyler 
yaverlerle karşılanır. Giderken ayni 
uğurlanır ... Bayram muayedelcdn
de, tepesinde pırlantalı, yakutlu, 
zümriıtlü armni Osmani, göğsünde 
birinci rütbe Şefkat nişaniyle allı 
beyazlı hamail kurdelesi, Sultan
lar ve kadın efendilerle atbaşı be
raber saçağa varır. Hünkar tara
fından: 

- Estağfurullah!.. Estağfurul
lah! .. Kelimelerile ve omuzdan tu. 
tulup kaldırmak suretiyle ihya edı
lir. 

Ramaznnın 15 indeki Hırkai şe
r if ve miadındaki Sürre alaylarına 
icabet edC'rsc yine mabeyinciler ve 
yaverler vasıtnsılc gnyct ponpöhlil 
iltifatı seniyeyi kazanır .. 

Biraz namizaçhğı, Mısırlıların 

hekimi ve Lokmanı zaman, Zemba
ko Paşadan etrafa aksetse derhal 
yalısına sertabibi şehriyari Man
royeni Paşa, o bunadıktan sur.ra 
da Hnmicliye Etfal hastanesi baş. 
doktoru fbrahim Paşa, ikinci dok
toru Siileymnn Nuri Bey iyadetine 
koşturulur. 

O n dokuz Ağustos ciilus do
nanmalarında, Boğaziçin

de herkesi alt eden, şimdiki tabirle 
rekoru kıran, hiç şüphesiz ki Valde 
Paşa idi. 

Her seneki şenliği geçmişlerdt'n 
üstün. Vakitten on. on iki giln ev
vel Ağustosun haftasında emri ve
rir, kahynlannı hazırlıklara başla
tırnuş. 

Keresteleri biribirine çatacak. 
bağdadileri UsUcrine çnkacai< dül
gerlerin orada işi yok ... Aynalı do
lap, lavabo, komodin yapan tav-

ve. astumuzun bu nazik beyanatı
.Atım d~~ .. r ettikten sonra k~ndisine 
na teş~- u ek isteriz. Yurdumuzu 
şunu soylem ·ş ve tetkik etmiş olan 
bu kadar se~ı . t Türkün dost -
- 1 k ymetlı bır zn oy e ı samimi ,.e vefa -
lukların~a nekada~rıneye elbette bir
kar oldugunu da g şu sebeple yur 
çok vesile bulmuştıur.iz duyguiarla ve 
dumuz hakkında te~ d getirilmiş 
ciddi teteb'bülerle • vilc~ tin matbua-

tu. Karaya çıkı:'\ca. ayaklarımın al.: 
tında toprağı hissedince, yenide~_~·~ 
rümesini öğrenmem lazımgeldıgını 
anladım. Bu hem çok tatlı, hem de 
müthiş bir his idi. 

Pariste bulunan Prens Ferit, bu ha 
vadisi okuyunca Londraya gitti, asıl 
prensin kendi olduğunu bin müşkil· 

Sefaretidir.? Mısır ıatıa ve dostu olan Ağahanın şehade- Yalının bugünkü manza1'ası !Şimdi 
ti~iç~~tiffpretea~~~e hlr~~~==================~======= 

b. ·1·m \'e san'at eserı ç 
ır ı ı .. .. en gelm~ ger • 

tımızın dai~a gonuld ·ıe hareket ede 
c.;ek bir sevgı duygusu ı . •TA.'ll 

. .. h unesın. \ 
ceğinde hıç _şup_ e e k istiyenlerin 
bu mı'lli vazıfeyı yayma 

b' memnu -ön safında bulunmakla ır 
aiyet duyıı.r • 

Bu yolcu, gemi kaptanının kahra· 

manhgm· ı anlatıyor. Tayyare ve 
d"'rt balıkçı kayıkları kazadan ancak ~ 

saat sonra gelebilmiş, ve şafak so~
meden yolcuları görC'..memişk.rdıı; 
Kaptan Akkennan üç saat içinde sag 

1 b ., i<> ve 
kalanları bir araya top ıya 1'rr:' ·~ 

kendi belindeki tahlisiye simidını çı
- d tu -kararak, yavrusunu kucagın a 

tan bir kadına vcmıiştir 

drva açtı. ınüşabehetten dolayı sahtesi zanne-
Bu arada, Dail Sketch'in bu yazıyı derek öldürmeye teşebbüs etti. Şimdi, 

neşreden nüshası Kanadaya gitmiş, dansöz, el'an ve günde beş on kere 
sahte prens ile evlenrr:ş olan, Hilda ona telefon ediyor. Prens: 
Palmer'in eline geçmişti. Sahte prens, - Fakat, diyor, sizinle ~vlenen 

ben deg-ilim. dansözün paralarını yedikten sonra 
çoktan kaçmıştı. Kadın ısrar ediyor: 

tanıdım. 

P..rens Ferit, kendisinin kendisi ol
duğunu bir türlü ispat edemediği için , 
şimdi, odasından dı~rı çıkamıyor. O 
kadar sinirli ki, hazan kendi de ken
dinden şUphe ediyor ve diyor ki : 

Dansöz hemen vapura atlıyarak 
Parise ı:eldi, ve asıl prensi. fevka!fide 

- Amel'ikaya gitmediğime eıni-
- Hayır, diyor, eminim ki sensin. nim. Bu itibarla benim ben old ığum 

YilzünU df'lğiştil'din aınma. göz1erinl muhakkaktır 

manı:araBt 

şanlar c•) peyleniyor. Ardı kesll

miyen arabalar, bir konak yav:-usu 

yapılacak kadar tahtayı Bebeğe ta
şıyor. Tavşanlar kollan sıvıyor .•• 

Hababam testere, hababam rendeı 
hababam zımpara kağıdı ve haba-

bam cila... 1 
Yalının nhtımında boylu boyun

ca uza\Jlan tahtahavale, sundurma 

değil; enikonu oya ... Aralarında ka. 
pı yerleri; kapı yerlerinde liı.nl ka· 
düeden perdeler; perdelerde ara .. 
besk işlemeler, sırma saçaklar; 

Abdülhamidin ilk harfleri olan 

A ve H markaları. Havalenin üstü 
elvan kandiller ve karpuz fenerler 
le pıtrak; bir ışıklı mozayık. 

Koruda beş altı kulaç eninde 
(Padişahım çok yaşa) lavhası; Os

mani ve Mccidi ni§anlannın tim
salleri... Kıyıdan 40, 50 adım açık

ta dubalar. içleri ağızlarına kadar 
havai fi.şçği, çarkıfelek, dahme, 
püskürme çanak mehtabı ile dolu .. 

Yak bire yak, sabaha kadar biter 
tükenir gibi değil. 

Daha otcdc (Elmahruse) ve yav 
rusu (Safailbahir) yatları. {El
mahruse), Hidiv lsmail Paşadan 

bergüzar. Sultan Azizin (Sultani

ye) vapuru hümayununa taş çı
karan, davlumbazları Yenicaminin 

yan kubbelerile, içinde Çirağan sa
rayı ile yarışan, çifte sarı bacalı, 

gıcır gıcır siyaha boyalı, koskoca 
bir kallil vi. 

Güvertesindeki boru fesli, arşın 

suratlı , beyaz elbiseli muzikacılar, 

durmadan Hamidiye marşını gür
leliyorlar. Kaç kere tekrar? Bdki 
yüz kere .•• 

Yalının bahçesinde incesaz
lar, orkestralar ... Kara ta

rafında eflake ser çekmiş duvat lar 

\ 'C kapılar kapalı . Deniz tarafında

ki daracık rıhtımın önü sandallar

la ve Ustü insanlarla hıncahınç •. 
Fakat yanaşabilirsen yanaş. Çiğ. 

nenmeden, ezilmeden, böğür ka

burga biribirine geçmeden çimlc
nebiliı sen çimlen. 

O kadar çok şenlik fişeği yakı

lırdı ki civardaki yalıların, köşk-

1 rin damlarında, bahçelerinrlc bek 

lıyen bekliycne .. Maazallahı reala 
bir havai fişeği cltişUp yangın çıkt

vermcsin korkusu. Konu koınşu· 

dan üç buçuk atan atana ... Valde 

Pnşanm sahil sarayı emniyette; zi
ra çatının iistünde bir ad t c yangın 

tulumbası ve çakı gib"ı b 
eş on omuz 

daş alesta ... 

Bu donanma gecesinden evvel 
Bebekte oturan çok kimsel . ' 
1 • enn ev. 
erme, bahç'elerine para ile bek i 
... k ç ve 

gozcu oyduklarını çok işittım. 

O zamanlar, liidivi Mısır Mah
dum Pa..,a~ın adı sanı hiç duyuı. 
maz, kendı de görülmezdi ç 
]ud k. kA • urıuk-

a 1 aşanesi de daha 
larda yoktu. meydıın-

Sermct Muhtar ALVS -------
(x) Tavşan, kuYUmlu kadar 

ipince rancoz demek ma 
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Memleketten 

Mıntakasının Seyhan 
Büyük Derdi 

S DTM'A 
Adana: 28 EylQI 

Sivrisinek gözümün öntinde 
bir Azrail kesiliyor ve he· 

m.en ben de sivrisineğin Azraiti ke
ıiliyorum. Azrail Azraili öldürü
yor. 

Bunca. mücadelelere rağmen art
manın bu mmtakada salğın bir fe
laket halinde olduğunu duym~

tum. Ya. ben de sivrisineğin tUk
rüğü ile aşılamrsam ? Ya tiril ti
ril titrer, sonra, cayır cayır yanar
sam? 

Bunun için Adanada ilk işim sıt
ma ve sivrisinek vaziyetini araştır 
mak oldu. Hiç olmazsa bu suretle 
hastalığın sirayet şekillerini, buna. 
karşı müdafaa. ussullerini öğrenir
dim. 
Sıtmaya değil amma, gelir gel

mez evhama tutulmuştum. Nasıl 

tutulmıyayfm ki, üç ay evvel sıh
hiye mli.düriyetinin verdiği rapor
da. sıtma musabı 40 bin hastanın 
tedavi edildiği bildiriliyordu. 80 
bin nüfuslu bir şehirde 40 bin srt
malınm tedavi edilmesi ne demek 
tiri 

Rast geldiğime sıtmayı s,,. 
ruyorum. Herkesten sıtma 

hakkında malıimat istiyorum. 
- Nasıl siz de sıtmaya tutuldu

nuz mu? ... 
- Evet. Görmüyor musun. A

yak Ustünde duracak takatim yok. 
Dün akşam yine bir nöbet geldi 
vurdu beni yatağa! .. 

- Mücadele ediliyor mu? .. 
- Ediliyor ağa, fakat bu sene 

o kadar şiddetli bir mücadele ol
madı .... 

Her cümlenin sonuna eskiden 
alışılmış bir itiyat sevkile ve di
lin pelesengi ile . 'ağa,, hitabını ila
ve eden Adanalı, sıtma, diymce 
can evine basılmış gibi derhal ye
rinden sıçnyarak, . hemen söze a
tılıyordu. 

- Peki amma, biz artmanın Sey 
han ımntakasmda bu kadar salgın 
bir halde olduğunu bilmiyoruz. 

- Gazeteler yazmıyorlar ki ... 
- Niçin? .. 
- Yazarlarsa sonra bazı kimse-

ter kızarlar! 
Kızarlar mı? VeminelgaT"aip! 

Bu fikirde bulunan Ada.nalılar her 
halde yanlış düşünüyorlar. Bence 
bir hastalığı, olanca çıplaklığı ile 
meydana koymalı ki, arazı anlaşıl
eın ve ona göre tedbirler alınsın. 

Bir yara kapalı olursa doktor on
dan ne anlar? 
Doğrusunu isterseniz hep kaba

hat biz:de, biz gazetecilerde. Şimdi
ye kadar memleket dahiline yayı
lıp ta esaslı bir tetkika girişmemi
~i.z ! Hepimiz ayrı ayn Habeşistanın 
baritasmı ezbere çizeriz. Aksunıun 
ta.ribt abidelerini, Galla ahalisınin 

ne konuştuklarım, General Fra.nko 
nun hayatını, Ispanyayı, Alman
yayı, Amerikayı, Misisipi nehrinin 
uzunluğunu biliriz de mesela Sey
han mmtakasmm içtimai, sıhhi, 
iktisadi vaziyetini gözden geçirme
yi aklımızdan geçirmemişizdir. Bu 
nun içil} mes'ul makamlarla daha 
meşhur ti.biriyle "maka.matı n.ide" 
sile temas edecek yerde halkla te
mas etmek, onların arasına kart
-tıp onların derdini dinlemek, ve 
11öylenenleri sonradan muhtelif 
yerlerde kontrol ederek hakikati 
meydana çıkarmak en doğru bir 
hareket olur kanaatindeyim. An
cak bu suretledir ki vaziyet ta vaz
zuh eder. 

Yukardaki satırlar, .zannedersetn 
artma hakkmda "yazı yazma, kı
zarlar!,. diyenleri klfi miktarda 
tatmin etmiştir. Onun için şimdi 

!rtma. anketine huzuru kalple baş
lıyabiliriz. 

S eyhan mmta.kasmm srtma. 
vaziyetini öğrenmek için 

Sıtma müca
delesi bu yll çok 
gevşek gitti 

BahÇeleri ıalamak için Seyhan üzerinde nauralardan biri 

YAZAN: 
Mümtaz Faik 

uzun boylu araştırmaya hacet yok. 
Mevsimin sonbahar olmasına, siv· 
risineklerin ortalıktan çekilmiş bu 
lunmasma rağmen sıtma gözle gö
rülür elle tutulur bir haldedir. 

Meseli. yedi sekiz kişilik bir A· 
danalı meclisinde bulununuz; hun· 
lardan muhakkak altısı sıtmaya 

tutulmuştur, sıtmayı geçirmiştir 

veyahut nöbet nöbet sıtmadan 
muztariptir. 

Seyhanm üzerinde asırlardan 
kalma bir köprü var. Bu köprünün 
etrafındaki kahveler, pamuk tarla
larında çalışan ziraat işçisinin top
landığı yerlerdir. Burası adeta bir 
ırgat borsasıdır. Gidin burada bir 
saat oturun duyacağınız muhave
renin ~izd d9~nı...Jf~5L~ d&i-. 
dir: 

0 

- Ali bugün neden görünmedi 
ki? 

- Sıtması tuttu ağa, yatıyor .. 
- Yine beni bir üşüme aldı &.ğa; 

yine mel'un geliyor ... 

Su köşede oturan yüzü sapsarı, 
kansız, zayıf genç niçin böyle bil· 
zülüyor? 

- Sıtması tutmuş ... 
Şu küçük çocuk neden b1r tnrJü 

kendisini toparlıyamamış? 

Sıtma geçirmiş! 

Sıtma öldürmüyor fakat söndü
rüyor. lnsanı sersemletiyor, aptal
laştırıyor. Sıtma tutan adamda ne 
kuvvet ne takat ne enerji kalıyor. 

S rtmalI bir mUnevverle konu
şuyorum. diyor ki: 

- Bütün iddia, sıtmanın vefiyat 
vermediğidir. Vefiyat vermeyince 
de sıtma korkulacak şekilde değil
dir diyorlar. Halbuki şimdiye ka
dar adi srtmadan kimin öldüğünü 
duydunuz? öldüren sıtma değil ih
tilatatıdır. Çünkü bünye zayıflıyor, 
insan dermansız düşüyor ve her
hangi bir hastalığa mukavemet im 
kanı kalmadığı için, kolayca başka 
mikroplar alabiliyor. Sıtma tutan 
ha.stanm ahvali ruhiyesini bir gör
seniz: ürkersiniz. "Böyle ya.şıyar.a.
ğıma ölsem, daha iyi der!,, Müthiş 
bedbindir. Çünkü onun için al'tık 
yaşamanın. hiç bir kıymeti kalmn.
mıştır. Morali bozulmuştur. Dü
şüncesi bozulmuştur. Velhasrl aklı 
bile yerinde değildir. Bilmez misi
niz biru kuvvetli konuşanlara 
"srtm& görmemiş!,, derler. Hele e
ğer bir de insan Tropikaya. tutu
lursa ... 

_ Bu Tropika da nedir ki ağa? 

Artık görüyorsunuz ben de Ada
na lehçesini kapmıya bqlamışbm. 
Adanalı münevver "ağa,, hitahıma 
güldü 've sonra. bu gülüşünü du
daklarında zehirlendirerek a.nlat
mtya ba~ıladı: 

- Bu Tropika srtmanm en mllt
hif şeklidir. lemine burada ''kara 
sıtma., derler. Ateş kırk ve hatta 
bazan kırk bir dereceye kadar çıkar. 
öldürücüdür. Srtma.dan ölenlerin 

miktarı çok azdır dendiği zaman bu 
Tropika kastedilmektedir. Çünkü 
adi sıtma yani Tersiy'ana öldüt· 
mez. 

Gözlerim korku ile açılmıştı: 
- Tropika bu mıntakada fazla 

mıdır? 

- Hayır, bereket versin çok az
dır. Seyhanda sıtma mücadel~si 

başladığından beri Tropika biç gö
rtilmüyord u. Fakat bu sene tekrar 
başgösterdi. Çünkü mücadele bi
raz yavaş gitti. Onun için bu sene 
geçen yıllarla kıyas kabul etmiye
cek derecede tahribat yaptı. Hal
buki mücadele eski hızıyla devam 
etseydi, muhakkak surette Tropi
ka bu yıl da görünmezdi. 

Adanalı münevver biraz gülüm· 
sedi ve sonra esrarengiz bir şey 

söyler gibi, yüzünün bütün hatla
rını gererek dedi ki: 

- Size bir şey söyliyeceğim. Fa-
"•t kosk-.uo,.a.u.. QU.uh.U Trvt11h~&u.u 

mevsimi biraz geçmşitir. Bu mel'un 
hastalık en ziyade bu iklime alışık 
olmıyanları öldürür! 

Oturduğum yerden fırladım: 

- Yani beni? .. 

- Yok canım, dedim ya. Hasta-
lığın şimdi mevsimi geçti. Hem ci
binlikte yatarsanız kendinizi ko· 
rursanız, hiç bir tehlike yok! Size 
mahsus söyledim ki sıvrısıneğe 

karşr kendinizi iyi muhafaza ede
siniz. En iyi şey hakikati bilmek 
ve icap eden tedbirleri almak değil 
midir? 

Adanalı münevver bu sözleri 
söylediği z:aman cebimde 

iki kinin bulunmadığına cidden mü
teessü oldum ve sonra muhavere
ye devam ettik: 

- Peki bu sıtma salgmmda yal
nız mUcadelenin biraz gevşek git
mesinin mi tesiri oldu? 

- Hayır. Bu sene yağış fazla
dır. Su birikintileri çoktur. Müca
dele ki.fi gelmedi, daha. takviye e
·dilmesi lazımdı, kafi miktarda dok 
tor yok. lşte bütün bu sebepler bi
ribiri üzerine binince sıtma fazla
laştı. 

Eskiden şehirde su birikintileri
ne muntazaman mazot ve Paris 
yeşili dökülürdü. Halbuki bu sene 
nadir yerlere döküldü. .Mücadele 
lazım geldiği derecede tesirli olma
dı. 

Dediğim gibi eskiden havalar da 
kurak gidiyordu. Mücadeleye bu 
kuraklık çok yardım ediyordu. Hal 
buki ~imdi hava yağışlı olunca mü 
cadelenin bir elemanı ortadan kalk 
tr. Sıtma da fazlalaştı. Halbuki işi 
tabiatın yardımına bırakmak ve o
n& göre tedbir almak lazımdı.,, 

Bu Adanalı mtinevverin söyle
dikleri bütün Adanalı ınünevverle
rin söyledikleridir. Adanada kaç ki 
ş.iye tesadüf ettimse hepsi ayni söz 
leri tekrarladılar. Ayni şekilde 
dert yandılar. 

Onun için benim kanaatimce her 
yerde olduğu gibi burada da hasta
hğı örtmeye değil meydana çıkar
maya, çalışalım ki tedavisini bula
lım. 

Bir Haftalık 
Tarih 

[ Başı 1 incide ] 

yet gösterilmektedir. İngitterede 
Amele Fırkası, başvekile müracaatla 
vaziyetteki vahameti hatırlatını~ ve 
parlamentonun bir an evvel toplan
masını istemiştir. Liberal muhalifler 
de bu arzuya iştirak etmişlerdir. 

İngiltere parlamentosunun .ıg tık. 
teşrinde toplanacağından bab~edili -
yor. Fakat böyle fevkalade bir da
vet olmasa da parlamento zaten 3 
lkinciteşrinde adi surette içtimaa 
başhyacaktır. 

lngiltere hükumeti, parlamento -
nun toplanmasını beklemeden 
Fransa ile haşhaşa vermiş ve derde 
çare aramaya başlamıştır. Düşünü -
len başlrca tedbir, bütün tsparıyol li
manlarını abloka altına almak sure
tile Rusyayı tatmin etmektir. 

Belçikanın gidip 

Avrupanın umumi vaziyeti cid· 
den gergindir. Satranç tahta

sı üzerinde yakın zamanda yapılacak 
hamleler, Avrupa dünyasmm hangi 
istikamete doğru yol alacağını takar
rür ettirecektir. 

İki zıt cephenin teşekkülünde İs
panya tneselesinin ileri sürülmesi, 
a~ca~ bir vesiledir. Yoksa ~epbe zıd· 'I 
dıyetı tanıamile açığa. vıunılmuş bu
lunmaktadır. 

. Belçikanın attığı mühim adım A\•
rupadaki sarih siyasi istidathmn te
bellür etmesini süra'tiendirı11iştir. 
Askeri müdafaa bakımından, Fran
sanın kendi arazisinin devamı ad
dettiği Belçika, başka devletlerin ar
kasından şu veya bu istikamete sü
rüklenmeye razı görünmemektedir. 
Kararlarına, sırf kendi menfaatlerine 
ait ölçülerle varmak hususurıda 
tamamile serbest bulunmak ıstiyor. 

İngiltere ve Fransa bu kararın ma· 
nasını ve şümulünü anlamak ıçm 

Belçikalılarla inceden inceye görü~ -
müşlerdir. Görünüşe göre iş şuraya 
varıyor: Belçika, İsviçre tarzında 
bir bitaraflık aramıyor. Harp zama
nında bunun hükmü olmadığını tecrü
beden geçirmiştir. Milletler Cemiyeti 
sisteminden ayrılmak, Fransa ve 
tngiltereye karşı taabhütledngen 
kurtuımaK u ıstentıyor. Bühin dert, 
Belçikadaki Flaman katolik ekseriye
tinin, Rus · Fransız misakından doğa
bilecek külfet ve mes'uliy~tlerden 
kaçınmasıdır. 

Zaten İngilterede hakim olan gö· 
rüş te garpta Fransayı tutmak ve ko
rumak, fakat Rusya ile olan misak
tan doğabilecek neticeler karı~ısm·ia 
seyirci kalmaktır. 

/ngiltere yol ağz.rnda 

Şimdi neler olacak? 
Almanya ile İtalya arasında 

yarına ait ne gibi menfaat ve görüş 
ihtilafları bulunursa bulunsun, şura
sı muhakkak görünüyor ki Londra 
Konferansında konuşulması düşüı1ti • 
len garanti meseleleri hakkmda tanı 
bir cephe vahdeti kurmuşlardır. İtal
ya hariciye nazırının Berlini ziyareti 
sırasında şu kararlara varılmıştır: 

ı - Lokarno misakının yerine ge
çecek misak ancak muayyen devlet
lerle konuşulacak. 

2 - Milletler Cemiyetine karşı 
menfi bir yol tutulacak. . 

3 - Tuna havzasmda iki ta.rafın 
menfa.atine mugayir harici nüfuzla
rın önüne geçilecek. 

Ortada bütün dünya için ~ok mil
him bir ~esele var: Almanya. ile 
İtalyanın Londra konuşması için ileri 
sürdüğü esas şartlar kabul edilecek 
olursa İngiltere ve Fransanın Mil -
!etler Cemiyeti sisteminden ve m üş
terek emniyetten kat'i olarak vaz
geçmel~ri. ve e~ki tarzda bir Avrupa 
konserı sıstemıne dönülmesi lazım -
gelecektir, Bu bakımdan bütün dün
ya çok miihim bir yol ağzındadır. 
Bilhassa İngiltere, şu veya b11 tara
fı tercih etmek ve bütün akıbetlerini 
göze almak mecburiyetinde buluna· 
caktır. 

Franaanın çetin mevkii 

Fransa için vaziyet çok çetındir. 
Almanya ile İtalya şartları, 

Fra.nsanm Yalnız Rusya ile ittifakın -
dan tama.mile . vazgeçmesini intaç 
etnıez, ayni zamanda Küçük ttnat 
Devletlerile olan ya.kınlığını da feda 
etınesini ve bilhassa Çekoslovakyayı 
tanıs.mile Alman nüfuzuna terketme
sini icap ettirecektir. Böylece Fran • 
sa birinci sınıf devlet mevkiinden 
vazgeçmek, garpta emniyeti temin e
dilmiş bir nevi İspanya vaziyetini 
kabul etmek iibi bir teklif karşısın-

Sigortalıları zarardan 
kurtarmak için 

alınan tedbirler 
[ Başı 1 incide ] 

dürü Refi Bayar, dün sabah Ankn. 
radan şehrimize dönmüştür. 

Refi Bayar, dün akşam !stan -
bulda türkçe ve diğer d~erle çı -
kan bütün gazeteler mümessilleri-

Refi Bayar 

ni Güneş klübüne davet ederek gü
nün en mühim meselesi olan sigor
ta işleri etraf mda kendileri ile has
bıhalde bulunmustur. 

Refi Bayar, gazetecilere davete 
icabetlerinden dolayı te~kki:r 

etmiş ve gazeteLrin bu me -
selede gösterdiği ha.ssasiyetı alaka 
ve takdir ile takip ettiğini söyliye
rek vaziyeti ve hilkümetçe alınan 
tedbirleri şöylece anlatmıştır. 

ALINAN TEDBiRLER 
NELERDiR? 

"- Belki bugün herhangi bir sua
le cevap verece!{ vaz.lYetteyiz. ll'ö -
-.U...,- '1.U ~..,:.J .,.....,;....., "-A~, ""1.....a.rh U U.UUL• 

lar haricine ~lkarak bütün di~ya ü
zerinde rekabet yapmasından ve gay
ri mevcut rezerveleri mevcut şeklin
de göstermesinden ileri gelınişt.;.r. 

Bunun bir tek manası vardır. Idare-

t e s i r ve zararları mey • 
dandadrr. Orta Avrupa devletleri ve 
bilhassa Avusturya, sigorta primle
rine zam e t m e k y o 1 u n u 
tutmuşlardır. Bizde hadise tamamen 
berakistir. Tam bir devletçi zihniye
tile hükumet bir amme müessesesi 
olan sigorta şirketlerine . sigortalı 

) olanların zararını yine devlet kanall. 
·ı ıe kapatma esasını gütmüştür. Sekiz 

aydanberi çalışmaların semeresi ola-
1 rak bugün şu neticeye varmış oluyo· 

ruz. 
!ki şirketin tatili faaliyet tarihi 0-

1 ıan 1 nisan 936 ya kadar sigortalı • 
ı ıar tarafından şirketlere verilmesi 
litzımgelen primler milli reastiı"ans 
tarafından ödenecektir. Bu iş için şim 
dilik yarım milyon lira tahsis etmiş 
bulunuyoruz. Bu para yetmediği tak
dirde daha yarım milyon lira sarfe -
dilecektir. Kat'i hesap, rakkam söy
lemek imkansızdır. Sebebi memleke· 
timize yabancı olan bu iki sigorta şir 

1 
ketinin teknik hesaplarının memteket 
haricinde taazzUv ettirilmesinden ile-

' ri gelmiştir . 

ı TORK SIGORT ACILIC.INJN 
iMTiHANI 

Sigortalılar için yapılan bu feda. • 
karlığın ayni zamanda memleketin 
içtimat seviyesinde de bir rol oyniya
cağına inanmak istiyorum. Tabii bi
lirsiniz ki, içtimai seviye ve bir miJle
tin servet dereceSi o milletin sigor -
ta prodüksiyonile ölçülür. Sigortalı
ları müracaatlarında tamamen ser • 
best bırakmayı hükumetimiz prensip 
olarak bize emretmiştir. Bu, mem
lekette mevcut sigorta şirketlerine 

itimat edilebileceğini gösterdiği gibi 
herhangi bir fikri mahsusla hareket 
edilmediğini de ispat etmiş olma1üa.. 
dır. 

Sigorta olanlann adreslerine Milli 
Reasürans birer mektupla birer izah
name gönderecektir. Müracaat ede
ceklerin işleri gerek kendi huzurla
rile ve gerekse mektupla hiçoir for-

yapılacaktır. Memleketteki Türk si
gortacılığmm bir imtihanı ola.:ı bu 
vaziyette, şükran ile söylemek 13.zım
dır ki, hepsi kendisine düşen vazit6)'i 
yapmıştır.,, 

sizlik ve atiyi düşünmiyerek hesapsız SiGORTA ŞiRKETLERi HAK. 
hareket. KINDA YENi HUKVMLER 

Bunun menıleketimi:r.e olan tesirle
rini izah etmek isterim. 5000 den 
fazla sigortalı senelerdenberi verdtk
leri parayı alamıyacak vaziyete dti§
müştür. Bunun en çoğu da küçilk me
mur, esnaftır. Iktisat Vekilinin be -
yanatından da anlaşılacağı veçhile 
menıleketimizdeki sigorta şirketleri· 

nin teknik kabiliyetini artıracak ted
birler alınmıştır. Föniks dö Viyenin 
bütün dünya sigorta işleri üzerinde 

da bırakılmış oluyor. 
Almanya ve İtalyanın böylece ken· 

dilerine kalacak Tuna sahasındıı bir
takım nüfuz mıntakalan ayırdıkları 
ve fazla olarak İtalyanın Haheşistan
da Almanyaya bir parça. vermeyi ttık
lif ettiği söyleniyor. 

Fransanın böyle bir vaziyeti ka
bul etmesine ihtimal tasavvur edile
tnez. Fakat tutacağı yol hakkmda da 
henüı kat'i malıimat yoktur. Yalnız 
Fransa. son zamanlarda silahları bı-

Sorulan bir suale karşı Refi Bayar 
demiştir ki: 
"- Şimdiye kadar alınması ikti

za eden tedbirler şunlardır: 
Memleke"jmizde çalışan sigorta ~ 

ketlerini· teknik sigorta dairesine ir· 
ca etmek ve teknik hesabatmm mem
leket dahilinde taazzi ettirilmesi 
esasen mevcut olan kanuna ilave su
retile tezyit ve Resermatematikleıi
nin memlekette çalışmalarım temin. 
suretile ihtiyatlarının Türkiye dahi· 
linde tesis ve mükellef oldukları ih • 
tiyat akçelerinin Solivable bir şekle 
sokulmasıdır. Ayni zamanda sigorta 
dellal ve simsarı ve sairenin sigorta 
ctlıktan anlamasını temin etmektir. 
Çünkü sigorta yapan. adamların biı'· 
takım mükellefiyetler!. vardır. Türk 
sigortaeılığI beynelmilel mevıudur. 
Memleketteki ta.a.zzi eden ser
mayenin memleket dahilinde kalma • 
Si lazımdır. 

rakma. işi hakkında bir hazırlık yap- ŞiRK.ETLERiN TASFiYESi 
makla. meşguldür. Silahlanma bazı Sigorta ~irketlerinin tasfiye mua. 
memleketlerde delice şekiller aldığı melatmı durdurmak aktif ve pasif 
için Fransa böyle bir teşebbilstin za- muamel!tını üzerimize almak demek
manı olduğuna kaildir. Teşebbüs iyi tir ln, biz şirketleri değil, dalına si • 
netice verirse her derde Çare bulun- gorta!tları kurtarmak istiyoruz. 
muş olacaktır; vermezse ak ve kara Bll tasfiyenin sonunda sigortalıla
koyunlar biribirinden ayrılacak, kim- rıo. alacağı kısmı Milli Reasürans •· 
lerin silahlanma ve tecavUz taraftarı la~ktır. Şirketlerin açiklarma. naza. 
olduğunu bütün alem görecektir. ra.ıı, mevcut malları yüzde 2 dir. 1920 

Dahilde müşkülat den sonra. onların hesabına Milli Re-. 

Fransa bir taraftan da dahilde astiransın reservleri ııi bin lira.Ur. 
müşkül dakikalar geçirmek • Bu da ayrıca tasfiye masasına tedi

tedir. Halk blokuna dahil bulunan ı ye edilecektir. 
Radikal Sosyalistler bir aralık Komu: l3u karşılık yek\ın itibarile l'ür
nistlerden ayrılmayı, sağa doğru bir kiye Millide yüzde 20-25 Fönıks dô 
blok kurmayı düşünmüşlerdir. HükU- Viyende yüzde 25-30 dur. 
met, ,buna çok kat'i bir lisanla cevap Bir nisandan sonra vadesi gel.mi' 
vermiş, böyle bir hareket karşr.smda veya sinistre olmuş poliçe bedelleri 
derhal yeni intihabata gideceğini söy- derhal Milli Reasürans tarafınd:m 
!emiştir. Bunun üzerine Radikaller ödenecektir. Bu müddette vefat, ve
bazı şartlarla hUkumetle anlaşmayı ya yangın olursa Reasürans tama • 
daha basit bulmuşlardır. Fakat umu- men ve derhal ödiyecektir. 
miyetle bu kadar nazik bir zaman- Hasbıhalden sonra :iavetliler ha • 
da Fransada tesadüf edilen fikir ve zırlanan büfede çaylarmı içmişler ve 
hedef dağınıklığı çok fazla bir dere- herkesin alakadar olduğu bu mevzu 
cededir. etrafında verdiği izahattan dolayı Re 

Ahmet Emin YALMAN fi Bayara teşekkür etmişlerdir. 
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No. 8! Bugünkü program 

R. ı· · Tahminleri ıstımbuı M.ll"' Hu··ku"'met ıca ının . . 
J J k k Et fi Öğle neşriyatı - Saat, 12,3?: Plakla d T hak U ffiJŞ Türk musikisi; 12,50: Havadıs; 13,0~: A Z man a a Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelıf z a . . baş murahhası Bekir Sa- plak neşriyatL 

Iz t p yı kiımetının · · Akşam neşriyatı - Saat,. 18,30: Tepe-
Esasen Vahdettin, ze ~tşh:u: mi Beyin yüzüne dik~ş~ı.if dip te başı Garden saloıııundan nakıl; 20: Bc:l~a_ 

. b" leşmiş olmakla ı vf"k Paşa vazifesını a e ve arkadaşları tarafından Türk :ııu.sıkısı 
Ankara ıl~ ır ın Ankaradan çek Te ı_ '. bir rahatlık hisse- ve halk şarkıları; 20,30: Cemal Kamıl ta-

t kt d Pasan kal 1erınde derın rafından Tı.irk musikisi ve halk şarktlarr; e.~e ey fı. g~rek kanunu esasiye p hsus bir tebessümle başı- 21: Plakla sololar; 21,30: Orkestra: tıgı telgra r, h h yununa) denlere ma V kulag-ını söze 1 _ Weber: Uvertür (EuryantheJ. k (k ndi şa sı uma .. ·· gm~ ı·şti e • Off b h (T 1 do Kuyumcusu) ve gere ·e . 1 . e muhalif nı onune e . . Beye çevirmişti 2 - en ac : o e 
ettiği sadaka~ ~emın erın. in de fe- başlayan Bekir S~mı murahhasları, se~e~t. Furlani: (Madrigal). 
t l"kk" eylemıştı. Bunun ıç M"lli Hükümetın 4 _ Eysler: (Dıe gold.ne Meisterin). 
e a 

1 

"ddetlenmişti 1 
k esaslı bir surette teş- 5 _ Driıo: (Arlekenin Milyonu) sere-

na halde hı T ·vfik paşa}'l :Milli davayı ço ta gittikçe ar- nat. . . (L 
Derhal Sadr~zam e rih etmişler; konfe~anseti,rmişlerdi. 6 - Gabrıel . Marıe: a prezantas . 

saraya celbetınış: kt çığa bizim tan bir alaka husu e g . ti Teneffüs yo;>.:_ Leopoldi:. (Hongari~). Macar halk 
- Izzct P~ş~. açı an ~ltizaın et- O celse. hita~e. ermı\ Corç. Tev- şarkısı; 22,30: AJans :t.havadisı; 23: Son. 

rnuhali~lerimı:ın tar~;:~isinden bu- odalarına geçilınıştı.1:ı~ek; mütees-
mektedır. Dogrusu, esasimize fik Paşanın yanına g 

kl mezdim ... Kanunu . l . . 
nu be e ketinden dola- sir bır tavır a. . rt k İstanbul ile 
muhalif _o~an bu _hare bir şey yazıp - Görülüyor kı :. ıa~ılık kalına-
yı, kendısıne agırca Anadolu arasında. ır d yapıl3.-

.. . . . t karşısın a, gonder~nı~. Tevfik Paşa- da, bu· mıştır. Bu v~z1ye var. Oda; işleri, 
Demıştı. Ve, . ti Fakat şunu cak yalnız bır şey ereyanına terk 

nu yazıp göndeı:nış d... k·· bütün vakayi ve hadisatın c 
d ·1· tmek lazrm ır ı, .. 

a ı ave e bil incit - etmek. t - o tarihı ha· h d bir karıncayı e p a. yap ıgı 
ayatm a . liın mi- Tevfik aş • .•. b .. yük tesir-

memiş olan bu .halım .ve~ bu ira· reketin husule g~tirdı~ı a~ak: 
ıaçlı ihtiyar vezır, padışa çok d derin bir sevınç d y 
desini yerine getirirken kalben . t• en Ç k isabet olur. 

t hissetmış ı. - o . . 
derin bir azap ve ıs ırap diye cevap vermıştı:. ük bir sükfınet 

• . 'k paşanın buy .t 
Al"). böylece ın- Tevfı di •. bu cevap, Loyı (Saray) ve (Babıa 1 • • kk .. lle ver gı . · · 

.• . tevbıhler ve ve teve u ··fkelendırmı.ştı.. 
fialler ve ıg~ırarla.r,e dursun; An- Corcu bir kat da~a t~e Tevfik Paşa-
telaşlarla vakıt geçır t "h ve Tehditkar bir vazıye ur h'"kumet arı 
karadaki m 

1 
u .. ' · i takip ya eğilerek: larla 0 anlaş-

ınukadderatın en tabu seyrın - Amma, biz. (Rus) 

etmekteydi. f ransına A- k di ( 
. t Lo dra kon e tı . k h r !Şeyi cid va-Vazıye • n ahhas istenilece- Dem~ti. Artı e k etmiş olan 

nadoludan da mur. Buna binaen kayi ve hadisat)~ t~~unet ve tevek· 
ğini göstermekteydı. . Sami Beyin Tevfik Paşa, aynı su .. .. bakarak: 

kil . Bekır yuzune Hariciye Ve ı . e et tertip edil- küll Loyit Corcun 
riyaseti altında bır ~ ily (Roma) ya e [Arkası var] 

. 1 ) tarık e 

Günün program özü 
Haf!f kon8E'rh~r: 

12,45: Bıikreş: Orkestra ... 13: P:uis-Ko
lonyal: Konser. l~.30: Bukreş: Orkestra. 
16,30: Prağ: Asker_ı ba~do. l 7.15: Mosko · 
va. Konser. 17: Laypzıg: Karışık -~glence
ler·. 18: Roma: Orkestra. 18: .Varşova: Sa· 
lon musikisi. 18.15: Prag: Çıgan havaları. 
19,50: Budapeşte: Salon orkestrası. 20· Pa
ris-Kolonyal: Konser. 21,30: Istanbu_!: Rad: 
yo orkestrası. 22. ~0: Varşova: Eglencelı 
parçalar. 22,20 Mılano: Bando .ınuzı.ka. 
22,30: Paris.Kolonyal: Konser naklı. 22.30: 
Strasburg: Karışık konser. 23: Budapeşte: 
Çigan musikisi. 23: Roma: Karışık nrkes -
tra. 23: Varşova: Orkestra, mandolin, SOP

ran.23.30: Ll\ypzig: Gece musikisi. 23.20: 
Belgrad: Radyo orkestrası. 23,40: 2:ıda
peşte: Orkestra. 

20· Layp,..ig: Verdi'nin TRAVIATA ope
rası. "ıt,45: Roma: Paer'in "il m:ıestro di 
Capella" operası. 

Or..-?rf"tıer: 
20,05: Prag .. Brüno: ,,Cek, ~pe~,etlerın~e';'. 

·· .. 21 ıs· Btlkreş: Suppe nın Bocc;ır.ın 
rovu. tı" 2• ı SO: Prııg : Nedbalin baleti. 22.30: 
opere · · • "FLEDER P . p T T·J Straussun • -ar ıs · · • · . 
MAUS" (YARASA) operetı. 

. .... 
2 10. Bükreş: Koro musiki!Iİ. 20: Ystan

b ~.' Türk mu<ıikisi. 21: Varşova: Org 
(~~zart. Perkovski). ınış, ( Anta ya h et orada ba- b 1 hey' eti) nın refa -

·· d .1 ·ti Bu ey • (l] bu ıat, (lstan u .. 
gon. erı _m17ca·l··ile temaslara girişe. - kat"ınde olarak A.nkaraya gelmişti .. K. enddiı~ı, 19 ıs· Bükre!!. 20.10: Bükreş. 18,30: Is-zı Sl rı 

' · • ıA 23,35·. Prag. 24,15·. sıya murahhas ıs- k M" avm ı . tanbul. 23,30: Mı ano. f ranstan Hariciye Nezareti Huku uş . V 
cek, ve kon e h 1 Londraya ha- . . Milli Hükiimet tarafından teklif Roma. 24: arşova. 
tenildiği anda, der a Kedısıne, . t1 kabul et· Plak konserleri: 

k d ktj d'l n bu vazifeyi memnuruye e . K tonyal 10,45 : Paris . re et e ece · . lın"ı 'n bu tah _ e ı e . . k yle 9,ss: Parıs - . o ' · 
0 

v t lca 
·d h yete ıştıra e - , E dhove.n 20.2 : at'~ova .. K·ııA hükume r · Londraya gı en e Kolomıat. h: ın · .ı.vJ.! l . aman zarfında ta- mış ve ı. Ş. 21: Paris • Kolonyal. 

ıninleri, kısa. ~r ~onferansm talebi miştii .. ====-=====~::::=::::::::=:.:.:.:::.:.:,:,:,:=.:.~.:;:,_:=: .... : .... :.:.:-~L~-~.ıs 
hakkuk etmış d bulunan heyet, :==::;;:::;::· ::;:::;;:;;:;~-;. .. ,._. ..... -~~·~·--::-~:: 
~~~r~~=~a ~r;e:e: müzakereye işti - - ... ·s-:;:·G· Ll-K -ÔGÜTLE Ri 
t-::ıll'. ""l"'"''a"' 1 konferansta cereyan n 

Bız bura a, il"tm LOKMAN HEKiM . • ··zakeratm tafs a a Yazan: . _ -

~::::~~F~~ s;~~~b=::y:e:: -y,,.:--=-·k··A~;;d;;D~ğ;~ y ;;ıa; 
nıas edeceğiz. onundaki vaziyet. ure .. . yakışacak surette - tek sınıftı olan K f ans sal k.. k yuksl!k bır . . . ı··k 

on er t tanbul bil içtimai rnev 11 ço bu güzel müessesenın bır gun u k h indi Konferansa, s ld MektLı - 1 
ço az . a bizzat Sadrazam Tev· zatten bir mektup a ım. . ücreti, her masrafına karşılık o -
kfımeti namın ' · · eteye ay.nıle koy - ·k· ·· t · b ku 

l işti Esasen son sene- bun hepsını gaz _ dan do_ mak üzere, ı ı yuz ye mış eş -
fik Paşa ge m · b ·ht·yar . · yer bulamadıgım t 

. . lıkla geçiren u ı ı mak ıçın T Kendi- ruş ur. . . lerını rahatsız 1 ulugu· pek güç- ekten müteessı ım. Cemiyet bir taraftan hizmetını Unca yo c • layı gerç d ~ n" de-
'Vezir, bu uz . · · "Yürek acısından oga 

1 
büyütmek, bir taraftan da günlük .. . ti ar edebılmışti. sının ~ etmeğe ça ı- . 

lukle ıh Y nkara heyetleri ayn diği yazılarını huhı.sa ücretini daha azaltabilmek içın, 
İstanbul ve: Burada bulunan şacağım. .. .. k ve geniş ve çanı ağaçlarile süslü bah-

ayrı oturuyor u. . . e vekili Bekir Memleketimize ~ek. b:.yu etler çesinde yeniden ve yine kırk ya· 
Ankara heyeti.: 'l!:~n.;:;Üıet Mecli aza- lıerbiri tarihimize gırırıı~ ızdı~.,.. ai- taklı bir paviyon daha yaptırmaya 
Sami beyle, Buyu . Sırrı beyler, . nra artık ıste ı.,,ı .,, b 1 t 

Y Nadı ve ifa ett1kten so .. _ kadar aş amış ır. 
smdan unus . (Münir bey) teş 1 eye yerden goge Fakat ... işte burası btitün lstan-(müşavir) sıfatıle de tarafta da bi din ennı b"' .. k zat yine bü-

1) karŞı ' lıakkı olan bu uyu .. 'de yazıl- buflulara, hepimize yi.irek acısı ve-kil edı·yordu. ( larile Yunan · ının ·· 
.. k tevazuundan, ısnı h~ 1- recek bir noktadır. Mektubu gon-magru- r ve şmıarık tavırdu !tilaAf dev yu .h ederek a a ... . 

u1 nuyor . ııasını tenbı ' deren zatin yazdığına göre, ı..;enıı-hhaslan b u tlan nıaı . . ·ı·-·ne çalışıyor ve 1 
mura diploma rıleketın ıyı ıgı . .. . yet ümit ettiği kadar gelir bu ama· 
letleri murahhasları ve meı ı Mücadele Cenıiyetı uzerı- dığından, kurulmaya başlamış 

0 
-

d d . . Veretl'l e ularıırıa ıııalCmıat ver- d arasın a a. .. .. Türktye... ne okuyuc lan, paviyonun inşaatı, yan yol a 
- İşte .. İkiye bolunen duyuluyor, d"I . k 1 

tıl r ni istiyor. . t atile ı nıış, a nıış ... 
diye, bir takım fısıl a.. arpıyor· nıeı ı ve pek çalışkan ccnıı - lstaııbul gibi büyük bir şehirde .. t h . gül. üşmeler goze ç Bu hayır ,ı . . . . d: f -
:rnus e zı belki işıtmışsınlz .r, a hayırlı ve gayretli bir cemiyetin etin adını -
du. . C celse'l1i açtığı Y ~ · ler pek çok oldugun- hı'ınmetile verem hastalarına nıah-t or<; r k t yaptıgı ış . . . 

Nihayet, Loyı tr bir tavırla da hepsini şUphesiz bılemez~ınız. sus bir sanatoryonı ve paviyonu in-
nt söylemişti. Azame ı an de hepsini anlatabılece- c:asına başlanılsın da tanıamlana-T"''"'fı"k Paşaya dönerek: .. dinli'ye Zaten ben · ·ı· T 

"'y el sızı . d" ında degı ım. masın ... lstanbullular buna müsa-- Buyurunuz. Evv a, g~im ıd ıas k f 
E U··p taraflarında i a- ade vermemelidir, ins, aatın yarı c miyet Y . . • ceğiz. e · · orada bır dıspan- yolda kalmasına razı olmamalıdır. h talar ıçın Demişti. .. romatizmadan kir as bunu hayırsever Her lstanbullunun Cemiyete bli-p sa o gun tırıııış ve .. 

Tevfik 3.§ ' . ti Ancak, dizle· ser yap . t·n verdiği bin ba~ yuz yük bir para vernıeğe kudreti olaA "d mustanp · .. "k bır za ı y· 
lfevkala e s1kı sarmak sure buyu lıyabilnıiştir. ı.ne maz, şüphesiz. Fakat Cemiyete ·· 'le sım . ı tamam 
?'İni bir örtu 

1 
• · • oturduğu yere lıray a h ıetli Bayan Mıı.k- yılda bir lira verebilecek e,Jeyı::e eJebılmış. . L ven ra ıı -

tile oraya g bilmişti. Şimdı,. o- hayırse d biriktirmiş oldugu lstanbullu ~ulunsa gerektir. O 
güçlükle yerleşe veti üzerine. dızle- bula banka aahırıetli Bayan Cenıi1e zatin dediği gibi, yılda bir lira, ay· 

· Co un bu da - kalk· 950 lirasını, r . b Yıt re.. .. .. ekerek ayaga . taki evini Cemıyete 1- da sekiz buçuk kuruş bir iki fin-
rindeki or~ut.~ ;akat, tamamen hal- draekBı .... eışşılka!~;r. . can kahve parası demektir. 
tnak isternııı ı. . " ı k d 

· dı Yurtlarını seven bu iki rahmet ı Cemiyete aza olup ta bu a ar-siz ve rnecalsız .utaazzım Lovit Cor~ k . ..k b'r 
~ r vem k t ve yaptıkları iyilikleri uf'\ut- cık para veren her es, buyu ı 

O mag:U büvük bir neza e bayanıknve kendilerini daima hayır- hayır işledikten başka Cemiyetin 
burada cıdden · · . nıaırıa . . A · çıkardığı "Yaşamak Yolu" admda-inc .. uıivrt rröstermış . rz Fk5:el:ırıc:: ! . la lıatırlanıak vazifenıızd.ı r ... ncaK 

~ lma"rn " . . . 1 on ki sağlık gazetesine de tabii abone - R rıh 'ltsız o d söylivebilırsı- bu kadarı yetişmez •• ıepıırıızın -
Ot11 rrJtı<Ttım1 7, yerde e • ları kendimize örnek tutm~ıııı~ ~a 
n i? "'ı>mic::t i. a otıırrlıı~ dur Hayır Cemıyetının - / f"k p ... c:: , borcumuz · . T ..... A ~ • • daha zı-o zıım" ıı PV ' k h::ıı:;rrıı (ru•· . 1 rine devam etrııesını ve 

rJnNrtılarıı . . . ış 6 t · 'çin ona ~·".-ıi"'1 ı.•pn l'\'ırmıc:: . ade büyütınesiııi emın ı 
kı ..... ı,,,,,,,t i ı t ıı r., fın::t " .. 1· •et>"k hir y d et11ıel"ıyiz 

" . c:oYI ' yar 1111 • 

olur. 

r-·· 
...., . •''"., h"'nı nı. c:ö , ·livf'- M"" d I Cemiyeti, 

\ ı . , ~ı "r"-1" . Veremle uca e e . . 
.• ı. . • i ··" ı. ,vıiv0r11T'l"f dört yıl oluyor, Kızılay Cemıy~tı -

Verem hastalığı. bilirsiniz ki her 
yerde olduğu gibi, lstanbulda. ~:ı 
pek çoktur. Verem hastaları ıçın 

yapılacak sanatoryom paviyon ları

nın sayısı hiçbir vakit liizumundaıı 
fazla olamaz. Onun için Verem 
Cemiyetinin büyük himmetine ya -
pacağınıız yardım yalnız yanda 
kalınış o paviyonun tamamlanma
sı dağil, daimi olıııtilırlır 

(' 
' ~·· 

1 
• c:: ıı k"' ··nde nızsl . r\r" ' r ' r " " " ·11 yardıınile, Eren oyu "" 

· t ; n 1 Sanator· ..... .. ,.,."t r•ı • <> 'u"kemmel bir Verem 
• -· .... ı,. ... ,., • ve nı d' l"k k k y~-

, , ,. 1 .• r1·1rrc inın1s kurmuştu. Şiın 1 1 ır -
,.. r h:,,.ın:ı 1' 11 • • • bariz yonıu d okrat bir nıemleketa 

. . r: "'zJcrını. taklı ve - em '·c:: ......... ı. "11"11 1 1 ı· i hii-
1illct Mec ıs · ""-,, ;ı... nih·iik 

San'atkarane 
işlenmiş Bir 
Tabak Elişleri 
Sergisinde .. 

On aylık bir emek mahsulü 
olan tabak 

Cumhuriyet bayra~ında. ~nkar~~a 
açılacak olan Elişlerı sergısıne Gu -

1 Sanatlar Akademisi Şark tezyinı 
ze · · k d kt" atlar kısmıda ıştıra e ece ır. 
san . . . d' k Bu şubenin müntcsıplerı, şım lye a 
d bir çok eserler meydana ge
u%1işlerdir. On dört senedenberi A
k demide c:;ahşan !\foallim Muhsin, 
b~ maksatla cidden sanatkarane bir 
tabak işlemiştir. 

Muhsin, bu eser hakkında kendisile 
.. ·· en bir muharririmize şu izahatJ goruş . 

vermiştir: 
"-Bu kıymetli tabak 10 ayltk me
. ·n mahsulüdür. Eski devirlerde samı . 

kitap kaplarına ve Kuranın baş sahı-
felerine yapılan bu işler, şimdi Gü~e~ 
Sanatlar Akademisinin Şark tezyını 
sanatlar şubesinde modern bir şekilde 
tedris edilmektedir. Bu hususta son 
iki sene zarfında Kültür Bakanlığının 
gösterdiği alaka şayam ı:ı.~kra~dır. 
Yainrz tezhir sanatının munte.sıpJp. 

rine iş ımhas1 bulnrnk lazımdır. Yok
sa bu sanatm ileri it.mC'si ih timalle
ri biraz karanlıktır. Bu ihti~ale ma
ni olmak İ<;İn alakadarların tezhip 
san'ati ve miintesirleri ile yakından 
meşgul olması lı'izımdır. 

Ankarada ac:ılacak büyü k ~e~ye 

iştirak etmekliı'timiz bunu temin yo · 

tunda bir fır~at olacaktır. 

Garp müzelerinde bin bir itina ile 

saklanan eski Türk eserlerinin sanat 

kıymeti bugün clahi ölc:;üsüzdiir. Ma

aliftihar söyliyebilirim ki eski devir-

terin güzel eserlerine nazire yapabile 

cek üstatlar ve gençler bu gün de ara

mızda yaşıyor. 

İktısat Vekaletinin son beş senelik 

endüstri planrnda yer alan seramik 

fabrikası için en iyi elemanlar, Şark 
tezyini sanatlar şubesinin yetiştirdiğ'i 

ve yetiştireceği genc;ler olmalıdır 

Ankaradaki Ev ve El isleri sergi

sinin krymetli, fakat mutavazi bir kö 

şesini teşkil edecek olan Şark tezyi

ni sanatıanna ait eserler, Türk ka

rakterinin, Türk ruhunun, Türk san 

atinin umumi vasıflarını en açık bir 

şekilde tebarüz ettirecektir. Gördüğü 
nüz bu tabak ve diğer e.-;;ya üzerinde
ki motifler tamamen eski Türk san
atkarlannrn kurmuş olduklan esas 
kaidelere uygun yapılmıştır. Bura·d·a 
sanatkarın rolü kompozisyon kabılı
yeti ile işçilik sanatine inhisar edi
yor. Gayemiz eski kaideleri ve de 
senleri değiştirmek değil, bilakis hic
ri 900 tarihlerinin yüksek tezhip ve 
tezyinatını ihya etmektir. Akademi
nin eski üstatları ile genç talebesi bu
na çalışıyorlar. 

Laik Türk hıristiyanlar 
birliğinde toplantı 

"Laik Türk Hıristiyanlar Birliği" 
8 Sonteşrin 936 tarihine rastlryan 
pazar günü saat 10 da 'Beyoğlu is -
tiklal caddesinde Fransız tiyatrosu 
binasında (senelik kongresi müna.se
betile l vereceği mühim konferansa 
üyelerinin, bütün azlıklar okulları -
nın direktör ve öğretmenlerinin ve 
bir memleket sevgisile duygulanmış 
Türk hıristiyan vatandasJ:ırının onur 
ve· 1nt-11 r·ini saygtlflr ', d:ler. l)•Jl•uliye 
tamamen serbesttir. Hususi surt"tte 
çağrılmışlarrn konf crans giinü çağ -
rılık za rflarrnı imza ederek menıur -
larınnza vermeleri rica olunur 

9 - --
Cümhuriyet bayramı 
programı hazırlandı 
Halk Kürsülerinde Söz Söyliye. 
cek Halk Hatipleri Tespit edildi 

Cümhuriyetin on dördüncü yrl Iunacak ha~k. yaya kald~rımlarında.n 
d .. .. ün t s au··r d .. .. .. d , ı· a<·aaı inmıyecek, nakıl vasıtaları onum e e a e en onumuz eK v b d t 9 30 d .. 
29 Teşrinievvelde şehrimizde yapıla- ile tramvaylar . 3. saa • ~ . an ıtiba

., resmının O'eçecegı yolla.-d cak merasime ait program tamami- ren geçh . 0 • a 
le hazırlanmıştır. islemiyeceklcrdır. 

Bu programa göre, 28 Teşrinievvel , Geçit resminin son~nda: . diğf'r 
çarşamba günü saat 13 te bütün res- mılli bayramla.rda oldugu gıbı, 'fak
ıni daireler müesseseler \"e mek- simde Cümhurıyet Meydanına me
tepler tatil' edilecektir. Resmi daire- rasimle bayrak çekilecek ve abideye 
ler ve müesseseler 29 da da kapalı çelenkler konulac~ktır. . 
kalacak ve 30 cumartesi sabahı tek- Saat 15 te Edırnckapı iışnıdakı 
rar açılacak, mektepler ise 2S öğle şehitliğe her yılki mut.ı.t merasim 
üstünden 2 Teşrinis,•ni pazartesi ~a- veçhile çelenk kon~lacaktır. 
babına kadar kapalı kalacaklardır. F alayı 

H . d . 1 . h ener ususı aıre erın mun asıran 29 b .... k 
11 T · · I b ·· ·· Gece cıchrin bütün uyu yo a • eşrınıevve pcrşcm c gunu kapah ., · .. üt rld "t f 

• . d çmck uzere m ea ı e-kalmaları mecburıdır. Ancak 28 ve rm an ge . 
1 

kt 
30 Teşrinievvelde hususi daireler için ner alayları tertıp 0 unaca .. ;r .. d 
bu mecburiyet yoktur. Cümhuriyet bayramı gu? ~~1.~ .e 

C .. h . t · kılabının ,.e ıstı.•ıalı-Bütün daireler. kurumlar, hususi um urıye ın .. .. .. .. 
· ·· 1 .. kl ·ni ustunluk ve o-binalar, ticarethaneler, kara ve de . nın esas gur u erı , . .. .. 

niz nakil vasıtaları, istasyonlar ve nemini halka anlatmak içın soz soy
iskeleler İlktcşrinin 28 inci }.,'Ünü sa- liyecek yurttaşlar ayrılmış ve bunlar 
at 13 ten 30 uncu günü sonuna kadır ıçın ha ursu erı u " : · lk k'· ··1 · k rulmu~tur Bu 

k .. .. d .. .. r ek hatıpler gündüzleri bayraklarla, geceleri fe- ursuler e soz soy ıyec . 
ner ve ışıklarla donatılacaktır. şunlardır: Adalar kazasında Avııı ve 

tstanbulun bcllibaşh ;:addeleri Ubeyt, Bakırköyünde Şivezat •. Saa • 
Beyazıt ve Üniversite mevclanları' det ve Ahmet, Beşiktaşta Vecthe, E
Fatih belediye parkı, Sultanahmet v~ tem Akif, Hükmi ve Zühtü, Beyk.oz 
Taksim, Galata ve Eminönü meyd::ın da Sabri ve Asaf, Beyoğlun~a Hik
lan, vapur iskeleleri, demiryolu gar met, Hilmi, Salih Murat, Vecıhe, .s~
ve istasvonları, kaza ve belediye şu~ adet, Tevfik ve Ayşe Betol, Emıno
be binaİarınm öniindeki meydanlar nünde Meliha Avni, Mediha, Nuret
gibi halkın çoklukla gelip geçtiği. tin, Fahrettin Kerim, Osman Şerafet 
toplanıp eğlendiği cadde ve mey • tin, fsmail Safa, Mnhfuze, Aliye E:;;at 
danlar Cümhuriyet devrinde yapılan Fuat Hamit, Halit Bayrı, Efd:ılettin 
inkılap ve ilerleyişi gösterir afiş ,.e ve Nusret, Fatihte Emin Ali, Haser.e 
devizlerle siislcnecektir. Rüştü, Sırrı Enver, Celal :F'Pyyaz, 

Makbule, Naci, Salim Ahmet \'C Ze-
Geçit resminde... ki, Eyüpte Etem Ruhi , Hilmi \'e Mü-

Evvelcc de yazdığımız veçhile 29 nür. Kadıköyünde Tevfik. Adil, E • 
Teşrin sabahı saat 9.30 dan 15 e ka.- rem Bilge, Zühtü, Halim, Hüsam ve 
dar vilayette vali tarafından Nevzat, Sarıyerdc Aziz, KaZim, Ya -
teşrifata dahil zevatın ve saat lO şar, Fuat Raif, Halis, Selma ve Hil
buçuktan 10,15 e kadar da 'rnnsolos- mi. Üsküdarda Macit, Şefik, Na:ı:mi, 
larrn tebrikleri kabul edilec-ektir. Vahdet, Resııt, Ihsan Rüştii, NeC'ıle 

Saat 11 de vali İstanbul Komu- Tevfik. RRhire, İsmail Hakkı, Hay -
tanilc birlikte Beyazıt meydanına rettin, Celal ve N edim. 
gıdccekler, 01-ad 'Ct e:vw~ldcn muayyen 
yerlerdeki mevkilerini ahmş <•lan kı
taat ve mekteplileri tC'ftiş edecekler, 
sonra mevcut biitün mızıkalann ışti
rakile <;alınacak i~tiklal marşını ıı . ü

teakıp her sene mutat oldu~ şeıdl 
ve sıra dahilinde geçit resmine b:ışla
nacaktır. Geçit resmi , Beyazıttan 
tramvay yolunu takiben Taksime ka
dar devam edecek ve güzergahta bu-

1#•-----~-. 
HASAN 
Acr Badem 

Kremı 
Acı badem kremi cilde yarar 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini. zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarmı, 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 acr badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem müşkül ve 
külfetli, hem pahalı bir iş oldu
ğundan biraz acı badem, esansi
le vazelin yağını karıştırarak 
yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerini bozuyorlar . 

Halis acı bademden pek bü . 
yük fedakarlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağmı 
krem haline getirmiş olan ko
lonyasiyle ve milstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandır Jci: tt. 
riyatı Fransrzlann <KOTİ) sı 
kadar nefis ve caziptir . 

Hasan acı badem yağı kremi
le, Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yanm yağlı gece kremi
ni bayanlar seve seve kullan· 
makta ve eczacı Hasaru tebrik 
etmektedirler. 

Sabun. kolonya, losyon, la
vanta, briyantin, saç sulan, sür
me, pudra, traş bıçağı ,diş fırça

lan, diş suları, diş macunlan ve 
her türlü rtriyat ve müstahza . 
rata mutlaka Hasan merkassını 
isteyiniz ve arayınız. Hasan de
posu: Ankara, İstanbul. Beyoğ
lu. 

-------~ 

izciler Ankttracla 
Ankara, 24 (TAN muhabirinden) 

Adana , Afyon. Balıkesir, Bursa, Is
tanbul, !zmir ve Eskişehir izcileri 
bugün şehrimize geldiler, ista svon· 
da Maarif Müdürü Rahmi, M~arif 
Vekaleti lzciler Komisyonu Reisi 
Kadri ile Ankara izcileri ve maarif 
erkanı tarafından karşılandılar. 

BORSA 
ıu ....... 

2-1 TJ;~RIN1EVEEL CUMARTESİ 

[
Paralar 

1 
A 1 ı ş 

1 Sterlin 615,-
ı Dolar 122,-
20 Fransız fr. 113,-
Liret 126,-
20 Belçika fr. 80,-
20 Dı ahmı 20,-
20 lsvıçre fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 62,-
29 Çekoslovak ku- 73,-

ronu. 

619,-
12ô,-
118.-
130,-
~\.-
23,-

575,-
23.-
66,-
78,-

I Siling 
1 Pezeta 20.- 22,-

Tescil edilmemiştir . 
23.- 26-
19.- 20.50 

l Mark 
1 Zloti 
1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

20.- 22,50 
13.- 15-
47,- 51,-

Tescil edilmemıijtır. 

t Isviçre kuronu 
Altın 

.. 
30,-

1006.-
240.-Banknot 

Çekler 
Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
T. i ret 
Bclga 
Drehmi 
lsviçre Fr. 
Leva 

618,-
0,79,1150 

17,0145 
15,0325 
4,6966 

88,8350 
3,4420 

64,7250 
1,4660 Florin 

Çekoslovak 
Şiling 

Pezeta 

kuronu 22,3592 
4,2362 

Mark 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ruble 
İsveç kuronu 

7.33 
1,9668 
4,2216 
"4.2880 

!08,09 
34,5470 

2.7680 
17.5270 
3,1383 

istikrazlar 

Tı.irk Borcu I 
II 

.. .. ın 
Ergani A. B. C. 
istikrarı Dahili 
Sivas - Erzurum I 

• u 

.. 
32.

·oıo .
'4?_ 

618,-
0, 79,05 
l 7,-
15.oJ25 
4 ,fi 9tıli 

88,8350 
3.4420 

64,7250 
l 4660 

22,3592 
4.2362 
7,33 
1,9668 
4,22Hi 
4,2880 

\08.C9 
34,5470 
2,7680 

17 .S27'J 
3,1383 

23 .~ 
21 .s~. 1 2 

21 ,-40 
97.-
99,-
99.i S 
~9.50 
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V uıf Çmar caddesi 
Şehrimizin maruf caddeierinden 

birinin eski Maarif Vekili merhum 
Vasıf Çınar namına izafe edilmesi 
Belediye Reisliğince kararlaşt.ırıl -
mıştır. Keyfiyet Şehir Meclisinin de 
tasviUne iktiran ederse bu ismin 
hangi caddeye verilmesinin muvafık 
olacağı tetkik olunacaktır. 
Diğer taraftan, Yenicamie giden 

caddenin Mimar Kasım sokağı ve 
Fatihten Sultanseliıne giden yolun 
da Kazaskerler caddesi namile isim
lenclirilmeleri de tekarrür etmiştir. 

il
. TACETTİN Gtl12TAN 

1 BüYüK HOBiLYA MAGAZAS/ 

bir defa 
gelip 
görü· 
nüz. 

Hava Yolları Devlet işletmesi 
idaresinden 

1 - 29-10-936 günü Ankarada Cümhuriyet Bayran11 
törenine yolcularrmızı yetiştirmek maksadile İstanbul -
dan - Ankara}"a yolcu tayyaremiz Y eşilköyden saat 1 O 
da hareket edecektir. 

Karaköy P. T. T. Şubesinden yolcularrmızı Yeşilköye 
nakleden id;ıre otobüsü dahi saat 9 da hareket edecektir. 

2 - 29-10-936 günü öğleden sonra İstanbuldan An
karaya :ıyrıca yolcu tayyaremiz yoktur. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. (2514) 

Is tan bul Defterdarlığından: 
Cins ve Mevkii 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinin 
Yoğurtçu Cesmesi caddesinde 1 
No lı dükkanın yarı payr. 
Ayni mahalle ve sokakta 3 numa
ralr dükkanın yarı payı 
Ayni mahalle ve sokakta 5 numa
ralı dükkamn yan payı 

Muhammen bedeli 
Lira 

800 

825 

700 

Kulfanacağınız 
Fener ve Pi:lerin . . . 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIAAŞ Bl<;ACil 
DAiMON FENER VE PıLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 
CATAL'larını da daima tercih ediniz. 

istik181 Lisesi 
DlREKTöRLOCONDEN 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 

2 - 7 nci - 10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için 
yoktur. 

~ - Istiyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 
- ~chzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 22534. -· 

lstanbul Ticaret ve t>anayi Oda
sından~ 

Muamelat ve hesapların teftişi bitirilmiş olan İstanbul 
Terziler, Kumaşçrlar ve Elbiseciler cemiyeti hakkındaki 

~---------------•, raporun heyeti umumiye önünde okunarak alınan netic.e-
Her Akşam I7re göre suçlu vaziyetinde oldukları görülen idare heye-

ç A G 
tı hak~m.da bir karar alınacağı cihetle cemiyet azalarının 

LAVAN da 27. 1 :ncıteşrin 1936 Salı günü saat on üçte Beyoğlunda 
İstıklal caddesinde N uruziya sokağındaki Cümhuriyet 

Mur A LLA Halk Partisi Beyoğlu İlçe Merkezindeki Temsil Salonun
Solist ri. D:NÇSES i da yapılacak umumı içtimaa herhalde iştirakleri lüzumu 

. D 1 N L E y l N İ z bildirilir. (2462) 

~ ........................... .., 
Pınarhisar B.elediyesinden ; 

I-Ier se!1e açılmakta olan Pınarhisar sonbahar hayvan 
ve eşya panayırı bu sene de 8 ikinciteşrin 1936 (Kası -
mm birinci günü) açdarak üç gün devam edecektir. 

Panayırm dördünrü günü 12 S lira mükafatlı pehlivan 
güreşleri yapılacağı, ve panayıra gelecek tüccar ve halkı
mızın her türlü istirahatleri temin edilmiş olduğu ilan 
olunur. ( 2382) 

Devlet Demiryollarr ve limanlara işletme U. idaresi ilanları 

1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara 
hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhammen be -
deli ve teslim müddeti muvakkat teminatı yazılı 6 mahal 
de balast ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapa 1ı 
zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Eksilt:ne 27/ l?( 36 ~alı.gü?~ saat 15 te Haydarpaşa
da gar bınası dahılındekı 1 ıncı ışletme komisyonunda ya 
prlacaktır. · 

Ayni mahalle ve sökakta 7 numa-
ralı dükkanın yarı payı ~ 600 

~Konya ile de Tel e 1o n konuşması a~ıhyor 
~ t; ?RO lir:;ı lrlr i~~ .... ~+- .c.: ............... ~0.1 ....... ı- --t--ı- ~--;- .. :. 

90 kuru~ mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve 
mukavele projeleri de parasız olarak komisyondan veril
mektedir. 

• 

Ayni mahalle ve sokakta 9 numa
ralı dükkanrrı yan payı 450 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden : 

Ayni mahalle ve sokakta 11 numa
ralı dükkanın yarı payı 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinin 
Moda caddesinde 99 No. lı dükkanın 
yan payı 
Ayni mahalle ve sokakta 1O1 N o. 1ı 
dükkanın yan payı 
Ayni maha1le ve sokakta 1 O 3 N o. lı 
dükkanın yarı payı 
Beyoğlunda Katıp Mustafa Çelebi 
~ahallesinin Büyük Parmakkapı ve 
Istiklal caddelerinin birleştiği köşe-
de altında bugün üç dükkan olarak 
kullanılan büyük bir dükkanı bulu -
nan ve beş katta on bir odayı ve sair 
müştemilatı havi büyük Parmakkapı 
dan 2, 4 ve İstiklal caddesinden 1 O S 
N o .. alan kagir binanın onda bir payı. 
Halıç Fenerde Tevkii Cafer mahalle
sinin Köroğlu sokağında 4 7 numara
h evin tamamı. 
Ayni mahalle ve sokakta 49 numara
lı evin tamamı 
Boğaziçi1:1d.e ~ ~?-iköyde Aya Nikola 
rnahallesının Koybaşı caddesinde es-
ki 151, 153 yeni 175/1 No. lu 28,73 
metro murabbaındaki muayyen ma-
halli aharın uhdesinde bulunan 215 

450 

600 

900 

800 

1680 

700 

900 

M2 arsa beher metro murabbaı ı 

Yukarr?a cins ve m:vkile:i yazılı gayrimenkuller pa -
raları peşın ve sırf nakıt verılmek şartile hizalanndaki 
bedeller üzerinden açık artırma usulile satılacaktır. İs -
teklilerin 9-11-936 pazartesi günü saat on dörtte % 7 5 
pe.y akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde Toplanan K~
mısyona gelmeleri. R. ( 2 4 7 8) 

Havayolları Devlet işletme 
idaresinden: 

1 - 25-10-936 dahil den itibaren İstanbuldan Anka
raya Yolcu tayyaremiz saat 14,30 da hareket edecektir. 

2 - İstar.bulda Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakle 
decek idare otobüsü dahi 2 5-10-936 "dahil,. den itibaren 
Karaköy Posta T. T. şubesi önünden saat 13,30 da hare
ket e<.lccektir. 

Sayın yolculara ilan olunur. (2476) 

1 - 29 Teşrinievvel 1936 tarihinden itibaren Konya 
il~ Afyon, Eskişehir, Ankara ve İstanbul arasında şe -
hırler arası telefon konuşması açılacaktır. . 

II - Konya ile Afyon, Eskişehir ve Ankara arasında 
~eheı· adi üç dakikalık konuşma yetmiş beş ve Konya -
Istanbul arasında beher adi üç dakikalık yüz kuruştur. 

III - Konya ile Af yon. Eskişehir, Ankara arasında ya 
pılacak konuşmalar daimidir. 

Konya - İstanbul konuşmaları çift saatlerde yapıla
caktır. Muhterem halka ilan ederim. ( 2 4 5 9). 

T.N. K 
BÜVÜK 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer ve
saikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat . teminat 
makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat teklifini ha
vi zarfların üzerine hangi mahaldeki Balast için olduğu 
yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine ver
miş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü saa
tinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenle
rin de 11aydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatla
rı lazımdır. ( 1886) 

Beher metro mik'ap 
muhammen bedeli 

Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. Muvak 
teslim teslim teslim kat te

minatı 

Doğan çay 
Mekece 
Meke~e 

Vezirhan 
Bozüyük 
Polatlı 

147+800 147 Krş 143 Kr~ 
184 + 000 138 " 134 
ıss + ooo rns ,, 134 
217 + 000 138 ,, 134 
258+000 H.7 " 143 
4 79 + 000 138 " 134 

lira 
9 ay 35280 
6 ay 5520 
9 ay 19320 
6 ay 5520 
9 ay 22050 
6 ay 6900 

M3 lira 
24000 2G46 
4000 414 

14000 1H9 
4000 414 

15000 1654 
5000 517~~ 

1 i s tanb u l aeledıyesı ilanları 1 
Tahmin bedeli llk 

lira teminat. 

74 5,55 
Bina ve arzi şubeleri için alınacak 
50 tane örneği gibi hokka (Cı:aın) 
Bina ve ı·azi ,uheleri için alınacak 
örneği gibi hokka takımı (30 tane) 142 10,65 

Yukarda tahmin bedelleri yazılı bulunan cam hokka ve hokka 
takım!arı ayrı ayrı pazarlığa konulmutlardır. Nüınune ve tartna· 
melerı Encümen kaleminde gfüülebilir. İstekli olanlar hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-10-936 
Sah günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (2506) - ~ -

Sıhhiye müdüriyetine ait 117 numaralı 
hasta otomobilfoin tamiri 

Ketif bedeli ilk 
lira teminab 

52 3,90 
Zeynep Kamil hastanesindeki tazyikli 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran etüvün tamiri 98,32 7.37 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et- Yukarda ketif ~edelleri yazılı tamirler .ayrı ayrı pazarlığa ko· 
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur- nulmuşlardır, ketıf evrakı ve şartnamelerı encümen kaleminoe 
sun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senjn olmıyacao· görülebilir,. istekliler hizalarında göste~~Ie.? ilk teminat makbuz ve· 
kim iddia edebilir oını ya mektubıle beraber 27-10-936 Sah gunu saat 14 te daimi endi 

· , mende bulunmalıdırlar. (B) (2507) 
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A 

M~pall zarf Usulile Eksiltme ı nı 
Tekirdağ inanlı Aygır Deposu 
· ·· ı·· -ünden: Dırektor ug ı aa aepo merkezinde 
ı - Eksiltmeye konulan iş .tnand\· 2087 5 lira 7 5 ku-

l Td r Keşıf be e 1 
yapılacak aygır tav as. : · 

5
66 liradır. . 

ruş olup muvakkat teınınatı 1 d Eksiltme şartnamesı 
2 - Bu işe ait evrak şunlar. ı[' . Genel şartnamesi, 

mukavele projesi Baytndırlık: ış e:ıl r 
K 'f 1elı proJe e . 1 

fenni şartname. eşı cet~. ·a' ~ Nafıasında ve nanlı de-
İstekliler bu evrakı Tekır ag 

posun::la görebilirler. 'h' den 8-11-936 tarihi 
3 - Eksiltme 2Q-1(\-93k6l:farı ıkntupları 9-11-936 tari-

. · ·· d ·· Te 1 me · Ek ·ıt ne kadar yırmı gun ur. . d - B ı diyesindekı sı · 
hinde Pazartesi günü Telnr a~a;a; makbuz mukabilin
me komisyonuna saat on beşe 
de verilrniş olmalıdır. . k . . . teklilerin bu kıymet 

4 - Eksiltmeye girebılme ıçın.ıs d · Nafıa Veka -
· b ra bileceklerıne aır . l" ve evsafta ınşaatı aşa . 'k getirmelerı azım-

letinden müteahhitlik ehlıyet vesı ası 

dır. . . .. s'uliyetini deruhte 
5 - İstekli yap~lacak ışı ~ennı ;1~undurmaya taahhüt 

edecek bir mühend1s veya mımar u 
etmiş olacaktır. (Z40l) 

- · sinden Adapazarı Belediye Daıre 
Adet 

t .. ü 75 KVA. 
l Tri f ase cereyan transfoı:mat or 

3150 '380-220 V 50 Perıyo A ahtar ve dizionk-
1 1 ··ç kutuplu 200 · an 2 Yağ banyo u u 

törile beraber 2 00 A 
18 Tek kutuplu t~fr~k. anahtar:kli sig~rta ve hamili 

6 Yüksek tevettur ~ç~n ?.oru ~ lu 200 A. 
6 Yüksek tevettür.~çın uç ku p 

2 Primer dizionk;:ohr 1 Oı· !~t sigortası ve teferrüatı 
D. 'sternı ava 1 40 ıyazet sı d ( 1 OOO) Kg. bakır te. 
5 O ve 3 5 mm· .~n şebekesi için cins ve mi.kta:ı yu -

Adapazarı Elektrı ·· ·· ile teferrüatı saıresı açık 
T ansf ormatoru k . t' en karıda yazılı r Bu malzemeyi satma ıs ı_y -

eksiltmeye konu11?-1uştu~ esini vermek veya bu mıktar 
lerin 150 lira ter;ımat ~ ç k suretiyle 4 ikinciteşrin 1936 
banka mekt~b~ ıb~~zl ~ ~e mezkur Belediyeye müracaat 
çarşamba gunu sa ) 

l . ·ıa"n olunur. (2371 etme erı ı 

... 

-;ktmitş ~acaktırİ Vekaletinden: 
1 158 . . tı· Müsteşarlığı için be-

. . D nız Tıcare f 
Vekaletırnız e d tahminen ( 5 O) orma-he; ·:-ushası 21 X .. 29 eb'(a:~~o) nusha <A:RSIU_~_u-

d 'b t oıınak uzere 1 şartnamesı mucıoın-an ı are . bının bastın ınası 
SAL) işaret kıta d tl "nakasaya konulmuştur. 

.. ınild e e mu . lerin !stanbulda 
Cc on beş gun . i görmek ısteyen M'' a·· 

2 ~artnaınesın d Vekalet Levazım u ur· 
·.- ~ . Ankara a 

benız Tıcaretı ve eleri 
liiklerine müracaat

3
et;1;_1 g36° perşembe günü s~~. J.? ~~ 

3. -Miinakasa • . Nakliyatı Umum . u ur 17-
/\ııkarada Vekalet Den~z nda icra edilecektır. İstekl~
ğünde müteşekkil ko~ısyo SO) liralık muvaka~~ temı· 
lerin üzde 7 5 hesabıyle ( 4 Müdürlüğüne muracaat 

Y ' • • Levazım 
rıatı yatırılmak ıçın ( 1378) (2237) 
etmeleri ilan olunur. 

TA~ 

KUPONLU • VADELi • MEVDUAT 

ADAPAZARI 

TURK · TiCAR[;J ·BANKASI 

, L G A y R 1 "'I Ü B A D 1 L L E R K O M l S Y O N U N D A N: ts TANBU . L•_ 
all s k Emliı.k No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre D. No. Semti ve mah esı o agı muhammen K. 

1763 Küçükpa.zar Kıble çeşmesi E. 8 Ahşap dükkan ve 450 açrk ar-
Sarıdemir Y. 8-10- arsanın 35/ 360 his. tınna 

10 1-10 2 

Mahmutpa.şa Medrese 6 41 metro arsanın 
3389 

40/60 his. 360 .. 
Kadıköy Osmanağa E. Ulu suluk E. 17 Mü. Harap çimento fabri-3395 

Y. Taşoca.?ı kasmı havi 13 dönüm 
bağ yeri 2400 Kapalı 

zarf 

3440 Tophane Cabbar c;rkma.zı ' . 56,50 metro a.rsa 290 açık ar-
1264 harita tırma 

3441 U skUdar Icadiye Çifte çınar E. 6 Mü. 97 metro arsa 100 ,. 
Y. 55 

3164 Beyoğlu Çalgıcı E. 9 25 metro arsa. 200 .. 
Hüseyinağa Y. 13 

3564/ 10 Kadıköy E. Hristo vergi 72 118 metro arsanın 
Osman ağa Y. Reşitağa Harita 10 4/ 6 his. 320 ,. 

3564/ 11 Kadıköy E. Halitağa E. 25 118 metro arsanın 
Osmanağa Y. Salkım Mü. 62 4/6 his. 320 .. 

Harita 9 
4.644 Yeniköy E. Kiremitçi E. 23-25 lki ahşap hanenin 

Mollaçelebi Y. Bahçe Y. 16-18 4/15 his. 140 ,. 
5441 Büvtikdere Büyükdere E. 80-82 Bahçeli kagir hanenin 

caddesi Y. 95-97 1/3 his. 340 " Mahallen 95 

5624 Bostancı Çatalçeşme Çatalçeşme 11-15 356 metro ana 220 .. 
Harita 61 

3625 " ,. ÇatalÇeşme 11-15 356 metro arsa 
Harita 60 

220 ,, 

5626 ,, ,. Çatal çeşme 16 Mü. 207 metro arsa. 130 
" Harita 36 

7322 Fener Külhan E. 24-26 129 metro arsa 260 
" Tahta minare Y. 30 

8320 Sarıyer E. Birinci E. 5 Ahşap ho.ne 320 
" Yenimahalle Y. Yeni Y. 7 

Selimi ye 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa ~ık~rıln:ıştır. !haleleri 9-11-936 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gaynmubadil bonosiladır. 

1 1 

--• TIFOBlL 
Dr. IHSAN SAMI 

ruo ve paratifo b.astah.kJarın 
tutulm mak için ağızdan alına: 
tifo hapJand1r. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

.. --•~ 55 kuruş ~'•••ıl 
İstanbul altıncı icra tnemurıuğun _ 

dan: İpotekten dolayı açık artt.ırm 
·ı . a ile paraya çevrı mesıne karar ven _ 

len ve tamamına 3850 (Üç bin sekiz 
yüz elli) lira kıymet takdir olunan İs
tanbulda Ahiçelebi mahallesinde kay
den Kasımpaşa iskelesi ve mahallen 
Balıkpazarı değirmeni ve Çirozçuıal' 
sokağında köşe bru;ımda iki tarafı so
kak ve bir tarafı Mahmut ve diğer ta
rafı Rukiye ve Mehmet Ali dtikkan
lariyJe çevrili ve 17 metro mürabaaı 
saha üzerine mebni kütük 399 ada 
4 73 parsel 4 numaralı eski 14 yeni 14 
ve numarataj 10 - 42 numaralı (evsa. 
fı zemin kat: Zemini çimento ve kö • 
şe 'başında ve iki yüzü demir kepenk
lidir. Birinci kata mozayik merdiven 
le çıkrlır bu katın döşemesi kağir 
ikinci kata ahşap merdivenle çıkılır 
döşemesi ahşııptır. Kat pencereleri 
içerden demir kepenkli olup elektrik 
tesisatı vardır. üç katlı olup beden 
duvarları kağirdir) dükkanın tama
mı 2·10 his:;e itibariyle 15 hissesiyle 
yine tamamına 3690 (üç bin alı yüz 
doksan) lira krymet takdir olunan 
İstanbul Ba brcaferide kayden Kasnn
paşa iskelesi ve mahallen Ballkpaza-
rı değirmeni ve Çirozcular sokağında 
köşe b~mda kayden sağ tarafı Mus
tafa Bey dükkanı arka tarafı yine 
Mustafa Bey dükkanı sol tarafı de • 
ğirmen sokağı ve cephesi Kasımpaşa 
iskelesi sokağı ve mahallen iki tara-
fı sokak ve sağı Zehra ve solu Hris
to dükkanlariyle çevrili ve ·ıs metro 
murabbaı saha üzerine mebnı eski 15 
yeni 15 ve numarataj 15 • 2 numarali 
(evsafı zemin kat: Bu dükkan da kö
şe başında ve zemini çimento iki v:mı 
demir kepcnklidir. Bundıın b~.Aka 
merdiven döşemeli ahşap üç kat ,::ı.r· 
dır. Elektrik tesisatı vardır.) Dükka
nın tamamı 120 hiRse itibariyle yirmi 
hissesi açık arttırmaya ~rkıı.rıl~ış o
lup 14 - 11 • 936 tarihinden itibaren ' 
şartnameleri herkesin görebilmesi 
için daire divanhanesine talik edilecek 
ve yine 26 - 11_- 936 tarihine rnüsarlif 
Perşembe güuu. saat 14 ten 16 va ka
dar İstanbul 6 ıncı icra dairesi~de sa.
trlacaktır. 1\füterakim vergi vakıf ica. 
resi çöp ve fener rüsumları borçluva 
ve 20 senelik vakıf icaresi taviz bed~li 
~~şt~~ye ait olup arttırmaya iştirak 
ıçı_n _YU~de yedi buçuk pek akç~i veya 
Mıllı bır bankanın teminat mektubu 
alınır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yü:r.de 75 ini bulduğu tak -
dircle ihale yapılacaktır. Aksi halde 
en son arttıranların teahhütlcri baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün 
da.ha temdit edilerek 11 • 12 • 936 ta
rihine tesadüf eden cuma g!jnü ayni 
saatte en çok arttrrana ihale edile • 
cektir. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 mcı maddesine teVfi
~~ ipotek sahibi alacaklılarla diğer
irtıfak hakkı sahiplerinin dahi ~bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını ve 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
i?diala?°ı evrakı mUspiteleriyle bir • 
lıkte Ytrmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri laznndır. Aksi halde hak
lan tapu sicillerile sabit olmadıkça. 
satış bedelinin paylaştrnlmasmdan 
hariç kalırlar. Alakadarlarm işbu 
maddei kanuniyeye göre hareket et
meleri ve daha fazla mal(imat almak 
isteyenlerin 935 - 2822 dosya numa. 
rasiyle memuriyetimize müracaatları 
ilan olunur. (26798) 

Zayi - Sahibi bulunduğumuz 3377 
numaralı otobüsiln tek plakasını zayi 
ettik. Yenisini alacağımızdan diğeri
nin hükmü yoktur. 

Demirkapı Selimiye apartımanı 
Himmet ve Ha tice 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinisani 936 Çarşamba günü saat 15 te Anka -

rada Nafıa Vekaleti IY1alzeıne e~siltme Komisyon oda~ın 
da 55640 lira muhammen bedellı 30 kalem atelye tezgahı 
nın kapalı zarf usuliyle eksi~tmcsi yapılacaktır. 

istanbul Erkek Lisesi Satınal
·ma Komisyonundan: 

Muvakkat teminat 4032 lıradır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal· 

zeme Müdürlüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7-5-

936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
göre Nafıa Vekaletinden al~~~ış vesika ile birlikte ı 5 
Teşrinisani g 3 6 çarşamba gunu saat 14 de kadar Anka· 
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım 
dır. ( 12 5 6 ) ( 1 91 b ) 
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P H 1 L 1 P S·' in 
Yeni bir icadı daha 

796 

Radyo tarihinde ilk 

defa olarak yalnız 

tek bir düğme, bü

tün rad~·o makine-

YA L N 1 Z b~ r tek dOğme ile 
bOtOn radyoyu idare edebilirsiniz. 

• 

Satış salonu : Galata, Voyvoda caddesi, Jeneral H ar: 
Orozdi - Bak : İstanbul 
Basmacıyan : Beyoğlu, İstiklal caddesi 96 
Türkiyenin her tarafında acentelerimiz vardır. 

1 H ş 1 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

+ 
" 

YEN \ F İ ATLAR : 

70 el. 35 Kuruş 
70 cl. lik şış• ıçın 1 O Kuruş 

2. Lit. 70 
" 3.40 il 100 . " 

2. Lıt 1 5 .. 
3.40 25 
a yrıca dep~zito alınır. Şışeler &etırilince 
depozıto gerı verilir. 

Açık satmak isteyenlere hususi şartlarla litresi 22 kuruştan veril~ 
• 

·~~: -..,./,:1:<1' ;. ·.;» r ",,~_fflM.!'~· " .. ~ .. : "•~ -
"I. , ·- , -"· I , t"'"'° /. '.~_._, '"-''" . 

"".(' ' .,_ , .. •ı ..... ~ı~ ... ~ıı~ .. ' .: .. ~ ..... -. '. 
- .. • - ' !..!;,__ - ~- - -- • 

ne kurtulursunuz, basur memelerini sö!><iilrür mahveder , kanı, ağrıyı derhal keser, emsalsiz bir ilaç. 

SiNiRE ÇARPINllYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ila.çtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz 

ADEMi iKllDARA FORlESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara "cn;lik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Sahibi: Ahmet Emin YAL'IAN - Umumi Neşriyatı !dare Eden: S. SALl~I 
Guetedlik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Bir Daktilo Aranıyor 111

---------------------.. 

Eski ve yeni türkçeyi bilir bir ba- Dudakla rından c ıgara eksik olmad ığ ı halde 
yana ihtiyaç vardır. Çemberlitaş kar N b b 
şısında Osmanbey matbaasına h~r e em eyaz dişleri Var! 
gün saat (10) dan sonra müracaat 

GôZEN 
Kremi 

Emsalsizdir 

r•KANZUK•l 
Öksürük Şu rubu 

En muannit öksürüklerle bron
şit, astm ve boğmaca öksürüğii
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

ING!LIZ KANZUK ECZANE3J 

Beyoğlu, Istanbul 

. -
~------..... Komisyonla çalışacak, 
sağlam referans ve no -
ter garantisi verebile -
cek, evlerde elek trik ale-
ti satmak üzere bir şir
ket tarafından 

MEMUR 
Aranıyor 

Posta kutusu No. 2248, 
satış servisine müracaat 
edilmesi. 

,. Gülhane doğum ve kadın• .... 
hastalıkları profesörti 

Dr. Ali ESAD 
Türbe; Istan bul Belediyesi 

karşısında ' Ayberk apartımanı 

birinci katına taşınmıştır. 

Acele Sabhk Hane 
6 oda ,banyo, mutfak, odunluk ve 

köınürlüğü ile 100 metre bahçesi bu
ıunan 3 senelik yeni beton bir ev mu
tedil fiatla acele satılıktır. Fatih Ya
vuz Selim caddesinde Bosna oteli sa· 
hibine müracaat . 

, ' or. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında TeL 
24131 Her gün akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

ı ·------ı 

Muzadı taaifün ve deriyi 

takviye hassalarma maliki

yeti Krem Pertevin bugün-

kü şöhret ve şümudünün 

bariz delilidir • 

ÇAM 
kokulu 

Hiç tereddüd etme

den hükmünüzü 

verebilirsiniz: 

Çünkü 

Rl~Y~LiN 
Kullanıyor 

D 
Dişleri beyazlatır, m ikropları % 10 0 öldürür, 

ağız kokusunu izale eder. 
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Çahşamıyor, devasız bir· derde 

uğramış gibi meyustur 

Düşünmüyor ki 
Bir iki kaşe 

GRiPiN 
Onu bu yarım baş 

ağrısile sinir 
ağrılarından 

kurtarmağa kafi 
gelecektir 

• 1 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları d(:rbal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağT1larına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılarile 

kırıklığ::ı. karşı bilhassa milessirdir. 
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Lise Hazırhk Sınıfı 
Hariçten sınava girmek istiyenleri hazırlar öğrem.ler (Yuca Ülkü) 

Lisesinin tamnmıs ve kudretli 3ğretmenleri tarafından ve iş sahiple

rinin işlerine engel olmıyacak saatlerde verilir. Oğremlere 15-10-1936 

dan itibaren başlanmıştır. _____________________________ , 
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taze mallarmuzı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için bUyük 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında 

~- hulabilirsiniz. İsveç " TRAPEZ,, fabrikası _ _.., 

Sıhhi müferrih yeni icad 

kalp ve ciğerlere farah l ık verir. Sinirleri teskın eder 
3 ila 5 gramı: BANYONUZU HAKlKl ÇAM ve KIR ÇlÇEKLERl esanslarile ILKBAHA.RA çevirir. Cildinize 

TAZE HAYAT VERIR. Ve misk gibi kokutur. Bir tecrübe ediniz. 
EVLIYA ZADE NUREDDIN, Eczayi kimyeviye alat ve ıtriyat deposu. Istanbul - BahGcknnr 
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