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Büyük misafirimiz . 

bu sabah sehrimizde .. 

M.STOY ADINOVIÇ 
Türk topraklannda 
derin bir sevgi ile 

karşllandı 
Dost Yugoslavyanın Değerli Baş
vekili Akşama Ankaraya Gidecek 
Dostuı~1uz ve mü~tefıkimiz Yugosl avyan ın kıyınetl i Başvekili Dr. S 0

• 

yadinovıç şu dakikaua· ıncırıl~ko1.inıizin misafir i olarak toprakları ın ı~a 
ayak basmış hul~ınuyoı Dün gace yar ısına doğru h.udu.tt.an. ~eçip "'Edır
nede şahsına karş ı iik mer.ı!:inı ifa ed ilen büyük mısafı r ınıızı bu • abah 
dokuzda Sirkeci irtasyoıı unda karşılamak la iftihar duyacağız. Bu .~1~ş~~

1 

buradan Ankaraya hareket edecek olan muhterem siyaset .recu l .ıu n 
1:eyahat ve ınisafirliğine ait haberleri şu sütunlarda sı ralıyoruz. 

·--~~~~~---------~~-, BELGRATTAN HAREKET 

ıymetli 
safirimiz 

1 Bclgrat, 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Başvekil ve Hariciye Nazın 
Dr . Stoyadinoviç ile refikası Anka
rayı ziyaret etmek üzere buradan ha
reket etti, istasyonda nazırlar, ayan 
ve mcb'uslar tarafından uğurlandı. 

Başvekili taşıyan tren .Nişte tevak
kuf etmiş, Başvekil burada sıhhiye 

ve muaveneti içtimaiye nazırı ile be
lediye reisi tarafından karşıln.nmış, 

Dün Metriate yapılan topçu tatbikatında hazır bulunan ecnebi ataıemiliterlerJen bir grup 

Ahmet Emin y ALMAN 
memleketimize 

z Balkanların 
kü bütün siyaset 

. Bu kıymetli miaafiri- biraz sonra yoluna devam ederek 

M. Ponsot 
Ankaraya 
Gitti g~hyY~ıoslavya Batvekili ve Bulgar hududunu geçmiftir. 

mız.. . Nazırı Doktor Sto- MISAFIRI~UZ EDIRNEDE O n g U n d e n b e r i ş e h-
Harıcıy~ '•i rimizde bulunmakta olnn Fransanın 

::'."B~;DüÇ'üK li~OC C\ Vl!l vuıru:n- C W"' :.,,mrn~, ~O\l aJI ıımmı.tııımuenJ - AJ1Kam OU) :K CIÇI ' nı:;a: r !• 

yadıno"iç, müttefık ~~. kardeş mc~- Mutte~~kımız Yugoslavyanın muhte- sot dün akşam ekspresle Ankafaya 
• 1 kette iş başına geçtıgı zaman harıç- rem hukumet reisi M. Stoyadlnoviç hareket etmiştir. Bilyilk elçi H aydar 

te ve dahilde tereddütle kar§ılnndı. artık Türkiyenln sevgili ve saygılı bir paşa istasyonunda Fransız konscıloa
;ilhakika pasiç kabinesinden ba.'i • misafiri bulunuyor. Değerli doı;tu- hanesi erkanı ile dostları tarafından 

1 
arak senelerce Yugoslavyada ma- muzu getiren tren saat on birde E- hiikümct merkezimize uğurlan:mştır. 

~;e nazırlığı etmiş.' ~abiliyetli bi.r ~rne istasyonuna gire.:ken, kendisi- Sefir M. Ponsot Ankarada Cümhuri
vlet adamı ve bır ıktısatçı sıfatı· ı nı candan karşılamak uzere istasyon yet bayramı merasiminde hazır bu· 
Yugosıavyada çok hürmet kazan- hayli kalabalıktı. lunacak, bayramdan sonra da, ağle-

mış, ismi hariçte de tanınmışt1. Fa- Misafirimiz, hükumetimiz ve Hari-
r • kat Yugoslavyadaki vaziyet . yalnız ciye Vekaleti namına huduttan iti- bi ihtimal Hariciye Vekilimizi ziyaret 

· ~ ~ ., ~ktedir bir devlet adamına değil, haren Hariciye Vekaleti hususi ka _ edecektir. 

.. 

14., · ~bi;iiJ'. çapta bir lidere ihtiyaç gös - lem müdilri.i Refik Amir ve Harici- Ankarada yapılacak olan l skende· 
"' t'e~iyordu. ~ırvat meselesi en hii.d yeden Şeınscttin Arif tarafından hür- run müzakerelerinin ne zaman baş· 

- bir şekibld1 e. ?.rtad.a d.uruyordu. Yu • (Arkası 8 incide] lıyacağı henüz malum değildir. 

' 

goslav rlıgı bır lafızdan ibaretti. 
Fırka kavgalarında eski menfi ruh 
hakimdi. Memlekette emniyetsizlik 
vardı. Jktısadi buhran vardı. Mu
kadderatına ha'kim kalmak için ya-. . . 
nna emnıyetle bakması, müttehit bu-
lunması ve çok e iyi çalışması ta
zımgelen bir mille ın muhtaç olduğu 
müspet hava yoktu. 

Muvallakıyetli İmtihan 

Yugoslav Başvekili ile arkadaş
larının iddia.sız ve gürültü • 

.Uz bir surette başardıkları iş, yük
sek takdir lere layıktır. En dikkate 
değer nokta, mUşkilliit karşısında da· 
iJna yapıldığı gibi lüzumsuz ve öl • 
çüsüz bir şiddet ve tazyika gidilme
mesidir. Doktor Stoyadinoviç'in kuv
vetli şahsiyeti en ziyade bu sahada 
ağır bir imtihandan geçmiştir. Her 
türlü çetin müşküllerle çarpışırken, 
demokrasiye ve münakaşa hilrriye. 
tine mümkün olduğu kadar geniş bir 
yer ayırmış ve her şeyden evvel 
memleket muhitinde ve etrafında 
itimat ve ahenk havası kurulmasına 
kıymet "~iştir. Devlet maki~esi
ni kendi hızile devamlı surette ışler 
ve muntazam iş çıkarır bir hale koy
maya da muvaffak olmuştur. 

Çok muvaffakıyetle ida:e edilmiş 
bir yayım ve telkin makanızması sa
yesinde bugün her Yugoslav, .mem!e· 
ketin bütün hayati meseı:ı:~ ve ih
tiyaçları hakkında en ~ç~k tefer
ruata kadar tenvir edilmış bulun
nıaktadır. Menfi meyillerle doğrudan 
doğruya uğraşılacak yerde, bunların 
nıüspet alakaların canlılığı karşısın· 
da kendi kendine sönmesine ve bo· 
hlmasına meydan verilmiş ve eski 
a!enfi zıddiyet ve şilphe havası tas-

[ArJı:ası 8 incide] 

Madrit Perşembeye 
··sukut edecekmiş 

Anarşistler kızdı 
Şehir Etrafında Dünkü Çarpışma

lar Çok Şiddetli Oldu 
... , 

Upanya dahıli miica deleainin feci tarafları 
LEn son selen hrıberleri sekizinci sayfada bulacaksmız.] 

J .. A".ıL blıYuK ELÇı:jl Türk topçusu çok 
muvaffak bir atlş 
tatbikat. başardı 

Dünkü Atışlarda Ecnebi Ataşe 
·ter'er de Hazır Bulundular 

. TUrk toptue~ ~Un trhı çı ftl ifinde çok muva"lfak ıyetl ı bir atı' ta~ 
bıkatı yaptı. Büyük bırlıklerın ı~tırakıle yap ı lan dünkü tatb·k tt 
çwnuz, nıemlel~et müdafan~ında muaz.zanı bir kudret olduğu' a ~ top• 
ıe da~a lsbat etmiş oldu. Dünkii t atbikatta kumaııdanlarıınız11~8 bır .. ~eecneb~ ntaşemiliterler de hazır bulundular. Kahraman Türk to ~~~n 
yaptıgı atışlarla zengııı takdirler, alkışlar topladı Ş t p~usu dun 
dü~kü tatbikatı izah ediyoruz: • u sa ır arda size 

~ıyndelar, kendi siperlerini iş~al ------------
' cdıyor. Hava yarı bulutlu, yarı a- ı A 

Dün Ankaraya hareket eden M. çık! .. , Yükseklerde uçan tayyare - lmanya 
H . p ler, zaman zaman bulutların arkasın- F 

enrı onaot d~ kayboluyor, zaman zaman mavi ransa 
bır açıklıkta görünüyorlar. A 

Millet 
Meclısi 
701Jlamyo1 

[ u evrede Yirmiye 
takın idam Mahkumu
nun Dosyaları Tetkik 

Edi ecek 
Ankara, 26 (TAN muhabirin -

den) - Büyük Millet Meclisi Ikinei

teşrinin birinci gUnU kış mevsimi 

toplantılarına baı,ılıyacaktır. Hükfı -
met, Meclisin bu devresine müzake

re edilmek üzere birçok kanun layi

halarını Meclise sevketmeğe başla • 

mışt.ır. Muhtelif ağırceza mahkeme

lerinden verilen yirmi kadar idam 
cezasının tasdikini istiyen tezkereler 
de bu meyandadır. Kamutay ilk 
t?plantı gtinlerinde bu mahkumlara 
aıt dosyaları tet.kik etmeğe başlrya
caktır. 

Sıvas - Erzurum 
ve Malatya 
Hatlan Birleşiyor 
Sıvas, (Hususi muhabirimiz • 

den) - Haber aldığıma göre Sıvas -
}<~ ' 
~rzurum yolunun Malatya hattı ile 
bırleşme yeri olan "Çetinkaya" is _ 

tasyonunun açılma töreni Cümhuri

yct bayramında yapılacaktır. 

s~~t dok~zu on geçe dıl\etli atn- nlaşması 
şemilıterlerın otomobilleri, bastnb
yenin yoluna sapıyorlar. lşte bir top
çu tayyaresi. Ve tayyare defi batar
yalarının madeni öksürlikleri duyu • 
luyor! 

n··rt · o top sesı .... 

• • • 
Asıl bllyük topçu atıştnın doğura

cağı heyecandan henüz haberimi?. 
yok. Bir çağ sonra atışın mevzuunu 
teşkil eden meseleyi öğreniyoruz. 

UstUn düşman 'kuvvetleri karşısın
da oyalama muharebeleri yaparak 
Çiftetabya - Uçtabya - Ikitelli _ 
Yanmburgaz hattına çekilmiş olan 
~ı~ızı taraf. şarktan kuvvetleri çe
hncıye kadar, bu mevzii mUdaf aa e
decek. 

1936 Avrupa Oto b'l S •. 
lngifü karikatüristi butun Avr mo 1 erg111 

yıf olduğunu anlatmak istiyorl upa devletleri ıilablanı rkcn 1 · ı· 
ngt u: tcshhatının za. 
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Avrupa Sulhü 

~ekoslovakya, Şarkı Garba 
Bağhyan Sulh Zincirinin Bir 
Halkasını Teşkil Ediyor 

Yazan: K KROFTA 
Çekoslovakya H. Nazırı 

A vrupanın son günlerdeki inkişafına bir bakacak 
olursak, sulh lehine yapılan işlerin, bütün sulh

geverlerin temenni ettikleri kadar olmadığını gizliyeme
yiz. Bilakis, bu yoldan bir adım geri çevirecek bir çok ha
di~eler oldu. Buna rağmen ve harbin imkansız olduğunu 
zannetmemekle beraber, Avrupa politikasının sulhü kur
tarmıya muvaffak olacağina kanaatim vardır. 

Bugün için tamamen mev
hum ve hayali bir takım ne
ticeler için milyonlarca insa
nı canlarından ve malların
dan mahrum etmeyi düşü
nen bir devlet adamının 
mevcudiyetini tasavvur ede
miyorum. 

Sulh yolunda yapılan cehtlerin 
muvaffak olmamasının sebeplerini, 
sulhü temin edebilmek hususundaki 
noktai nazarların ve prensiplerin ih
tilafında buluyorum. 

Fark gözetmiyen clemokraıi 

Ç ekoslovakya, Umumi· Harbin 
ferdasında kendine çizmiş ol-

ve fetih hayalleri olmıyan bütün 
devletelerin milli hukukunun zımanı
nı görmektedir. 

Kollektil emniyet politikcuı 

B u ruh içinde, memleketin-ıJz 
Fransa ile bir ittifak ve dost-

luk paktı ile bir mütekabil yardım 
anlaşması yaptı. Siyasetimizin bu 
veçhesi Çekoslovak dış politikasının 
temelidir ve öyle kalacaktır. Fran
sanın başında bulunduğu Avrupa 
sulh sisteminde, Çekoslovakya Şarkı 
Garba bağlıyan zincirin bir halkasını 
teşkil etmektedir. Onu Yugo~lavya 
ile Romanyaya bağlıyan ittifakla Çe
koslovakya, Orta Avrupanın sulhilnU 
zıman altında bulundurmakta ve Sov 
yet Rusya ile imzaladığı karşılıklı 
yardım anlaşması ile de Şarki Avru
panm mühim bir kısmındaki kollck
tif emniyet politikasını tamamlamış 
bulunuyor. 

Sovyet Rusya ile Fransa arasında 
buna benzer bir anlaşma imzalan.:lrk
tan on beş gün sonra Çekoslovakya 
ile Sovyet Rusya arasında imzala
nan ve son zamanlarda itirazlara, hü 
curnlara uğrayan bu pakt hakkında 
birkaç şey daha söylemek isterim. 

Demokrasiye ihanet eclilmiyecek 

TAN 

Mekteplerde 
Okutulan 
Kitaplar 
Tek kitap kanununun tatbiki dola

yısiyle müsabaka ile kabul edi
len tek kitaplardan gayrisinin mek -
teplilere saWması menedilmiştir. Hal
buki tabilerle kütüphanecilerin evvel
ce çeşit çeşit bastırdıkları mektep ki
taplarını 'bu kamına ve yasağa rağ • 
men şuna buna satınakta oldukları 
görülmüştür • 

Dün maarif Vekaletinden gelen bır 
emirde ha.J.8. buna cUr' et edenler var· 
sa bu gibilerin derhal cezalandırıl • 
malan bildirilmiştir . 

T ARIH KIT APLARI 
DAQ/TILDI 

İlk mekteplerin dördüncü sınıfla • 
rmda okutulacak tarih kitabının da 
yeni şekilde tabedilmesi ikmal edil -
miş ve dün bütün mekteplere dağıtıl· 
mıştır. Bu yeni tarih, eskisinden çok 
farklıdır. Evvela çocuğa tarih mef • 
humu öğretilmekte ve bunun için de 
çocuğun hayatı ve tarihi, ailesinm. 
mektebinin, oturduğu kasabanın ve 
nihayet vatanının tarihi anlaWmak
tadır. 

Bundan sonra milli tarihe geçil · 
mekte 93 ten itibaren bütün inkılan· 
lar öğretilmekte ve daha sonra lstik
lfil sava~ı izah edilmekte ve mütea
kiben eski devir tarihlerine geçil · 
mcktedir. 

Maarif Vekfileti, mart ayında ilk 
mekteplere mahsus tabiat bilgisi ki
tabı için bir müsabaka açacaktır. 

Yine ilk mekteplerde okutulmakta 
olan aile bilgisi kitabı da bir komis -
yon marifetiyle ha.zırlatılmaktadır. 

Ley' ei Berat 
Teşrinievvelin 31 inci cumartesi gü

nü Şabanın on dördUne mUsadif ol • 
makla akşamı (pazar gecesi) Leylei 
Berat olduğu ilan olunur . 

Sovyet tayyarecileri dün 

askeri. tatbikatta bulundular 
ve akşam Ankaraya gittiler 

•• 
U ç ı,'Ündenlıeri şehrimizde buJunan muhterem misafirimiz 

dost Sovy .. t Rusyanm sivil hava teşkilatı ba~kanı General 
Eydeman ile refakatindeki tayyareciler dün akşamki trenle An
ka.raya. gitmişler \'e H:ıydarpa~a garında mera.simle teşli edilmiş
lerdir. Burada, heyet azasından genç kaclın tayyareci~·e Türk Ha
va. Kurumu Ba..<;ka.nı Fuat Bulca namına bir büket \·erilrniştir . 

General :Eydemnn ,.e diğer tayyareciler, dün sabah !Uetris ~ift. 
l4'ine giderek orada yapılan a'!keri tatbikatta bulunmuşlardır. 
General E~·denıan, l'opçu Atı~ Mektebinde generallerimiz tarafın
dan knrşdanmışbr. Gı>ueral Eydeman, tatbikatı büyük bir aHika 
\'e takdirle ~önnil<;tür. Gtneral öğleye kadar manevra.da kalmış ve 
Türk askerlerlnJ tebrik c·tmj~tir. 

Vekiller, Sirkeci istaşyonu nda karşılıyanlar araaında 

DAHILtYE,SIHHlYE ve ZiRAAT 
VEKİLLERİ A VRUPADAN 

GELDiLER 

27. 10. 9~ı:: 

Siyaset ilemi . 
' 

Berlin anlaşmaaı 
•talya ile Almanya Dışbakanla-
1 rının arılaşmaları hakkında 

yaptıkları salahiyetli neşriyat, ilk ba
kışta pek büyük işler başarılmış ol· 
duğu hissini veriyorsa da eski vazi
yetin değiştiğini, yahut yeni bir adı
nıın atıldığını gösterecek neticeler 
göze çarpmamaktadır. O kadar ki si
yasi mahafil bir şey yapılmasından 
değil, fakat bir şey yapılmamasından 
hayret içindedirler. Gerçi ltafya Dış
bakanı Kont Çiyano gazetecilere vu
ku bulan beyanatında Avr~panın iç
timai teşekkülünü korumak, Av upa 
nıedeniyetini tehdit eden tehlikeleri 
bertaraf etrnek için birleşik me3ai
den bahsediyorsa da neticedo iki 
memleket arasındaki bütün m?sele
leri kavrıyan ve kucaklıyan bir an
laşmanın imzalandığını söylemiyor. 

Bu yüzden Londranın Taymis ga
zetesi, ziyaretin neticesini kısaca ta
rif ederek "iki taraf anla~mak için 
uyuşmuşa benziyorlar., demekle ikti
fa ediyor. 

Şimdilik hakikat te bunda ibar~t 
gibidir. 

l lıpanya harbinde kat'i ıalha: 

, •spanyada dahili harp en ciddi 
1 1 safhasına varmış sayılıyor. Oir 
tahmine göre, Madrit perşernb.Y/e 

kadar sukut etmiş olacaktır. Bu ih
timali takviye eden Amillerin birinci· 
si, Madrit ile Akdeniz arasındaki mu
vasalayı temin eden demiryolunun da 
kesilmiş bulunmasıdır. lhtil!lcilerin 
Madride karşı umumi ilerlemeteri her 
lahze beklenmektedir. 

Madridin sukutu, ispanya dahili 
harbinde kat'i bir safha teşkil edecek 
ve dahili harp şimdiye kadar görül13n 
neticelerden daha mühimlerini ver
meye başlıyacaktır. Bu yüzden b:r. 
çok siyasi mahafil şimdiden bir ta. 
kım hazırlıklara lüzum görmekte ve 
yeni vaziyete göre tedbir almakta· 
dır. 

Bel~ikada la.,iıtler: 

B elçik.a hükumeti fa1istlori" li-
derı olan Degrelle'i yırmi 

duğu hattı harekete sadık kalmak· 
tadır. Çekoslovakya \'asat derecede 
büyük bir devlet olarak, her hangisi 
olursa olsun büyük bir devletin bir 
taraflı tesiri altına girmekten ve 
memleketi menfaatlerine, ülküJüne 
uygun bir şekilde idare edebilmek ım 
kanlarını kaybetmekten çekir.mek 
mecburiyetindedir. Çekoslovat:yanın 

kanaatinin hareket noktası ,udur ki, 
dünya istikbalinin sük\ınetini zı
tnan altına alacak yegane şey, büyük 
ve küçük devletler arasında fark gö
ıetmiyen ve hepsine, yarının sulh in
kişafında tam bir mesuliye veren 
beynelmilel bir demokrasidir... 'i1 

B u, Uluslar Kurumu paktı ru• 
huna. ı.µı:ır:un olıı.r:a.k ve oravA 

bağlı olarak yıl ılmış tedaftii bir an-
T urizmin inlCita-fı !çin 

Yunan hlilt~meti, Yunanıstanla ec-

,,,,. , •• dört saat kalar b~vkif ederek mühim 

tikt;~~~;;; P~;~;<l~istirahat eden Dahiliyeı Yekiİ-i ___..v.~e · " bffiffiftlfı'r\! ~iritı'aVmkıfıy~ lta 'an·---~--. 
Cümhuriyet Halk Partisi Gene! Sekreteri Şükrü Kaya ve mıltır. · " ı. oo Filhakika, demokrasi, bir mrntaka

yı kendisinden daha kuvvetli bir te
~ckkUlün tehdidine ses çıkarmadan 
terketmiyen ve sulhU adil bir şekilde 
müdafaa için sulh taraftan uzuvla
rı toplıyan bir yardım, bir teşriki 
mesai demektir. Bana kalırsa, küçük 
veya orta bir devletin iç siyasetı te
lakkilerine her şeyden evvel kat'i bir 
rehber olacak değişmez prensip 
budur. Dahilde k u v v e t l i, 
politikasında müttefik, m a n e n 
s a r s I 1 m a z ve askeri ba • 
kımdan hazırlanmış olan böyle bir 
devlet hudutları dışında, sulh arzula
n müşterek olan ve onu müd"l.faa i
çin noktai nazarını kabul eden dost
lar aramalıdır. Zira şurası mubak· 
kaktır ki, başkalariyle teşriki mesaj 
etmezse, bu devlet kendinden daha 
kuvvetli bir devletin key{ine ranıo
lur. 

Çekoılooakya Milletler Cemiye. 
tine ıaJık 

B u esaslı düsturdan hareket e
den Çekoslovakya, Milletler 

Cemiyetinin fikirleriyle politikasına 
taraitardrr. Çekoslovakya Millcı!ler 
Cemiyetinin fikirlerinde ve polilika
amda, demokrasi ve herkese karşı 

mütekabil hürmet esaslarına daya.
nan mUnasip ve uygun bir Avrupa 

teşriki mesaisi görmektedir. 

Uluslar Kurumunun kifayeufrı:liği
ni ve kusurlarını biliyoruz. Fakat 

bununla beraber, takip ettiği politi

kanın muvaffakiyetle devam edece· 

ğine imanımız var. Uluslar Kurumu
nun fikri, dlinya sulbünü tam:ım et
mek için büyük ve umumi bir te
~ebbüsttir. B~langıçtaki muvnft'a
kiyetaizllkler yüzünden bizzat fikri 
terketınek istemek bilyük bir hata o
lur. 

la~madrr. Sebepsiz olarak, .Sovyetı 

Rusya ile sulhperver bir teşriki me
saiden, Orta ve Garbi Avrupaya ko
münizmi sokmak gibi bir fikir c:rkar
mak yanlış ve ta.'5avvuru imkansız 

bir şeydir. Çekoslovakya, kendi içi

ne, bütün tarihini ve milli an'ıuıesini 

teşkil eden demokrasiden gayri bir 

fikrin yerleşmesine asla müsaade e
demez. Demokrat Çekoslovakya, ge

çirdiğimiz bu buhranlı günlerde, sulh 

için sağlam bir istinatgahtrr, ve bey

nelmilel münasebetlerini daima bu 
rolünü düşünerek tanzim edecektir. 
Çekoslovakya demokrasiye asla iha
net etmiyecektir ve sağdan veya sol
dan gelecek hücumlara, kuvvetinin 
şuuruna sahip ve hürriyete dost bir 
demokrasi kalkanı ile mukabele ede
cektir. 

Bütün Bardak 
ve Şişeler 
işaretli Olacak 
Olçüler nizamnamesi mucibince pf

yMada kullanılacak bardak, şişe , ka· 

deh vesairenin iaşretli olması lazım
dır. 

Bugüne kadar muvakkaten kulla
nılmaları için müsaade edilen bu kap 
ların bir kanunusani 937 den itiba
ren kullanılması tahdide tabi tutu
lacaktır. Belediye bu kararı dün bü
tün alakadar daire ve pubelere tamim 
etmiştir. 

Bu tamime göre: 
1 - Ispirtolu içki satan fabrikn ve 

tmalathanel~rce kullanılacak şışele
rin en e.z yüzde kırkı. 

ınuı!llar Kurumu, bUyUk devletle
rin haksız olarak nüfuzlarmı temine 
yanyan bir alet, ve rolü, Avrupayı 

yeni facialara sürü.kliyebilecek olan 
muahedelerin yeniden tetkiki tema
yüllerine hizmet olmamalıdır. 

2 - Diğer me,rubat ve içki sıı.tan
larca kullanılacak kaplann en az ytiz 
de otuzu bir kanunmıaniden itib'1ren 
her bakımdan ölçüler nizamnamesi 
hükümlerine tama.ıniyle muvafık ola
caktır. 

İspirtolu içki satan müesseselerde 
kullanılacak şişeleri~ geri kalan yiiz. 
de altmışı ve diğer meşrubat satan
larca kullanılacak olan şişe ve kap
ların yüzde yetmişinin kullanılmala

nna şimdilik müsaade verilecektir. 

Çekoslovakya, Uluslar Kurumuna 
madık kalıyor, çünkü sulhün müşte

rek ve taksim kabul etmez organizas
,.,nunda Bamimi surette sulh tstiven 

nebi memleketler arasındaki türizm 
münasebatmı inkişaf ettirmek mak
sadiyle ecnebi bir memlekete seyahat 
edecek her Yunanlıdan yirmi bin 
drahmi vergi alınması hakkındaki 

karan kaldırmıştır . 

BeJçikada bir yıl önce faşistlikten 
tedavi için Almanyaya giden Ziraat Vekili Muhlis Erk- eser yoktu. Bu fırka 1935 senesinin 
men dün sabahki semplon ekspresile şehrimize dönmüş- 2 Mayısıııda teessüs etti ve bu :>uret
lerdir. Ayni trenle Sıhhiye Vekili Refik Saydam da gel- le Belçika 1886 danberi görmediği bir 

· t" siyasi h!diseyi görmüş oldu. Bu se .. 
mış ır. 

YENi TiCARET ITALYA iLE 
MUZAKERELERI BAŞLIYOR 

1 

Vekillerimiz, Sirkeci istasyonunda 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs
tündağ, Vali muavini Hüdai Karata
ban, Emniyet Mildürii Salih Kılıç ile 

•ı talya ile yapılacak yeni ticaret anlaşm~sı ~ü~.akere-
lerini idare ve imza edecek olan heyetımız dun An

karadan şehrimize gelmiş, akşam ekspresile İ talyaya ha
reket etmiştir. Heyet, Roma Büyük Elçimiz Ragı bın reis
liğin dedir. Türkofis asbaşkanı Bürhan Zihni ile !vlerkez 
Bankası Müdilrü Adnandan müteşekkildir. 

ltalya ile mevcut olan anlaşma 40 1 iki ~eneliktir: Müddeti birincikanun· 
gün müddetle birincikanun başına da bıt~ektedır. Yeni anlaşma müza
kadar uzatılmıştır. Yeni anlaşma- kerelerınde her iki devletin ticarette 
nın esaslan klering olmakla beraber birS.Z daha yakınlaşmasını temin e
takas hükümlerini de ihtiva edecek- decek meseleler üzerinde görüşece
tir. ğiz. !talya ile alış verişimiz şimdiye 

Yeni anlaşma yapılırken mevcut kadar müvazi gitmekteydi. Fakat ü
anlaşmada çıkan bazı müşkülat sure- mit ed~yorum ki, bundan sonra lehi-
ti kat'iyede halledilecektir. mize bır büyük fark olacaktır. 

Heyete dahil bulunan Türkofis As- Zecri tedbirler dolayısiyle Italya i-
başkanı Bürhan Zihni dtin, kendisini le münasebatımızı artıracak bir ze
göreıi bir muharririmize şunları söy- min bulamıyorduk. F~kat artık bu 
!emiştir: mesele de ortadan kalkmış bulun· 

"- ltalya ile mevcut olan anlaşma maktadır.,, 

Vilayet, Belediye, Parti erkanı ve 
şehrimizde bulunan bazı meb'uslar 
tarafından karşılanmışlardır. Riyase
ti Cümhur Umumi Katibi Hasan Rı· 
za da dünkü trenle Avrupadan gel -
miştir. 

Ziraat Vekili öğleden evvel vilayet 
Ziraat Müdürlüğüne gelerek müdür 
Tahsinden ziraat işleri hakkında i
zahat almıştır. Vekilin sıhhati iyi-
dir. Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri 
dün Akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmişlerdir. · 

Limanda yapılacak tesisat 
Birmüddettenberi Ankarada bulu

nan şehrimiz liman umum mü<h\rti 
Raufi Manyas dün şehrimize dönmüş
tür. 

Umum müdür Ankaraya yeni lima
nın alacağı şekil etrafında iktisat Ve
kaletiyle bazı milhim temaslarda bu
lunmuştur 

Oğrendiğimize göre, liman umum 

Şeker fiatleri 1 Dolma Hayvanlar Sergisi müdürlüğü, limanı çok asri vesaitle 
Bazı gazeteler şeker fiyatlarmm !stanbul Av 1 At 

1 
B" ı·-· takviye edecek bir proje hazırlamış-

- . cı ar ve ıcı ar ır ıgı B ·t f aı· ucuzhyacagını ve bundan bır av ev- C mhuriyet B d T k . tır una aı a ıyete pek yakında 
.. - u ayramın a a sım b 1 kt 

vel gelen Alman mutehassıslann ra- b hçesinin k al k d d 1 aş ıyaca ır 
a ap ı ısmrn a oma .,."""!"'!~~~~~!!!"""!~ ........ ~..,.......,.......,.....~ 

porlarmda bu ucuzluk hakkında bazı h yvanlar sel"Vİa· kt B · • a &~~ı açaca rr. u sergı avcıları tarafından Afrika.da avlan -
kaşyrtklar b~lun~u:unu yatz~tşlardrr. memleketimizde ilk defa ~ılmakta • mış ve doldurulmuş hayvanlar teşhir 

e er şırketın en yap ıgımız tah- Ser 'd . . ., edil k · 
kikata nazaran, mütehassısların ra- dır. gı e. memleketımızde ve Türk ece tır • 
pm~rm~~hu~~~ka~b~ ============================= 
hınmadrğı gibi şeker fiyatlarmm ye- ~·~ f"-l.ı•~•=i4iıto .. ==_a.O ı llMM~I niden ucuzlıyacağı hakkındaki ha.- ~~ ~ 1 (\)""' 
herler de doğru değildir . 

Bir profesör ıeldi 
Istanbul Universitesi Edebiyat l Z7 Teırlni~ı 

SALI Bugünkü Hava: Bulutlu ____ _.._. ____ 
Fakültesi felsefe tarihi kürsüsüne 
davet edilen Profesör Ernst von .. ~. Bugiln hava mütehavvil ve kısmen 
ter diln şehrimize gelmiştir. 
Almanyanın en maruf profesörle

rinden olan Von Aster uzun ınman 
Giessen Universitesinde, son üç sene 
de Upsala (lsveç) üniversitesinde 
tedrisatta bulunmuştur. 

bulutludur. Diln, hava güzel ve umu· 

miyetle açık geçmiştir. 

En fazla sıcaklık 16, en az 5 tir. 

Rüzgarlar umumiyetle cenup istik::ı.

metinden esmiştir. 

10 uncu ay Gün: 301 Hızır: 175 
13!1!1 Hicri 13~2 ~umı 

Saban: 10 14 Birincıtc:ırin 

Güneş: 6,25 - Oile: ll,58 
ikindi: 14,52 - Akşam: 
Yatıı: Ul,46 - Im!ilk: 

17,12 
4.46 

'---~--------~----~--~· 

nenin Mayısında yapılan seçimde aeı .. 
çika faşistleri mecliste 21 sayla..lık, 
Ayanda 12 Azalık kazandılar. Ve gün 
geçtikçe çoğaldıklarını, büyüdükleri· 
ni gösterdiler. 

Belçika faşistleri kendilerine "Rex 
t1I 

istler derler. 

Rexistlerin hedefi Belçika. Ho. 

landa, Lüksenburg ve lsviçreyi en 

sıkı bağlarla bağlamak ve bu suret
le dost ve kardeş devletlerden kuv
vetli bir kitle vücuda getirmektir. 

Rexistlerin iç siyasaları, biitün 
siyasi fırkaları kaldırmak olduğu j • . 

çin katolikler, liberaller ve işçiler

bunlara karşı birleşmiş ve şimdiki 

temerküz hükumetini vücuda getir• 
mlşlerdir. Raxistler bunlara galebe 
çalacaklarına inanıyorlar. 

Rexistler yakın zamana kadar 
Belçikanın fransızca konuşan ülke· 

lerine dayandıkları halde son günler

de Flamanlarla da birleştiler. 
Vaziyet Belçikada bu yüzden nıtı .. 

him mücadelelerin vuku bulacağını 
gösteriyDr. 

ômer Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aa.rif nazın Tevfik Kut bu· 
gün şehriınize gelecektir • 

• 

B elediye, çöp meselesi hakkın
daki raporunu Dahiliye Ve. 

kiletble ıöndennlştir • 
• 

T aksim Ue Boiazlçi a:rasmda ı,. 
liyen otobüsler, Dalculık klli

bünün yanındaki IOkakta duracaklar· 
dır • 

• 

T rakya Umumi Müfettişi Ge
neral Kamn Dirik dün F.Air-

1 
neden şehrimize gelmi tir • 

Qıj'-....... 

• 
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italya ve Almanya 
Küçük itilaf 

i'e de Anlasacakmıs 
cp :n 

Kont Ciyano ve Alman Hariciye Nazırı Fon Nöyrat Beılinde ilk 
telciki anında 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Ç inden gelen haberlere 
göre, bir çarpışnıadll 

komünistler mağlubiyete uğ
ramışlardır. 

• • 

Ç inde Hopey valisi Ge
neral Yang Gung Ta

ya bir suikast yapılarak öldli
rülmüştür. 

• • 
A vusturya Hariciye Na

zırı M. Şmit Peşteye 

gitmiştir. Yarın Viyanaya dö
necektir. 

• • 

M ısırda tl\vattun etrniş 

olan Yunan zenginle
rinden Sarpakis Yunan hava 
kuvvetine iki tayyare hediye 
etmiştir. 

• • 

L ondra, 26 (A.A.) -
Almanya'nın yeni 

Londra büyük elçisi Ribben
trop bugün buraya gelrni'i
tir. 

• • Berlin, 26 (A.A.) - Bugünkü ~a-ı-

bah gazeteleri, Alman - ltalyan gö- ı ,- Cümhurreiainin ~ ' 
rüşmelerinin neticeleri hakkında ge· ı .. . Pazar günü tevkif edilen 

Belçika faşistleri rei
si Degrel ve arkaaaşları tah
liye edilmiş lerdir. 

niş tafsilatta bulunmaktadrrl~. .K~bul torenıne 
Folki§er Beobahter gazetesı diyor j • ıştırak edecek? er 

ki: Alman ve ltalyan d~vlet a~am. - Ankara. 26 (A.A.) - Ahiren 
lan eski blokların ye~ın~ yen~ ~~ .ttihaz edilen karara göre, Cüın-
blok dikmek ve yah~t ıdclia edıldı~ 'luriyet bayramı münasebetıy!e 
gibi mevcut bir koalisyona kaı:'ı dı- Reisicumhur tara~ı:ıdan Büyük 
ğer bir koalisyon vücude getirmek Millet Meclisinde icra edilecelr 
için değil, menfaaUe~i b~birine l<abul t örenine dereceleri aşağı-
uydurmak ve suitefehhumlen berta-ı da yazılı memurlar iştirak "tie-
raf etmek için çalışmışlardır.,, . 1 )ileceklerdir: 

Berliner Montagspost gazetesı, 1 - Beşinci dereceye kadar 
millakatın bazı devletlerin her vası- (dahil) nıaaşlı devlet memursa-
ta ile karıştırmaya çalıştıklan hava-

rı. 

yi tasfiye edeceği kanaatindedir. Di· ı 2 - A serisine muadil maaşta 
yor ki: .>lup bilfiil müdürü umumi - te 

"Almanya ve ltalyanın bünyelC'~İ adül derecesi 4 - veya bilfiil 
birbirine benzediği için,. mütekabil müstak il müdür - teadü l dere-
dış siyıı.salarmm hedeflennde de dost 1 cesl 5 - vazifesini veya mafevı< 
"a ;,.tfrak vardır. Bu si.yasaların a-1 .f . 'f d U ı· ~ ..,, vazı eyı ı a e en cret ı memur-

•----~ "'" ... em., hı7'.T'l'U•t Pt.mek· l .... 
tirDUseldorfer Mahrihten gazete&l 3 - Doğrudan doğruya uınu
Jiyor ki: "Almanya ve ltalya, dünya 1 llİ bütçeden maaş almıyan ve 

·imdiye kadar teşrifata dahil a~ 
banşmm silngUye değil, ulu!larm dedilen sair müesseseler ve ı.n· 
karşılıklı hürmeUerine dayandığını 
bir kere daha isbat etmişlerdir. Bu ıali için de bunlardan en yükc:ek 
fikir herkes tarafından teslim edil- 1ereceden Uç zat. 
diği takdirde, dünyanın kat'i milsa- ____________ _. 

lemeti temin edilmiş olacaktır.,, 

F ranıız gazetelerinin 
düfünceleri 

Paris, 26 (A.A.) - Almanya - I
talya görUşmelerinin neticesi hak
kında geni§ tefsir-atta bulunan sabalt 
gazeteleri de Berlin ve Münihte 1 
Fransayı endişeye dilşürecek hiçbir 
karar verilmediği kanaatini göster • 
mektedirler. 

Romanya 
Kralı nın Prag 
Seyahati 

Hariciye Nazırı Anto
nesko c.a Ankarayı 

Ziyaret Edecek 
Jour gazetesine göre. Almanya ve 

ttalyanın birleşmesi mühim bir süel 
A.mll ihdas edecektir. Iki memleket, 
tecerrilde mukavemet edebilmek için 
ekonomik alanda da bir dereceye ka
dar birbirlerini tamamlıyabilecekler
dir. Bununla. ber~ber, müzakereler, 
hiçbir suretle, beynelmilel göriişme
ler imkanını kesmeı:niştir. 

Popliler gazetessi, bilhassa Kont 
Ciyano'nun Bolşeviztn hakkındaki 
beyanatı hakkında tefsiratta buluna
rak bunu bir manevra olarak telakki 
etmektedir. 

Echo de Paris, diyor ki: istikbal, 
'.Alman - Jtalyan itilafının teınayül _ 
l~rde bir nebze tekarüp hududu ile 
risine gidip gitmediğini gösterecek-

tir.,, 

Son konufmalar ve Küçük itildi 
Roma, 26 (A.A.) - Havas ajansı

nın bildirdiğine göre, Ciyano ve 
Nöyrat müliı.lcatı esnasında küçük an 

tant ile teşriki mesai etmenin iyi ola
cağı keyfiyeti üzerinde mutabık knl

rn'"lardır. 

Çckoslovakyanın Ber~in elçisinin 
birdenbire Praga gitınesı, bu haberle 
alakadar görillmektedlr. 9 terinisani

de :vıyanada toplanması evvelce ka • 
tarlaştırılmış olan Italya-Avusturya
Macarista.n kon! eransı, daha tam bir 
surette ihzarat için k&nunuevvele te
hir edilmiştir. 

İtalyan gazeteleri. Yugoslavyanın 
ı:alyan imparatorluğunu tanımaya 
nıyeti olduğu hakkında Londradan 
felen haberleri nesretmektedirler. 

Sofya, 26 (.Muhabirimiz telefon -
la bildirdi) - Romanya Kralınrn 
Prag seyahatine ehemmiyet atfedil
mektedir. Kral, Çekoslovakya milli 
bayramında hazır bulunacaktır. Ro
manya Hariciye Nazın M. Anto -
nesko da Kralla beraber Prag'a gi -
decek ve bu seyahatten sonra Teşri
nisaninin ilk gününde Varşovayı zi
yaret edecektir. 

M. Antonesko, Varşova seyahatin
den döndükten sonra Ankarayı ziya
ret edecektir. Ziyaret, be§ gün sü -
recektir. 

El işleri 
Sergisi 
Ankara, 26 (TAN) - Elişleri ser

gisinin bütiln hazırlıkları tamamlan
mıştır. Sergi, çarşamba günü saRt 
17 de Başvekil Isruet Inönü tarafın· 
dan açılacaktır. 

Serginin ameli neticelerini tetkik 
etmek Uzere 12 Teşrlnisanide küçük 
san'atJar mümessil1erinden mürek -
kep bir Küçiik San'atlar Kon!?Tesi 

b 
toplanacaktır. 

Donanmamıza karsı 
Ankara, 26 (TAN) - Dahiliye 

Vekaleti limanlarımıza uğrıyan Türk 

harp gemilerine karşı merasim ve 
teşrifatı bahriye talimatnamesinin 
dikatle tatbik edilmesini tamim et-
miştir. 

General 
Metaksasın 
Yeni Nutku 
"Türklere Karşı Hu 
Saygı ve Dostluk 

Devam Edfcektir ,. Dedi 
Atina, 26 - Selaniğin kurtuluş yıl 

d()nümü meraı3iminde bulunmak üze
re Kral Jorj ve Başvekil General Me
t.aKS~ .:lCııı.m,;e j;ll.llllljlt:l wı. Uı öl Ot:· 

18.nikte bUyUk tezahüratla karşılan• 
mıştır. Bundan sonra da kurtuluş te
zahlıratı b~lamışlır. Belediye reisi 
Başvekile hitap eden bir nutkunda, 
halkın, memleket kurtarıcısı Başve -
kili aralarında görmekle büyük bir 
sevinç duyduğunu söylemiştir. 

Musevi hahambaşısı dn Baş\'ekile. 

Musevilerin hükumete sadakatlerini 
teyit etmiştir. Saat beşte 150 bin 
kişi önünde bir nutuk söyliyen Baş

vekil General Metaksas hükumetin 
programını anlatmış, Yunanistanın 

Balkan ittifakına bağlılığını teyit et· 
miş ve şunlan ilave etmiştir: 
"- O zaman karşılaştığımız ordu 

dUnyanın en kıymetli, en kahramnn 
ordusuydu. Böyle bir ordu ile k ı -şr
laşmak Yunan ordusu için daimi hir 
şereftir. O zaman biribirimize kıı.~ı 
duyduğumuz karşılıklı hürmet bizi 
eski hasımlarımızla samimi dost yap 
mıştır. Ege denizi durdukça ve biz 
bir kıyıda, onlar karşı kıyıda bulun· 
dukça Türklere karşı bu saygı ve 
dostluk devam edecektir.,. 

istilayı Kimler 
Tanıyacak? 
Londra, 26 (A.A.) - Daily He· 

rald gazetesi, Avusturya, Macaris • -
tan, Portekiz ile bazı Cenubi Am•.'.°i
kası Devletlerinin de, Almanya ör
neğini takip ederek, pek yakında 1-
talyanm Habe§istandaki hakimiyeti
ni tanıyacaklannı bildirmektedir. 

Ticaret 
Mukavele1eri 
Ankara, 26 (TAN muhabirin

den} - Yugoslavya ile yaptığımız 
yeni Ticaret ve Kliring mukavelena
mesi şu glinlerde imzalanacaktır. Ho
landa ile de yeni bir ticaret anlaş -
masrnın müzakeresine başlanmak il
zeredir. 

4604 köyde 
Ankara, 26 tTAN> - Yaz ayla

rında 4604 köyde tahrir yapılmış 'e 
2,088,370 parça era.zinin tahriri ik
mal edilmiştir. 

1 YUGOSLAVYA iNTiBALARI 11 

Doktor Stoyadinoviç 
bir "Tahakkuk 

ettirici ,, dir 
R ôPORTAJ 

ANA TOL DE tv. ONL.IE 

E•ki Franaa Milli Terbiye Nazırı 

Belgrat, (Teşrinievvel) - Venedikte bir kaç saatlik 
bir tevakkuftan sonra, gün batana kadar İtalyanın kıt 
buğdayını tamamlıyacak ol an Venesyanm geniş n1ısu 
tarlaları arasında ilerliyoruz. 

Rejimin, en nz meraklılar içın bile ı--------------
fazla standardize, fazla senkronize 
gazetelerinde ktiçücük bir havadis o
kuyorum: 

• 11Jahiyat tahsil eden bir Habeş ta
lebe, Yugoslavyada oturan yegane 
Habeş, Belgrattaki Italya sefaretine 
giderek, ltalya kralı ve Habeş frnpa
ratoruna ferden met.buiyetini bil
dirmiş.,, 

zannedersem yeni sefirimiz M. de 
Saint • Quentin de itimatnamesini, 
Jtalya kralına bu şekilde verecek. 
Doğrusu, Romada, Roma ve Adi

sababadan ga)Tİ bir şeyden bahset
miyorlar. Sadece teferruat kabilin
den ve son matbuat anlaşmalanndan 
miltevellit nezaket kaidelerine uy
mak için de Berlinden ve nadirl?n de 
Paristen, o da, bazı nahoş sözleri ka
yıt veya rejimden rejime cevap ver
mek Uzere bahsediyorlar. Fnk9.t ne 
Moskovadan, ne Belgrattan bir tek 
bahis yok. 

Bununla beraber. bir gün evvel im· 
zalanmış olan bır ticaret anlaşnıası, 

hiç olma7.sa muvakkaten, sulh yolla
rında biribirlerini gözetlemekten bir 
an hali kalmamış bu iki somu~kan 
komşu ar~ını biraz yaklaştırmıştır. 
Bu anlaşma Yugoslavya lehin<ledır. 
t:"onovs c z;cçrl tc:u\Jiı lcrl yüz.ümlcn en 
iyi mUşterisi olan !talyadan kayb-.ıt
Uğinin yUzde ~lllsini yeniden tı>min 
etmiş oluyor. 

Zecri tedbirler Tuna devletl"-"ine 
pahalıya mal olmuştur. Bu, Yue::ıs
lavyaya 392 milyon dinarlık zarRr 
vermiştir. Yugoslavyn, köyıü bir 
~~llete yakışır bir şekilde hcsaplıırmı 
ıyı tutmakt.ıdır. lngiltere de b•ı za
rara karşı bazı tazminat verdi. Fakat 
Fransadan şikayet olunuyor, ?.İra, 
ıı~cak, kontenjana 11 beygir ilave ct
mış. 

Bu malumatı bana, hemen gelir 
gelmez anlattılar. Zira bUttin Yugos
l~vya ekonomi işlerine çok dikkatli
d~r. :.u~oslavya, 15ade lafla tediye e
d.ılmegı ıstcmiyor ve mUnev\·erle
r~n~, bu canlı realizmi tatmin etme
:ını bilmediğimi?. zamanlar, çok .1.e-

i buluşlarla, fakat ekseriya acı nUk
teler yapmakdıakkını bırakıyor. 

Tahakkuk ettirici 
B~v~kil Mösyö Stoyadinoviç bir 

realısttir ve ayni zamanda bir "ta. 
hak~uk ettirici,. dir. Birkaç defa 
:alıy~ nazırı olan Başvekil, iktidar 
evkıınde, daima başarıcı olm•ı;;tur 

~e Alfred Capus'un dediği gibi, "ta
ıh,, denilen esaslı meziyete sahiptir. 
Yugoslavyanın bugünkU ekonomisin:e ~lihi vardır. Sovyet Rusya da 
ahı! olduğu halde Avrupanrn bıJğ

daya ihtiyacı vardır. Fakat Yugos
l~vyada o kadar fazla buğday va··dır 
kı, satış iyi şartlar içinde olursa di
narı kıymetinden düşürmeye lüzum 
~~~~ur. Yugoslavyanrn 60.000 va~on 

g ay ve 222.000 vagon mısır ihraç 
~.:~ek kabiliyeti olduğu tahmin t;diJi. 

setmektcn geri durmuyorlar. 
Söylediklerine göre, biz uzaktan 

ve zaman zaman sevmesini bili~oruz. 
Artık kendilerinin Garp mücadelele
rinde kullanılmaktan başka bir şeye 
yaramaz muharip bir millet olarak 
telakki edimelerine gUc;lilkle tnlıam
mül eden bu milletin arzusuna naza
ran muhabbetimiz ebedidir ve fazla 
askeridir. 

Fran•a - Yugoslavya 
Bazılarının yaptıkları gibi, Kara-

corc.eviç'lerin, Obrenoviç'lerin Al _ 

manian tercih etmek fikirlerine dön
düklerine dair acele bir hüküm ver
mek doğru değildir. Eski Sırbista

nın Fransız temaytilU değişmemi.ştir. 
Bizim hürriyetlerimize bağlı olan 
muhalefet demokratları nezdinde 
Fransaya ait her şey kıymetini mu
hafaza etmektedir, hatta, düştince
lerine Londrada bir kisve veren naip 
Prens Paul'ün Leon Blum ile temas
ları olan, fakat serbest mübadele diis 
turlarını daha ziyade Yves Guyet'tcn 
alan başvekil ve bizim vatandaşların 
müsavatçı zevklerine ve hareket tarz 
ln.nnın aynina sahip idareciler de bu 
şekilde düşü'lmektedirJer. 

Vç yıldız 
Mevcut SO Fransız dosthın cemi

yeti, mbdası geçmeı'rll dostlukları 
sinelerinde ısıtmaktadır. Bugün, De 
Jouvenel ile Romada teşriki mesai 
eden elçimiz M. de Dampierre, görU
nUşte belki pek muhteşem bir elçili
ğin kapılarını dostluk yarışma aça
rak sade bir şekilde buna mu\•nffak 
oldu. 

Elçilik binasının <'ephesinde, yal
dızları dtişmUş üç temsili heykel var
dır. Htirriyct, müsavat ve uhüvveti 
temsil eden bu heykeller için, kurnaz 
Belgrat, şöyle bir iddiada bulunu
yor: 

"Bidnyette çok yaldız vardı, şimdi 
ise kafi derecede yok ... 

Bu istihzadan bir ders çıkar nak 
ln7.ımdır. Hakikatlere, biz~. görün
dtiğümtizden dnha az bUyük olarak 
kıymet veriyorlar ve zanneder gibi 
görilndii~Umüzden daha az küçük o
larak bıribirimize kıymet veriyo-
ruz. 

Nihai kadro 
Hırvatistana dair hiç telmih yok! 

Artık parlamentoda hiç bir şey olnu
yan Maçek, Hırvatistandaki şöhre

tini idare etmekte serbesttir. Bele
diye daireleri için serbest intihap ya
pılacağı bildiriliyor. Fakat demok
ratlar bu iyi habere inanmıyorlar. Bu 
rada faşizm yok! Otorite başka 
şekiller alıyor. Bu farktan demokra
sinin ne kazanıp, ne kaybettiğini a
ramak bana dtişmez. Bu genç dev
let, nihai kadrosunu aramakta de
vam ediyor. Hem nihayet bu millet 
hcnilz 60 yaşındadır ve her ttirlü bü
vüklük limitleri bcsliyebilir. Şimdilik 
bir harp endişesi yok. 

B r Karasine~in Kuvveti 
Bugünlerde kendisinden en k 

bahsedilen iki ld~i Yar. Birisi ka ~ 
inek, diğeri General Franko D ~ • 

l ~ · ogru. 
yu söylemek azım geUrse bunı . ar a.. 
ra!iımda lıenze~ ısler de ~ok. 

Karasinek çörı;öpe konar. fspan • 
~·ah general de harabelere konu,·o 

• J r. 
Karasinek çok matçıdır. General d 
ondan az inatçı değil. Kara.sine~ 
(kışı) der iniz, gider, ~ine gelir 
Frankonun kuv\'etleri de (O\•iedo) ~ 
dan bir kalk1yor, bir konuyor. Lakin 
bunlardan hangi l daha kU\"\·etıidir 
diye düşünürseniz hiç tereddüt etnıe
yi~iz: Knra inek ü tünclür. Neden bu 
hükmü ,·crcliğimi !.imdi size anlata _ 
cağrm. Yalnız onu anlatmadan evvel 
hir ufak itirafta bulunacağım: Gerçi 
Şf~li ,.0 l\laçka taraflarında Karası • 
nek ı;oğalclı amma, şehrin di~er ta _ 
rnflarınclaki Karasinek ke afeti pek 
fazla değil. Yaz onu artık ölmiye 
hazırlanan kara inekle.rde müz'iç bir 
halsizlik ve yapı kanlık hlisı1 olclu -
ğundan evvelce insan ~ nklaı:;masiyle 
kaçarken imdi olduğu yerde kalıyor 
ve adamın gözüne çok görünüyor. 

Ötede bericle: 
- Kara inek hiicumu ! Iiıfı da fşt

dilince anıyoruz ki b\itün İstanbıJ 
kara.;inekle örtüldii.Halhuki; a benim 
se,•gill okuyuculnnm, biz bu mübare. 
ğin hiç eksH<li~ini gördük mü? Hay
eli şimdi MeC'lcliyekö~ iine çöp dökül
dü ele ondan oldu diyelim. Eskiden 
ehrin ötesinde berisindeki 'iraneler 

birer çöplül< hallnde~·di. Neden o za. 
man ehr:i l•ara-.lnek basmadı!!. 

Bu karru inek mevzuu da bir sinek 
kağıdı oldu. Kim U tüne konsa yapı
şıp kalıyor . 

Şimdi bn ufak parnnt:ezden sonra 
ı::ell~·onım sineğin kun·etini gösteren 
hfıdi e~·e. 

lliin g nç bir cloktor arkadas bir 
tf'!C'riibe ~·nptı. nir karasinek tuttuk. 
Bir hnrdnk su~ un içine nthk ,.e ağzı
nı kapnılık Dir ~aat smla kaldı ,.e 
tabii iilılli. 1\arnsinrı!;in it> ini çıkar
dık. lsJnk ıslak hir ~ii-;e li yere koy
duk. İJd dnkfka onrn dirildi \"e u~
tu • 

l ters,.niz. ı;iz de tecriibe rdiniz. 
Eh! no,:Jc öldükten sonra dirflf'n 

lçiml:ırle fesihten - o ela bir rh•nyete 
~öre - hn~kn kimse \'ar mı ! .. 

Benim göziim Jwrktu ılo~nısu .. 

8. FELEK , 

NASIL YAZIYORUZ? 

"Aç~k Soz., (24-10-1936), "akalliyetler, 
fertle~ıne ııokakta ve umumi mahallerde oİ
sd:ın tUkr.kc;e konu!imalannı tcnbih ederken 
ıyor ı: 

Fakat ·maalesef gösterilen 11111'0 • 
nıahadan ve bı"r ... ı a ... c. a aramı:a karış-
~1?k. korkusu ve inadından olacalG 
ıçunızdc Y~<tıyan, her fırsatta bi:dcıı 
olduklarını tekrar eden vatanda§la
rum: kendi lisa11larıı11 1"'1llanmal•'a 
ve. tu~kç~yc saygısızlık diycbilcr.<..ği
nıız bır ılrnuılkarlık göstermekte de
vanı ediyorlar. 

"K rı ma~rışmak korkusu ve inadı .. değil. "ka-
rn!k . korkusu ve karışmamak inadı .. dc
lanrn~stc~ı.lmış olsa gerek. Cumlenin .ıvdm
kat h sı ıçın de !iU. eekli alması llzım: "'Fa
ede'n ~r fırsatta bızdcn olduklarını ~~kı ar 
hadan ~tand.aşlarımız, gosterilen ınıisama-
k e bıraz da aramıza karı•mak kor usu vey k k . v -k d. a arışmama ınadmdan olacak 

en 1 lısanlarmı kullanmakta ve türkc ' 
sa_ygısızlık dıyebilecenimiz bir ihmalka:fık 
goıtermekte devam etmektedirler 

azmrn sonlarına doğru da şu c~~le var• 
Biz Şimdi vatandaşlardan tür.kç~ 

konuşmağa 1uırar vermelerini ve bu. 
kara:,laroıın giizel nilmmıelr.rini bi • 
ze gostermcleri11i istiyoruz. 
"Kararın numunesi .. ne demek? 
".Açık Söz.. muharririnin tcnbih' 

ycrınde, ama kendm de dılini ô~r ! çok 
• t> ensın. 

Billı'lr gibi bir ses u .. al 7 ' "' •uı1'd 1"' ,._ok U'"aklardan b · ba ' ,., 
:r "" ' ır -§ka iki' · 
hava.smı getirir gı"b · ınıtn 

ı 1-Uhl.ara ·~r 
rck, içe damla damla, ka '~ ıye -
coşarak, kah inliycrck a .. ~~~' ı:ah 
yor. - lfoııdcmir O suzı_ılup gidi. 
e4. 10. 1936 , Umhurıyct, " ~lmanya, Tuna piyasalarından alış 

crış Yapmasını biliyor. 933 ten 9~6 ;a ~adar, bu piyasalarda Almanya. 

O çok sarih cümlesi ve bir toprak 
çocuğuna ait doğrudan doğruya so-
ru ta . 1 'I St a· . b ~u kadar eairlc:şmck ı· . -· ş rzıy e ~· . oya ınovıç aııa: ~ !nsan kelimelerin YI degıJ; bakın, son. 

ın ış hacmi yUzde 120 nisbefinde 
a.rt~ı. Buna mukabil, Alman ticare
tının artması yüzde yirmiyi geçmi
YOrdu. 

F ran•ad an bir ıikayet 
Fransa ise, satın aldığından fazla 

satıyor. lhracntçılarımız, klering yo-

luyla paralarım alabilmek icin iki 
sc~e beklemek liizumundan şikiyet 
edıyorlar. Belgrat dostlarımız ise 

' d.ostıarla aktif diğerleriyle pasif olan 
tıcaret müvazenemizden acı acı bah-

- Yakında bir harp olacağı kor- lımın havası ndan bahrnan~sını unutup "ik-
k h ~~R~ usunda ne diye israr ediyorsunuz? 

Diyor. Gözlerim bir an Reinere _ --~:::~~~~~~~~~A~h~f~~:s_ 
Nathalie sokağının şimdi bir mahalle y l c -
sineması olan ve vaktile, 1914 te dün- a an Yere Yemin eden ---
ya harbini iltı.n etmiş olan meclisin memurların vaziyeti 
oturduğu eski bir eve dalıyor. Ankar 26 

Gümrük tavinleri 
.. Ankara, 26 <TA.N) _ Mersin 

GumrUk Başmüdürü Sıddık başmü _ 
fcttişliğe. Mersin gümrük mtidürlü
ğilne de başmUfettişlerden Ali Kemal 
tayin edildiler 

a, (Tan mubah· . d 
Yaln ırtn en) 

- n yere yemin ettikler· .. 
altı ay hapse mahkfun olan ı ıçın 
!ara tekrar memuri'uet v ·ı· tnem~r -

. •. . " erı ıp veni 
mıyecegını tayin için h .. k ~ e -
murin kanununun b u umetçe me-
tefsirinc lüzum .. azı maddelerinin 
M r · ·· gorUlmUş ve Mill t 

ec ısıne muracaat edilmiştir . e 
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)' API YERiNDEKı IJEMIRLERılMe~~ut suçtar m~~-deiu~umiJeri 
Dun Beykoz, Yenıkoy, Eyup ve Ka-

B .ı RER s·ıRER AŞIRIYORMUŞ dıköy r!eşhut suçlar mahkemeleri de faaliyete geçmiştir. Dün !stanbı1l 
müddeiumumiliğine ancak dokuz ha
dise gelmiştir . Ja:-ıdarn.ıa meşhut suçlara bakan dördüncü asliye ceza 

mahkemesine dün pejmürde kıyafetli bir adam çıkardı. 
Beş defa hapishaneye girip çıkan bu adamın adı Hüsnü 
idi. Davacısı Rebi1 ~ikayt!tini anla tınıya başladı: 

Beni görünce kaçmak istedi. Düdük 
çaldım. Halkevinin köşesindeki polis 
ve bekçi yetiştiler. Kendisini yakala
dık. 

Sinemanın BiR MUCiZESi 25 senede YAPILAN EN MU
AZZAM - EN GOZEL ve ŞAHESERLERiN ŞAHESERİ 

EHLi SALIP 
M U HARE BELER· i 

.2 devre 16 kısım bir defada • 
Cümhuriyet Bayramı şerefine, yann matinelerden itibaren 
TORKÇE SöZLO KOPYASI FRANSIZCA KOPYASI 

iPEK Sinemasında MELEK Sinemasmda 
Dikkat: Filmin uzunluğundan dolayı ıeaıular saat 2--4,15--

• 6,30 ve 9 dadır. · 

EHLi SALIP lZMlR'de ELHAMRA Sinema-
MUHAREBELERi aında Cümhuriyet Bayramınd ' 

BEYOGLU 
NOTERiNiN 
MUHAKEMESi 

- Ben Cağaloğlunda Emniyet San
dığı sokağında bir apartıman yaptırı
yorum. Son zamanlarda yapı yerin . 
den demirlerin yok olduğunu gördüm. 
Dün gece Reşadı . Bekçi bıraktrm. 
Ben de evde bekledim. Sabaha yakın 
Hüsnü tahtaperdeden içeriye atlamı.-;. 
çalacağı demirleri duvara dayamış ve 
bir uçlarını da sokağa çıkarmış. Re • 
şat bunları adım adım takip etmış. 
Tam demirler sırtında iken yakala . 
mıya karar vermiş. Hüsnü dışarıya 
çıkmış. Tahtarevalli gibi hazırladığı 
demirleri sokağa alırken hemen üs
tüne atılmış. Fakat Hüsnü kaçmış. 
Bir aralık derinden ve boğuk 'bir ses 
işittim: 

Hüsnü suçlarını poliste itiraf ettiği 
halde mahkemede herşeyi inkar edi · 
yordu. Rebii. Hüsnünün ayaklarım 
işaret ederek: 

- Bay hakim, bakınız, Hüsnü hu- .. •••••••••••••••••••••••••••mi!••••••••••••••' 
zurunuza çorapla çıkmıştır. Ayak -

Dün ağır ceza mahkemesinde ihti
las yaptığı iddiasiyle tevkif edilen 
Beyoğlu birinci noteri Salahaddinin 
muhakemesine devam edildi. İddiaya 
göre Salahaddin (27027) lira 94 ku . 
ruşluk belediye ve (3) bin liralık ta 
harç pulunu zimmetine geçirmişti. 

Mahkeme dün evvelce dinlenen dört 
ehli vukufu tekrar şahit olarak din -
ledi. Altıncı noterlik başkatibi, reisin 
suallerine şöyle cevap verdi: 

- Biz belediyelerden getirt.ilen ka
yıtlarla resmi defteri tetkik ettik. 
Noterliklerde diğer harç pulları gibi 
belediye pullarını tesbit eden defter
ler yoktur. Bazı noterler bu pullara 
verdikleri paraları topyekun olarak 
hususi defterlerine kaydederler. Son-
ra noterlerin kendi mensup oldukları 
belediye veznelerinden pul almaları 

hakkmda bir mecburiyet de yoktur. 
Hatta bir aralık sabahlan çantalı b~
lediye memurları noterlere uğrayarıJ-k 
istedikleri kadar pul satarlar ve pa • 
rasrnı alırlardı. Bunlar için yalnız tek 
yapraklı bir talepname verilirdi. Arl
liye müfettişlerinin teftişleri sqnunda 
belediye noterliklere bir tamim gön
derdi: 

"Bir hazirandan itibaren noterlerin 
yalnız kendi mensup oldukları dairei 
belediye veznelerinden dipknı:;anlı ir
saliyelerle pul alabileceklerini,, bil
dirdi. Bu tamimden belediyenin pul 
hesaplan içinden çıkamadığı anlaf?ı
lıyordu. Bundan sonra 4 cü noter baş 
katibi ve diğer iki şahit te dinlendi. 

Onlar da ayni şekilde şahadette bu
lundular. Suc;lu Salahaddin belediye
nin gönderdiği bu tamimin tasdikli 
bir suretini mahkemeye verdi. Mah
keme diğer şa hitierin çağınlması ve 
iddianın yapılması ic;in davayı başka 
bir güne talik etti . 

kaplan yok .. Polis onu müddeiumu - '1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!111••111ıı.. 
miliğe getirirken bizim arsanın ya · 

- Rebii, Rebii, yetiş ölüyorum, 
diyordu. Ben kendimi sokağa dar at
tım. Baktım, Hüsnü, bizim bekçi Re
şadın gırtlağına sarılmış öldürüyor. 

mndan geçtik ... Gece ayakkaplarımı 

şurada bırakmıştım. alalım diyordu 
Ayakkaplarını aradık Bulamadık. Bu 
da mı yalan.. dedi. Hüsnüyü getiren 
polis. davacıyı teyit etti. 

Mahkeme müzakereye çekildikten 
sonra Hüsnüyü üç ay hapse mahkum 
etti. Sabıkası olduğu için cezasını 45 
güne çıkardı. 

Hüsnü hapishaneye giderken ya -
nmdakilere dert yanıyordu : 

- üstelik ayakkabıyı da verdik? 

Yarınki matinelerden itibaren 

SÜMER SİNEMASI 
Ciimhuriyet Bayramı ~erefine 

Tar as uıı>a 
Muhteşem ve muazzam tilmini takdim ediyor. 

Baş rolde ·. HARRY BAUR 
Her zamandan daha kuvvetli ~ve daha dahiyane oynayor. 

Sahne arkadaşları: En mükemmel çift artist 

DAhlELLE DARRIEUX ve JEAN PIERRE AUMONT 
Kazaklar hayatına ait cazip ve ihtiraslı bir macera olup se
yircileri, büyük gökyth~ünün altında cer~yan eden bir harp 
sergüzeşti arasında enfes bir aşk macerasına doğru sürükli
yecekt\r. Suvareleriniz için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Telefon: 42851 '1 Bugün ve ,.-k-_ı_Y_a_v_r_u_c_u_k_F_ilm-1-erı-.n-in-so-n 1 
bu akşam seansları· 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 
121.~1.n .o..lrn.,..,,_ 
saat 20,30 da 

BIR KADINI:t'-
HAYATI 

FRANSIZ 
TIYATROSU 

OPERET 
KISMI 

Yarın gündüz 
saat 14 de 

Çocuk Tiyatrosu 

n1i1ntmı' nurnıq-.s 

ŞehirTı'yatrosu 

1111111111111 

11...111 

ltlllllll 
FATMACIK, akşam saat :tV,.lÜ da 

DUDAKLARIN 

Büyük Türk illüzyoniıt ve manyetizmacısı 

Pr. Zati Sungur 
Kısa bir müddet de" anı edecek olan kış temsillerine 

MAKSiM Tiyatrosunda 
görülmemi!) bir alkış ve takdir toplıyarak 

YEN! ŞAYANI HAYRET NUMARALARLA devam ediyor. 
Bu fevkalade programı yalnız: 100, 60, 40 kuruşluk bir bilet ALARAK 
GÖREB!L1RS1N1Z. 

İÇERDE AYRICA KONSUMASYON YOKTUR. 
Fevkalade iki saat geçırınek istiyorsanız hemen MAKSİM'e koşunuz. 
Her akşam saat 21 de suvare, Cumartesi, Pazar ve Cümhuriyet bayramı 
günleri saat 17 de matine. 

Tarın marıneıercten ı aren 

SARA y ve SAKARYA 
Sinemalarında birden 

CHARLiE CHAPLiN 
( Ş AR L O) nun 

Bütün dünyaya yaydığı kahkaha tufanı ..• 
Mütemadi ve faıılaıız gülmek k&ynaiı ..• 

ASRi 
ZAMANLAR 

Hafif yemekler -=- Lüfer iskarası, 

etli fasulye, elma kompostosu . 
Şarlo'nun 4 senedenheri çevirdiği tam 
mevzulu· 11 kııımlık film. Son ,aheıeri. 

A~ır yemekler - Tavuk kızartma- ı 
~ptthh,patt~an karn~an~~ur& ~i-~------~-~--------~~---•••ı~ 
yordu; Sabahatin anasının sesini du- derdı buraya1 - Neden? 

G e c e Y a -r ı s ı . 
ti. Karanlıkta oturanlar, onu, gör
memişler miydi? Başka zaman olsa, 
hepsi daha uzaktan bağırırlar, sıç -
rarlar, yalnız seslerile değil, ellerile 

yarak döndü: , 
- Bila.J. Bey, Sun'ullah Beyi gör

dünüz mü? 

Yaslı kadın, boru çiçeği cigarası
nı, dudaklarının ucile şurup tadar 
gibi, yudum yudum çekiyordu: 

- Oyle ya... Sen, nekadar söyle· 
sen, kahveci, gene bildiğini okur ... 
Ya şekerli, ya sade... Obür yanına. 
hiç bakma artık ... Kahvesi az, oeke· 
ri bol... Bir kere garson, söylemeye 
unutur ... Unutmasa bile, üşenir ... 
Soğuktan, baksana, canından beı • 
miş! 
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nan, kümeste tüneyen ıslak tavuhlar 
gibi, hepsi tiyatroya dolarlard1. Hele, 
basık tavanlI; hırdavat, moloz amba
rından farkı olmıyan sahne altı, bir 
aı'I kovanı gibi uğultularla dolar, bo
~alırdı. Kahve ocağının önü ile soka
ğa açılan arka kapı, bir karınc~ yu
vası ağzı gibi, hiç te durmadan ışler-

di. 
Tiyatrodaki bu sessizlik, bir "tehli

ke işareti,, idi. Tiyatro, büsbütün boş 
sayılmazdı. Yirmiye yakın insan var: 
dı. Başka zamanlarda, iki kişi, hatta. 
tek kişi, bu koca salonu, yüksek ta· 
vanlı sahneyi, kolisleri, kahkahalarla, 
şarkı sesleri ile çmçm öttürlirdü. 

Sessizliğin insanların çokluğile. az
lığile bir alakası olmadığını, Bilal, 

biliyordu. Biribirine küfür ederler, 
bağırır, çağırırlar; döğüşürlerdi. Fa
kat bu gürültü, patırtılara fazla al
dırış eden olmazdı. Biraz ileriye gö
türülen el şakaları, ağız dalaşmala
rı, araya girenlerin yardımı, ısrarı 
ile, "altmış altıya bağlanır", iki ta
raf ta yatıştmlır ve nihayet barıştı
nlırdı. 

Bila.J., cebinden bir kağrt çıkardı, 
okuyor gibi yapıyor; vaziyeti, daha 

Mahmut Y .hı';:;.._ı.xı 

iyi anlamak istiyordu. 
Filor'un sözlerinden, Sun'ullahla 

Fofo arasında çıkmış bir hadise san 
mıştı. Sun'ullahm lclalle evlenme
sinden sonra, hergün böyle bir hadi
se beklenebilirdi. 

Kulisteki sessizliği de buna vermiş 
ti. Fofo ile iyi ve uzun konuşmak 
için, Sun'ullah, baletleri savmış ola
bilirdi. 

Fakat parterdeki hava, sinsi mı
rıltılar, Bila.J.in içini ezmeye başla -
mıştı : 

- Ne var? 
Bu, hepsini, "heyet" i, "kumpan

ya" yı, "bütün arkadaşları" alaka
dar eden bir "hadise", bir "mese· 
le" olacaktı. 

Sun'ullaha sormak faydasızdı; o, 
Fofoya dert anlatmaya uğraşıyordu. 
Bilfil, ~lindeki kağıdı evirip çeviri
yor; göz ucile alaca karanlıkta otu
ran küçük grupları gözetliyordu. On
lar, gizli gizli neler konuşuyorlardı? 
Herkes, kendi b~mın çaresini mi 
düşünmeye başlamıştı? 

Bilal, bir şeye daha şaşmaktan 
kendini alamadı. O, kulisten çıkmış, 
sahnede görünmüş; rampta bir müd
det durduktan sonra, partere inmiş-

de çağırırlardı. , 
Şimdi, Bilali görmemişlerdi sanki? 
Bilal, elindeki kağıdı tekrar cebi

ne koydu: 
- Burada, kazık gfbi durmakla 

olmaz. Bakalım, fuvayyede kimler 
var? Anlıyamazsam, meraktan çat
larım. 

Yürüyecekti, birden durdu, gene 
hıçkırık sesi duymuştu: 

- Kim bu ağlıyan? 

Kulak kabarattı; bu, ağlama hıç
kırxşma da benzemiyordu. Uzun bir 
soluktan sonra hıçkınyordu. 

Bilal, sağ elinin baş ve orta par
maklarını biribirine vurarak çıtlattı: 

- Tuu.. Hay Allah müstahakını 

versin... Sabahatin anası!.. Böyle 
hıçkırık tutmuş gibi konuşan odur. 

Onu tanıyışma, ne sevindi, ne de 
canı sıkıldı: 

- Lafa tutulmadan fuvayyeye 
geçeyim. Bakalım, orada kimler var? 
Muhakkak birkaç kişiye rastlamn. 

Sabahatin anasının oturduğu ta -
rafa yaklaşırken, onun yanmdakile -
ri de tanıdı. Biri , 'balet" lerden 
"avukat" diye takıldıkları zayıf, az 
esmer kızın anası; öbürü de Bil alin 
pek iyi tanımadığı yaşlı bir kadındı. 

BilA.l, elile selam sarkıttı, yürü -

- Mevlfıdu da, Sabahati de ben - Hayır. Ne vardı? 
Sabahatin anası yerinden ~ıı.rtı, burad&. arıyorum. 

Bil fil, meraka düşmüştü: Bilale yaklaştı: 
- Sun'ullah Bey ... 
Hıçkırdı: 

- Şimdi, burada ... 
Bilal, başım salladı: 
- Evet, ic;erde ... 
Yaşlı kadın, hıçkırdı: 
- Fofo ile konuşuyor ..• 
Bilfil, kızmıştı: 
- Hıçkırmadan söyle ... 
Sabahatin anası, koynundan bir 

teneke paket çıkardı, açtı, içinden 
incecik bir cigara aldı, dudağının u

cuna iliştirdikten sonra, paketi tek~ 
rar koynuna koydu. Bilal, gözlerini 

açmış bakıyordu; küfreder gibi du· 
daklarmı kımıldattı: 
· - Olur kadın değilsin, be! Hıç
kıra hıçkıra konuşuyor; bu da ye
tişmiyormuş gibi, cigara içecek, ök
sürükten boğulacak! 

Yaşlı kadın, hıçkıra hıçkıra gül
dü; sonra uzun, geniş bir soluk al
dı; bir kibritle cigarasını yaktı: 

- Bu cigara, boru çiçeğin dendir .. 
Göğsüm için içiyorum. 

Bilfil de rahat bir soluk almıştı: · 
- Sun'ullah Beyi ne yapacaksın? 

Seni, Mevlfıt mu, Sabahat mi gön -

- Onlar, apartmanlarında yok 
mu? 

Ve eğilere~< sordu: Yaşh kadın, başını geri itti: 
- Erkenden çıkmışlar ... 
Bil8.l, Sabahatin anasına baktı, 

- Sen, MPvl(tdun apartmanına 

uğradın mı? 

gözlerini kapadı, açtı: 
- Bir kahve içersin değil mi? 
Yaşlı kadın gülümsedi: 

- Uğradım. Ildsi de, erkenden 
çıkmışlar ... 

- Nereye gitmişler? Kapıcıya ha-
- Hastaya çorba sorulur mu? ber brrsıkmanıışlar mı? 
Bilal, onu kolundan tuttu, fuvay

yeye götürdü; içinden: 
Ya§lı kadın, hrçkırdı: 

- Yok ... Bırakmamışlar ••• 
Billl, bir şe:y söyliyecekti. disleri .. - Havadis, bunda galiba? diyor

du. ni sıktı: 
Fuvayyedeki büfenin yanındaki 

koltuklara oturdular. Bilal, ellerı 

pantalonunun ceplerinde; başı, göğ

süne düşmüş; ıslak hindiler gibi, pis . 
pis düşünerek dolnşan garsona ses
lendi: 

- Yorgo .. Bana bir çay.. Hanı

ma da bir kahve ... 
Y orgo, başını salladı, yürürken, 

Sabahat:r, anası arkasından bağırdı 

- Kahvesi de, şekeri de karar 
olsun! 

Bilal, "içerlemiş gibi", baktı: 
- Boşuna nefes lüketmekteu ne 

zevk alırsınız bilmem. 
Yaşlı kadın, şaşırmıştı: 

- Sen, ne:.ye aradın? 
Saba.hatin anası, tekrar hıtikırdı: 
- Geı::e, bana uğramışlardı 
Bili.l, dayanamadı, bağırdı: 
- Hlçktrmadan söyle ... 
Yqlı kadm, korkmıı' gibi durdu2 
- A ! Ne yapayım, elimde mi! .. 
- Peki, peki, söyle. 
- Dün gece, geç vakit, hattA. ıa· 

baha kar§ıydı, bana uğradılar. 
- Mevlfıtla Sabahat? .. 
- Evet. 
- Yanlarında başka.lan var mıy .. 

dı? 

Y8.6lı kadın, omuzlarını kaldırdı: 
(Arkası var) 
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. dürüst, ıamımı herteyde temız, . 
ak k .. gazeteıı olmaya olm , arun 

çalıtınaktır. 

ı~ününMe;~ıeri 1 

. taarruza geçtı 
Faşız~ sıyaısi bir harp \'&r. 

A vru. ·as~ harpte faşizm ile 809Y&· 
Bu ~ı) • karşı cephe almış, 

Uznı bıribırine 

~arpı~ı) orıar.Jarda birk~ mu,"&ffakı
Son zam-; la lzm cephesi ş~di 

yet kazana. 1 bulunu"·or. Berlınde ruza geçm ş " . . . 
taar 1 ketin muhtelıf Si) a-. f•Jlist rnern e l' . 
l.ki .-, 1 • toplandılar. enı . ki,mha.rp erı 
51 er planlannı hazırladılar ve 
taarnızh -•· te geçmeye karar \'er. derhal &r!Ufte 

diler. ·ada faşist asiler Madridi iş
lspaned ) etmez me§ru hükfunet olagal er 

ra.k tanınacak. 
Bel ika bitaraflığını ilan etmeye 

ikna !cınmek suretile Fransız gru • 
ndan aynlmış bulunuyor. 

puŞimdi bütün kuvvetlerini Orta Av· 
nıpa cephesine ~e\irecekler: Çekos
lovakya ,.e Romanyayı Küçük An • 
tantta.n ayırmaya çalışacaklar. 

Buna mukabil sosyalizm ve de • 
mokrasi cephesi ric'at ediyor. in · 
giltere dünya işlerine kanş
maz bir ''az.iyet aldı. So,1·etler Bir
li"" ademi müdahale komitesinden 

&"' rdL Orta Avru • çekilmeye karar n . 
pada da faşistler kadar kuwetli bir 
faaliyet sarfedemiyorlar. 

Fa.5izm taarruz, sosyalizm \'e de· 
mokrasi müdafaa halindedir. 

• • • 
İspanyada harp yeni biı 
safhaya giriyor 

Asller Madrit kapılannda. 
Dünyada ilk defa halkın sel'bdt 

reyile İntihap edilen bir hükumet ye
rine sllAh ve kuvvete dayanan bir 

jj t gelf)Or. 
bük me adritin lşgalile ispanya 
~~l M "' ı;auı :1;V1 uumuJ vr. ıııu· 

.. _, uı k'I k 
rit ükfımetl Barse1ona) a ~e ı ece • 
ti Burası Katalonyanın merkezi -r. 
dir Katalonya İspanyanın en sol, 

'organize, en ileri kısmıdır. Kata
:'nyada adeta bir sosyalist rejimi 
kurulmuştur. Katalonyalılar, lsı,an
ya sosyalistlerinin bu mağlubiyetine 
tahammül edemezler. Zaten K:ata -
ıonya nazırlanndan biri bunu ~·k~a 
IÖylemekten !:.ekinmJyor: "Asiler a
aıl Madritl aldıktan sonra harblıt ne 
oİduğunu anJıyacaklardır, dJyor. 
Çünkü o \'akit karşılannda munta
zam bir ordu halinde bizi bulaeak -
lardır.'' diyor. 

AdemJ müdahale komitesinden çe
kilen Sovyetler Birliği Banelona yo. 
lile .KataJonyalılara yardım edene, 
0 vakit ispanya harbi yeni bir saf. 
ha girecek n betkl de, timdi Av
ruP. •iyui cephelerinde çarpışan 
fqizm ile sosyalizm, ispanya top • 
raklannda aake.ri bir ~arpışnıaya 
dönecektir. 

ispanya harbi bitmemiş, bilakis 
en mühim safhasuıa glrmi~tir. 

• • • 
Pamuğu ucuzlatmak içln 
Pamuğu hariç plya.saJarııı erkabe

tine karşı koruyabilmek ve bir ~ 
maddesi olarak pamuktan l"ltifade 
edebilmek için onun fiyatını dUşUr-
me"'e mecbunız. 

.Ba.,,·ekilin ehemmiyetle öze.rinde 
durduğu nokta budu~: 

ranıuk fiyatını du~Unnek itin 
alınacak tedbirlerden biri de sıtma 
Ue müradeledir. " • 

Mümtaz Falğin Adana roportaJ • 
bu ha.~taJıfın Adana pamuk 

lan bize b .. •ilk bir felaket 
mıntaıkası için ne u~ 
teşkil ettiğini ~ok ~azıh olarak an • 

8 iizden ışçi bulunamıyor, 
latıyor. f u i~ re fazla yevmiye ver -
buJunanecbşçrie·eti ba.,ıl oluyor. Tabii mekm u ~ 
bu prtlar lçbıde pıunuiWı maliyet 

fiyatı yükseliyor. leıd, 
Onun için bir paınuk m~ 

aıemıeketin bUtttn meselelerlnJ 
1'a atan mühim bir it olarak ele alın
inak mecburiyeti hbd oluyor. 

Pamuk meseleal J"inde memleke • 
!>' • • bü-tln Hctısadi, lcttnıai, sıhhı, malı 

tiin meseJel#:'ri giimüJüdür. Bunların 
hepsinJ birden halletmedikçe pa • 
ltıuk llNIMılelln.I halletmek mUmkUll 
değtJcUr. BunJann hepslnl birden hal-
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y ugoslav meslektaşımızın 

harici aleme hitabı: 

Biz kimsenin. he 
sabına sergüzest 
lere atılm avız ! 

A ziz doıtum ve meı
lektaıım Ahmet E-. 

mın, . . 
HükUrrıetimiz R e ı s ı 
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Jozef 
Kalavasi de 

Öldü 
Jan Kalavasi de öldü. Mekt~bl SuJ. 

taninin, Galatasaray .. 1:-!s.~slnın kırk 
be yıllrk dahiliye muduru de öldü. 

~ozef Kala\'asi tekaüt olduktan 
ona sık ı;ık rastlardım. Be • 

;:~un Doğruyol~nda, • Galatanm 
. . den kalma koşelermde tesa • Cıne\'ız 
. tti:k...., onunla uzun uzadıya k~ 

düf e >~ S . h 
d k Kendisinden U&\' l ak • nuşur u · •. t . h 

d Korsikalı Jean l ıe n akkın. 
km a, "J 1 •. t • 

1• at alırdım. ean ıe rı da ma um .. 
1 d'Orient gazetesmı nerede Courr er . . 

1 
• 

d o) Babası Ah Sua\'ı;r Kaa-~ıkarır ı . ' k 

"fasından nasıl açırt -taınonu me d 
mıstı?'' diye sorardmı. O ~ b~n~ 
rnk'aları, çocukluğunda gorduğü 
hadiseleri hafızasını yo~h~ arak an • 

J ef Kala\'asıden edindi • latırdı. oz 

Doktor Stoyadinoviçin 
Türkiyeye muvasalatı gü
nü sizin çok canlı ve çok 
modern (TAN) gazete
niz için Yugoslavya ~ak
kmda benden yazı ııte
mittiniz. 

l'ugoslavyn !(ral Naibi Prens Pol ;.· lumat )'eni o manlılar tarl-gım ma .. • Oman 

Son defa memleketimi
zi ziyaretiniz sırasında bi
zi yakından gördünüz. 
Bizzat Başvekiümizle de 
görüıtünüz. lntıbalarmız 
ve duygularınız bakında 
"TAN" sütunlarında de
ğerli, samimi, cana yakın 
yazılarınız çıktı. Bilmem 
ki ben bunlara ne ili.ve 
edebilirim? 

Bizim gazeteler sizin makalele
rinizi neşrederken biz hissediyor
duk ki siz memleketimizin en ha
yati meselelerine nüfuz etmişsi
nizdir. Yugoslavyada sizin için 
meçhul noktalar kalmamıştcr. 
Türk dostluğuna verdiğimiz büyük 
kıymeti de anlamışsınızdır. 

Muaaam bir röneeanı devri ya
şıyan yeni TUrkiyenizde memleke
timiz hakkında uyanan canlı alıi.
?r ınn ,.; ,:ı,:ı,'" cıoulnt>ln ı,. .., .. .,,ın.-111• 

Bu aradaki bariz dostluk hare
ketinin pişdarlan diplomasi §efle
rimizdir. Başta Tevfik Rü§tÜ Aras 
gelir ki bütün Avrupa hariciye ve
killerinin en kıdemlisi sıfatını ge
çenlerde Belgratta pek samimi bir 
tarzda tes'it etmiştik. Arasın ve 
bugün Türkiyenin misafiri olarak 
gelen Doktor Milan Stoyadinoviçin 
isimlerini hürmetle zikrettikten 
sonra gazetecilik mesleğine mah
sus tevazu hislerine rai;ınen Türk 
ga~tecilerini \'e onların Yugoslav 
arkadaflannı da anmak borcumuz
dur 

B alkanlarda sulhUn muhafa
za ve idamesi için yurtları

mızın büyük ve müşterek gayret
lerini bütün manasile belirten ve 
müessir, mukni yazılan ile bugün 
milletlerimizin kalplerini ihtizaz 
ettiren dostluk hislerini uyandır -
mağı ve inkişaf ettJrmeği iki taraf
taki gazeteci arkadaşlar, Ustlerine 
vazife edinmi§lerdir. 

Fakat yalnız ameli safhada du
ramayız. Balkan harici siyasetinin 

bu safhasına asıl hayat vermiş o
lan hakiki membalara doğru git

meğe mecburuz. Orada büyilk ya
ratıcılarla, milletlerinin atalarile 

karşrlll41ınz. Bir defa muSHez 

ölü Kral Aleksandr'm hatırasını 

anmalıyız. Gerek kendisine ve ge

rek Büyük Onder Kamil Ata
tUrk'e minnet ve şükranımızı bu
rada tekrarlamazsak büyük bir 

günah ve affolunmaz bir nankör
lük işlemi§ oluruz. Iki Şefin Dol
mabahçedeki •amimt ve kardeşçe 
görüşmeleri Balkan tarihinde unu
tulmaz bir gUn olarak kalacak
tır. 

Bu iki Asker, iki YUksek Ku
mandan, yaratıcı azimlerile Bal
kan siyasetinde yeni bir çığır aç
mışlardır. Balkan milletleri arasın
da enyüksek mahiyette bir tesanüt 
kurulmasına yol açmışlardır ki bu 
tesanüt, Balkanlardaki sulhUn te-

le kalkmak ta, memleketin umumi 
hayatını birden ıslaha teşebbüs et
mek demektir. 

Y k el mütevella l'uaoslat• Kralı Alek11andrın lstanbulu :z.iyft-
u ar a c.. l . O d 'k. 

· da Atatürkle bir arada a ınmıı ruimlerı. rta a t ı retı esnasın . J' . 
Joıt hükumetin Hariciye Vekillerı yanyana: Dr. St~ya ınovıç ve 
T l 'k Rüştü Aras. Aıııag"'ıcla Balkan Antantına dahıl memleketle-

ev ' J' k'll · b' rin Hariciye Ve 1 erı rr arada .. 

meli ve Avrupa muvazenesinin i· 
millerinden biridir. 

Ş i~di biraz Yugoslavyadan 
bahsetmeğe sıra gelmiş

tir. er feyden evvel söyliyeyim 
ki müteveffa Kralımızdan bize ka
lan Balkan birliği ve Türk kar
deşliği emaneti bizim için mukad· 
des bir teydir; siyasi bir hazine
dir. 

Prensin verdiği söze atfedilecek 
kıymeti anlamak için doğuşta 

l{nracorcoviç ailesinden olduğunu 
·ıatırlatmak kiifıdir. Bilytik ve fev
rnlade şahsi hasletlerinden dola
yı Prens, son iki sene zarfında, in
kisam kabul etmez BUyUk Yugos
lavyayı teşkil eden bütün Sırp, 

Hırvat ve Slovenlerin samimi mu
habbet ve hürmetlerini kazanmış
tır. Prens Pot Ingilterenin Oks
ford Universitesinde tahsil gör
müştür. Fevkalade demokratik 
hisler sahibidir. Bu sayede Yu -
goslavya dahili unsur mücadelele
ri ve faşist tahrikatı gibi tehlike
li devreleri atlatmıştır. Pek yakın 
bir atide tam bir Sırp Hırvat an
laşması hakikat olacaktır. Prens 
Pot, bunun en esaslı şartını teşkil 
eden sağlam parlamantcr demok
rasiye doğru avdet cereyanını a.ç
Dllştır. 

Y ugoslavya, siyasetçe sa~
lnm, askerlikçe kuvvetlı

dir. l çtimai bakımdan dürüst ve 
tı.\\ka.ı iyetli prensipl re dayanı

yor. S U ~uncla 
Balkanla a e bilhassa ~rkiycye 
güveniyoruz. Gayemiz bütün kuv
vetlerimizi, harici ve dahili sulh 
ve emniyetin tahakkukuna ve kili
ttir ve ekonomi bakımlarından in
kişafa ve halkın refahına hasret
mektir. 

Tarihimizde asırlarca elim ve 
kanlı hadiseler devam etmi§tir. 

Bizi kendi hesap1arma 
Yeni sergÜzeştlere sev
ketmek istiyenlerin fU ci
hetleri anlamalarını iste
riz: Bize uzun sulh ve sa
lah seneleri lazımdır. Ta 
ki garpte bir asırdanberi 
geniş halk kütlelerinin iı-

hile alfıkadardır. Çiinku ye.nı • . ." 
. . k k unu esa ı ıptı. lılar tarıhı deme an 

lası demektir. l\lithat Paşanın kanui • 
d.. k" l'u'k Courr er ııu esasisine uş un • 

d'Oricnt ahlhi Korsikah Fransız 
gazetecisi Jean Pietri'nln es~ridir. 
,Jean J'ietri bir gün Namık Kemal 
Beyi tuttu; Beyoğlunda Asmalım~
cit caddesinde, Jurnal sol<ağının ko
şesindeki eve gi>tlirdU. Bu ev Cour
rier d'Orlent gazetesinin idarehane 
\'e yazıhaneslydi. Ona iki saat bir 
konferans verdi. l\lesrutiyet idaresi 
ile kanunu e.sasi ile Osmanlı impa
ratorluğunun pt>k ala idare edilebile
ceğini ispat etti. Namık Kemal Bey 
Jean Pietrl'nln sözlerinden sonra 
fikrini değiıı;tirdi. Kanunu esasinin 
ateşli bir taraftan oldu. Jean Piet
ri'den B) rılır ayrılmaz Taşkasaba 
kostu. Sami Paşazade Hasan Beyi 
buldu. \'e yeni kanaatini ona anlat-
tı. 

* 
Ali .Sua\'lyi Kastanıooo menfa1'm

dan kaçıran, tneboluda Fre&lne Fran 
sez \'a1mruııa bindirip Ka\·ak lskele
.,ine çıkaran, Courrier d'Orient ida
rehan ine ~etiriıl gene ayni vapura 
bU.dli+rek MarsU~ aya se\ keden hep 
.Jozef Kalavasfnln babasıdır. Jan ~ 
va.lası Courrler d'Orlent'ın başmU • 
rc.ttil.ılydi. Güzel t:ürkı;e bilir<li. IU. • 

ırlı lUu tafa l<""azıl Paşanın talebi, 
·lean Plrtrl'nin tava sutu lizerine ka
ı;ırtıhnıştır. \'ak'alı All Suavi 1288 
Ulüın gnzet~iıulc hikii~·e eylemiştir. 

Abdurrahman Adil EREN 

tifade ettiği yüksek hayat 
ve maişet seviyesını ve 
bunun faydalarını biz de 
kütlelerimize verebilelim. 

Bütün dünyaya bir de
fa daha şunu tekrar et
meliyiz: 

Bizi rahat bırakınız. 

34-35 Lıse Mezun .arının Vazıyeti 
1932 senesinde bakalorya im - tini nazan dikkate alan ve gereğini 

tihamnın tatbikine başlandı ve 935 düşünen Kültür Bakanlığı, bizler gi

B<'nesine kadar talebe bu talimat - bi iki sene kaybeden gençlerin hali
nameye göre imtihan edildi. 935 - ni de düşünerek icabına acaba ne-
936 senesinde bu tarzda imtihanla- den bakmıyor ve niçin iki ölçü kuı. 
nn güçlüğü ve talebenin gördüğü !anılıyor? 
zarar nazarı dikkate alınarak, imti

hanlara daha kolay bir şekil veril

mesi düşünüldü ve bakalorya kal -
dırılarak yerine başka bir imtihan 

tarzı konuldu ki, buna "Olgunluk" 
denildi ve bakaloryaya nisbeten da
ha kolayca verilebilen bir imtihan 
şeklidir. 

Bu yeni talimatnameye tabi olan 
935 • 936 ve 936 • 937 seneleri ede
biyat ve fen şubesi lise mezunlan, 
azami Uç dersten kolayca inıithan 
geçirip hiçbir sene kaybetmeden U
nlversiteye girmektedirler. 

933 • 934 ve 934 • 935 senelerinde 
İstanbul Erkek, İstanbul Kız, Ga
latasaray,. Pertevnıyal ve Kaba • 
taş liıelerınde bakalorya imtihıın
larmda muvaffak olanııyan bu • 
tün mezunları nanıma 
S. Dılber, A. Leyli o su·· 

'k N • · mer, Fı ret, • Varan, M. Sükru R. 
Aral, M. Yıldız, K. Rıza, 'H l. 

Akın 

TAN - Bu gençlerin vaziytıtin: biz 
de şayanı dikkat gördUk. KUlttlr Ba
kanlığının mesele ile meşgul olacağı. 
nı umarız. 

• 
Ramazanda Top yerine 

Düdük 
M. Şükril Bayhan, bize gönderdiği 

mektupta diyorki: 

Genç Kralımız !kinci Piyer, 
timdiki halde lisenin sekizinci sı
nıf sıralarında çalışkan bir taleoo
dır. Teşrinievvel 1941 senesinde 
rüşt yaşına varmcıya kadar bu 
mukaddes emanete muhafızlık e
denler arasında başta olarak Kra
lın en yakın akrabası bulunaıı 
Kral nafüi Prens Pol gelir 

Geçen lıene yapılan bir talimatna
mede 932 yılında mezun olan tale
beye bakalorya imtihanından mua • 
fiyet hakkını vermektedir. Geride 
kalan 933 - 934 ve 934 - 935 sene
leri lise mezunları olan bizler, halen 
tarihe kavuşmuş bulunan o baka • 

Vreme ga:z.ete•i diplomatik mu. Iorya imtihanına tabi tutuluyoruz. 
harriri M. Svetov•ki Liselerdeki yeni talebenin vaziye-

"Ramazanda iftp.r ve sahur top. 

ları yerine, her gün zeval Vaktinde 

olduğu gibi düdük çalınsa daha iyi 
olur gibi geliyor bana ... Şimdiden bu 

hususta merciinin nazarı dı1cltatirıJ 
cclbeylemenizi rica ode.rim . ... 
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Yarım Kalan 
Bir Maç 

1
( Hergün 

Bir Hikft.ye Çinli Kadının Aşkı J 
Bekir, Almanyadan 
buraya getirilebilir 

Tan'a Diyor ki: 
Türk Gençliğine Yardım Etmek 

için Her Zaman Hazırım 
Şu meşhur futbolcu Bekir, bir zamanlar Ünyon Klüpte 

Türk meraklıların en çok alkışladıkları Bekir kaç senedir 
Almanyada bulunuyor. Orada da bir hayli alkışlanmıştı. 
Şimdi Almanyada Karlsruhe'de bir sigara mağazasının 
sahibi olarak Alman meraklılara nefis Türk sigarası içiri
yor. Almanyada bulunan bir arkadaşımız Bekirle görüş
müş, bize bu gurbetzede futbol şöhretinin yeni intıbaları
nı naklediyor: 

Berlin, (Hususi) - Bundan bir ay 
evvel "Karlsruhe" civarında ufacık 

bir köyde yağmura tutulmuş, moto
sikletimden inmiştim. Bir kahvede 
yağmurun dinmesini beklerken, 50 -
60 yaşlarında bir adamla, konuşu
yordum. Türk olduğumu söyleyince 

- Ha! şimdi anladım Bekiri gör
meğe gidiyorsunuz. Dedi. 

O zaman hatırladım ki, şu meşhıır 
Bekirin, Karlsruhe'de bir sigara ma-
- ' - k gazası var, ve ugramaya arar ver-
dim. Karlstrasse 15 i aramak ve bul
mak zor olmadı. Gözüme büyük bir 
camekan ilişti. Ayytldızmnzı gör -
düm, ve Bekir ismini okudum. 

lçeriye girdim, Bekirle daha evvel 
hiç tanışmaml§tım. Epeyce müşteri 

vardı, kenarda dükkanın tenhalaş -
masını bekledim. Nihayet Bekir al -
manca olarak: 

- Ne marka istiyorsunuz. Diya 
ıordu. Ben: 

- Merhaba Bekir, ben Türküm si
ıinle görüşmek için uğradım. Dedim. 

!lir vatandaşı görünce, her yaban
cı ilde yaşıyan bir Türk gibi gözleri 
parladı, heyecanlandığı belli idi. U

zun, uzun konuştuk, o anlattı, ben 
dinledim. Ben bir sual sorunca, du
ruyor, düşünüyor, cevap veriyorda. 
Bir saat kaldım ve ayrıldık. 

Aradan epey bir müddet geçti, bil 
mem neden Bekir hakkında bir yazı 
yazmak, ona kabil olursa yardrm et
meyi düşünüyordum. 

Bekir hayatını çok iyi kazanıyor, 
maddi sıkıntısı yok, fakat yegane 
düşüncesi: "Niçin ben hayatımı 

Türkiyede kazanmıyorum, benim 
Türk futboluna yardımım dokwunaz 
mı.,, Demesidir. 

lstanbulda çıkan bir spor mecmu
asını okuyunca, "Yerli antrenör 
kursu nasıl olmalıdır?" yazısı dikka
timi cclbctti, Bekirle konuştuklarımı 
ve arzularını yazmağa karar verdim. ı 
Bekirle biraz meşgul olunursa, va - · 
tana avdeti temin edilirse, Türk 
11poru herhalde kıymetli bir eleman 
kazanacaktır kanaatin deyim. 

- Burada mekteplerde jimnastik 
ve futbol muallimliği, klüplerde an -
trenörlük ediyorum, ticarethanem de 
çok şükür iyi gidiyor, ayda 500 - 600 
ınark kazanıyorum, diyordu. 

Hayatım iyi, rahatım, para sıkın -
tını yok, yegane düşündüğüm şev, 
vatanıma dönmek, hayatımı orada 
temin etmek, ve Türk gençliğine, 
aporculuğuna yardımdır. 

Burada bana Alman gençliğini 
mekteplerde emanet ediyorlar. Her 
klüp: (Aman Bekir, rica ederiz bizim 
klübün lik maçında sen de bulun da 
kusurlarımızı söylersin diyorlar). 

Bunu kendi kulaklarımla işittim. 
Oraya gelip sigara alan kimseler, 
Bekirin arkadaşları ve beraber oyna· 
dıkları oyunculardı; tesadüf en ben 
orada iken, birçok şeyler konuştular, 
yukarda söylenenler de o zamana te
sadüf etti.,, 

Bekirln mağazası bir klübün ida
re heyeti odası gıöi. 

Bekir ayni zamanda şimdi "'Karl-
11ruhe Fussbalverein"da oynuyor, fa
kat o buna memnun değil. 

- Ya bir tekme yer 2 ay yatar • 
eam, ne yaparım. Mağazada kim c:a
hşır, mekteplerdeki dersim, klüple
rim ne olur. Diyor. 

Biz dünya kadar para verir ecnebi 
antrenör getiririz, türkçe bilmez, me
ram anlatamaz. Lisan bilen, tercU -
ananlık eden klUpten biridir, o da 

BEKiR 
doğru yanlış arkadaşlarına antrenö-1 
rün söylediklerini tercüme eder. 

Birçok mekteplcrimfade spor ve 
jimnastik muallimi yoktur, elişi ve 
yahut musiki muallimi bu rolü oy -
nar. 

Mademki biz de nihayet futbolUn 
modern bir şekilde ilerlemesi için ça
lışmaya başlıyoruz, antrenör kursu 
açıyoruz, .senelerdenberi tecrübe ve 
pratik sahasında çalışmış, meleke 
elde etmiş Bekiri unutmamalıyız. 

Bekir gibi futbolcu gelmemiştir, 
geleceği de şüphelidir. Bekirden, 
genç futbolcuların, mekteplerin çok 
istifade görecekleri şüphesizdir. 

Senelerdcnberi amatör kalmış ay. 
yıldızlı bayrağımızı göğsünde muvaf
fakıyetle taşımış, Almanyada herke· 
sin bahsettiği bir sporcuyu, vatana 
dönmesi \'e hayatını sporda, meleke 
elde ettiği bu branşta, kazanmasına 
yardım edilmelidir. 

. Almanya 

s. s. 

Pehlivanlar 
Dün Akşam 
Çalıştılar 
Eminönü Halkevi tarafmdan CUm

huriyet bayramında tertip edilen Tür

kiye serbest güreş şampiyonluğu mü. 

sabakalanna iştirak edecek pehli -

vanlar dün akşam saat 17,30 d;ı. Gü

neş klübünün Kumkapı şubesinde id

manlarını yapmışlardır . 

Bu çalışmalarda bütün pehlivanlar 

hazır bulunmuş, bilhassa Tekirdağlı 

Hüseyin ve yarnn dünya Süleymanın 

antrenmanları merakla seyredilmiş . 
tir . 

Tekirdağlı Hüseyin ve yanm dün • 

ya Süleyman nefes ve kuvvet füba -

riyle diğer glireşçilere tefavvuk et -
mişlerdir. 

Bu çalışmalan seyreden eski peh -

livanianmız, bayram gilreşlerinıie Te

kirdağlı Hüseyinin çok formunda ol· 
duğu için ralciplerine büyük bir 

tehlike olacağını söylemektedirler. 

B~altma güreşecek olan ve daha 
henüz 21 yaşında olmasına rağmen 
95 kilo gelen Arif pehlivan da çok a
cı bir kuvvete malik olduğundan ken
disinden istikbalde büyük muvaffa • 
kıyeUer ümit edilmektedir 

Ya.zan: Alexandra Roube - Jausky Çeviren: F. V ARAL 

SPOR 
~AKALARI 

Ya Dayak Ye
memiş, Ya Sayı 

Bilmiyor! 
Kurt.dereli, Filiz, Çaya laflan 

e~ki güre!:i meraklılarını hare
kete getirdi. Ahmet Fetgeriden 
o;;onra. M. Sami de kendini gös. 
~rd.i. Saminin üslubu hpki 
kendine ben7.er. Lifi eliyle tu
tar e\.;rir, çevirir. Lakin ha.zan 
mevzuun gırtlağını fazlaca sıkar 
\'e boğar. 

Dünkü (Açtk Söz) de 911 de 
Çaya ile gü~irken Filiz Nurul
lahrn 6.'>, Kurt.derelinin de 5;> 
)·a.5mda oldu~nu yazıyordu. Bi
lenler diyorlar ki Nonılhlh 
Kurtdereliden Pf'k ~-a5lı değil
miş. Kurtdereliye gelince o za· 
man 55 ya.';imda ise şimdi 80 ya-
4ôjolllda olma.'!ı lazım. He.~p de
niJen ilim bunu böyle ~österi

yor. Bu hesapça rahmetli Filiz 
ölmese:rdl, o da belki 82, 8::1 
~-aşlannda olaea.kh. Halbuki 
Kurtdereli daha yetmişini bul· 
muş değildir • 

Hani l'eniçeri ağa1'ı : 
- Vurun ~u herife bin sopa! 
Demiş. Adam da : 
- Aman ağam! Emrin ba· 

şımla beraber. Lakin ya da.yak 
yememişsin, ya sayı bilmi~·or

son ! ce,·abını vermiş. 
M. Sami Kurtdereli~; ~örme

•li de:remeyiz. Çünkii onunla bir 
venle bir ay güreş tuttu. Hesap 
hilmJ~·or da diyemeyiz. Çünkii 
maarifçidir. O halde? Bir arka· 
daş <'evap vt-rcli : 

- Desen e ! Hem dayak ye. 
mlş, hem S3)1 bili~·or! 

Ki. Me. Ne. 

Rasing ] akımı 
Kazanıyor 

Son Maçta Jzmirli Vehap 
Oynamadı 

Evvelki haf ta İngiliz takımını 2 - 1 
mağlup eden Fransız Rasing klüLü 
çarşamba günü Kan şehrinde karşı
laştığı şampiyon A. S. Cannes takıını 
nı da 2 - 1 yenmiştir . 

Oyunun birinci devresi 1 - O Rasing 
lehine neticelenmiş, ikinci devrede iki 
taraf da birer gol yapmışlardır. 

Bu maçta Rasing takımında, ln . 
gilizlere gol. yapan İzmirli Vehap oy
na.ma.mıştır . 

ltalya - lıviçre Milli Takımları 
kartılatacak 

önümüzdeki ayın 25 inci pazar gi\
nü İtalya - İsviçre milli futbol takım
ıarmm karşılaşması iki federasyon . 
ca takarrür etmiştir. 

İtalyanın yeni başlıyan sezonda ilk 
ka.rştl~ması dolayıniyle beynelmilel 
futbol 8.leminde bu müsabaka bil -
yük bir alaka ile beklenmektedir . 

İzmit (Hususi muhabirimizden) -
İzmit İdman Yurdu ile Ada pazar spor 
ta1umlan karşıl~ıyor. 300 - 350 kişi 
kadar tahmin edilen bir seyirci var. 

1 İlk devrenin onuncu dakikasmda 
İzmit kalesi aleyhine verilen penaltıyı 
Adapazarlılar gole çeviremiyorlar. 

13 üncü dakikada Ruhi, lzmitlilerin 
ilk golünü kayda muvaffak oluyor. 

25 inci dakikada lzmitin ikinci go
lünü İhsan yapıyor. 

28 inci dakikada Adapazarltlar ilk 
gollerini kaydediyorlar. 

İkinci haftayım İzmitlilerin hakimi
yeti ile ba§lıyor ve böylece devam edi
liyor. 

Derken, Adapazarlıların kalesi Ö· 

nünde müthiş bir karışıklık oluyor. 
- Gol, gol! sesleri . 
- Hayır ,değildir' Gürültüleri biri· 

birine karışıyor, lzmit İdman yurdu -
Adaspor maçı bu suretle yanda kalı
yor . 

Hakem toplantısı 
Dün akşam saat 18 de Beyoğlu 

Halkevinde futbol hakemleri mut.ad 
içtimalanm yapmışlardır . 

Marie - Therese şimdi artık emindi. 
Evet ,kocası onu aldatıyordu. Wong 
bir ecnebiyi seviyordu. Fakat genç 
kadın, her şeyden evvel, bunu keş -
fettiğini kocasına belli etmemeliydi. 
Bir zamanlar felsefe mualliminin 
kendisine söylediği şu sözleri hatır
ladı: 

"Bir adam, sizden yüksek olan 
bir kadına rastgelebilir. Bizim ıçm 
vazife, bu kadının ruhunun ne iti . 
barla bize faik olduğunu anlamak . 
tır. O zaman biz de çalışalım ve bu 
sihri elde etmeye uğraşalım ki, ko
camız bunu bizde de görerek ba§ka
sına gitmesin. 
"Eğer buna muvaffak olamazsak, 

hergün kendimizi hiç yorulmadan 
mükemmel bir şekle sokmaya çalı · 
şalım. Daima güleryüzlü olalım ve 
yuvamız kocamw her zaman davet 
etsin ... " 

Wongun aşkı her halde geçici bir 
hevesten başka bir şey değildi. 

Marie - Therese bilmemezlikten ge
lerek vaziyete hakim kaldı. 

* Wong, gün geçtikçe kansına aldır
maz oluyordu. Günün birinde bavu
lunu alarak ortadan kayboldu. 

Genç kadın, Çinli terbiyesinin em· 
rettiği kaideleri unutarak, gidip ka· 
ymbabasma şikayet etti. 

İhtiyarın cevabı şu oldu: 

Evvelisi gün yapılan maçları takip 
ederek hakemleri tetkik eden antre -
nör Mister B'uot müsabakalar bstk· 
kında bazı sorgularda bulunmuş ve 
izahat alnrak teknik mesail hakkında 
görüşmeler yapılmıştır 

- Kadın, her türlü hodbinlikten 
ari olarak, kocası için yaşamalıdır. 
Erkek, kafası mes'uliyetlerden ve 

"<Jankırı,, da spor işleri çalışmasından yorulduğu vakit, gö • 
ne halde? nül eğlendirmek isterse, karısı ona 

Çankın (Hususi muhabirimizden) başka kadınlar bulmalı ve bunu, o· 
- 13 yıldanberi (Çankırı spor klübü) na bir fincan çay veya bir koltuk 
burada herkese spor mefhumunu an- uzatır gibi gayet tabil olarak yap· 
!atabilmek yolunda ne lazımsa yap · malıdır. 

mıştır . Kaynana ilave' etti: 
Fakat parasızlık, -yardımsızlık yü- - Kadında bir altın kilit vardır 

zünden daimi bir kadro vücude getiri· ki, bunun gümüşten olan anahtarı 
lememiştir. Buna rağmen ikinci bir kocada bulunur. Korkma, Wong, ge
spor teşekkülü vücut bulmuş, "Boz· ri gelecektir. Siz ayni perdenin iki 
kurt .. klübü açılmıştır . ka.nadısınız. Siz biribirinizden uzak • 

Bu suretle de "Çankırı., da klüp · 18.§tınlabilirsiniz, fakat zısı yak-
çülük hayli almış, yürümüştür. laştıran yine ayni kordondur. 
Çankın spor bölgesi teşekkül et - * 

mişse de şimdi bu teşekkülün varlığı Wong, on gün ar.tadan kaybolduk-
ile vokluihı fark sız bir hal alm!Ştır. tan sonra eve döndü. Birdenbire bir 
~..-,:ıf\-KU --oyuncu --yoKl:tlT: · 9 5cı ı~n nC'.111~.u. oqa.ııo."'""~anuua.u 

"Çankırıdaki iki klüp bir futbol mecburiyetinde kaldığını söylüyor -

maçı için birleşse belki bir takım zor du. 
vücude getirirler. Bu vaziyete rağ- Genç kadın, artık kocasının ken
men. yeni bir klüp daha aÇJlacağım disinin olduğunu umuyordu. Lakin 
öğrendim . bir sabah erekn kalkınca, Wong'un 
Eğer bu yeni klübü açmak isteyen- şafakta hararetli hararetli mektup 

terin maksadı spor faaliyetini can • yazdığını gördü. lngilizce olan bu 
ıandır:mak ise, bu iki klübe iştir:\~ mektup şöyle ba.,lıyordu: 
ederek on lan faaliyete sevketmeJcrı "Balım! .• 
daha yerinde bir hareket olurdu. "istediğin .şey nekadar müthiş, fa. 

Aydın-Söke 

Bir t<aza 
ı olunda 

Aydın, (Hususi muhabirimizden) 
Söke - Aydın yolunda gene bir kam· 
-.·on kazası olmuş, tesadüf bu kaza
~ın büyük bir facia ile sona ermesi· 
nin önüne geçmiştir. Söke pazarın· 
dan pazarcıları ve eşyaları yükliyen 
Aydınlı Ahmet Onbaşıya ait kam • 
yon. görmenciye doğru yol almaya 
ba,.şlamış , Sökcden 5 - 6 kilometre 
uzakta Avgavlı köyü önüne gelince 
lastiği patlamış ve kamyon şosenin 
yanındaki hendeğe yuvarlanırken, o· 
rada bulunan bir ağaca dayanarak 
kalmış, içinde bulunanlara hiçbir za· 
rar olmamıştır. Kamyou yolcuları, 
arkadan gelen diğer kamyonlara bi· 
nerek yollarına devam etmişlerdir. 

kat ~krm sana itaat etmiye beni 
icbar ediyor ... " 

Demek ki delikanlı hala o beyaz 
kadının hükmü altında bulunuyordu. 

Wongun teklifi üzerine o gece si
nemaya gittiler. 

Marie - Therese çok güzel giyinmiş 
ti. Kocası bile: 

- Bu gece, tapınılacak kadar la
tifsin, demişti. Gözlerin parlıyor, 

dudakların cezbediyor. 
Sinemadan sonra, ayni binanın 

üst katındaki gazinoya çıktılar. 

Wong sanki yerinde duramıyordu. 
Sıcağı bahane ederek ıssız olan tara
sada oturmalarını teklif etti. Biraz 
içtikten sonra, karısına: 

- Beni havaya kaldırabilir mi • 
sin? diye sordu. 

Antep ve Kili~te Futbol 

Marie - Therese bu suali kocasmm 
sarhoşluğuna hamletti ve yine onu 
memnun edebilmek için kaldırmaya 
çalı§tı. Wong: 

- Dur, bir de ben tecrübe ede
yiın, dedi. Sen her halde benden da
ha hafifsin. 

:Kilis, (Hususf muhabirim.izden) - Halkevimizle Gaziantep Halkevi 
arasında yapılan muhaberelet ~onunda, iki kasaba futbol takımlarının 
her ayın muayyen günlerinde karştlaŞmalan kararl~şt.ınlmıştır. 

Yukanöaki resimde Antep ve Kilis futbolcülerini, saylavlarımız Ömer 
Asmı Aksu ve Kilis Halkevi Reisı diş doktoru Orhan Oktayla bir arada 
görüyorsunuz. 

Ve kadını parmaklıkların üstüne 
kadar kaldırdı. 

- Bensiz yaşıyamazsm, değil mi 
karıcığım? O halde anla beni... Bazı 
şeyler vardır ki ... 

Marie - Thcrese altındaki boşluğa 
bakarken korkmaya başlamış ve ko-
casına sarılmıştı. Lakin Wong on~ 

aşağıya atmak için itti. Genç kadın 
kollarını açarak bir daire çizdi. Fa· 
kat ayağı parmaklığa takılarak düş
mesine mani olmuş ve kopardığı çığ
lığa koşanlar onu muhakkak bir 
ölümden kurtarmıştı. 

* On beş gün sonra Wong, üç sene 
hapse mahkum olmuştu. 

Marie - Therese evinden çıkmıyor, 
arkadaşları kadar gazetecilerden de 
kaçıyo akrabalarından başka. kim· 
seyi kabul etmiyordu. 

Gündüzleri metin görünüyor, fa • 
kat akşamlan kendi kendisile yalnll 
kaldığı vakit kederinin büyilklüğüntl 
ölçebiliyordu. 

Evet, Wong bunu yaptıktan sonra 
genç kadın ondan nefret etmeliydi, 
değil mi? l<"'akat tuhaf ama onu eev
mekte devam ediyor, hayır, belki 
daha fazla seviyordu. 

Ayrılığın acısı, kaşlarının 
ettiği iki münhaninin üst taraf 
birikiyordu. 

Bir sabah giyinerek hakimi gör • 
meye gitti ve: 

- Kocam masumdur, dedi. Yalan 
söyledim. Suçlu sade benim. Beni W 
rasadan atmak istedi diye onu yalaD 
yere itham ettim. Oç almak iatiyor
duı.1. 

* 
Wong eve ~öndü. 
Karısına bakmaya 

yordu. Marie - Therese: 

- Çok düşündüm, dedi. Seni ile" 

viyorum. Artık mes'ut olacaksm. B1I 
mektubu al ve kaybetme. Li.kin ıizn. 
di bana bir lutufta bulunacaksm. 

- Senden artık ne esirgiyebilirim 
ki ..• 

- O halde hemen benimle bera
ber gel. Gideceğimiz yerde sana her 
şeyi anlatırım. 

Otomobilleri, ayni sinemanm ÖDi1ll 

de durdu. Genç kadın: 

- Haydi, girelim! dcdl 
Delikanlı ürperdi: 

- Bura.ya mı? Nasıl olur! lmkJ.. 
nı yok! 

- Girmeliyiz! !stediğimf yapac .. 
ğını vadettin bana. Haydi gel yukaııt 
n çıkalım. 

Tarasaya geldiler. Marie - Tlı6 

parmaklığa oturarak .kocaamı ken • 
dine çekti ve heyecan içinde 
şunları fısıl dadı: 

- Ben fena bir kadınım! 
itaat etmedim! Bugün istediğini y 
rine getirebilirsin. Sana verdi · 
mektupta, bile bile kendimi öldtırd 
ğümü beyan ediyorum. Yarm bizini 
evlilik odamızı o Avrupalı kadml& 
süsliyebilirsin. Haydi! 

~cfisRRııFwl·lfüsı~PiıJcıt·--"' 
Wong onu hemen belinden yabla.ı 

dı. Çoktandır zaptettiği bir istek ye
rine gelecekti. Fakat onu kanaml 
öldilrmeye sevkeden sebep da.ğıhmf
tı. Pek büyük bir fedakarlık ihtira
sı öldürür. Marie-Therese: 

- lt beni, sevgilim! diye yalftr
dı. 

Wong onu şiddetle kendisine oek" 
ti, sanldı ve koşa .koşa merdivenler
den indirdi... 

BORSA 
.............-....--............._.._ 

26 TE5RtN1EVVEL P AZ&BTE8t 
Paralar 

41 ı' 

1 Sterlin 614,-
1 Dolar l22,-

, 20 Franıız fr. 113,-
Liret 125,-
20 Belçika fr. 81,-
20 Drahmi 20,-
20 lsviı;re fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 62,-
20 Çekoslovak ku- 73,-

roaa. 

Satıt 

611,-
126,
ııı.-
130,-
ıs,-
23.-

515.-
u.-
66.-
76,-

I Siline 
1 Peıeta 
1 Mark 

lO,- 22.-
Teacil edftmemiıtit 

Z3,- 26-
1 Zloti 19,- 20.50 
I Penrö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

20.- 22.50 
12,- 14,-
47,- r;o,-
Tcıclt edilmemittir• 

I bviı;re kuroms 
Altın 

Banknot 

Çekler 

.. 
30.-

1008,-
240.-

Sterlin 617,-
Dolar 0,711,2236 
Fransız Fr. ı 7 ,0325 
Liret 15,0518 
Belga 4,7058 
Drahmi 88,9790 
lsvic;rc Fr 3,4470 
Leva 64,33 
Florin 1,4696 
Çekoslovak kuronu 22,3954 
Şiline 4,2430 
Pezetı 7,35 
Mark ı 9710 
Zloti 4 '2285 
Pen(Ö 4:2950 
Ley \08,2658 
Dinar 34,6030 
Yen 2,7725 
Ruble 17,4985 
ııveç kuroftu 3,1434 

Tahvilat 
Rıhtım 
Anadolu l •e II kupon kesif 

m 
Mümessil 45,90 

. 
52.-

1010.-
2•2-

115,-
0.'i9,47lf 
17,0894 
ıs. ıoı• 
4,72 

89.2611 
3,4515 

65.04 
1,47•.f 

22,•611 
4,257' 
7,5740 
1.9114 
4,2-
4~ 

lOl.tlft 
14,/l!ll 

2.7114 
t7,44ll ...... 
.... 
41.71 
d.SO 
46,10 
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ToDcumuzun tatbikatından aOrünüsler 

Diinlıü atı,lan tetkilı eJ en ataşe militerlerJ en bir ıınıo Sayın mUalirimi% Sovyel hava aenerali Je ılünlıü topçu manevralarınıla laazır bulunJnatla11lı 

fancın ile Franft% alaıemiliterleri atıılar laalılantl11 luırfllılJı mü ıalealar ••rıleJiyorlar. 

ro~ ata,ile eallmiı iiifmana ,,.,.,. luılıraman piyatlenin tanlılarla birlikte rnalıabil taaTnaa 

Her .zaman muvallalı atıılar yapmalı i~in luua bulanan bir Jai bataryanm &:ne6i alllfemiliterler atıılarJaa lılnnıla lilıir teati eJivorlar 



.J 

8 T 4 "' ======================~ - - 27 - 10- 936 

Büyük misafirimiz 
bu sabah şehrimizde 

Kıymetli 
Misafirimiz 

[ Başı 1 incide ] 
fiyeye uğratılabilmiştir. 

Madrit Perşembeye 
sukut edecekmiş 

{Başı 1 incide] 
metle karşılandılar, sonra tren Edir. 
neye doğru yol aldı. Doktor Stoya
dinoviçi getiren hususi tren ist84yo
na girdiği zaman coşkun alkışlar ç1n
lryordu. Vali ve kumandan ba9ta 
olmak üzere bütün hükumet erkaru 
muhterem misafirimizi hürmetle kar
şıladılar. Kısa bir müddet sonra hu
eusi tren alkışlar arasında lstanoula 
hareket etti. 

ISTANBULDA 

Yugoslavya Beşvekilinin rakip ol
dukları hususi tren bu sabah saat 
dokuzda Sirkeci.istasyonuna gelecek
tir. Muhterem misafirimiz istasyon -
da büyük merasimle karşılanacak ve 
bando selam marşını çalacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
Ustündağ, Yugoslavya sefaret erka
nı, diğer alakadar zatler istikbal me
rasiminde bulunacaktardır . Muhte -
rem misafirimiz, doğruca Perapa 1as 
oteline gidecekler ve Vali ve Beledi
ye Reisi Muhittin Ustündağ misafi
rimiz şerefine bir öğle ziyafeti ve
recektir. 

Yugoslavya Başvekili, bazı ziya -
retlerden sonra bu akşam Ankaraya 
hareket edecektir. Muhterem misa -
firimizin emirlerine hususi tren tah
sis edilmiştir. Doktor Stoyadinoviç 
Cümhuriyet bayramından sonra 1 
Teşrinisanide !stanbula gelecekler 
ve iki gün şehrimizde kalarak şehri 
gezeceklerdir. 

Yugoslavya Başvekili ile Yugos -
lavya gazetecileri de gelmektedir. 

MATBUAT MUDURU 

Yugoslavya Matbuat Umum Mü -
dürü Lukaviç dün Belgrattan şehri
mize gelmiştir. Yine Yugoslavyalı 

tanınmış gazetecilerden lsve Koza 
Grdiyana şehrimize gelmiştir. Yu -
goslavyalı gazeteeiler de Ankaraya 
gideceklerdir. 
ANKARADA 

Ankara, 26 (TAN muhabirin -
den) - Yugoslavya Başvekili ile 
muhterem refikaları ve refakatinde
ki zevatı hamil husust trı;n çarşam
ba sabahı on buçukta şehrimize ge -
lccek ir. Muhterem misafirimiz o gün 
resmi ziyaretleri yapacak kendilerine 
ziyaretleri iade olunacaktır. Ayni ak
şam. Başvekil lnönü muhterem•misa
fir Başvekil şerefine bir yemek ve -
recek, yemeği de bir suvare takip e
decektir. 

Misafirimiz 29 Birinciteşrin giinU 
öğleden evvel şehirde bir gezinti ya -
pacaklar, öğleden sonra geçit res 
minde, akşam da Cümhuriyet balo -
sunda hazır bulunacaklardır. 30 Bi -
rinciteşrinde Hariciye Vekili Rüştü 
Aras Hariciye Köşkünde bir öğle ye
meği verecek, yemekten sonra misa
firimiz Orman Çiftliğini gezecekler
dir. Akşamı Yugoslav Elçisi 
Ankara Palasta bir akşam yemeği 
verecek ve yemeği suvare takip ede
cektir. 31 Birinciteşrinde misafiri
miz Halkevinde v e r i ı e c e k 
konseri şereflendireceklerdir. 

Bu konseri de parti genel sek
reterinin çayı takip edecektir. ı İkin
citeşrin pazartesi günü Ziraat ensti
tüsünü gezecek olan misafir başve -
kil, Millet Meclisinin açılmasında da 
hazır bulunacaklar ve saat 18 de de 
Genel Kurmay Ba.şkannnra Mareşal 
Fevzinin Orduevinde vereceği kokteyl 
partisine gidecekler ,ayni akşam bu
radan tstanbula ayrılacaklardır. 

Yugoslavya Başvekilinin 
' hayatına ait notlar 

Yugoslavya. Başvekili Doktor Sto
yadinoviç 23 temmuz 1888 de Ça
çakda doğmuştur. Bugün 48 yaşında
dır. Orta tahsilini Belgratta. yaptık -
tan sonra hukuk okumuş ve 1910 da 
Belgrat Universitesinden hukuk dok
toru diplomasmı almıştır. 

Bundan sonra iktısat ve maliye 
talısili için hükfunet tarafından ec -
nebi memleketlere l'önderilmiştir. Al
manya ve 1ngilterede tahsiline devam 
ettikten sonra 1912 de Fransa maliye 
nezaretinde bir müddet staj görmilşp 
ttir . 

1914 Maliye Nezareti umumt mu • 
ha.sebesine memur sıfatiyle girmiş. 

a.z bir zaman içinde muha.sebenin u -
mumi müdürü olmuş ve bu mevkii 
1919 senesine kadar muhafaza etmiş
tir. 

1919 da bankacılık saha.sma attl -
9!ak üzere hükUınet memurlu_ğundan 

Talihin de yardunı 

B u sene talih te müsait gitll}i!
tir. Yugoslavyada hem bug

day ve hem mısır mahsulünün ayni 
senede azami derecede iyi çıkması 
görülmemiş bir şey iken bu sene bu 
fevkalade netice elde edilmiştir. Tu· 
rizm şimdiye kadar görülmemiş bir 
inkişaf kazanmış, kereste ve maden 
yüzünden de memlekete çok para 
girmiştir. 

Anarşistler kızdı 
Şehir Etrafında Dünkü Çarpışma

lar Çok Şiddetli Oldu 

Bütün fırkaların iştirakile yapı -
lan belediye intihapları, Doktor Sto
yadinoviç'in itidalli ve muvaffakr -
yetli siyasetinin ne dereceye kadar 
emniyet uyandırdığına ve halkın ne
kadar takdirini ve şükranını kazan
dığına en iyi ölçüdür. 

Londra, 26 (Radyo) -- İspanyada ihtilalci kuvvet
leri Madridi Akdenizc bağlıyan muvasale hattını da kes
meye muvaffak oldular. Bu hattı kesmek için İlleskus'
dan il er !emişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri burada siper- -----
ler kazmış ve müdafaaya hazırlan- ANARŞİSTLERİN İSTEQt 
rnış, ilk önce mukavemette bulun- Paris, 26 (A.A.) - Koronya rad-
muş, fakat çok geçmeden mukave- yosu bildiriyor: 
met çöztilmüş ve hat kesilmiştir. Madritteki genç anarşistler bir top-

lspanya hüklı.mctinin elinde Valen- lantı esnasında Başvekil Largo Ki\· 

Yugoslavyanın Ankara Elçiıi 
Senelerdenberi metruk duran yeni 

parlamento binasının resmi küşadını 
Doktor Stoyadinoviç hareketinden 
bir iki gün evvel yapmıştır. Yeni 
binanın meb'usan ve ayan dairele
rinde yapılan ilk riyaset divanı inti
hapları, hükumetin bir buçuk sene
lik faaliyeti sayesinde çok kuvvet ve 
itimat kazandığını ortaya koymuş -
tur. Meb'usan meclisinde eski ruh
taki fırkalar inhilal istidadı göster
miş, hükumetin geçen nisanda büt
çe müzakeresi milnasebetile ekalli · 
yette kaldığı ayan meclisinde emin 
bir ekseriyet belirmiştir. Eski menfi 
siyasi · fırkaların lisanı ve hareket 
tarzı bile değişmiştir. 

siyaya giden bir tek yol kalmıştır. ballero'ya şiddetle hücum ederek, a-

Lazarevif 

istifa etmiştir. 1922 senesine kadar 
devam eden banka faaliyeti esnasın
da Belgrat Üniversitesi maliye pro . 
fesörlüğünü ve Belgrat belediye aza
lığını da üzerine almıştır . 

Artık asi kuvvetlerin her hangi narşistlerin kafi derecede iştirak e
lit.haza Madride karşı umumi bir ileri· decekleri yeni bir hükumetin te 7kili
leme hareketlııe geçmeleri için bir ni istemişlerdir. 
engel kalmamıştır. Ademi müdahale komitesin-

Madridin perşembeye sukut etmiş de yeni müzakereler 

1922 de Pasiç, pek çetin ve müş . 
kül bir dakikada doktor Stoyadino· 
viçe Maliye Nazırlığını teklif etmiş -
tir. 
Kıymetli misafirimiz o zaman ıtD· 

cak 35 yaşlarında bulunuyordu. 

1924 teki kısa bir fasrla müstesna 
olmak üzere doktor Stoyadinovir., 
Maliye Nazırlığını 1928 senesine ka
dar muhafaza etm~tir. Bu sırada en 
büyük muvaffakıyeti, kambiyo me
selesini halletmesiydi. 

1924 ağustosunda dinarın kıymeti
ni, 11 kağıt dinarın bir altın dinara 
muadil olması esası üzerine istikrar 
ettirmiştir. Kendisine verilen (dina
rın kurtarıcısı) ünvanınr hakketmiş
tir. 

Sulh ideali 

olacağı tahmin edilmektedir. 
Eskorial'i zapt için ilerliyen ası 

kuvvetleri hükumet kuvvetleri tara
fından püskürtülmüş bulunuyor. 

Bununla beraber General FraTlkO· 
nun vaziyete hakim olduğu şüphe gö
türmez bir hakikat sayılıyor. Frenko 
halihazırda muvaffakiyetinden emin 
olduğu için bir iki gün kazanmak mu 
kabilinde askerlerini feda etmek iste
miyor. Bundan başka Franko Mad
ridi şiddetli bir bombardımana tut
mak istemediği için Madritlilere bir 
mahreci açık bırakmak fikrindedir. 
Bu mahreç Madz-it - Valensiya yolu
dur. 

Hükumet mahafili Oviedo'nun As
turyah madenciler tarafından tekrar 
muhasara altına alındığını ve )iehre 
hakim olan noktaların madenciler 
tarafından işgal olunduğunu haber 
veriyor. 

Londra, 26 (Radyo) - lngiliz he
yeti ademi müdahale komitesine, 
Sovyet Rusyanm Kartaceneye 18 tay 
yare 152 tank ve 300 sandık silah, 
top, mühimmat ve 85 kamyon çı -
karmakla anlaşmayı ihlU ettiğini bil 
dirmiş, bundan başka Italyanlar ta
rafından da Majurka adasına silah
lar çıkarıldığım anlatmıştır. 

İspanya Dış Bakanı Del Vayo bu
gün İngiltere hükumetine, Almanya 
ile ltalyanın a.s~ere yaptıkları yardı
ma işaret ederek lngilterenin isterse 
bu acı vaziyete son vereceğini ilave 
etmiştir. 

Paris, 26 (A.A.) - !yi maliımat 
almakta olan mahafil, Sovyet Rus -
ya'nın Fransa limanlarından serbest
çe istifade etmek istemiş olduğuna 
dair olan haberleri kat'i surette tek
zip etmektedir. 

Maliye Nezaretinde bulunduğu 
müddet zarfında Yugoslavyanm va
ridatı göze çarpacak kadar artmış

tır. İhracat artmış, memleketin kre
disi hariçte ve dahilde yükselmiş ve 
hükumet tahvilatmın kıymeti bir dü
ziye artm1şbl':'. • 

Doktor Stoyadinoyiç, 1929 dan son
ra bir müddet kendini mali ve iktısa
di işlere hasretmiştir. Belgrat ticaret 
borsası ikinci reisliği, Sırp seyrisefain 
şirketi birinci müdürlüğü, Belgrat 
radyosu müdürlüğü gibi işlerde bu
lunmuş, sıksık da gazete ve mecmu
alara yaZTlar yazmış, mali meselelere 
dair kitaplar neşretmiştir. 

D ok tor Stoyadinoviç · An kara
ya kuvvete dayanarak değil, 

halkın emniyetine ve hoşnutluğuna 
dayanarak sağlam ve devamlı bir 
mevki yapmış, niyabet heyetinin son 
dereceye kadar itimadını haiz, tam 
ve hakiki salahiyete malik bir kabi· 
ne reisi sıfatile geliyor. Memleketi -
rnizde de Türk milletinin çok sevdi
ği ve hakkında tam itimat ve hür -
met beslediği, kuvvetli ve müstakar 
bir hilkfunet heyeti ile karşılaşacak
tır. 

Bu görüşme, iki taraf arasındaki 
şahsi tanışma ve yakınlığı arttıra -
~··..a..'k~ Di.ua'1<Ll.l \,jo.g.h.a. :A:.v:& u.~ w ...,-

Balkan siyasi vaziyetinin ve iki mem
leketi alakadar eden siyasi ve iktı
sadi İ§ birliğine ait meselelerin kar· 
deşçe bir hava içinde, karşı karşıya 

Türk topçusu çok 
muvaffak bir · atut 
tatbikatı baŞardı 

Siyasi kanaat itibariyle eski Pasiç 
Radikal Fırkasına mensuptur . 

24 haziranda Başvekfilet ve Hari-

münakaşadan geçirilmesi de çok bü- [Başı 1 incide] 
yük bir menfaattir. Birinci kırmızı tümeni, kırmızı 

Ankara mülakatında sulhün ko • cephesi içinde iki yanı dayalı bir tü
runmasından başka hiçbir hedef ola- mendir ve bulunduğu hattı, nıutlaka 
maz. Doktor Stoyadinoviç, Belgratta müdafaa ederek elinde tutacaktır. 
Türk gazetecilerini kabul ettiği sıra- Birinci tümen bu müdafaa için 
da çok güzel bir söz söylemiş, Bal- süvari, zırhlı otomobil, tan.ket, ve 
kan ittihadını, küçük bir milletler ce- sahra toplarından mürekkep keşif 
miyetine benzetmişti. kı'tasmr tertiplemiştir. Büyük klsını-

ciye nezaretini üzerine almış ve o za- nı da ileri hatta sürmüştür. Bunun 
mandanberi Yugoslavyada sükfuı, iti- Filhakika Cenevrede zıt menfaat-

ler arasında derin b' k"k t ta da ilerisine çıkan keşif kolları duş·· -dal ve inkişaf havası yaratmak ve ır 0 u mıyan 
Balkan Birliğini kuvvetlendirmek hu- Milletler Cemiyeti ideali ve ruhu, mania sıkı temastadır. 

Balkanlarda çok mu··saı't bı· ı Kırmızı tümenin iki alavr birincı· suslannda çok muvaffakıyetli roller r me ce "· 
bumuştur. Ankaradaki mülakatın hat siperlerini işgal etmiş, bir alayı 

oynamıştır . b 
vereceği netice, ancak bu ideali ve da Başta ya gerisinde ihtiyata. alın-

y en i sefare t binası bu ruhu bir kat daha kuvvetlendir- mr§tır. 
Ankara, 26 (TAN) _Burada ye- mek olacaktır. • * • 

ni yapılan Yugoslavya sefareti bina- Ahmet Emin y A LMAN Bize bu izahati veren kahraman 
sının küşat resmi 30 birinciteşrinde bakışlı sübayı hayret ve hürmetle 
Başvekilimizle Yugoslavya Başvekili- si vaziyetin tahliline geçerek diyor dinliyoruz. Henüz topçu ateşini gör
nin huzurlarında yapılacaktır . ki: mediğimiz için, meseleyi pek o kadar 

"A vrupada vaziyetin vahamet kes- heyecanlı bulmuyoruz. 
V rem enin dünkü bafma.kalesi Genç subay, bu büyük manevraya 
Belgrat, 26 (Radyo) - Vreme ga- betmesi, küçük devletler arasında iş iştirak eden Türk topçu kuvvetini 

zetesi bu sabahki nüshasında Başba- birliğini doğuran sebeplerden birl ol- de anlatıyor ve bu topçu kudreti bi· 
kan Stoyadinoviçin Ankarayı ziyare- muştur. zi itminan heyecanile ürpertiyor. 
tine tahsis ettiği uzun bir makalesin- Büyük devletler beynelmilel mUna- :Malzemesi çok noksan, bakımı, 
de ezcümle diyor ki : sebetlerde k~nşık vaziyetlerden mU- idaresi çok eksik eski Türk topçusu-

"Bütün Yugoslav mllleti, Başbaka- bil' nu, büyük harpte dünyaya göster-teessir olmıya ırler; fakat küçiik 
nmın Türkiyeyi ziyaretini büyük biı- nıek imkanını bulmu~tuk ve o kah-

devletJer bütün soğuk kanlılıklarını t sevinçle karşıla.maktadır. O Türkiye- raman opçu varını yoğunu ortaya 
yi ki hükumeti uzun senelerdenberi muhafaza. etmek ve sulbü müdafaa koyarak zaferler de kazanmıştı. 
hi.ikumetimizle hararetli dostluk mü- için kuvvetli surette birleşmek mec- Fakat Ttirk topçuluk tarihinde, 
nasebetleri idame etmektedir . buriyetindedirler. dünkü mağrur atışın bir benzerinJ 

Bütün diğer memleketlerin bünye- Türkiyeye gelince ,dostumuzun ya- hatrrlıyamıyoruz. Ecnebi atasemlli-
sini sosyal meseleler kurt gibi kemi- bancı memleketlerde büyük bir nü· terlerin gözleri önünde, silrüp ·giden 
rirken, Türkiye, büyük kalkınma bu atışta, (bir asker gözüyle bakı-
d .,n·nı' I . ·nı fuzu ve tesiri vardır.,, l ca) "Top 1 d e. yaşamaktadır. smı m! m .,, enilen silahın bütün 
kalkınmanın sembolü olan Kama.J A- Vreme makalesini §öyle bitirmek- dehşetini, bu silahın bilhassa Türk 
tatürkün ytiksek önderliği altında. tedir : subayı, Türk Mehmetçiği <:!indeki 
Türkiye, milli hayatının tam teeyyüt Başbakan Stoyadinoviç'in Anka. • irişilmez kudretini duyuyoruz. 

devresindedir · rada Türk devlet a.damlariyle yapa- • * • 
Yugoela.vya, kendi ha.rp sonrası ta.- cağı konuemalarm, Balkanlarda sul- Topçu ilk önce, düşmanı uzaklar-

rihinin en vahim 88.atinde , Marsilya hün ida.mesi ve Balkan Antantı mem d an yakalıyor Çmarlıhan • Kara • 
f ellketl arif esinde, müttefik Türkiye- m~e.r h~besine ot uran topçu a te-

.~· ad k tin Ieketleri arumdaki tam işbirliği için aı· bır harıka.dır. nin, gösterdıgı s a a hatırasını 'd 

hala muhafaza. etmektedir. Türk çok faydalı olacağını zannediyoruz. Gökleri patiska. Yirta.rcasma. ;ara-
devlet reisi, · Yugoslav hUkUınetine Başbakan Stoyadinoviç, Reisicum- rak giden mermilerin, birden havaya 
basit bir nezaket formülü çerçevesi - bur Atatürk tarafından kabul edil • sa.vurduğu topraklar arasında, düş _ 
ni aşan sözlerle hitap etrn~ti. Türk mek fırsatını elde edecektir. Bu te- man yerine konulmuş hedeflerin u
hükumeti ise, tam bir sadakatin par- mas, sulh siyaseti eserini ve Balkan çuştuğunu görüyoruz. 
lak bir bürharu olarak milli yas ilan antantı arasındaki samimi iş birliğini Mesele icabı düşman biraz daha 
eylemişti .. , bir kat daha kuvvetlendirmeğe yar - ilerliyor. Kırmızı topçu büt!.in cepheyi 

Vreme gazetesi bundan sonra siya- drm edecektir.,, . kasıp kavuran bir ateş açıyor. Tay • 

• 

yarelerimiz ateşin değerini bildiren 
raporlarla, Baştabyadaki topçu ko -
mutanımızı besliyorlar. Düşman biraz 
daha yaklaşınca topçu orta.lığı cehen
neme çeviriyor 

Karatepe sırtlannı kahraman 
Mehmetçik işgal etmiştir. Ve Türk 
topçusu son vazife olarak, bu hakıki 
cepheye girdiği farzedilen düşmana 
ateş açmakta.dır. 

Mehmetçiğin, asil, aslan, kabada
yı Mehmetçiğin, (200 metre ilerisine 
yağan yüzlerce hakiki mermi a<asın
da) güleç bir çehreyle ~in sonunu 
bekleyişi o kadar cazip, o kadar kud
retli bir duruştu ki, sevinç, iftihar ve 
gurur duymamak mümkün değil. 

Son safha, mevzilere g'i.rdiği farze
dilen düşmanı, topçu ateşi kesil;r ke
silmez süngü ile atmak saihasıydı. 

Topçu ile Mehmetçik elele vere
rek bu son ve heyecanlı safhayı da 
bir harika olarak bitirdiler. 

Topçulukta kendi tarafları için 
yüzde beş dost mermisini çok görıni
yen Almanlara rağmen Türk top
çusunun dün ( 4000) ki.isurd1 bir hata 
yapmamış olması bir şeref hadisesi
dir . 

Türk topçusunun ateşli dilinden 
Türk kudretinin harikalarnu dinle -
dik ! 

Türk topçusunun kavurduğu tepe · 
lere, zafer çırası gibi süngü ulaştıran 
Mehmetçiğin huzurunda itminanırnı
zt tazeledik • 

Onbaşı ve çavuşlar 
Ankara, 26 (TAN) - Eskişehir -

de açılan onbaşı ve çavuş kurslarına 
devam edenler bina inşaat ustası o
larak yetişmiştir. Bunlar Hamidiye 
ve Mahmudiye köylerinde birer ilk
mektep inşa edeceklerdir. Parayı 

Maarif VekA.leti verecektir. 

Gümrük umum müdürünün 
t e t k ikleri 

Gümrük umum müdüril Mahmut 
Nedim dün şehrimize gelmiş, baş mil
dür Mustafa Nuri ile idarenin taşına
cağı Rıhtım hanında bazı tetkikler
de bulunmuştur. 

Otoriteler 
.Reiimi v~ 
Fransa 
Paris, 26 (Radyo) - Radikaller 

kongresinin hitamı münasebetiyle Bi
yariçte verilen ziyafette bir nutuk 
söyliyen parti şefi Daladye bilhassa 
şunları söylemiştir: 

"- Otoriter rejimler yavaş yavaş 
Avrupayı kaplamaktadır. Fakat mu
kavemet eden bir memleket var, o 
da Fransadır. Fransanın büyüklüğü, 
"Hürriyet" fikrine sarsılmaz bir su
rette merbut kalmasındadır. Cümhıı
riyetçi Fransa yarınki mücadele için 
daha müttehittir.,, 

Belçika 
Sosyalistleri 

Bitarafhğa Dönmeyi 
istemiyorlar 

Brüksel, 26 (A.A.) - Belçika SO!· 

yalist parti.si kongresi, partinin dış 

siyasasını tesbit eden şu karar su~ 
tini kabul etmiştir: 

1 - Belçika için bitaraflık mesele
sine rücu hiç bir zaman mevzuu bah .. 
solmamıştır ve olamaz. 

2 - Belçikanın siyasası, her türlü 
süel ittifaklar dışında ve Milletler Ce
miyeti çerçevesi içinde, siysal süel 
ve ekonomik hiç bir kaydüşart oı .. 
maksızın, tam istiklal siyasasıdır ve 
öyle olmalıQ.ır. 

3 - Belçika için Milletler Cem!ye
tini terketmek mevzuu bahis değil .. 
dir. Belçikanm Milletler Cemiyetine 
merbutiyetini muhafaza etmesi, kol
lektif emniyet ve karşılıklı yardım 
içindir. 

Ziya Gökalp 
ihtifali 

Dün Yapıldı 
M~~ur Türk mütefekkirlerindeıı 

dönümµ mü~asgb t~Ie dün s:tf!;t~7 
de Eminönü Halkevinde bir ihtifal 

yapıldı, ihtifale üniversite ve yüksek 

tahsil gençleriyle profesörler, do
çentler iştirak etmiştir. 

Evvela Doçent ziyaettin Fahri, söz 

aldı, merhumun hayatından ~e eser

lerinden bahsettikten sonra mütefek

kir ve içtimaiyatçı Ziyayı anlattı .• 

Sonra, Doçent Sabri Esat kürsüye 

gelerek uzun bir hitabede bulundu .. 

Sabri Esattan sonra Ziya ınerhu· 

mun (Yeni Hayat) adlı kitabındaki 

şiirlerinden bazrlan okundu ve mera. 
sime nihayet verildL 

Fenerbahçe 
Ankara da 
Ankara, 26 (A.A.) - İstihbarmu. 

za nazaran Cümhuriyet bayramı do
layısiyle klüplerimiz Türkiye şampi• 
yonu Fenerbahçe klübünUn Ankara.
ya getirmek için teşebbüste bulun • 
muşlar ve bu teşebbüslerinde mu • 
vaffak olmuşlardır. Fenerbahçe çar
şamba günü Toros ekspresile buraya 
gelecek ve ilk maçını Cümhuriyet 
bayramrnm ertesi 30 Teşrinievvel 
günü, ikinci maçını da 1 Ikinciteşrin 
günü oynayacaktır. 

Bu maçlar Ankaragücü ve Çanka. • 
ya klüpleriyledir. 

Elektrik Şirketi ihtısaı 
mahkemesine verileli 

Nafia Vekaletinin elektrik şrrketip 
nin hesapları üzerinde yaptırdığı tet
kikat neticelenmiştir. 

Nafia Vekaletinden vilayet vasıta. 
siyle dün müddeiumumiliğe gönieri
len bir tezkerede şirketin Anaıfolu 
tarafında yapacağı tesisat için 'l)azı 
resimlerden istisna ettirdiği madde
leri diğer yakada kullanmak 3Ur 3tiyp 
le 1918 numraıı kanuna göre kaça.lep 
~ılık yaptığı aniaşıldığmdan şirket 
hakkında takibat yapılması :Steaıni,
tir. Müddeiumumilik Vekıiletın tez
keresini tetkik etmiş ve kaçakçılık iş
leriyle tneşgul olan (9) numaralı ih· ' 
tisas mahkemesine göndermiştir. Bu 
kaçak<;ılık iddiasının yakında muha
kemesine başlanacaktır. 
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" - Madam de LambalJ.e'in Başını 
Bir Mızrağa Takıp Size Getirmiş!er,, En müşkülpesent müşterilerini memnun edecek derecede çeşiti 

mevcuttur. Bir tecrübe kafidir. 
Tnmplin kapısında nöbet bekliyen -
ler hariçteki vak'aları biliyorlardı. 
Fakat içeriye söylemiyorlardı. Pari
sin orta mahallelerinden gelen bin
lerce halk bir mızrağın üzerine Ma
dam de Lamballe'in başını takarak 
Tample doğru geliyorlardı. Zavallı 
kadının paramparça olan ·vücudunu 
yerlerde sürükliyerek getiriyorlardı. 
Mari Antuanete olan garezlerini bu 
suretle tatmin edecekler, ona çok 
sevdiği dostunun kanlı vücudunu ve 
başını göstererek intikam alacaklar
dı. Kapıdaki muhafızlar halkın bu 
hücumuna mukavemet edemiyecek -
lerini anlayınca daha fazla asker is
tediler. Fakat onlara yardım eden 
olmadı. Halk kapılarının önüne yı
ğıldı. Prensesin çıplak vücudunu a
yaklarından sürüklüyorlar, başını 

mızraktan çıkarmıyorlardı. Kraliçe -
ye kadar varıp dostunun bu feci ha
lini göstermek ve kanlı vücudu öp -
türmek istiyorlardı. 
Muhafız zabitlerden birisi bir hile

ye müracaat etti ve muvaffak ta ol
du. Halka hitap ederek asıl bu kan
lı manzarayı ve bu muvaffakıyeti 
bütün Paris halkına göstermelerini 
tavsiye etti. Esasen coşkun bir seli 
andıran halk, bu sözlere kapılarak 
oradan uzaklaştı ve Parisi dolaşm:ı
ya başladı. Ellerinde hala o za va Ilı 
baş ve o çıplak vücut vardı. 

BUtün bu gürültüleri duyan mah
puslar vaziyeti anlamaya çalışıyor -
lardı. Askerlerin sararmış yüzlerini 
ve tel{ışlı hareketlerini gördükçe ha
riçte mühim şeylerin döndüğünü an
lıyorlardı. Nihayet kral dayanamt • 
yarak askerlerden birisine sordu, !iU 
cevabı aldı: 

- Mademki anlamak istiyorsunuz 
ıöyliyeyim bari. Madam de Lambl\l· 
le'in başını bir mızrağa takmışlar, 
size getirmişler, göstermek istiyor -
lar. Eğer biraz daha dayanamazaa.k 
halk buraya kadar çıkacak. 

- Bu sözleri duyan Mari Antuarıet 
düştü, bayıldı. Kızının rivayetine gö
re bUtUn ihtilal fecaati esnasında ye
gane soğu kkanhlığtm kaybettiği da· 
kika bu olmuştur. 

Uç hafta sonra 21 Eylulde gene 
soknktan gürültüler gelmcğe başla

dı. Mahpuslar gene kulak k~sil<iiler. 
Fakat bu defa yükselen szsler hal
kın öfke ve garez sesleri değil, neş'e 
ve sevinç havayı dolduruyordu. Ga
zete müvezzileri krallığın ilga edildi
ğini haber veriyorlardı. Ertesi gün 
meclisten iki murahhas gelerek kra
la artık kral olmadığını ve sonuncu 
Lüi unvanını taşıdığını haber verdi· 
ler. Bir müddet sonra bu sonuncu 
unvanı da çok görüldü ve tezyif ma
kamında tLouis Capet) ismi takıl • 
dı. Çok zamandanberi tahkir edil -
meye alışmış olan bu adam gene hiç 
ses çıkarnuyordu. Bilakis artık hiç
bir mesuliyct hissetmediği için içine 
bir sükunet bile gelmişti. 

Pek kısa olduğunu tahmin ettikle· 
ri ömürlerinde ne Lüi, ne Mari An
tuanet artık bir şey düşünmek iste
miyorlardı. Kendileri için hükumet 
ailesi ve devlet kaygusu kalmamıştı. 
Yaşadıkları bu son günlerde basit 
bir aile hayatı geçiriyorlardı. Krali
~e kızile beraber dikiş dikiyor. Oğ
lunun vazifelerini ta~hih ediyordu. 
Çocuğunun vazife kağıtlarını da he
men yırtmak lii.zımdı. Çünkü vazi -
yetin farkında olmadığı için hala 
kağıtların altına imzasını şu şekil -
de atıyordu: (Veliaht Louis Char
lesl. 

Bahçeye inmek, damların üzerin· 
de ylikselen dumanlara bakarak \'a· 
kit geçirmek ve bilhassa geçmiş za
manlarla gelecek müthiş günleri dil· 
şUnmek başlıca meşguliyetleri idi. 

lhtilB.1 artık gayesine erişmişti. 
Krallık ilga edilmişti. Kral taç ve 
tahtından hiç itiraz etmeden fera • 
gat etmişti. KanSI ve çocuklarile 
hapisllanede oturuyordu. Fakat her 
ihtiliil gibi Fransa ihtilali de bir çiğ 
gibi yuvarlanıyor ve önüne gelen 
her şeyi deviriyordu. Başında bulu
nanlar da onunla beraber koşmağa, 
muvazeneyi temin için nefes alma -
dan ilerlemeğe mecbur idiler. lşin 
içindekiler bunu biliyor ve ona göre 
llareket ediyorlardı. Herkes mutedil 

olmaktan korkuyor ve karşısında
kinden daha müfrit görünmek isti
yordu. lşte Fransa ihtilaline bu bü
yük kuvveti veren ve onu her türlü 
tahminden daha ileri götüren bu 
hisler olmuştur. Her hududu aşa • 
rak daima ileri gitmeği gaye bilmiş 
ve öylece hareket etmişti. 

Evvela Krala hiç ehemmiyet ver
mediler. Sonra saltanatı ilga ederek 
onu ortadan kaldırdılar. Fakat tah
tından çekilmiş, her şeyden vazgec
miş olmasına rağmen yine bir Kral 
dı. Eski Krallarının kemiklerini ve 
küllerini mezarlarından çıkararnk 
yakan \'e yıkan müfritler canlı bir 
Kralın ortada bulunmasına nasıl ta
hammül edebilirlerdi? 

Bunu düşünen rüesa On Altıncı 
Lüinin manevi ölümile iktifa etmiye
rck onu maddeten de öldürmeği k'l
rarlaşlırdılar. Bu suretle artık bir 
daha Fransad:ı saltanatın avdetini 
mencdecekle!'ini zannediyorlardı. 
Cumhuriyet binasının muhkem ol -
ması için Kral kanı dökülmesi liı. 

zım<lı. Mutedil fikirli olanlar bılc 
müfritlerden korkarak bu karara ses 
çıkarmadılar. Cajest ismini verdikleri 
Lüinin r~ahl•emcsi füı.nunuevvele ta
lik eclildi. 

Temp!e'dcl:iler ortada müth:ş ka
rarlar verild ğini şundan anladı1nr: 
O zamana k<ıdar adeta misafir mua
melesi gören Kral artık bir maznun 
gibi muamele gö:·üyordu. Yanların. 
daki bUtün keskin aletler toplat11Jı. 
Bıçak, çakı, hatta çatnllıı.rı bile aldı
lar. Bundan bnf;!rn. Lüiyi ailcsinclcn 
ayırdılar. Ayni kulede, fakat aşağı . 
daki katta oturdusu halde karısını 

\'C çocuklarını görmeı""Tt menedildi. 
[A kısı nr] 

\'E ı ' f NJ<:ŞIH\' AT 

l{o ya 
Konya Halkcvi, imkan dahilind~ 

hep Konyayı alakadar eden mesde
lerden bahsetmek üzere ayda bir 
defa (Konya) isimli bir revü çıkar
maya karar vermiş, eylftl 9:;6 tarih
li birinci numarasını da intişar saha
sına koymuştur. 

Olkü 
(Uikü) nün 44 üncü sayısı çıkmış

tır. 

İstanbul Sullanahamam Kebapçı karfısında 

PAZAR I p • 
1 PO 
Anadoludan an..'l edenlere tediyeli gönderilir. 

Kapah Zarf Usuliyle Ek s iltme il anı 

Nafia Vekaletinden: 
1 -- Ankara Ce~ed l\1usiki Muallim mektebine ilave

ten yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Keşif bedeli 
27125 lira 4q kuruştur. 

2 - Bu işe ait ~artname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltrae Sartnamesi, 
B - Mukavele -Frojcsi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Hususi Şartname (Fenn! şartnan1e) 
E - Keşif cedveli. 
F-- Proje. 
İstiyenler bt~ ~:artname ve evrakı 136 kurus mnkabilin

<lc yapı işleri Umum 11üdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12/ 11 / 1936 ta

rihine mü::;adif Perşembe günü saat 1 G da yapı işleri ek
siltme komisyonu odagında yapılacaktır. 

4 -· Elrniltemeye giıebilmek için isteklilerin 2034 lira 
41 kuruş1.uk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme ~art
naınesindeki evsafı hah~ olması ve Nafia Vekaletind~n a
lınmış yapı müteahhitiiği vesikası alınış bulunması Ja_ 
zımdır. 

5 -· Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir ~aat evveline kadar Eksiltme komisyonu Re
igliğine makbuz nlL1kabilinde verilecektir. P osta ile gön
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa 

1 
ate kadar gelmi~ ve dış zerfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması Jazmıdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. ( i.3 2 3) ( 2 513) 

ELEKTRİK .l'tlÜHENDlSi ARANIYOR 
Al:ş hfrdc yeni yapılan \ e haten işlemekte bulunan elektrik tesisa

tında ço. ışmal< ve lfü te:.;ı!mtın mmı-ro.unu ve renllT mcs-u1ıyetıhTlfzcrTııe 
alacak bir elektrik mühendisine vt'! yahut fen memuruna ihtiyaç vardır. 
Mühendır/ıı !\'afra Bakonl1ğmda11 musaddak diploması olması lazım ge
leceği gibi fen memurunun da. Bakanlıkça musaddak ehliyeti olması 
lazım:lır Tclip olanlar; c hliyetnı-.rrıe suretleri ,nerelerde çalıştıklan. Bon
servis suretleriyle birlikte Akşehirde Akşehir Bankasına müracaat etme . 
!eri ilan olunur . ~ 

ERGANi BAKiR i 
TL RK t N NlM ŞıRK~T, HıSSEü.L RLAR Nt Gülle Jimna!ltİği ve 

oyunları 
Fuat Pura'nın bu mevzuu :ıyd·ı•la- 3 Teşrinisani 1936 tar~hinde Ankara'da Ulus meydanında Koç 

tan ve resimlerle de tarif eden kita- Hanındaki idaremiı:de f evka!ade olarak toplan'lcak olan Heyeti 
bı çıkmıştır. Umumi yenin evvelce ilan etf ğimiz nızn'lmesine. Şirket idue 

Polis ve Jarclarma'1ı:ı Teknik meclisinin S 9 936 tarihli içtimaında müstafi aza yeri.ne :r.fhnp 
B"l:i'eri eylediği azanın taıd'ki intihabı hususunun da ilavesi esas muka-

Zabıtamızm teknik sahadaki inkı- ve!enamemizin 29 ncu maddesine istinaden hiuedarlanmız lara
şafnı maddi bir şekilde yurt İ<;indc I fından teklif edilmi' ve hu eklif esas ınukavelenamem'z hiikiimle
ve _Yurt d!_şında bulunan~ara t~bar~z rine mm•<".f ık bu'unmu~ olduğundan itbu tasdiki int'hap !ceyfiye-
ettırmek uzere İç lşlerı Bakanlıgı . . h . . . · th l d'Jd' v • • ı ~ l 
S f b l'k O' kt" 

1 
.. ~ü ~efi D tının de eyetı umumıye ru7.namesıne ı e e ı ıgı ı an 0 unur. 

e er er ı ırc or ug •. · E . B k rı Türk A · ş· , · 
Okçabal tarafından yazılan "Polis rganı a ı nomm ıriietı 
ve Jandarma Teknik Bilgileri" adın
daki eser intişar etmiştir. Türkıyede 
böyle bir eser ilk defa' çıkmaktadır. 

Tıp Dünyası 

FIRSAT 
iki takım bilya ve 9 istaka ile bera

~r Berliet markalı bir BiLARDO sa-
''Tıp Dünyası" nın 9 unou yıl 

uncu sayısı çıkmıştır. 

D it T abipleri Cem iyeti 
Mecmuası 

10 tılıktır. Görüşmek için istiklal cad
desinde Berber Cikmazi. Bodui Apar
tımanında 2 numaraya her gUn mü
racaat olunabilir. 

Bu mesleki mecmuann 66 ncı nu
marası da intişar etmiştir. 

T ürk Urolo ji Kliniği 
lki ayda bir çıkan "Türk Uroloji 

miniği" nin 3 üncü sayısı çıkmış-
tır. · 

Uludağ 
Konya Sa;.·lavı Doktor Osman 

Şevki Uludai;rın yazdığı ve "Uludağ'' 
ın tapınaktan, keşişleri ile dervişle
rinden bahseden bu kitap inti§ar et
miştir. 

Belediyeler Der gisi 
"Belediyeler dergisi" nin 1.5 inci 

sayısı çıkmıştır. 

Hava Konınmaıı 
Veysel ünüvar'm yazdığı ''Hava 

korunması" isimli ve bu korunma _ 
nın temel kaidelerini bildiren kitap 
intişar eylemi§tir 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumunun çı

kardığı ••çocuk" mecmuasının 10 
ıuncu sayısı da çıkmı§tır. 

Bütün kremlerin içinde bi-

rinci olan ve daima birinci 

kalan Krem Pertev oldu. Bu 
Krem Pertev'in her za -

man pek büyük bir itina ile 

ihzarmdan b~ka bir şey de

ğildir. Krem Perte\in terki

bine (gayri saf) hiçbir mad

de giremez. 

Acele Sat.ilk Hane 
6 oda ,banyo, mutfak, odunluk ve 

kömürlüğü ile 100 metre bahçesi bu
lunan 3 senelik yeni beton bir ev mu
tedil fiatla acele satılıktır. Fatih Ya
vuz Selim caddesinde Boma oteli sa
hibine müracaat • 

Sarıyer tapu sicil muhafızlığından : 

sarıycrin Sclimağa sokağında Koru 

caddesinde sağ tarafı hali arsa sol 
tarafı Şevki hanesi arkası Şileli Emin 
hane bahçesi ve ön tarafı umumi yol 
ile çevrili eski ve yeni 62 N o. lı bir 

evin tapuca kaydı olmadığından bilii. 
senet olarak tescili. Sanyerde Muhtı· 

cir ınahallcsinde Selimağa sokağında 
bu evde oturan Hasan karısı Asiye 
tarafından istenilmekte olduğundan 
tarihi ilandan on beş gün hitamında 
sureti tasarrufun tahkiki için ma • 
halline gidileceğinden bu eve bir hak 
iddia eden olduğu surette elindeki ve
saikle beraber gidecek memura veya 
suıtanahmette Sarıyer tapu sicil mu
hafızlığına müracaatları lüzumu ilan 
olunur .. 

Beşik ta§ icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı
nıp paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet royal yazı makinesi belediye 
rüsumu ve ihale pullan müşterisine 

ait olmak üzere 27 • 10 • 1936 salı gU
nü saat 10 dan 14 e kadar İstanbul 
Sandalbedestanmda satılacağınd:ı.n 
talip olanların mahallinde hazır bu
lunacak memuruna mUracaatlan ilan 
olunur • (26826} 

ROMATl~MA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrıları TESIGN 
ve izale eder. 

HER ECZAl\ı'EDE ARAYINIZ 

:: 

Rn muannit ökeUrüklerle bron
şit, astın ve boğmaca öksUrilğii
nün kat'i iliicıdır. Göı?Uslt!r~za

yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

Beyoğlu. Istanbul 

• .,.,. ....... • . . > 

Tasfiye halinde 

Türkiye Mil. i 
SlGO RT A ŞıR ~E ~ l 
TASFİYE HEYETİNDEN: 

tKİNCİ İLAN 
Merkezi lstanbulda Galatada Voy

voda caddesinde 16 numaralı Türkiye 

Milli Hanmda kain Türkiye Milli Si

gorta Şirketinin fevkalii.de olarak 
toplanan umumi heyetince tasfiyesi

ne karar verilmiş olduğundan mez
kur şirkette sigortalı veya sair suret

lerle alacaklı sıfatile matlup iddiasın· 
da bulunanları6 ticaret kanununun 
t45 inci maddesi hükümleri dairesin· 
de bir sene zarfında tatil günleri ha
riç olmak Uzere hcrgiln iş saatlerin
de Galntnda Voyvoda caddesinde 
Türkiye Milli Hanındaki tasfiye he
yetine müracaatla vesikalarını ibraz 
suretiyle iddialarını kayıt ve isbat 
ettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Bizzat gelmiyenler taaahhütlü mek 

tupla milracaat edebilirler. Bu suret

le müracaat edeceklerin ellerinde 
bulunan vesikalar tarih ve numarala
rını müracaat mektuplarında tasrih 
etmeleıi icap eder. 

Tasfiye heyeti. 

Osman lı Bankasından 
Osmanlı Bankası gişeleri Sonteşri

nin 2 incı pazartesi gününden itiba • 
ren yeni bir iş'ara kadar, aşağıda ya
zılı saatlerde açık bulunacaktır 

1 - GALATA MERKEZİ 1LE 
YEN1CAM1 ŞUBESİ: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 16 ya kadar 
Cumartesi günleri : 

" Sn.at 9 dan 12 ye kadar. 
2 - BEYOCLU ŞUBESİ : 
Adi günlerde: 
Saat 9 dan 12,30 a kadar. 
Saat 14 ten 16 ya kadar. 
()umartesl günleri: 
Saat 9 dan 12 ye kadar. 

:!.7. 10 - 9:;5 

HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir· 
!erini, 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 acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. eu hem milşkül ve 
killfetli, 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 yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lonyasiyle ve mUstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandır ki: tt
riyatı nefis ve caziptir. 

Hasan acı badem yağı kremi· 
le. Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yanm yağlı gece kremi· 
nl bayanlar ıeve seve kullan· 
makta ve eczacı Hasanı tebrik 
etmektedirler. 

Sabun. kofvnya. losyon, ıa.. 
vanta, briyantin . saç sulan, .Ur 
me. pudra. traş bıçağı .diş fırça
lan. diş ımlart. diş macunlan ve 
her türlü rtrivat ve müstahUt· 

rata mutlaka Ha.san marka.amı 

isteyiniz ve arayınız. Ha~an de
posu: Ankara, lstanbul, Beyoğ· 
lu. 

t .............. .. 

Dr. 1 H S A l'ı4 S A M 1 

OKSURUK SURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık ökstirllklerf içın 
pek tesırlı ılliçtır. Her eczanede 

V(.• f'CZll dE>pnfannda bulunur 

--- -------·-·-·-- -
Kayıp - 35 • 36 ders yılı hüviyet 

cüzdanını kaybettim. Sertifika alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur , 

Üniversite Fen fakültesi 
P. C. N / 

1704 Cemaleddin 

İstanbul Asliye mahkemesi birinci 
ticaret dairesinden: Jorj Honeos ta -
rafından Fukö veresesine izafeten 
Beyoğlunda Sıraservilerde sabık 
Kahya oğlu apartımanınm 2 No. lı 
dairesinde karısı Evaya gönderilen 
davetiye varakası ikarnetg&hınm 
meçhuliyeti hasebiyle bilatebliğ iade 
kılınmış olduğundan Hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tebliğat ic
rasına karar verilerek muhakeme 
30 - 11 - 936 pazartesi saat 14 e bı
rakılmıştır. Binaenaleyh Evanın yu
karıda yazılı günde ya bizzat veya bir 
vekil göndermek suretiyl& mahkeme
de hazır bulunması lüzumu tebliğ ye
rine geçmek üzere ilan olunur. 

(26828) 

Konya icra ve iflas memurluğun
dan: Konya Ticaret mahkemesinin 
28 - 9 • 933 ıün ve 808 - 809 sayılı 
kararile iflaslarına karar verilmit O• 

lan Mübaşirzadeler kollektif şirketi
nin tasfiyesi hitam bulmu' olduğun • 
dan mezkur mahkemece iflum ka • 
panmasına 17 • 10 • 936 gün ve 650 • 
848 sayı ile karar verilıni§ olduğu 
ilan olunur. (26816) 





12 ===================================================== T A N 
Şampanya gibi lezzetli 

ve nefis . 
Şekerli . Limonlu 

HASA 
Gazoz özü 

Meyvalardan ve meyvaların özünden 
yapılmıştır. Bir çorba kaşığından bir 
bardak suya ,gayet lezzetli ve nefase
tine doyum olm1yan gazozlu şampan-

61-----· Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en güzel 

koleksiyon unu 
teşkil eden 

KIŞLIK 
kumaşlarını muh
terem müşterile -
rinin enzarı tak -
dirine arzcdiyor. 
Beyoğlu, istiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 

ya gibi limonata yapılır. Ve bu ye- ~-----.... 
meklerden sonra alınırsa midevidir. 
Mideyi bozan şerbet ve dondurma ye- ----------
rine HASAN gazoz öziyle yapılmış r 
buzlu limonatalar içiniz. HAS 
Dünyanın her tarafında şampanya 

yerine kullanılan bu güzel tertibin 
yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Ha
rareti teskin eder. Şişe 20, orta 30 bü
yük 50 kuruştur. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, İS-

e 
Sil 

TATLI 

SARABINI ALMAKTA 
TEREDDÜT ETMEYiNiZ ! 

F r.ATI: 70
2 Litrelik 

Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
u 100 " 

iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır. 

C H. P. E iNÖ 0 HALKEVi 
TARAFINDAN 

TAKSIM ST ADY01\ı1UNDA 
00 Lira Mükafatlı 

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonlu§u müsabıkaları ve 

YAGLI GÜREŞLER 
2 9, 3 O, 3 1 Birinci ve 1 İkinci teşrin günleri saat "14,, de Tür ki yenin; 

ALİ, TEKİRDAÖLI HÜSEYİN, MÜLAYİM ve DİNARLI gibi en namlı 
pehlivanların i~tirak edeceği bu müsabakaları kaçırmayınız. 

FİATLAR: 25! 50, 100, 200 Kuruştur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN -Umumf Neşriyatı idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şirketi Basıldığı yer TAN matba&SJ 

2535 

\ 

Soğuk algmlığma, bel, si
nir, Romatizma ve gripe 
karşı en müessir ilaçtır. 

Komisyonla çalışacak, 
sağlam referans ve no -
ter garantisi verebile -
cek, evlerde elektrik ale
ti satmak üzere bir şir
ket tarafından 

MEMUR 
Aranıyor 

Posta kutusu No. 2248, 
satış servisine müracaat 
edilmesi. 

~AHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRLAR 

ELEKTRİK PİLLERi 
VE 

BATARYAlARI 
HER VEADE 

SATILIA 

AMBRIKAl"I MAMULATIOIR 

27 - 10 - 936 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
rtevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

1 . G R i 1 
~'hassa bunlara karşı müessirdir 

l, ba,ında, seyahatte, evde her zaman yanınızda 

Bulundurmayı unutmayınız l 
Kalbi bozmaz Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

__.iŞTE SONB HAR!--
Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek 

İçin bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için lcabcden ihtiyat 

rnrareti deflflJ verır. 

• 
1 ' de 

~veresiye satllmaktadır 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~ 

Şişman anko--ı 
Mağazası: İstanbul. Yenipostane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YONLULERIMIZ 
gelmiştir. 

Her nevi son moda 

İpP.kli, pamuklu. keten beyaz ve renkH kumaşlar 
TUHAFİYE dairernızde en zengın çeşıt Hazır ve ölçU üzerine 

G01\1LEK, PlJAMA, ROP DO ŞAMBR 

CiHAZ TAKIMLARI 
Keten ve pamuk yatak ve yorgan çarşaflıklan 

Her cins sofra takımları, havlular. 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterileri

mizın teşriflerini bilhassa rica ederiz. 
,_ NEFASET METANET. UCUZLUK _, 

BANZOPiRiN kaı~leri HERYERoe40KuRuş 
NEFES eORUL 4RINI TF ,.,;; LE • BAL AM ÖK ÜRÜR. ÖKSÜRÜGÜ HE11EA CiİOERİR 


