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Nevyork Mektubu 

Bütün Amerika Ruzvelt ile 
Landon Arasındaki Müca
delenin Neticesini Bekliyor Yeni liman • • 

hazır .. 
N evyork, (Hususi l\fuhabirimizden) - Amerika

da yeni Cümhurreisinin seçim günü yaklaşmış 
ve seçim mücadelesi en hararetli ve en kat'i saf~a~ma 
girmiştir. Amerika Cümhurreisliğine namzetliklerını ~o 
yanlar, beş kişidir. Bunların birincisi, Mister Franklın 
Roosvelt'tir. 

proJesı 

Büyük BayramlEminönünden Sarayburnuna Kadar 
için Son Tek Katlı Antrepolar Yapllacak 

Hazırlıklar Liman İdaresinin, bu yıl yapacağı işler hakkında ha
zırladığı proje dünden itibaren tatbik edilmeye 

başlanmıştır. Projenin tatbikatı ile şehircilik mütehassısı 
Prost ve Liman Umum Müdürü Raufi Manyas meşgul 
bulunmaktadır. 

Mister Roosvelt tekrar st. 
çilmek için çalışmaktadır. 
Kendisi demokratların nam
zedidir. Ona karşı mücadele 
eden en belli başlı namzet 
Mister Landondur. Landon, 
Cümhuriyet Partisi namze
didir. 

Proje iki kısımdan mürekkeptir. 

Bunlardan başka. sosyalistlerin li- / 

Y arın Te§rinievvclin t9 u, 
Ciimhu1'iyet ildmnın 14 iin

cü yıldöniimüdiir. Bugün bütün 
resmi, dııire va müesscse'lerl.e 
mektepler saat on iiçte kapana
caktır. Fakat hıısusi müessese
U,r için lnıgün tatil mecuuriye
ti yoktur. Ancak yarın bımlar 
da resmi daire ve mektepler gi
bi tamamile kapalı kalacaklar
dır. 

Birinci kısım liman idaresi bütçele
rinde tasarruf ettiği para ile yapıla· 
cak işler. !kine\ kısım da limanın 

kendi bütçesi kudreri haricinde tulu
nup yapılması lüzumlu görülen iş

lerdir. Liman idaresi birinci kısmını 
kendi yapacak, ikinci kısmı için de 
hUkümetin yardımını istiyecektir. 

deri olan Norman Thomas da rum· 
hur reisliği için namzetliğini koymuş 
bulunuyor. Amerika komilnıstleri 
de cumhur reisliği için bir n:ı.mzet 
göstermişlerdir. O da Earl Browdcr- LcinJon Ruzvelt BU SENE YAPILACAK 

d\r. Amerikada bir de birlik partisi a- -------------
dmı taşıyan yeni bir parti vardır. O 

Reami daire ııe müesseseler 
Cumartesi sabahı, mektepler Pa
zartesi sabahı açılacaktır. Bay
ram münascbetile şehir mey -
dan ııe caddeleri.le köprünün süs
lenme faaliyetine dünden iti -
baren hız verilmi.Jtir. 

lŞLER 

da Mister William Lemke ~tla 
birini namzet göstermiştir. 

Ruz.veltin ıah&iyeti 

N amzetlerin en tanınmışı Mis
ter Ruzvelttir. Kendısi mun

tazam bir tahsil görmüş, Ha.rva.rd Ü· 

niversitesinden çıkmış bir hukukçu
dur. Fakat Ruzvelt, bütün hayatında 
ancak üç yıl kadar hukukla meşgul 
olmuş, ömrünün gerisini siyaset ale
minde geçirmiştir. 

Ruzvelt on beş sene önce kötürüm 
olmak tehlikesiyle kar.şılaşmn:ı, fakat 
bu hastalığı atlatmış ve tekrar yürü
mek imkanını elde etmiştir. 

Ruzvclt 30 sene evvel evlendi. Beş 
çocuk babasıdır. Amerikanın Fran 
masonlanndandır. 

Geçen dört yıl içinde Amerikayı 

bilhassa iktısadi buhrandan ve it'slz
likten kurtarmak için çalıştı. Bugün 
kazandığı muvaffakiyetleri ileri süre
rek yeniden seçilmek istiyor. 

Ruzvelt 54 yaşındadır. Fakat c:ı.n
h bir adamdır. 

Landon kimtlir? 

R uzveltin en belU başlı rakibi 
Alferd Landon, Amerika zen

ginlerinin namzedi sayılıyor. Keıırli

si halk adamıdır ve dolar milyoneri
dir. Henüz elli ya..şmdadır. O da hu
kukçudur. 1912 de petrol işleriyle 
meşgul olmaya ba.§lıyan Mister Lan
don çok geçmeden zenginleşmiş, bü
yük harp sırasında kimyevi harp da· 
ires.inde çalışmıştır. Landon iki de
fa evlenmiştir, üç ç;ocuk sahibidir. 
Şöhreti 1932 de başlar. Çünkü o za
man Kansns valiliğine seçilmiş, ve 
Hearst'ün gazeteleri onunla alakadar 
olmaya başlamıştı. ÇtinkU Landon 
Amerika ülkeleri içinde bütçesini 
denkleştirmeye muva!fa.k olan bdi
cik valiydi. 

Landonun cumhur reisliğine nam
ret görillmesi bu suretle başlar. Lan
don un gayesi, a.n'anevi Amerikayı 

ıosyalistlik temayüllerinin israfla
nndan kurtarmaktır. 

Fakat Mister Landon, rakibi gibi 
ateşli bir hatip değilse de sözü tok 
~öyler ve yapabileceği şeyleri söyler. 
Bundan başka teşkilatçı bir adamdır. 

Diğer namzetler 

S osyalistler namzedi Thomas, 
eskiden papazdı. Sosyalist\iğe 

Otihakı 1918 den başlar. 1928 de 250 
bin, 1932 umumi seçiminde 900 bin 
rey· kazanmıştır. 

Birlik partisinin namzedi Lemke
ye gelince; bu zat, 58 y~mdadır. Bir 
~iftçinin oğludur. Sigara ve içki kul
lanmaz bir adamdır. Eskiden fıtt· 
bolcuydu. Yeni partiyi bu senenin ha
dranında teşkil etti. Cumhur re!sli
ği seçimine de ma.gozik vaatıarla gi· 
rişmiş bulunuyor. 

KomUnistlerin namzedi olan Brow
der 1650 denberi Amerikada yerle
şen bir aileye mensuptur. Kimyevi 
işlerle meşguldü. Sonra komünist
lik yUztlnden işini, gUcUnU bıraktı ve 
o zamandan itibaren hayatını sürgün 
ve hapis içinde geçirir oldu. 

Aeıl mücadele Ruzvelt ile Landon 
arasındadır. Ve biltün Amerika bu 
mUcadelenin neticesini bekliyor. 

Ziraat Vekili gitti 

Kahve İç 1nde 
Geçen Kanlı 
Bir Döğüş 

Şehir Planı 
Hazırl ı kları 

Projede yapılması bu yıl takurür 
eden işler şunlardır: Kömür depoları 
teşkilatı frigorifik antrepolar. rıh
tımların genişlemesi, atölyeler. mer-

,/ kez rıhtım hanındaki bazı yenı tesi
sat, motörlü vel'lait ve polis salonu 

Dün saat on beşte, Tahtakalede bir Şehircilik mütehassısı Prost, mils· 
hiç yüzünden feci bir kavga olmuş • takbel lstanbul planına esas olacak 
t olan ava.nprojeyi hazırlamakla meş· ur. 

Tahtnkalede Kebapçı hanında o- guldilr. 
turan Abdullah Alakadar makamlarla belediye a-

. k h rasındnki temaslar neticesi Prostun oğlu Hayrı, a · 
veye gitmiş ve fikri kabul edilmiş ve Ayasofya ca-
0 t u r m a k içiıı miinden Akbıyığa ve Ahırkapı sahil· 
boş bir sandalye Jerindeki JUstinyen sarayma kadar o-

Antrepolar için şehircilik mUtchns· 
sısr Prostun noktai nazan çok mu
ve.fık görUlmüştUr. Buna göre, Istan
bul tarafında EminönUnden Saray
burnuna kadar tek kat antrepolar in
şa edilecek. bunun Uzerine de çimen
todan bir taraça yapılacaktır. 

Bu taraçanın Uzerinden halk ta ge
çebilecektir. Mütehassıs Prost buna 
ait projeyi hazırlamaya başlamıştır. 

YEN! YOLCU SALONU 
almıştır. lan sahanın tamamile arkeolojik bır 

Bu esnada. a- mıntaka olarak tefriki muvafık gö - ikinci olarak yolcu salonu gelmek-
ül ·· ı·· y · 1. t tbik sahası tcdir. Bunun için de liman ıdnresi yakta durup biri· r muş ur. enı p an a • • 

k 1 b ıntakada ı·cap e- bir proJ'e miisabakası açacaktır. Ye-sile konuşmakta na onu unca u m 
d t d·1·t ya lacak burası sey ni yapılacak yolcu salonu, rok mo-olan sepetçi Be· Hay · en a ı a pı • ... 

rı hl h kik t dlkk tlerini cel dem olacaktır. Yolcuların ıstikbaJ kir, o .sandalyenin ya ann a a en a • 
bedecek bir hal alacaktır. VP. teşyileri için muayyen yerler ya-alındığını görmediği için yerinde s9.. 

pılac.ak, salonun para bozacak bir narak oturmak istemi .. , tabü yere y · 'f t · 1 · 
.., enı m aan ayın CM banka giçesi Iokantwı-ı ~sı.?in•""' H. dU,m\lştUr • l Dt>Ul t:rKCK ~IB Sl LCUS lt: mua.ı- ma.n lŞÇlleMll'ın ve ffiUrettebatınıtı ih· 

Buna kızan ~kir,, yerden kalkar~ limi Emin ilaveten Siyasal Bilgiler tiyaçlarma cevap verecek bir ameli

kalkmaz Haynye bırkaç tokat at· okulu içtimaiyat muallimliğine, Ka- yat ealonu, bir lokantası, bir çama
mIJ, bunu gören Hayrinin kardeşi dıköy 12 inci mektep muallimi MU-
Bahaettin ile annesi kavgacıları ayır- beccel Ankara ikinci orta mektep şırhanesi, malzeme depoları amele
mak üzere koşup gelmiı'1crdir, lilrkçe muallimliğine, Ankara inşaat nin içtimai vaziyetini ıslah edecek 

Fakat ayni zamanda Bekirin kar • usta. mektebi riyaziye muallimi Sırrı dersaneleri bulunacak ve burada ken
deşlerinden Cemal, Tahir, Hasan, Istanbul san'at mektebi teknoloji 
Hacı ve karıları Kerime ile Ayşe el· muallimliğine tayin edilmi§lerdir. 
)erinde ayakkabı kalıbı, demir, san
dalye olduğu halde h8.di6e yerine ye. 
tişmişlcr ve kızı ile kardeşine ve an· 
nesine vurmağa başlamışlardır. 

Bu esnada Hayrinin annesi ba.şma 
bir sandalye yiyerek ha!ü bir surette 
yaralanmıştır • 

Bahaettin başmm dört yermden a· 
ğır surette ynralanmı§ ve ımdadı sıh· 
bi otomobili ile Cerrahpaşa hastane
sine kaldınlmrştır. Suçlular yaka • 
lanmı§lardır . 

IHTIY AR BiR KADIN YANDI 
Langada 39 numaralı evde oturn~ 

70 yaşındaki Şerife dün mangalda 
ısınırken mangal devrilmiş. za vapı 
kadm ylizünden ,ayaklanndan yan -
mışt.tr. Odadaki eşya da yanmeğa 
ba.olamışsa da itfaiye gelmeden sön
dürülmüş, yaralı Haseki hasta.nesine 
kaldmlmıştır . 

TRAMVAYDAN DUŞTU A
GIR YARALANDI 

Kar kuyusu açılnuyacak 
Daimi encümen lstanbul beledıye · 

si hudutları içinde kar kuyuları ka · 
zılmMını ve kışın kar kuyuları tesi
satı yapıp kar satılmasını yasak et
miştir. Bu yasağa riayet etmiyenler 
belediye emirlerine riayet etmemiş 

telakki edilerek cezalandırılacaklar • 
dır. 

Gazözler terkos suyundan 
yapılacak 

Terkos suyunun şehrin en sıhhi bir 
suyu haline getirildiğini nazarı dik • 
kate alan daimt encümen, gazöz ima· 
lathanelerinin gazöz yapmadan ön
ce bu suyu tekrar filtre etmelerine 
lüzum olmadığına karar vermiştir. 

imalathaneler doğrudan doğruya ter 
kos musluğundan alacakları sular 
ile gazöz yapacaklardır. 

Yeni çöp imh a istasyonları 
Çöplerin Kahtnne sırtındaki met 

rfık ta§ ocağına nakli için yol inşası· 
Nerede oturduğu henüz bilincmi - na devam edilmektedir. Belediye bu 

yen ,yalnız isminin Muharrem oldu - yqlun nihayet bugün ikmal edilmesi 
ğu anlaşılan bir ~ocuk. dün Be:ıikta.ş- için alakadarlara emir vermi~tir. Be
Fatih tramvayından düşmüş ve orada tediye yollar müdürü dün bu yol in
yUkUnU boşaltmakta olan 3668 numa- 11aatmı mahallinde tetkik etmiştir. 
ralı kamyonun sademesine uğraya- Topkapı haricinde Istanbul çöple
rak ağır surette yaralanml§tır. Mu • ri için bir imha istasyonu ayrılmı§ • 
harrem, imdadı sıhht otomobili ile tı. Bu istasyonun başka bir yerde te· 
Şişli hastanesine kaldrnlml§tır • sisi için belediye tetkikat yapmakta-

MANGALA DOŞEREK YANDI dır. 
Ortaköyde kayık bekçisi Mehmet, 

dün kulübesine tamamen yanmamlf 
olan kömür mangalını alının. çı1tan 
guin tesiriyle ~em.lem~ ve ma.n -
ga.lm üzerine düşup muhtelif yerle -

rinden yanml§tır • -----
Damguız ölçü aletleri 

Afyon ıtoku artıyor 
Af yon üzerine lsta.nbulda son haf· 

ta içinde hiçbir muamele olmamıştır. 
Uyu§turucu maddeler inhisan A • 

nadoluda ziraat bankası kanalile mü
bayaata başlamıştır. Haber verildi
ğine göre; bir kısım müstahsil, ihti
yaç dolayısile malını 130-140 gibi pek 
ucuz bir fiyatla mütevassıt ellere bı
rakmaktadır. 

dilerine her gUn muayyen bir saatte 
ders gösterilecektir. 

Alakadar bir zııiın verdiği malüma
ta göre, tesisatın mühim bl:- kısmı 
gelecek yıl bu mevsime kadar ıkmal 

edilmiş bulunacaktır. 

Liman işleri umum müdürü Raufi 
Manyas bayram ertesi limanın yeni 
bütçe ve kadrosu hakkında Velcalet· 
le temaslarda bulunmak üzere tek
rar Ankaraya gidecektir. 

DALGINLIK 

- Hangi terbiye&iz bana "gu 
guk,, Jiyor bakayım? 

28 Birincite,rin ı 
ÇARŞAMBA. Bugünkü 

Rasat merkezlerinin te1bit ettiğine ıöre; 
bucün hava hafif bulutlu ve mutedil seçe
cektir. Memleketteki hava vaziyetine ıelin
ce: bu:ı yerlerde yaimurlu ve bazı yerler
de açık olacakbr. 

Dünkü hava 

Vakt.nde Tahsil 
Edilmiyen 

Belediye Vergileri 
Belediye tanzifat ve ·tenvirat ver -

gisinin birinci taksiti haziran birden 
ağustos nihayetine kadar ve ikinci 
taksitinin de eylül birden kanunuev
vel sonuna kadar tahsili lazımdır. Bu 
müddetler zarfında alakadarlar bu 
vergiyi ödemezlerse bu müddet dışm 
da \'ergilerin yüzde on cezalarile tah
sili icap eder. Son günlerde yapılan 
Loftişler esnasında belediye tahsil şu 
helerinin bu kaideye riayet etmedik
leri bazı şubelerin de tanzifat ve ten· 
virat vergilerini tahsilde ağır dav • 
randıkları görülİnUştUr. 

Dün §Ubelere yapılan bir tamim
de tanzifat ve tenviriye resimlerinin 
zamanında ve tamamile tahsil edil -
mesi, aksi halde alakadar memurla
rm şiddetle cezalandırılacağı blldiril· 
miştir. 

·-------·--·-

Ticaret 
ve Zahire 
Borsasında 

Dün muhtelif memleketlerden Is • 
tanbul borsaöına 480 ton arna 130 
ı.un naıuıye, ıv11,o ton aıyon, ::ı,b ·wn 
tiftik, 16 ton yapa,ğı, 11,2 ton mısır. 
102 ton susam, 50 ton nohut, 17 ton 
un, 42 ton mercimek, 7 ton kabuklu 
ceviz, 19 ton iç ceviz, 40 ton keçi kılı, 
1,5 ton peynir, gelmiştir. 

Buna mukabil lstanbuldan muhte
lif memleketlere 19 ton susam, 10 ton 
kuş yemi, 66 ton kabuklu fındık, 6 
ton iç fındık 53,4 ton kabuklu ceviz 
sevkedilmiştir. 

Dün borsada muhtelif maddeler şu 
fiyatlar üzerinden muamele görmü -
tür: 
Yumuşak buğday: 5,10-5,20 kuruş, 

sert buğday: 5,0-5,28, arpa Anadolu 
3,3~-4,10, çavdar: 3,27-3,30, mısır: 
4-4.,5, yulaf: 3,30 dan, kuşyemi: 11-22 
12, ispanya nohudu: 11, susam: 
14,10-11,20, iç bad<;n: 92, iç fındı~: 
69-71, tiftik mal 110-113, tütik derı
si: 97, yapağı Anadolu: 50, yapağı 
Trakya: 66 kuruş üzerinden muame
le görmüştür. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B lr mtiddettenberi Ankarada 
bulunmakta olan Maarif Mü

dürü Tevf ik dün §Chriınhe dönmüş· 
tür • .. • 
E kalliyet \'e ecnebi mekteple

rindekl Tüı-k mualllmleri 
kadrosu teşrinisanintn hidayetlerin • 
de şehrimize tebliğ edilecektir. 

• 
·, lkrn<"kteplerin ikinci kad ro u 

dün Maarif ::ttüdilrlüğüne 
gelmis ve müdürlük te keyfiyeti 
mekteplere hihli.nnll'tir • 

Hava: Hafif Bulutlu 
10 uncu ay Gün: 302 Hızır: 176 
l3S~ Hıcrl 13!ı2 Kumı 

Saban: 11 15 Birinclt~şrin 

Güneı: 6,27 - Oile: 11,58 

ikindi: ı4,Sl - Akıam: 
Yatsı: 18,44 - lmsAk: 

17,11 
4,47 

Dün eabah hava biraı bulutlu olmuş, öğ-

28. 10 - 936 

Siy~set ilemi 
Madrit önünde 

•spanya dahili harbinin ilk ke.t•i 
1 safhası Madrit önünde bitecek. 

Fakat bu safha.nın burada bitmesi ne 
hükumet kuvvetlerinin yenihnesi, ne 
de asi kuvvetlerin yenmesi manasın
da değildir. iki manadadır. Buradald 
yenme de, yenilme de ispanyanın mu
kadderatı üzerinde olduğu gibi. mil
letlerarası durum üzerinde derin te
sirli olacak, ve bütün Avrupanın si
yasetinde kendini hissettirecektir. 

Birkaç gündenberi vaziyet. Madri
de sığınan cümhuriyetçilerin aley'ıin
de ve Madridi istihdaf eden f aşıstle· 
rin lehinde görünüyor, bu yü;ı:den 
Madridin günleri sayılı sayılıyor, is
panya hadiselerinin siklet merkezini 
değiştirerek Madritten Barsolonaya 
geçmesi ve göçmesi bekleniyor. 

Bugünkü haberler Madrit hü.J<Oıne
tinin mukabil taarruza geçtiğini ve 
birkaç gün evvel asilerin eline düşen 
Naval Kanero mevkii önünde asi kuv
vetlere buhranlı saatler yaşattığını 

bildiriyor. lskoryal sarayına doğru 

ilerliyen asi kuvvetlerin de buna ben
zer mukavemetle karşılandıklarını 

hesaba katarsak. asilerin Madridi 
zaptetmelerinin kolay kolay mümkün 
olmıyacağını tahmin etmek, galiba 
yanlış olmaz. 

Bununla beraber vaziyet her tah. 
mini altüst edecek mahiyeti ahrn:ya 
müsaittir. 

Fakat bugün de, 'yarın da bUtUn 
gözler Madrit üzerine saplanacak ve 
her haberi merakla bekliyecektır. 

Sebebi, hft.disenin yalnız lspan
yımın komşularını değil, lspanya}"ll 
komşu olmıyan, hatta ispanyadan 
çok uzak olan memleketleri de alAka· 
dar etmesi ve hepsine yeni bır siya. 
set vechesi vermek istidadında bu. 
luıımasıdır. 

Bütün Avrupan•n lsoanya hAdisa
leri yüzünden uğrndıı?ı ayrılık d<wam 
ediyor ve bu ayrılığın ne neticeler 
vereceği henüz anıa,ılınamıs buh.mu
yor. 

Mııırda: 

M ı:m hükôrneti, lrıgiltere - Mı. 

ın~çi~ır m'nW~~~ğfi~tl)ietfa Me t:;; 
içtıma devresine-ı-:füıvet etmiş büfu· 
nuyor. Bu içtima devresi son teşrinin 
ikinci günü başlıyacak ve tasdik mu. 
amelesinin tekamülü üzerine nihayet 
bulacaktır. 

Mısır hükOmet reisi Nahas paşanın 
muahedeyi meclisten kahir bir ekse
riyetle geçireceii muhakkak sanıl

maktadır. Çünkü meclisteki kahir 
ekseriyet Veft partisine mensuptur. 
Bununla beraber Mısır l"ftünevverleri 
arasında muahedenin bazı maddeleri. 
ne karşı hoşnutsuzluk hissolunduğu 
kaydolunmakta ve meclis müzakere
lerinde bu hissin kendini tebarüz et
ti rınesi bek le.nmektedi r. 

Mısırın mUrıevverleri hesabına kay. 
dolunan bu hoşnutsuzluk, bunların 
Mısır istikllUini daha tam, Sudanı Mı
sıra daha sıkı bir surette bağlı gör
mek istemelerinden ileri geliyor. 

Mısırın idealist gençliğini temsil &!o 

d6'l bu cereyan, bu&ünden fazla, ya
rın kendini gösterecek ve münevver 
ıençlifin idealini gerçekleştirmesine 
yarıyacaktır. 

Radikal •oıyaliatler: 

S on günlerde adları sık sık a
nılmakta olan Fransız radi

kal sosyalistleri Fransada demokrat
lığı ve oümhuriyetçiliği temsil eder. 
ler. Yakın zamana kadar Fransız mec 
lisinde en çok azası olan fırkn idiler. 
Bugün de Fransız ayan meclisine ha
kimdirler. Kuvvetini kilçük devlet me 
murları, mektep muallimleri, esnaf, 
çiftçi, mütekaitler ve biriktirdiği pa· 
ra ile geçinen sınıflar teşkil eder. 
Fırkanın radikalliği büyük iş fi.lemini 
temsil etıııeınesindedir. 

Büyük Harptenberi Fransa.da te
~ekkül eden her hükumet, radikalle
rin yardımına muhtaç kalmı~tır. 
Şimdiki hükOmet te bu yardımdan 

ıl1üstağni kalamıyacak vaziyette
dir. 

ômer Rıza DOCRU L 

Ankaraya giden sefirler 
Belçika sefiri Lökler, Cümhuriyet 

bayramı uenliklerinde bulunmak Uze.. 
re dün akşamki e~resle Ankaraya 
hareket etmiştir . 

Ziraat vekili Muhlis Erkmen, dün 
alq}amki ekspresle Ankaraya g'itm.ie
tir. 

Her nevi ölçü ve tartıların mua -
yene ve damgalanması i?in verilen 
mühlet bittiği için beledıye memur
ları şehir dahilinde tarama suretile 
teftişlere başlamışlardır. Damgasız 
ve muayenesiz ölçü kullananlar hnk -
kında zabıtlar tutulmaktadır. 

Bu şekilde satın alman mallar pey
derpey şehrimize getirilmekte ve bu 
suretle burada stoklar artmaktadır. 
Şehrimizde stok olarak son tespit 
edilen afyon 430 tonduı 

leye doğru gilncı çıkmı$. akıama kadar ı:ü- ati saniyede 7 milimetredir. Sıcaklık en çnk 
zelli~ini kaybetmemiştir. 

Dün riızdr liİmaldcn hafif esmiştir. S~r·- 15, en az 13. hava tazyiki 763 tiir 

Romanya hilkiimetinin Ankara a
taşemiliterl kaymakam Giorgtu da 
dün akşam Ankaraya hareket etmiş· 
tir 
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Madrit ordusu mu
kabil taarruza ~ecti 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Avusturyada gizli bir 
komünist teşekkülü 

meydana çıkarılarak yüzler· 
ce mermi ve b.oınba yakalan
mıştır. 

Yugoslav - Türkiye 
dostluğunun esası: 
Dışarda barışçı, içerde halk 

saadeti ve milli müdafaa 
Ankara, 28 (A.A.) - "IBus,, ga- 1--------------

Kadınların şecaati 
w Ş~ag~ sal~8?'~ müdürünün tuttu. 
gu bır ıstatıstıgc nazaran öküzı . 
nasıl kesildiğini, domuzların n:~ 
yüzül~öğ~.ü, k~ulann nasıl boğaz • 
ıandıı,'llll gormege gelenlerin üçte 1• 

kisini kadınlar teşkil ediyormuş. Di
ğer taraftan İspanya harbindeki yır. 
tıcıJı.k sahnelerini nakledenler de ka. 
dmlann, erkeklerden zJyade kan 
dökmekte olduklarım ileri sürüyor • 
far. Ve bu iki müşahedeyi birleştiren 
bir gazete de kadınların canlı mah. 
lfıklarm en yırtıcısc olduğunu yazı • 

r· 

Madridin etrafım saran asilerin siperlerinden biri 

[Başı 1 incide] ameleyi istemek cesaretini kendile-
yare hUcumlanna ne için mukabele rinde göreceklerdir. 
edemediği anlaşılmış olur. PORTEKlZIN TEBLlGl 

MADRlDE BOMBA Lizbon, 27 (A.A.) - Dışbakanı 

Bugün asiler Madridi yine tayyare Monteiro, Portekizin Madrit hükume
lle bombardıman etmiş bulunuyorlar. tiyle siyasi münasebatını ne için kes
Asilere göre Madritteki kışlalar ile de tiği hakkında bir tebliğ neşretıniştir. 
miryolu, tayyare meydanı tahrip o- Sebeplerin başlıcaları, Madrit hii
lunmuş ve benzin depolarında yan - kitmetinin Portekiz aleyhinde. gayri 
ğm çıkmıştır. 1500 metro irtifaında dostane hareket etmesidir. 
bir duman sütunu da müşahede edil MOSKOVA MATBUATI 
miş bulunuyor. 

Asilere göre Eskoryal tamamile i
hata edilmiştir. Malaga valisinin, sağ 
taraftarı birkaç kişiyi kaçırmak ve 
rüşvet almak töhmetile anarşistler 
tarafından idam olunduğu bildirili -

yor- . 
lNG1LlZ VE AMER!KAN 
GAZETEC1LER1 MEVKUF 

Asiler tarafından yakalanan Nev
york Herald Tribiln, Niyi_iz Kroniki, 
ve United Pres muhabiri Talavera -
dan Sala.mangaya sevkedılmişlerdtr. 

Orada. General Frank o taraf mdan ka 
bul edilecekleri bildiriliyor. 

!ngiliz ateşemiliteri ile Amerikalı 

bir banker de yakalanmışlar, fakat 
sonradan tahliye olunmuşlardır, 

FECl TAFSlLAT 

Paris, 27 (A.A.) - Madritten ka
çar~ buraya gelen bir lspanyol 
Madrit halkının feci yaşama şartları 
hakkında tafsilat vermiştir. En ufak 
bir şüphe he:hangi bir şahsın soru
ya çekilmeksizin kurşuna dizilmesi 
içiti kafi gelmektedir. Bu suretle şim
diye kadar Madritte iki bini kadm ve 
kız olmak üzere 19 bin kişi kurşuna 
dizilmiştir. 

SOVYETLERIN YARDIMI 

l'.f?8~ova, 27 (A.A.) - Sovyet i?
çil~rı:1"1 İspanyol kadın ve çocukla
rı ıçın topladıkları para bugün 47 5 
milyon rubleye oaliğ olmuştur. ' 
ITALYA • ALMANYA 

Londra,. 27 (A.A.) - Siyasi nıaha 
fil, ltalya illse Ahnanyanın Baleares a
dalarında panyannı hakimiyetini 
muhafazaya karar vermiş olmal 

yfi t. Hi arını 
ve bu ke _ye ıki~ tler • Ciyano mü • 
akatını mütea p neşredilen t hl' vd . . e ıg e 
ilan edilmış olmasnu memnuniyetle 
karşrlaı:naktadır. 

MADRlDE ULTlMATOM 

Moskova, 27 (Hususi) - favestia 
gazetesi bugünkü makalesinde Ber
linde İtalya ile Almanya arasrnda Ifa 
talonyanm işlerine müdahale içın ka
rar verildiğini anlatarak faşistlik ta
rafından Ispanya cümhuriyetçilerine 
karşı açılan mücadelenin şiddetlen
diğini söylüyor ve "Sovyet aleyhtarı 
yaygaralar arkasmda Akdcnizin garp 
kısmında hakim bulunan mevzileri 
ele geçirmek emeli hakimdir.,, diyor. 

lzvestia'ya göre; Almanya ile ltal
ya. Ka.talon.rıı. imhıı. .rvlwıu lulacak -
lardrr. 

Pravdaya. göre; Almanya ile Italya 
İspanya cümhuriyetçilerinin inkirazı 
için çalışmaktadırlar. 
RUSYANIN TEKZ!Bt 

Londra, 27 (A.A.) - Sovyet Rus
ya sefareti Volga Siberie ve Lenin
grat vapurlarının Barselona gitmiş 
oldukları haberini kat'i surette tekzip 
etmektedir. 

lngiltere 
A lmanya . 

Italya 

Üçü Anlaşıp Fransa 
Açıkta Kalacakmış 

Paris, 27 ( A.A.) - Alman yanın 
Londra büyük elçisi Yon Ribbentro
pun Londraya muvasalatını mevzuu 
bahseden Echo de Paris gazetesi di
yor ki: 

"Deniz anlB.Jmalariyle başlıyan Al
man - İngiliz muk~eneti şimdi daha 
sağlam bir şekil almaktadır. Londra 
ile Berlin ve Roma arasındaki muka
renetin başlangıcmda bulunmadığım 
da kaydetmek lazımdır. Fransa bir 
kenara atılmak tehlikesine maruz bu
lunuyor. Halkçı cephe hükumeti 
Fransayı infirada sevketmiş ve İtal
ya ile bozuşmuştur.,, 

• • 

Habeşistandaki rtalyan 
kıtaları Coreye 150 

kilometrede Lekeınti köyünü 
işgal etmişlerdir. 

• * 

Japonya, Büyük Okya
nustaki adalar üze

rinde bulunan nıandas111111 

tecdidini Milletler Cemiyeti 
mandalar komisyonundan 
talep etmiştir. 

* • 

B ombay, 27 - Uç gün 
lük bir sükôndan son

ra kargaşalıklar tekrar baş

lamış, sekiz kişi hançerlen
miştir. 

• • 

Tro~ki, kendi ale~hin1e, 
Zınovyef hadisesi rlo

layısiyle neşriyat yapan bir
kaç Norveç gazetesini mah
kemeye verırıiştir. 

Balkan 
Biriiğınin 
Muhafazası 
Belgrat, 27 (A.A.) - Başbakan 

Stoyadinoviç'in Ankarayı resmen zi
yareti, bütün siyasi Yugoslav maha -
filinde azim bir alaka uyandırma.<ta
drr. Samu Pravea gazetesi diyor ki: 

"Bazı coğrafi ve siyasi mülahaza
lar, Balkan Birliğinin bugün her za
mandan ziyade muhafazasını amir -
ıfü B2-lk.anlar ihtilaf halinde bulun-

zetesi,, Yugoslavya başbakanı B. Sto
yadinoviçin Ankarayı ziyareti müna
sebetiyle Falih Rıfkı Atayın aşağıda
ki makalesini neşretmektedir : 

Dost ve müttefik Yugosiavyanm 
muhterem başvekili bu sabah Cum _ 
huriyet merkezine geliyor. Refikası 
bu ziyarete müstesna bir şeref ve baş
lıca Yugoslav gazeteci ve muharrir 
!erinden mürekkep bir grup, iki mem 
leket güzideleri arasında yeni bir t~
masa fırsat vermektedir . 

Marsilya faciası, Yugoslav miJleti 
için unutulmaz bir matem olduğu ka
dar onun rüştü, vahdet ve kuvvet 
iradesi hakkında bir imtihan teşkil 

etti. 
Dostlanmız şüphesiz unutmamış -

tardır: O zaman Türkiyenin istıra':>ı 
nekadar derin olmuşsa, bu acı tecril· 
benin ancak, Yugoslav güzidelerini 
ve halk yığınlarını, mücadelesi asır . 
larca süren milli eser etrafında saf 
sıkıştırmıya yarayacağı hakkındaki 
hükmü ve kanaati de o kadar kat'i
di. Orta Avrupa ile Balkanlarda ban~ 
ve istikrar istiyen herkes, Yugoslav
yasız böyle bir nizamın bir hayalden i
baret kalacağım bilir. Dost devletin 
politika liderleri, yalnız vatanlannın 
taJü değil, Avrupa sulh ünün tam ba
kunından da ne ağır vazife ve mes'u
liyetleri olduğunu ne kadar iyi anla 
dıklarını pek az zamanda ispat ettiler. 

Milletin akıl sağlığı, süratle poli· 
tika hrrslannm üstüne geçti böyle 
buhran anlarında toplamak birleştir
mek ve sevketmek faziletleri olan bir 
şahsiyetin ehemmiyeti ne kadar ha
yati olduğu söz götürmez: Mösyö 
Stoyadinoviç işte bu şahsiyet olmuş-

tur 
Meslektaşlarımızla birlikte Yugos

lavyayı gezdiğimiz zaman bütün te
masların, bize Mösyö Stoyadinovi<<in 
memleketin her tarafında , nasıl bir 

mazlar ve Balkan menafiine elzem itimat ve sevgi telkin etmiş oldu
olan Avrupa müvazenesini tutmak ğunu göstermiştir. Karar ve sami
için elele bir gurup halinde yürüme- miyet, milli eserin şeref ve kuvveti
lidir. Yugoslavya daima sulh idealini ni her türlü millahazaların üstünde 
ilan etmiş ve bütün komşulariyle teş tutmuş ve onun muhafazasr için hiç
riki mesai arzusunu teyit eylemiştir. bir fedakarlığı esirgememek sulhll 
Fakat bugün garpte mevzuubahso - ve Yugoslav dostluklarına bağlı kal
lan meselelerin vehametini Yugoslav- mak, heyecanlı bir vatanperverlikle 
ya tamamen müdriktir ve bizzat bü- soğuk kanlı muhakemeyi eşetmek: 
yük devletler için bile kendi emniye- Muhterem devlet adamının. her tanış 
tine inanır nekadar güç olduğunu pe- tığı üzerinde bıraktığı ilk tesirler 
kala bilmektedir. Binaenaleyh Yugos bunlardır. Ankarada kendini görP.
lavya kendisi gibi düşünen herkese cek olanlar yalnız bir politika ve hii 
elini uzatmaktadır. Bu yolda Balkan- klımet adamının değil, milli bir 
!arda sulhün ve emniyetin müdafaa hareket liderinin karşısında bulun-
sında teşriki mesaide bulıınan duklarını hissedeceklerdir. 
Türkiyeye Yugoslavyamn hissiyatını Yugoslavya ile Türkiye dostluğunu 
arzetmek için Stoyadinoviçten daha vasıflandıran esaslar, dışarda barışçı 
salahiyettar kimse yoktur. Yugos • olmak, içerde halk saadetine ve ınem 
lıivya Başbakanını, Ankarayı ıiya- leket umranına çalışmak, ve milli 
reti münasebetiyle Türk devlet adam müdafaalarını, milletlerinin sarsılmaz 
lariyle dost ve müttefik iki memle - ve yenilmez hayat iradelerine timsal 
keti alakadar eden bütün iktisadi me kılmaktır. Nazik zamanlar gPı_,iri -
seleleri görüşecek ve Türk zimam- yoruz. Cihanşümul buhran, bölge. 
darları ile Balkan teşriki mesaisini, bölge harp tehlikesini önlemek ve 

B sulh davasına sadık kalmak istiyenlealkan Antantı çerçevesi dahilinde 
rin danışma ve azmini zaruri kılıyor 

ve küçük Antanta imtisalen tevsi Sulhün kıymetini, Yugoslavya ve 

Ankarada 
Bir Gün 

{Başı 1 incide] 
!ayetlerimizde Arjantin ve A vustral
ya ölçüsünde hayvan yetiştirme im
kanları bulunduğu görülmüştür. Bu 
imkanlarrn tahakkuku için bütün en
geller ortadan kaldırılacak, icap e
den bütün kolaylıklar gösterilecek • 
tir. Trabzonda büyük et sanayii ku
rulması iki frigorifik vapurla et nak
liyat ve ihracatına girişilmesi proje
ler meyanındadır. 

lstanbulun pahalı 
et yediği günler sona yaklaşmıştır. 
Büyük bir şehrin en mühim gıdası 

üzerindeki ağır vergi yerine şehre 
başka varidat membaları gösterilme
si tasavvuru vardır. 

Yeni işler 

E ğirdir pamuk müstahsilinin 
pazarlara na.kledilmiyen ivi 

cins pamuğundan istifade için Eği~
dire bir iplik fabrikası kurulması pro 
jeler meyanındadır. 
Yarın açılacak clişleri sergisini gez 

dim. İktisat Vekfiletinin çok güzel dü
şüncesinin tatbikata çevrilmesini ser
gi komiseri Salahaddin Refik Ince 
zevkle başarmıştır. Teşhir edilen 
Türk sanat eserleri şunu gösteriyor: 
Geçen asırların Türk san'atleri öl -
memiştir. Sergide bir taraftan eski 
günlerin harikalı eserlerinden seçil
miş nümuneler vardır; bir taraftan 
da en ufak bir teşvikin ve kolaylığın 
derhal nekadar geniş bir yaratıcı fa
aliyete ankılU.p ettiği hayretle görü -
lüyor. Oyle ümit ediyoruz ki, bu se··gi 
ancak bir mukaddeme olacak ve bin
lerce Türk ailesine elişleri yüzıin
den tam kazanç imkanı veya ikinci 
bir kazanç yolu temin edecek tesek
kül ve imkanlara yol açacaktır. · Bu 
serginin hiç olm.ıızsa bir kısmmı mut 
laka lstanbul ve lzmir olsun görnıe
lidir. Türk elişleri sergisini Avrupada 
da dolaştırmalıyız. Hiçbir yazı pro
pagandasının yapamıyacağı ~esiri 
böyle bir sergi yapabilir. 

Bir günde A nk~rada geçirdiğim bir gü • 
nun bendeki intibaı şudur: 

Türk milleti iktisadi kalkınmasının 
yeni büyük devresini harici yardıma 
mühtaç olmadan başaracak kuvvet 
ve imkanlara maliktir. Milletimizin 
uzun ve zahmetli çalışma senelerinde 
ektiklerinin mahsulünü almaya baş
hyacağı, maişet ve ihtiyaç seviyemı
zin Türklüğe layik mertebeye çıkaca
ğı günler yakındır. 

A hmet Emin YALMAN 

Kral Karol 
Prağa Gitti 

Küçük ~ ntantı SaRlam
' amaya Gittiğini Söyledi 

yor . 
Dostlanından bir feminist tanının. 

Gazetede gördüğ.iim bu mütaleayı 
kendisine söyledim: 

_ Doğrudur, dedi. Dünyada ka • 
dmlar kadar yırtırı mahlUk yoktur ve 
bu ,·üzdendlr ki ipekli -:orap fabrika. 
ları· ihya olmuştur. Salhaneri gezmek 
ke'.\·fi:Htine geliııre; nıalfım ya! Sat
ha.nPİerde kesilen ha~Tanlann yüzde 
doksanı erkektir. Di~i hay\'an kesn -
sin de bakınız hi~bir kadın gider gö. 
rür mü? Bu hareket sırf iki cins ara.
srndaki taht~şunr rekabetin bir te
zahüriidür. 

- Ya harp etmelerine ne diyelim'! 
- Korkudandır, azizim, korkudan! 

Şakayı bırakrn Alla.haşkma ! tJ'st ka
ta yalnız c:d<anm'an bayanlann şimdi 
bir. de şecaatinden mi ·bahsedece~z? 
Kalabalıkta tera,·ih namazmm se\•a
bına iştirak eder gibi olan hareket • 
leri bir tarafa bırakalım da bir kadm 
böliiğiinün i~ine ~·a bir fare, ~'ahut 
bir çekirge hrrakahm.. Allah, allah ! 
Se:rre~·leyin hezimeti kalıkariyeyi o 
zaman! 

Dedi ve gülerek arkamı ok-.aclr. 

B. FELEK 

NASIL 

Mcb'us Groussau derhal o zammı 
başvekil olan Klemansoya müra<.·aat 
cdcrc1c mülakat istedi. - Krlrun, 
2~. 10. 1936. 

Clemenceau "derhal o zaman başvekil,. 
olmamış, M. Groussau, o zaman ba15vı:kil 
bulunan Clemanceau'ya derhal mıiracaat et
miş. 

• 
. •• do.o1tları arasmda yerim olı<p 

olmadığını bilmiyorum ve zanneder
sem olamaz. - fa. TA.'!\\, 26. 10.936, 

"Galatı meşhur" a söz olmaz ama şu 
":z:~nedersem" sözüne yazıda da, konuşma 
dılınde de tahammül edemiyorum. "Zanne
dersem gele~ek", "onun gelmesi benim zan
net!lleme mutevakktftır" demektir. Zanne • 
denm gel.etek, zannederim olamaz.. Bura. 
da liart sıgası kullanmağa ne lüzıım vat'? 

• 
· · · bir kısmma ili§ik ettiğim ... -

M. Turhan Tan, Cumhurivet 26. ıo 
936. ,; ' • 

yo;l~'rkçeyi ne de güzel "yazmışlık ec!l .. 

• 
Tiyatro ... Güzel • Sanatlcırı içine 

alan 8Ckiziııci Gii:::cl Sanattır. Sah
nede Güzel Sanatlarm her kolu var
dır; tiyatro mimardır, hcykeltraş • 
fır, ressamdır, §iiri vardır, nıusiki.si, 
dan.,ı vardır. Güzel - Sanatların yed .. . 
ısıııı kül halinde canlandırır _ s l' . ... 
e amı izzet, Tiyatro konuşmalıı-·ı 

$, 16. • • I 

83 
Mu~1ar~irin. b~hsettiği Güzel • Sa~:ıt.la~ı 

.. Y•n.; mımarı bır, heykeltraşlık iki resim 
:rlç, ısıır dört, musiki beş, dans altı Halbu
d" muharri~ "Güzel - S~natların ;edisini" 
ıyor ve. tıyatronun sekızinci Güzel _ Sa

nat ol~ugunu söylüyor. 
. ~erç~ Güzel Sanatlar yedidir 'l.'e yedin. 

cısı... tıyatrodur 

Ahf~ 

hususunu da derpiş etmek imkanını Türkiye, ve onların Balkanlı dostları 
bulacaktır. Bittabi bu Balkan Antan- kadar kimse takdir etmez. Tuna ve 
tının diğer iki rüknü olan mUttefik Adriyatikten Kafkas, Mezopotamya 
Romanya ve Yunanistan ile mutabık ve Suriye hudutlarına kadar, koca 
kalınarak yapılacaktır.,, bir alem sulhe karar verdiği zamnn, 

her tarafta harp fikrine karşı müca

Dahiliye 
Vekflimiz 

dele etmekte olanlar, bu karardan 
kuvvet alacaklar, enternasyonal ba
rış müesseseleri, kendilerine, geni~ 
bir mesnet bulacaklardır. 

Bükreş, 27 (Tan) _ Kral Karol 
yanında Veliaht Mişel ve Haricive 
Nazın A;ntonesko olduğu halde dtln 
ak~a-~. hususi trenle Çekoslovakya 
~eısıcun:ıhu_ru Benesi ziyaret etmek 
u~er~ Sınaıadan Prağa hareket et
mıştır . 

Misafirimiz 
G. Aydeman 

Burgoa, 27 (A.A.) - Haber veril 
diğine g~re, ~n~r8:1 Franko Mad[it 
hilkfıınetıne bır ültimatom vererek 
bu şehrin derhal teslim olmasını isti
yecektir. 4~ ~aat ~rfmda hiçbir ce _ 
vap gelı:nedıgı takdirde nasyonalist _ 
ler Madridi siliı.h kuvveti ile zapted~

ceklerdir. 

FRANSA FASI DA 
MUHTARIYET 1ST!YECEK 

Paris, 27 (A.A.) - Ovr gazetesin
de Ma.dam Taboi.ıis, General Franko
nun 21 llkteşrinde Tetouan'daki nas
yonalistler kongresinde pek yakı?).da 

Ispanyol Fasma muhtariyet verile
ceği suretindeki beyanatı hakkında 
:ınütalealar serdetmekte ve Generalin 
bu kararını Fransaya karşı bir iantaj 
addetmektedir. Bu suretle Fransa, 
bir takrm Uzüntülere düçar olacak -
hr. Çünkü Fransız idaresinin gerek 
Fasta ve gerek Sultanın yanıbaşında 
kendileriyle çarpışmak mecburiyetin
de kalmış gören bütün Faslı nas -
)'onalistıer Fransadan da ayni mu -

Müthiş Bir Fırhna 
Rüzgar İngilterede Bir 
Tramvayı Devirdi 

Londra, 27 (A.A.) _ Iki giinden

beri şimali Atlantik denizinde ve İn· 
giltere sahilinde hüküm süren fev -
kalô.de şiddetli fırtınalar çok mühinı 
hasar yapmıştır. Dünyanın en büyük 
Transatlantiklerinden olan Quen M:ı
ry vapuru altı saat teahhilrle Staınp 
tona gelnıiş ve içindeki yolcu ve tay
fadan 50 itişi yalpanın şiddetinden 
yuvarlanarak yaralanmıslardır. Bir
çok gemiler sahile vurm~şlardır. 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -
Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 
Sekreteri bugün Avrupadan buraya 
döndü, istasyonda Millet Meclisi Rei
si, vekiller, ve Dahiliye Vekfileti er -
k8.nile Parti umumi idare heyeti izı:t
ları taraf mdan karşılandı. Ayni tren 
le Sıhhat Vekili de gelerek ayni ze -
vat tarafından istikbal edildi. 

Mösyö Stoyadinoviçi ve onun şah
sında kardeş Yugoslav milletini se • 
Iamlarız. Atatürk devrinde hürri • 

yetini elde etmiş olan Türk kadmhğı. 
Madanı Stoyadinoviçin ziyaretinden 

Yugoslavyalı hemşirelerine sevgi ve 
selamlarım göndermek için istifade 
etnıeyi bahtiyarlık bilecektir. 

Bu münasebetle, Türk gazetecileri 
namına, Mösyö Stoyadinoviçe, bize 

r.12ide Yugoslav meslekdaşlanmızla 
~ daha konuşmak fırsatı verdiği i

çın teşekkür etmek isteriz 

Bu ~ünasebetle bütün Rumen ga
z~.t~~en Romanya ile Çekoslovakya ve 
butun Küçük Antant devletleri ara
sındaki samimi münasebetlerden ve 
kırılmaz rabıtalardan bahsediyorlar 
Bükreş gazetelerinden biri bu mü

nasebetle Kral Karo!, ~koslovakya 
Cumhurreisi Beneş ve Yugoslavya 
Başvekili doktor Stoyadinoviçin be
yana tını neşretmektedir. 

Kral Karol "Küçilk Antantm birli
ğini sağlamlamak ve kuvvetlendir _ 
mek için Prağa gidiyorum,, demi~ ve 
Kilçtik Antantm da, Balkan Antantı 
nın da sulhe mesnet olan iki kuvvet 

Cost General Ankarada 
Meras mle Karşılanc 1 
Ankara. 27 (Tan muh b" . 

Birkaç gündenben· a ınnden) -
nıemlek t' · · sevgili misafiri bul · e ımızın 

Generali Aydeman ~a~. Sovyet Hava 
d. · ugun buraya f7 ı ı, ıstasyonda Tü k H !:>e 
Reisi Fuat Milli .. rl"d ava Kurumu 
t ' .ı.' u afaa hava ·· 
eşarı Albay Ceıaı nıus-

merkez kumanda , Ankara mevki ve 
reti erkaru t nları, Sovyet sefa • 

Glasgovda bir tramvay rüzgarın 
şiddetinden devrilmiş ve içindekifor 
yaralanmıştır 

Elişleri Sergisi 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden)

Elişleri ve küçük san'atler sergisi 
yarın açılacaktır. Sergide 10 bin par 
ça eşya vardır. Istanbul müzelerinde 
500 bin liraya sigortalı olan tarihi 
Türk elişleri de sergide çok kıymetli 
bir köşe teşkil ediyor. 

Avusturya - Macar 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Avusturya 
Dışbakam Şmid ile Macar hükumet 
erkanı arasında yapılmakta olan mü
zakereler bu akşam bitmiştir. Şnıid 
yarın Macaristandan ayrılacaktır. 

olduğunu ilave etmiştir . 
D~ktor Benes, !{üçük Antantın 

emnıyct veren kuvvetli bir kütle old . ~ 
gunu söylemiştir . 

Do_ktor ~t~yadinoviç, Yugoslavya 
dış sıyasetının müttefiklerle dost _ 

d·- a ne, ıger devletlerle nornıal . 
şeraıt 

. arafrndan karşı! d 1 
hır askeri müf . an ı ar, 
m. . if rezemız de sel anı res 

ını a etti. Bu esnada band -
nasyonal ve lstiklal ma 1 o enter
yordu. rş arını çalı. 

Türk Hava Kurumu t 
muhterem misafirimi a~afrndan 
. z şeref ıne b" 

zıyafet verilmiş ve ç k d ır 
tuklar irat edilıni"'t· 0 

ostane nu • 
.., ':J ır. 

içinde yaşamag· a . 
!atmıştır. ıstinat ettiğini an-



~ah.kerrıeıercle 

Karışık Bir Sahtekarllk işinin 
Muhakemesi Görülüyor! 

· Bin dokuz yüz otuz dört senesi Temmuzunda Lazaro 
adlı yaşlı ve zengin bir adam Pangaltıda akr.abastn<lan 
Madam Aspasyanın evinde ölmüştür. Lazaronun Aspas
yadan daha yakın akrabasından Sarafim adlı genç bir 
yeğeni vardır. 

Sarafim Sultanahmet sulh birinci 

1 ceza hakimi Reşide, suçlu mevkün- B D 
de bulunan Koçoyu göstererek der- ır F avas 
dini şöyle yanıyordu : 

- Bay hakim, bu Koçonun bir.çok 
adı var ... Llız Koço, Kıvırcık Koça, 
Papadopulo Koço, Papadopulo Kos
tantin ... Dayımın bankadaki parası
nı alan budur. Uya ile Aspasya da 
buna yardım etmişler .. 

Hakim, arzuhali okudu, iddia şu: 
Lazaro öldükten sonra Laz Koço 

onun namına (1500) liralık sahte Lir 
borç senedi yaparak icraya koymuş 

ve Aspasyaya da bir ödeme emn teb
liğ ettirmiştir. Aspasya esasen Ko
ço ile anlaştığı için bu ödeme emrine 
itiraz etmemiş ve böylece de borç 
kesbi kat'iyet etmiştir. Bir mUddet 
sonra yine Koço senetteki imzası o
lan Papadopulo Kostantin namına ic
ra ve.srtuiyle Aapasyaya ikinci ih
barname göndererek borcun öden
mesini istemiş ve a.ksi takdirde ha
ciz yoluna gidileceğini bildirmş. 

UçüncU icra dairesi bu tebllğat Ü· 

zerine postadan tee.hhütlü bir mek
tup almıftır. Bu mektupta "Li.r.aro
nun adreaini verdiği banka parası var 
dır. Borcunu oradan alınız,, denmiş
tir. 

tcra dairesi, o bankaya memurunu 
göndermif ve hakikaten Uzaronun 
orada paraAI bulunduğunu tesbit et
tiği için haczetmiş ve alacaklı Papa
dopulo Kostantine vermiştir. 

Sarafim dayııı Llızaronun bankada 
paruı bulunduğunu bildiği için vera
set illmı çıkarmış, bankaya gitmiş, 
paranın yerinde yeller estiğini gö
rünce bu şikayeti yapmıştır. 

Polis tahkikata başlamış. alacnkh 
Papadopulo Kostantinin senetteki 
adresini almış ve Pangalbda 12 nu
nıarada bunu aramıştır. Bu adreate 
övle bir adam bulamadığını tesbi e
dince Koçoyu, Aspasyayı ve kardoşi 
llyayı yakalamıştır. Koço ve Aspas: 
ya poliste her ,eyi olduğu gibi itir:ıf 
ettikleri halde dUn mahkemede her 
şeyi inkar ettiler. Koço: 

"-fora memurunu <'ıR~ınmz, eğer 
parayı bana vermişse en büyük reza
ya razıyım.,, diyordu. 

Hakim Reşit: 
"- Koço, Aspasya .. Ben sizin iki

nizi serbest bırakamadım. Tevkif edi
yorum. Ilyanın şimdilik tevkifini i
cap ettirir deliller yoktur. Onu ser
best bırakıyorum.,, dedi. Müddeiu
mumilik, mevkuflan tahkikatın ta
miki için polise iade etmiştir. 

idamları istenilen suçlular 
Dört sene evvel Çatalcada bir f.i. 

nayet işlenmiş, Çolak Halil adn bir 
çoban dere başında kurşunla ölclürUl
müı,tü. O vakit suçlu olarak Mehmet, 

Anasını 
Öıdürmüşl 
MUddeiumumiliğin kapısı önUnde 

tıknaz, yaşlı, iyi giyinmi§ bir Madam 
iki gözü iki çeşme ağlıyor: 

_ Ah keşke öleydim dP bunları 
görmiyeydim. 

_ Madam derdiniz ne? 
_ Ne olacak bizim oğlan beni öl

meden mezara koymuş. Olü kağıdı 
çıkarmış, ayda verdiği 900 kuruş na
fakayı kesmek için .. 

- Sizin oğ}an kim~ 
- Papa.s ... 
_Nerede? 
_ Samatyada Aya Mina kilise -

sinde... Ben ona süt verdim. Asker -
liğinde para yetiştirdim. Yemedim ye 
dirdim, giymedim, giydirdim. Papas 
mektebinde okuttum da bak ,u başı
ma gelenlere... Sen olsan ağlamaz 
mısın? 

Yanındaki genç kız: 
- Mama gel arzuhali müddeiu • 

mumiye verelim, dedi. 
Bcyoğlunda Peşkir sokağında 32 

numarada oturan Madam Kalyopi ~s
tidasını müddeiumumiye verdi. Elin
de de bir tutam evrak vardı. iddiası 
şu idi: 

Şimdi Samatya ~lisesinde papas
lık yapan oğlu Kostantin annesine 
bakmıyormu§. Madam Kalyopi f1C • 
çen sene papas aleyhine bir dava aç
mış ve ayda (9l lira nafaka bük • 
mcttirmiş. Papas üç ay üçüncü icra
ya dokuzar lira nafaka vermiş. Ma
dam Kalyopi c;lörc:lüncii ay icraya ~f.Ü.· 
miı ve mUhrUntı uzata1'tll ~uıt!tfft 
kesilen (9) lirayı istemiş. lcra me • 
muru hayretle Madamın yüzüne bak 
mış ve bir sahtekarlık karşısında kal 
dığını ileri sürerek polise bile müra
caat etmiş: 

- Madam Kalyopi ölmüş. Oğlu ö
lüm ilmühaberini de bize getirdi ve 
kaydini kapattı. Sen kimsin? diye 
sordurmu,. O vakit Madam Kalyopi
nin vaziyeti anıa,ılmıf ve tahkikata 
başlanmıştır. MUddeiumumllik tah -
kikata el koymuş ve Beyoğlu nUfus 
dairesinden Madam Kalyopinin kay. 
dini istemiştir. 

Aziz ve Arif tevkif edilmişlerdi. A
ğır ceza mahkemesi geçenlerde bu 
cinayetin muhakeemsini bitirmiş ve 
müddeiumumi Muhlis, sucluların i
damlarını istemiştir. Dün suçluların 
vekili müdafaasını yapmıştır. 1''1u
hakeme, karar için talik edilmiştir 

Gece Yarısı 
.No. 80 

) 
- Bilmiyorum... Benim odama 

girmediler. 
- Dı~ardan see, fllln duymadın 

mı? 

- Uyku serse.miydim; doğrusu, 
bir şeycik duymadım. 

Bilal, kendi kendine söylenir gibi 
mırıldandı: 

- Kafasına vursalar, kapı çaluu
yor, sanacak ... Ben de, tam soracak 
adamı buldum. 

Sesini yUkaeltti: 
- Sonra?.. Sana, geç vakit, ne 

diye gelmi9ler? 
Yaşlı kadm, tekrar bir boru çiçe· 

ği cıgaraaı yakmıştı: 

- Sıruile anlatacağım... Gece, lc
lil Hanımla beraberlerm~ ... 

- Sana mı söylediler? Ne mUna
sebetle 1 

- lclll Hanımla beraberdik! de· 
diler. 

- lclil Hanımın evinde mi imi§· 
ler? 

Sabahatin ana.sı bön bön baktı, et· 
garadan dudaklarına yapı§an kilçUk 
bir çöpü, tükürür gibi uzaklara attı: 

- Orasını da pek anlıyamadım. 
Yalnız bana; bu sabah için; erken· 
•en bize gel! dediler .• 

- Seni, niçin çağırdıklarını sor -
madrn mı? 

- Pek mi lazım? dedim. Muhak
kak gel! Hem erken ıel! dediler. Ben 
uyku sersemiydim; onlar da, uyku
sw:du. Fazla soramadım. Yalnız, çı

karlarken Sabahat; yarın, bizim i§i· 
rniz var, erken gideceğiz: yemeği fi. 
lln sen yap, dedi. Sabahleyin, alaca
karanlıkta kalktım, apartmanlarını 
gittim. Kapıcı; onlar, erkenden çı • 
kıp gitUler; dedi. Nereye gittikleri· 
ni kapıcıya söylememişler; anahtarı 
da bırakmamışlar. Ben, kapının Ö· 

nünde kaldım. Belki, yakın bir yere 
gitmişlerdir, döner gelirler, diye bir 
eyyam bekledim. Orada, boguna dur· 
maktan canım sıkıldı ... 
Canı sıkıldığı batırma ıelincc, 

yaşlı kadın, hıçkırmıttı: 
_ !ki saatten ... 
Hıçkırıp soluk alıyordu: 
_ Fazla... Bekledim ... 
Elinde kahve tepsisile gelen raraon 

Yorgoyu görünce, Bilal, bağırdı: 
- Çabuk gel... Hanımın hıçkınfı 

kesilsin ... 
Yaşlı kadın, uzun bir soluktan 

sonra: 
- Geçti, dedi. 

T 4 N 28 - 10. 936 

Bir zelzele .•• Bir kasırga mı? ... Hayır! ... Bu bir kahkaha tufamclır ki 

Bugünit~=:~:elerden s A A A y ve s AKA Ay A si~~~:!:" 
gostermeye batladrklan ve ŞARLO'nun 4 senedenberi çevirdiği yegane ve hakiki l l kııımlık 

A A Z 1 büyük ŞARLQ (Charlie Sr 1 aman ar fılminde Chaplin)i 
Alkıtlayan binlerce ıeyircilerin kahkaha tufanı ile her iki ıinemanm aanılmuıdır. 

~--------------, Büyük Manyatizmacı ve lllüzyonis 

Pr. ZATI SUNGUR 

MAKSIM Tiyatrosunda 
Pek kıaa bir za 
man ıürecek o. 

lan temsillerine 

görülmemit bir 
muvaffakıyetle 

devam ediyor. 
Cümhurivet Bayramında ne ya
pacağını~ı hiç düşUnrneyiniz. 
Doğru MAKSIM'e ZATI SUN
GUR'u görmeye koşunuz. Bay
ram mtinasebetiyle perşembe, 
cuma gtinleri ve her cumartesi 
pazar saat 17 de matine. Gecele
ri saat 21 de suvare. Fiyatlar: 
100 - 60 - 40 kuruştur. lçerde 
~ayrıca konsumasyon yoktur.• 

TEPEBAŞI 

Bugün akşam 
saat 20,30 d 
BlR KADINl 

HAYATI 
FRANSIZ 

TiYATROSU 
OPERET 

KISMI 
Bugün gilndü, 

saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

DRAM KISMI 

l\t.Jnbul 8tlrdııırıı 

SehirTiyntrosu 

111111111111111 

iLi 
111111111 

FATMACIK, akşam ·~ -u,,,O da 
DUDAKLARIN 

------------------------·---Kayıp - Millga İstanbul darUlfil · 
nunundan bilahare diploma ile değiş· 
tirmek üzere 932-933 ders yılmda al
dığım vesikayı kaybettim. Diplomamı 
alacağımdan hUkmü yoktur. 

3607 numaralı Edip 

~~~!!lı~B~Jal'~Sı 
l LAN 

% 5 faizli, 1918 tarihli istikrazı 
dahili tahvı1lcri hamillerine 

1 Sonteşrin 1936 vadeli. ve No. 
38 li kupon bedelinin, 1 Sonteşnn 

1936 tarihinden itibaren Osmanlı 

Bankasının Galata ve Ankara idaı e
leriyle vilayet merkezlerindeki lıiıtirn 
şubeleri gişelerinde ödeneceği ilin o· 
lunur. 

20 - Türk lirası itibari kıymetli 
beher tahvil kuponuna mukabil ka· 
ğrt para olarak 50 - kuruş vet'ilc· 
cektir. 

KAL ENTE • 
1 

KALlENTE : de sıcak aşk şar'nlarını dinleyiniz. 
KALlENTE: de lıpanyol eüzellerile danı ed'niz. 
KALIENTE : nin esmer güzelleri zevk saçıyorlar. 
KALIENTE: de (La Mutafa) yı öğreniniz. 

KALIENTE : de kırmızılı kadının ıözlerini dinleyiniz. 
KALIENTE : de 12 güzel yıldızı ıiz de görünüz. 
KALlENTE : nin tarkıları, danaları, güzellijine hayran 

caksmız. 

KALIENTE : A1k ve zevk lilmiJir. Mutlalta wörünüz. 

Sinemacılık tarihinin buaüne kadar yarattığı 
En bUyük-En muazzam •ve en güzel filmi 

E HLi S AL i P 
MU HAREBEL ERi 

TORKCE SÖZLÜ 
2 devre 16 kısım BiRDEN gösterilecektir. 
BUGUN ı·PEK IZMiRDE 

Matinelerden ve ELHAMRA 
Ba.şlıyarak Sinemasında Sinemasında 

Fransızca kopyası bu akşam MELEK sinemaamda 
Dikkat: Filmin uzunluğundan dolayı seanslar saat 
2-4,15-6,30 ve geceleri saat tam 9 da dır. CüMHURI
YET BA YRAMT şerefine yar.ından itibaren İPEK sine 
masındn. Her ~"Ün saat 11 de Tenzilatlı matine vardır. 

ola· 

ı ooLERES 
DEL RiO 

TÜRK Sineması 
Yarın matinelerden itibaren 

ı ~EMl! a 1 Is anbul Oetterdarhjında : 
{/ ! .,.J • I Eyüpte Sah Sulta~ mahallesinin Bahariye caddesinde 
--""'r LI ST-E~ eski 20/2 numaralı IpJikhane kışlasına akmakta ol\ln iki 

. masura Kırk çeşme Suyunun beher masurası parası pe-
Hafıf •·cuıekler - Paça dondur- · k' ·ı k ·ı ·· · · 1. h 

b 
r k h .

1
. 

1
. .k h r.ın ve na ıt ven ıne sartı e yuz yırmı ıra mu ammen 

ması, amya uş ane pı ıç ı, en o- · . ~ • İ 
l'i8f· bedel üzerınden açık eırttırma usulıle satJlacaktır. stek-

A !ır ·emekler - Palamut fırmda 1ilerin 12L1L.:.9..3..6.Eef'~P..Wb,e.Jri.inii.s~;a.t QP.,dqrtt.- Of\ ~k}.z 71 

g > ~ yu. --ırracran ıoaret muvakkat pey akçelerııe ıvıillı Emlak Mu-
murtalı. lokma • dürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (2549) 

T AN lstanbul l'lafıa MüdiirlüOünden : 
BONE VE il.AN ŞARTLAR 

Bir u•tı• 
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• • • . . . 

fürlnye Dı .. r 
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16 / 11 / 93 6 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Nafia 
Müdürlüğiinde ''5841,, lira keşif bedelli Topkapı sara
yında, Arkeoloji ve Türk İslim eserleri müzelerinde ve 
Bağdat Köşkü ile lıazine kovuşunda yapılacak tamirat İl
leri açık eksiltnıeye konulmuştur. 

" ~ 
' •ılhlı 1• - Mukavele, eksiltme. Eayındırlık işleri genel, hususi ve 

f ennl şartnameleri, proje, keşif hülisasile buna müteferri 
ilin ı1,"tn ilim.il .. ŞırlretJenae cr. ı diiier evrak dairesinde uörülecektir. 

.. aat edılmelıdır ...... e-
Küçülı ıllntaı dnılruıtın ıtotruv Muvakkat temipat "4 39,, liradır. 

1 ucmınc •lmıbılir 
DİPLOMALI ECZACI Küçüıı •Hını.mrı ~ uurııtı t> İsteklilerin teklif mektuplarını ve en a.ı "5000,, liralık 

~~11111~1" '~"'~u·:;;:;, ~ ::~~~·;.~~. bu işe benzer iş yaptığına dair &österecekleri vesika üze-
Aranıyor Siı deıaıtan ıuııt •cııı ••lıOnrl rine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 

ı t . nl . y . p ta e rk d" .... ~ 10 lıurııı ınlfırılır 
s ıye erın enı os n a asın " "";\ ......... ,., . .. . . ,. ' ım .... ,.. Ticaret Odası vesıkalan ile 16/ 11/936 Pazartesi günü 

MAZON ve BOTTON ECZA DEPO 

ı Bilil, ondan !azla rahat etmiş gi· 
biydi: 

- Oh! Geçsin... Bilirain, ben, si· 
nirli adamımdır. Çok fena oluyo
rum. 

Y141lı kadın, kahvesini yudum yu
dum sindirerek içiyordu: 

- Orada duramadım, buraya gel-
dim. Halbuki bufada da yoklar. 

- Sun'ullah Beye ne soracaktın; 
- Acaba, onlarda mı, diye? 
Bilal, önce yan anlamıştı, fakat 

sormaya korktu, yaşlı kadının .an
latmak için sıkılacağını ve tekrar 
hıçkırmaya başlıyacağını aklına ge
tirdi, titredi. Bu irkiliş, karanlık 
noktalan, birden kaf umm içinde 
aydmlatıvermi§ti: 

- Anladım ... Sun'ullah Beye, ao. 
racaksın... Ama, şimdi Sun'ullah 
Beyden bir şey soramazsın. 

- Evet... Biliyorum. 
Bilal, cebinden çekirdek tesbihini 

çıkardı, avucunda oynuyordu: 

- Gece, Mevl<itla Sabahat, sana 
uğradı klan zaman, saat kaçtı? 

Y qlı kadın, düşilndU: 
- Çok geçti, sabaha karşıydı. 
Billl, hiddetle bağıracaktı. Fakat 

karşısındakinin hıçkmfı tutmasın -
dan ürküyordu, tesbihi ile birlikte eli
ni ağzına götürdü: 

- Yok, pardon ... Pardon ... 
Kadm, ıqırmllb: 
- Ne vardı? 

!""-----------" 1 saat ıs e kadar Nafia Miidürlüğüne gelmeleri. "2556,, _ 

Bilal, başını iki yana 
gUIUyordu: 

- Hiç... Hiç... Sen de, adamakıllı 
lakırdı söylemiyorsun ki... Çok geç· 
ti, sabaha karşıydı! Bu da li.f mı7 
sen. sana, saat kaçtı? diye soruyo
rum. 

- Saate bakmadım, doğrusu ... 
- Sabaha karşıydı, dediğin, ne 

ıarnan mesela! 
Yaşlı kadın, gözlerini uzaklara 

dikmişti; hatırlamaya çaba.lıyord u; 
hıçkıracak gibi yutkundu: 

- Dur bakayım ... 
Bilal, ürkmü,tü: 
- Allah aşkına, hıçkırmadan 

söyle... • 

Yqlı kadın, hatırlamıştı: 

- Onlar gittiler ... Az 10nra ... Oy· 
le ya, az sonra, k~ıld komşunun 
kap18l kapandı ... Az sonra da ... 

O. tane tane söylerken, Bilal, ba
şını uzatmış, dikkatle dinliyordu: 

- Evet, bin.z 10nra ? .. 

- Bizim alt kattaki kiracı kalk· 
tı, aşağıya mutfağa indi ... 

Bilil, ağu- ajır doğrulmuıtu, göz· 
terini devirerek baktı; elindeki tes -
bihi fırlatıp yere attı: 

- Ben de durmuşum da, llf a6y· 
liyecek, diye ağzının içine bakıyo
rum... Soracak, anlıyacalıt adamı 
bulmuşum! 

Ayağa kalktı, onun taklidini yapı
yordu: 

fili 
- Onlar gittiler ... K~ıki komıu

nun kapısı kapandı... Biraz sonra, 
alt katta.ki komtu mutfağa indi... 

Tavana, duvarlara, kapılara bakı
yor, söyleniyordu: 

- Biraz BOnra... Nekadar biraz 
sonra... Yanın saat mi, Uç çeyrek 
mi? .. Karşıki komşu kimdir! Neci • 
dir? Nereden, ne zaman gelir? Onun 
ıelmesi neye i~arettir. Biraz sonra! .. 
Nekadar sonra? .. Alt kattaki kom,u 
mutfağa niçin iniyor? .. Alıklık ben· 
de! 

Eğildi, yere attığı t esbihini an
yordu; elleri pantalonunun oebüıde; 
başı, gağsune düıük, 181ak hindiler 
gibi pis pis düşünerek, vestiyerle bil· 
f e arasında dola.şan garsona sea· 
lendi: · 

- Yorgu, be... Dem.in teabllıimi 
attmı ... 

Yorga, durmuştu: 
·- Nereye attındı! 
- Buraya ... Sokağa atmadım ya .• 

Sen bugünlerde toprağa bakıyorsun; 
Göztın hep yerde... Bulursun ... 

Yorgo, kısa bir aramadan sonrll 
tesbihi bulmuştu, Bilile verdi; ytızil
nU buruşturdu: 

- Ben de iyi, kıymetli bir tesblh 
sandım! 

Billl, tesbihi aldı, omuzu Ustilnden 
garBOnu süzdü: 

- Sen de a vanalmnşsm ya! .. Kıy
metli tesbihin bizim elimizde tel ne! .. 

Haydi, yanh3ltk.la bulundu diyelim; 
kaldırır da yere atar mıyım?.. Bun· 
ları görüyorum da. akıldan yana. 
kendi halime ıükrediyorum. 

Fuvayyenin kapısını agtı, dlta" 
çıktı. Pasajdan 10kaia doğru yijriir
ken kendi kendine aöyleniyordu: 

- Bu meselenin anahtan Mevlfltlı 
Sabahatte... Sun'ullah, pllnlannm 
suya dilftUğUnü anladı galiba! .. Şiın
di P'ofoyu tav etmek istiyor ... Ama 
na .reldi ha? .. Onun yelkenleri auy.ı 
lndirmeai, P'ofonun lfine gelir ... Bek· 
lediği de ))u, idi. Şimdi, yt1ktln0 yu
kan yığar artık! Hakkıdır; adımını 
hesaplı atan, ziyan etmiyor... Foto
n un kendialne B01'8.r9&n, hiçbir ,eye 
aklı ermez; bir şey bilmez; P.tasunt. 
ıütkuzusu bir yavrucak .... 

Caddeye çıkmca Billl, paltoınmua 
yakumı kaldırdı; gideceji yeri, bit 
türlü keatiremiyordu : 

- Nereye gitaem ?. Sabaha tin •· 
naamın hıçkırıklarına fena ainrilen .. 
dim; tiyatroya dönemem.. lolil Hazu. 
ınııı evine gitnıek var amma, Sun'ul • 
lahla aralannda ne oldu, ne geçti? .. 
Bilmiyorum ki... Mevl\ltla Sabahati 
görmeli, .. Onlar, sabah sabah. hangi 
cehenneme savuştular? 

Caddedeki gekerci dUkklnmm C&9 

ıneklnmdan saate baktı : 
- Oç buçuğa geliyor... M:evlfttla 

Sabahat, tiyatroya relmediler. Aca • 
ba, eve dönmOtler nıidir!. 

( At:'kam var] 
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Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dilrüat, samimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çalıtınakbr. 

ı Günün Meseıeı;.:il 
Stoyadinoviçin ziyareti 

Dostumuz Yug<>slav htikômetinin 

kili u..ı tründür arauuzda bulu-Ba.5ve ı:ıu e 

nuyor • .. . b ·rammda 
Türkiye Cümhurayet S.) 

ecnebi de\'let adamlannuı Ankarayı 
ziya.ret etmeleri adet oJmuşt~. . Fa
kat Stoyadinoviçln bu defa T~kiye • 

ye gel~i yalruz bu ~~tin ytenııd ~ilgdell-
i irin yapılmış bır zıyare eg r. 

ınes 'f d ' • b' A Bunun ayni zaman a sıyası ır ma-
nası ,·ardır • 

Belçika bitaraflığnu ilan edip eslı;l 
tttifaklarla olan alakasııu kestikten 
sonra herkesin gözü Orta A\.TUpaya 
~evrildi. Çekoslovakya ile Romanya
nm da ayni şekilde hareket ederek 
bltara.fiıklarıru ilan edeceklerinden 
korkuldu. Tam bu sırada Romanya. 
Ba.~yekili ansımı Belgrada gitti. Av
rupa. gazeteleri Küçük Antantm da 
pa.11'aJa.nma.k üzere olduğunu haber 
verdiler· 

Çekoslo\.'Bkya Hariciye Nazırı mec
licıte beyanatta bulunarak bu ihtimaJ
leri red.detti. Kendi hükômetinin eski 
ittifaklara sadık olduğl!nu, ve harici 
siya.'>etinde bir deği~iklik bulunma
dığım söyledi • 

Fa.kat Roma.oya hiikômeti yeniden 
dostluğunu "'e ittifaka ba.ğlıhğ.mı te
yide lüzum görmedi • 

Yalnız bu sırada dikkate ~k şa
n bir badi""' o1du. Hulgarlarda Bal-

ya .. t ·ı kan ittifakına karşı gos en en mu • 
habbet ve sempati arttı, Bulgar na
zırlan ve Ilulgıır matbuatı Balkan 
fttifakmın lehinde neşriyatta devam 

ediyorlar • Kil 
1
.
1 •• 1 .,...,.a bir taraftan ç t • 'I ugos aT .• • tif 

Antanta, bir taraftan Balkan ıt . a.. 
loTıa h,.i.Jhrl"" -

Ort.a A vrupada ve BalkanlaTda 
yeni cereyanlar ve ~·eni hareketlf~r 
gönindüğij bir Rırada. Yugosla"' Ba..'?· 
\-c.•killnin Ankarayı zi~·aretl her hal
de bu dostluk ve ittifaklann kuvvet
lenmesi hesabına faydalı bir a.Ia.met
tfr. 

• • • 
Ziya Gökalp 

Evvelki gün ölürnU.nUn on ikin<'l 
yılı münasebetiyle Ziya Gökalpm ha

tırası tes'it edildi • 

Ziya Gökalp hali kimizde yaşa • 
yıın yegane büyük Türk mütefekkir 
ve alimidir . 

Ziya Gökalp yeni Tiirkiyenin ideo. 

lojbıini yapan adamdır. .Memlekete 

milliyet duygulannı ilk ~5ılayan o ol

muştur. Eski devrin köhıtemiş ideo • 

lojlsinl yakarak, inkılahm ideolojisi
ni bir prognun halinde ortaya atan 
o olmuştur· 

Ziya Göka1p ayni zamanda. Türki _ 
~enih beynelmilel ölc:üde ilk alimidir. 
Bn memleket-e felsefe)i ve sosyolojiyi 
llk getittn o olmn)hır • 

Siyasi ihtİJ'88 ve kavnıar içinde 
fpmi~ kalan. günlük hayatın adilik • 
terinden sıynlarak ilmin ve idealin 

in ve yiiksek hava..~t içinde yaşa _ 
ser · h "n d r· yan Ziya Gökalp ugtı e ildrde, bir 
çok h~snslarda liderimizdir • 

Onu anmak, ona borcu~~ hatır-
k i~in tizımdll'. Emınonu Halk. 

lama çlik namına bu vazifeyi yap. 
e\i gen · · · takdir ve §üknmnu 
makla Moımızm 
ks.za.DJlllŞtır • . ... . 
Halkın dilekleri 

P ~ .. fnin an'ane haline ~tl-Halk a.n..,, • 
mf'l~e ba.,Jıyan güze) bır itiyadı var: 

J _..u ocaktan kencll mmta -
Her yı paru dil ki rinl 

d bul .. 8 halkın ~ e kaJann a un.. . 
B in- merkeze bildiriyor. toplu'.\·ol'. un ıı.ı. • 

Bu dUekJerden. terası kahil olanlann 
yerine getirilmesine çalışılıydor ~d 

Bu usul, partinin halkla o"':.. an 
doğruya temuıma, onlann ilı~ıyaç • 
Jariyle doğrudan doğnı~'a alaka.dar 
olma..'tma yarchın ettiği ıçin çok fay
dalıdır. 

Yalnız halkı dinJeyl\n, onun dilP.ık -
lerine kulak veren Halk Parifüıinin. 
halkın dili ohın gazeteJ11rin de dilf'k
llırine ehemmiyet vemıeslnl, ve hl -

' 

Son 30 sene içinde ya
prlan hafriyat netice
sinde ortaya çıkan ha-

kikatler 

Y akın Şark tarihinin 
en belli başlı kay

naklarından biri, "Ki ta hı 
Mukaddes,, in "Ahdi Ka-, 
dim,, kısmı idi. Fakat bu 
kaynağın "Etiler,, hak
kında verdiği malfımat, 
son derece mahduttur. 
Kitabı Mukaddes, İsrail 
oğullarının Kenan top
raklarında yerleşmele
rincien önce Etilerin bu
ralarda hükümran olduk
larını söyledikten başka 
İbrahim Peygamberin 
Mahpelah mağarasını 
Het oğullarından satın 
aldığını anlatır ve arada 
Mısır hükümdarlarile Eti 
hükümdarlarından bah
seder. 

Bu kaynağın verdiği malumatı, 
eski Mısırlıların bıraktıklan kita
beler, daha sonra Aaur hükümdar
lanna ait tarihler, hem zenginleş
tirmi~, hem genişletmiş, ve Suri
yenin şimalindeJd Heta veya Hatti
nin mevküni tayine hizmet ettik
ten başka şimali Suriye ile Ana
doluda keşfolunan bir sürü kabart
maların yazıların, ve bunlara ben
zer bir çok izlerin Etılere ait oldu
ğunu anlarnağa. yol açmı", niha
yet Etilerin kendi medeniyetleri. 
le Anadoludan şimali Suriyeye ya
yıldıklarını bütün ilim adamlarına 
ka.bul ettirmiştir • 

A nadolunun simal tarafı;ııia 

küçük bir köy olan Boğaz· 
köyünde kayalar üzerinde h!kko
lunan resimler ve oradaki çiftçi · 
ler taralmdan ele geçirilen çivi ya
zılı levhalar her feyden önce göze 
çarpmış. bu iz üzerinde çalışdn Al
ma.n alımıcrt 1906 da hıı.friy.ı.l y~p 

maya başlamışlardı. 
Netice harikulade idi. Hafriyat 

sayesinde ortaya binlerce kitabe 
çıkarılmış, bunların üzerindeki ya
zılar sayesinde burasmm Eti yur
du ve bu kitabelerin Eti hüküm
darlarına ait arşivler olduğu aııla
şılml§tI . 

Yine bu araştmnaJar neticesin
de Suriyenin şimalindeki "Hatti .. 
na.miyle anılan kU<;Uk devletlerin, 
Millttan önce 1200 senesinde A. 
nadoluda inkiraza ufrayan .. büyük 
Eti imparatorluğunun serpintileri 
olduğu tavazzuh etmişti. Bu dev
letçiklere ait yazılar henüz. halle
dilmiş ve bunların. kablelmilat 1450 
den itibaren Eti hükümdarları ta
rafından mühürler ve abideler il· 
zerinde kullanılan çivi yazrı;iyle 
birlikte kullanıldığma dair izler 
bulunmuş ve bu izlerin işlenmes~
ne başlanmıştır. 

Etilere ait <:ivi yaztsınm srrlan 
özülmüş, Eti dilinin grameri. 

ç 1 .. 
morfolojisi, ve vokabür ennın en 

büyük kısmı tesbit edilmiş, ve bu 

sayede Hatti (Hatay) memleketi

nin tarih ve killtürUnU başından 

sonuna, yani ehemmiyetsiz bir 
şehir devleti olarak ortaya çıktığ'ı 
sıradan geniş ve büyük bir devlet 
olduğu devreye, daha sonra, garp
tan vuku bulan muhaceretler kar
şısmda izmihlale uğradığı sıralara 
kadar takip etmek mümkündür. 

Etilere ait en el!lki kayıtlar, 
bunla.mı şehir devletleri VÜ· 

cuda getirdiklerini. bunlardan 
her biri~in bir hükümdara tibi ol· 

zim memleket -Ve tehir namma iste
diğimiz 'eyleri de halkm dilekleri a
rasına katmasını rica ederb. 

• • • 
Küşat resimleri 

Son gelen Ulusta Falih Rıfkmm bir 
yazıınndan: 

"Cünıhurtyetin yıldönilmtl için .,. 
kadar rok kfü~atlar yapılacak ki, yal
mz bunların edebl~·atı btr ga.ute baŞ
muharririne bir aylık sermaye ola
bilir. Biz 29 birinciteşrin günü, e6ki 
\'e unutulmaz bir hatırayı değil, onuıı 
yepyeni inşa sll'lannı kutlıyoruz.,, 

l A N 

Etilerin devlet merkez;i "flullusas,, ın en eıki tahkimatın,!an kcı'an bir parçn Buranın methalin. 
de kayalar üzerine hak edilmi, aılanlar KÖrülmektedir. 

Hatay Devletinin 
T . h . n e ;~.~ü~~~~d~ğ!:~:dı~~uh~~~no:=~ a r 1 1 smı gerekleşt~r~iı;;, ve ~u emirna. 

me Eti devlctınm son gunlcrıne ka 
dar muteber tutulmuştur 

Bir Bakış 

Etiler devrinden k.::ı' · bir sarc ;· mabedinin harabesi. 

duğunu ve her birinin nüfuz\.4 · ge 
Dişletmek için uğraştığım gösteri
yor. Kussar hanedanına mensup 
kraJ Anitta, bu şehirlerin birkaçını 
birleştirmeye muvaffak oldu. Ne · 
sa şehri de bunlar arasında idi. 
Kral burasını payitaht yapmış, bu· 
rası uzun bir müddet payitaht "!a
rak kalmış, bu sırada Eti devleti 
Karadenizden, Akdenize kadar ya· 
pılmış ve ancak kral birinci Hat -
tusili yahut kral Mursili zamanm· 
da payitaht Hattusaya naklolun • 
muştu. 

dir . Fakat bu devrenin son buldu-
~ sırada hükümdarlık eden Tele
pinu'nun "Damashunas,. yani 

"Şam,, a da hakim olduğu görülü • 
yor. Telepinu, anarşi devrine son 

veren ana yasayı çıkaran hUkilm

dardır. Onun emirnameleri, krala 

T elepinu'nun ölümünden fkab
lelmiHı.t 1650) sonra 200 se

ne devam eden bir devir için Etı
lerin başma geçen hükiimdarların 
kim oldukları anlaşılmayor. Bu de 
vir Hiksüslerin Mısırdan kovuldmr
ları ve firavunların Suriyede fütu
hat yaptıkları srradır. Firavunlara 
bu sırada kanıı duran devlet Mi -
tımni adını ta~ır. Fakat bu sahada 
d:t Hatti (Hatay) ya aitti. 

Firavunlar bunlarla boy ölçüş
tükten sonra kendilerile ittifak yap 
mışlar ve bu ittifaktan istifade et 
mişlerdir. 

i1attan on h<'~ aı:;rr föı~e vu
ku pulan bu hadisç-lcrden ı:ıon 

ra on dördüncü asırda lı'iravunJa

rın ı:ıatvcti kırıldığı için Etil<'r ye-
niden canlanmış. Etilerin hü
kümdarı Subbiluliunıa yeni hazır
lıklara ba~lamış, hazırlıklarını ta
mamladıkta.n sonra Füratı gec:erek 

Şarka doğru ilerlemiş, Didenin 

kıvrıldığı noktadaki Alsede dura

rak Kutmar kalesini yıkmış. daha 
sonra Mitanninin payitahtı karşı

sında görünmüş. burasını da al • 

drktan sonra garbe doğru yürıiye· 

--
, 1 Tarihi De~kodu] 

izzet Molla 
ve izzet 
Efendi 
Eh·anzade mahallest lcıtanbuı-

da ikidir. Biri Sirkeci semtindedir. 
Diğeri Haseki semtindedir. 

Meshur şair, meşhur ulenıa İzzet 
Molla~ Sirkecide Elvanzade maha.Ue _ 
Hhıde oturur idi. Konağı Sirkecide 
Şark şimendiferlerinin istasyon kur
dukları yerdeydi · 

Methur Hattat Yesari Zade İzzet 
Efrndi, tzzet Mollanın pE'k dostu idi. 
Sık sık hirbirlerfni zi~-ar~t ederlerdi. 

Eski padişahların hcpsınde olduğu 
gibi İkinci Mahmutta clahi tepdil gez
mek fldeti v8J'dı. İkinci .Mahmut yor. 
gunluklarmı tı.>pdil gnm~k)e çr~artr. 
dı. Ayasofya civannda gezmega pek 
severdi . 

Tepdll gf'zintilerinin hirinde uzak. 
tan gelen kE'J'lİ, fel'li iki ho<'a;\'a rast
ladı \'anastıkça hocalan tanıdı. Biri 
mih~etkeş~n nazımı şair bzet Molla, 
di(teri de ,nizel sülüs ve reli yazılarile 
İstanbul abidelerini sfü;liyen. tstan • 
bul fıhldelı.>rine, hiiylik binalanna 
zinet ,·eren YPSari Zade tzıet Efen • 
divdi. 

'sultan ~lahrnut ~'aklaşmca ild a.rlz 
aşlna."!mn iltifat etti, ve: 

.. _ Sizler, iki İzzetler birle~lr mi • 
"iniz?.,, dedi. 

İzzet )tona alim. fazıl bir zattı. 

!\fükemmel bir ders hocası idi. Zarif 

niiktedıın bir ~airdi . 

Y eıııari Zade İzzet Efendi ise h!rl· 
kulade hüsnühattrna rağmen caltU 
bir adamfh. "Killli hlltt.atln f'ahil,, ya.. 

ni hütün hattatlar cahil olur, sözü 
m~hurdur. 

Hıuır cevap İzzf't MolJa. nliktedan 
lzzet Molla efendisine mukabele f'tti: 
"- 'Birleı;iriz efendim. Biz ild tz

zetlcr birleşince okur sa.zar bir adam 
oluruz.,, 

• 
Fıkra. Ke<'f'<'i Zilde İzzet MoDanm 

tonımınun o~lu Fuat ~at Beyden 
dinlPnınisUr . 

Abdurrahman AJ;/ EREN 

rek Çarçemişin altından Füratı geç 
miş. doğrudan doğruya Halebe yü
rüyerek burasını almış, sonra vakit 
kaybetmeden Orontes \'adisine iler 
lemiş, ve buradaki bu şehirler ya 
teslim olmuş. yahut zaptedilmi§, 
nihayet Humus'u da alarak bütün 
şimali Suriyeyi istilaya muvaffe.k 
olmuştu. 

(Bu me,·zull ait ikinci makale~· 
yann ne~redect>ğiz.) 

Eti payitahtı olan Hattusanm 
bugünkü "Boğazköyü,, nün mevkı
inde olduğu anlaşılıyor. Mevki son 
derece muhkemdir. Çünkü iki ta • 
raftan derin uçurumlarla çevrilmiş 
tir. Şimal tarafı kayalıktır. Açık 
olan cenup tarafı ise kalelerle tah· 
kim olunmuştur. Hataylar buraya 
dayanarak bütün civar ile müvasa· 
lelerini temin etmişler, ve bu sa
yede kral Mursili kolaylıkla Halebe 
inmiş, daha sonra Babile uzan· 
mış ve burasını da istilaya muvaf· 

fak olmuştu. Bu hadisenin Milat • 
tan önce 1950 ile 1750 arasında vu 

Sancak Geçerken Hürmet Göstermek Lazımdır 
Karilerimizden Faik Ser~ck bize 

gönderdiği mektupta diyor ki: 

ku bulduıiu anlasılıvor. 

F akat Babilin daha eski kayrt· 
ları, Akatlr Sargonun Ana

doluya uzanarak dağınık kabilelere 
kar§ı bir zafer kazandığını anlat • 
tıktan başka Hatay hükümdarları· 
nın isimlerini yazıyor. Anla§ılllll 

iki taraf bu sırada ilk defa tem at 
etmiı,ler ve ihtimal ki, Babil hil • 
kUmdarlar1 çivi yazısının mzunıunu 
anlıyarak payitahtlarm.a dönerken 
yanlı.rmda katipler götürmti§ler • 
dir. 

O zaman Eti de~le~.inin teşkilA.
tı, böyle bir bilyuk maceraya 

dayanabilecek derecede sağlam • 
lanmamıştr. Onun için devletin bu 
sademe yüzUnden bir anarşi f etre
ti g~irmlş olması c;ok muhtemel -

"Milli bayramlarda şerefli sanca • 
ğrmız geçerken halktan birçokla.rrnm 
bilmemezlikten sancağa mecbur olduk 
!arı ihtir'am resmini ifa etmedikleri 
ve şapkalan başlarrnda sancağın ve 
alayın geçişini seyrettikleri esefle gö 
rillrnektedir. 

M.ilıt şeref ve namusu temsil eden 
sancağımıza Türk ve yabancı herke· 
sin ifaya mecbur olduğu saygı ve ta 
zimi hatırlatmak ve halkı ikaz etmek 
üzere, tarafımdan . bastırılan binlerle 
kağıt CU.ınhuriyet bayramı gUnü hal
ka dağıtılacaktır. 

Gazetenizin de bu vatani vazife i
çin şimdiden neşriyatta bulunmasını 
ve sancak geçerken herkesin şapkası
nı, kasketini ç1karıp sancağı selamla
ması icap ettiğinin propaganda ediJ. 
m~ini dilerim.,, 

TAN - Kariimizin ikazı ve bu 
Yolda masrafa da girişmesi, şayani 
takdir bir harekettir. Halkımızın san 
cak geçerken hürmet göstermesi, şap 
kasını ve kruıketini çıkarrp sancajh . 
ını.tı selA.mlaması IB.zımdrr. Bir mUd
det sonra. bunun, hiçbir ikaza ltizum 
kalmadan, bir enırlvAld olduğunu gö 
receğimir.e de şüphe yoktur. 

Üniversite ve Sami 
Ta'ebe 

Oğlumun şimdiki vaziyeti, ancak 
yarım günlerini feda edip Hukuk 

Fakültesini takip elmeğc müsaittir. 
Makıııadı avukat olmak ve diploma 
almak değildir. 

Öğrendiğimize göre, Hukuk Fa -
killtcsine sami olarak talebe kay -
dolunmakt.adır. Fakat; olgunluk im
tihanı vermeden bunlar asıl talebe 
sayılmamakta ve imtihanlara kabul 
edilmemektedirler. Kendilel'inde o 
kabiliyeti görenler ise pek azdır. A· 
caba bunlar için bir istisna yaparak 
kendilerini imtihanlara kabul etmek 
doğnı. olmaz mı? 

14. yaşında iken ortamektebi biti
ren oğlum, mali vaziyetimin düşilk· 
lUğü yüzünden hayata atılmak mec -
buriyetinde kalmıştır. Bir taraftan 
hayatını kazanırken diğer taraftan 
da bilgisini fazlalaştırmak zaruret 
ve mecburiyetindedir. Bu bilgiyi 
yilkseltmeğe kudret ve kabiliyeti de 
vardır ve çalışma neticesinde kuv -
vetli olarak fransızca ve almanca 
öğrenmiştir. 

Gerçi sami sıfatile iştirak eden 
bir talebe kendiliğinden sınıfı geçer. 
Yani bu sene birinci sınıfı takip e -
der, ertesi sene de ikinciye devam e
derek böyle böyle ikmal ederse de 
maksat kendiliğinden ders ve mekte~ 
bi bitirmek değil; az çok murakabe 
altında kalarak tahsilini ikmaldir. 

Gaye meslek, yani avukat ve sa
ire olmayıp sırf bilgi olduktan son
ra bu ufacık li'ıtfu esirgemekte bil
mem ki mantık olur mu? Etnil Zola 

gibi büyük bir adam olgunluk imtt. 
hanı vermediği için şair olmadığını! 
ve bilahare kendisini "Academie 
françaisc" e almadılar mı? 

1. ilkbahar 

Tramvaya As1 1an1ar 
Beşiktaşta Muradiyede Ntizheti-

ye caddesinde Kalıpçı sokağında 10 

numaralı evde oturan Mecdi Hunter 
imzasile aldığımız bir mektupta de
niliyor ki: 

"Tramvaya amlanlardan veya 

tramvay yürürken athyanlardan 102 
kuruş para cezası alın~ğını bili
yoruz. 

Nitekim, bir kaç sabah evvel Be. 
şlktaş civarından geçen tramvayl&r • 

dan da 40 kişi indirilmiş ve para ce
zasın öd ı · 1 eme en için Beşiktaş mer-
kezine götürülmüşlerdir. Tramvaya 

asıldıkları kaydi ile karakola sevke

dilenlerin nihayet para cezasır.ı öde

dikten sonra serbest bıraktlmalan 
icap eder. Halbuki, bazan bu muame. 
lenin sabahtan ak~ama kadar sUrdü

ğü vakidir. Bu yüzden iş sahiplerinin 

zarar görmelerine meydan bl?'akıl
maması gerektir. Alakadar} 

arın na-
z~n dikkatini celbetmenizi rica ede. 
rım.,, 
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Spor Teşkilatı Reisi Anlatıyor: 

"Futbolde henüz Zekinin Niha
dın yerini kimse dolduramadı·,, 

General Ayerdem Olimpiyat 
Masraflannı da izah Ediyor 

~nkara. 27 (A.A.) - Spor Kurumu Bqkanı Qeneral Ali Hikmet A
yerdem, spor ifl•ri haki<ında Ulus ıazeteain• qqıdaki beyanatta bu
llM"lmuttur: 
"- ~por .. takımlarımız olimpiyattan döndükten sonra ben, teda"' için 

daha_ bır mud~et Avrupada ve K.arlisbatta kalmıttım. Şimdi Ankaraya 
gelmı' ve. v~ıfeme bqlarıııf bulunuyorum. Bu ıaybubetim müdd4ltince 
":'e~le~etı".1.'~~e b~~ ~por hAdiseleri ceçmi,tir ki, bunlar hakkında bil· 
ıılerımı, ıorutlerımı ııah etmeyi lüzumlu buluyorum: 

Olimpiyat maarafı 

1 - Evveli. olimpiyada gidif mu
rafmm 90.000 lirayı mütecaviz oldu
ğu hakkında bazı neşriyat yapıldığını 

haber aldım. Benim merke7.de yaptı· 
ğım tetkikat ile vasıl olduğum netice
ye göre olimpiyat için sarfedilen pa
ranın miktar ve müfredatı küsursuz 
olarak şöyledir: 

a) İstanbuldan Berline gidip gel -
me bütün olimpiyat masrafı 39.000 
liradır. Hükiimet yalnız güreı, es • 
krim ve yelken sporlar için 37,000 li· 
ra tahsis etmişken teşkilltnnız bisik
let, basketbol ve futbolü de ilave ede
rek bunu 39.000 liraya çık8l'D1Jftır. 

Kamp masrafı 

matm göz önünde tutulması icap e
der. 

a) Milll takımda bir iki yerin ehil 
oyunculan mevcut değildir. Nitekim 
olimpiyat& gidileceği sırada beniın 
bidayetten mücerret bu eksiklerde~ 
dolayı takımı götürmekten sarfınazar 
eyledi~mizi B&rahaten tebliğ ve ilin 
eylemış bulunduğum hatırlardadır. 

iyi oynamıflar 
Olimpiyatta takımımızın pek gü • 

zel oynadığı Alman ve İngiliz futbol 
federasyon reisleri tarafından da tes 
lim ve ifade olunmuşken bunların 
"takımda yalnız gol yapmak fikri ve 
elemanları mevcut değildır" d · . ,, emı11 

General Ayerdem 
b) kamp masrafı 8.700 ve sporcu· bulunmalan da bu noksanımızı teyit 

Jara verilen tazminat bedeli de 3.300 eden hakikatlerdendir. Filhakika tıl.
ki cem'an aynca 12.000 lira da lstan· lmna bilhaasa merkez muhacim ve 
bulda sarfolunmu.ştur • merkez muavin oyunculan buluna • A J 1 J 

tıaveten izhar edilip gönderilen bi- ~aktadır. nauoıuuan 
siklet, basketbol ve futbol ta.kımlan Millt takımda vaktile Zeki ve Ni-
için hükllnıetten bizza.rure daha hat tara!ından işgal olunan bu yer . D h • 
15.000 liralık olimpiyat tahsisatı iste- ler bugün daha bunlar derecesindeki ı-e 'ıvan 
nilmif iken bu para ftri1memit w fa.. ehillerini b u l a m a m ı t t ı r. Gerçi 
kat memleket dahilindeki~ km- bun1arm ,e.wlil* ..._,.tıuıı" "'-~' ...::NNJltfJQl'i~.;..L~ 
mmm tahsisatı umumiyemizden ya • gençler belirmiştir. Fakat herbfrf 15. 
pılmasma müsaade edilmiştir. 20 senelik oyuncular olan Zeki ile Ni-

r ---bil 1 t hadm yerini tutabilecek bu gençle -
~ er e emaa li "yi t" . d n ı ce ye ışmeaı e şüphe yoktur ki, 

c) Finllndiya ve Alman gl1ref ta- çok nratiğe ve elbette zamana muh -
kımlan ile Avusturya, Macar ve Yu

goslav futbol ta.kmılannm latanbula 
selip gitmeleri ve btsikletçilerimizin 
de Romanyaya gidip gelmeleri 
33.000 liraya malolmUfA da btmun 

17 bin lirası müsabakalar hasıla.tile 

karşılanabilerek mütebaki 16 bin lira-

taçtır . 
Şu kadar var ki, bu yerlere namzet 

~c;ler de bin.n evvel vetismek icin 
bizzat çok çalıtmakta bulunduklarm
dan temenni edelim ki ,bunlardan is
tifadeye başlamak zaın•m da o kadar 
geç kalmasın. 

Fakat şimdiki halde neticeleri 
takdir hwıusunda talmnnnızm bu e
sas aksaklığını göz önUnde tutınak 

llzmıdır • 

Güreş federasyonu memlekette ser 
best ve Greko-rumen ~üreşlere karşı 
gösterilen büyük alakayı nazandik -
kate alarak Türk millt takımında 

görgü ve tecrübesi artmış güreşçileri 
mizden birisini Anadolu içine gönder
meye karar vermiştir. 

Samsun, Li.dik, Amasya, Havza, 
Sivas, Kayseri, Ulukışla, Mersin, A
dana, Konya, Afyon, Uşak, lzrnir. 
Aydın, Odemiş, Manisa, Balıkesir, 

Kütahya, Eskişehir, Izmite gidecek 
olan bu güreşçi kabiliyetli gördüğü 
pehlivanlan federasyona bildirecek • 
tir. 

•mm umumi bütçemizin ecnebi temas 

lan tahsisatmda.n tesviyesi icap et -

ıru,tir. 

Olimpiyat& gidiltle de gidilmeee de 
bu talmnla.mnıza bu temulann yap. 
tınlmuı esasen mukarrer olduğun • 
dan bunlan bu suretle olimpiyat ari

fesine tesadüf ettirerek yaptırmakla 

teşkilatımız istifade temin eylemi§ • 
tir. Binaenaleyh bu murafm olim • 
piyat maara.fiylcıı alAkada.r olmıyaca
ğı tabiidir • 

Psikoloji meselesi F~erasyon yav&f, yavaş bu gU-
b} Milli takım haziran ayı ıçtnde l'efçıleri lstanbuha. getim!cek ve an-

y ektin 67 bin 
' Mahaza görlUUyor ki, bu da.tıt th.tıil 
edilse, her Uç DıUraf yekdnu bile u
mumen 67.000 lirayı geçmemektedir. 
!Yalnız tstanbul kampı ile beraber ~ 
Jimpiyat masrafı sayılabilecek miktar 

51,000 lira tutmakta iee de dolnıdan 
doğruya 1stanbuldan Berline gidip 
gelmeye münhasır olmak icap eden 
olimpiyat masarifi hakikiyesi ancak 
86.000 liradan ibaret bulunmaktadU'. 

Bu açık izahat, olimpiyat masrafı
nın doksan bin lirayı mütecaviz oldu
ğu hakkındaki neşriyatı yapan gue
telere bu malftmatı veren memba.la • 
rm ne şekil ve mahiyette maliimat 
vermekte bulunduklarını gösterecek 
ve memleketimiz.de sporun terakkisi
ni köstekliyen lmilleri ve 8811 gizli 
Ciertlerimizin neler olduğu hakkında 

bu gazeteleri t.envtr eylemif olacak -
tJr. 

Futbole ıelince 
' 2 - Futbolcülerimizbı Sovyet -
Je.rde yaptıklan maçların hiçbirisinde 
bir galibiyet kazanmamalan bu spo -
nımm hakkında yeniden pek çok 
tenkitlerle münakaşaların açılmasına 
mebep olmuştur. Bu meaelede doğru 
bir karara varabilmek için milll fut-
bol takmımm hakkında.ti 1U malA -

kampa alınarak Sovyetlerden dönU. ır:n~riln nezareti altllla tevdi ede -

tarihi olan eylUl nihayetin~ kadar he- ce tir. 
men 4 ay hiç durmadan hep futbo! Memlekette yapılacak bu ara.,tır
oynamt§ ve mütemadiyen ekzersiz malarda Türk güreş takımı için bü -
ve maçlarla~ edilmiştir. Bu yük kabiliyetler buluacağı Umit e • 
halin tabiatiyle vereceği yorgunluk dllmektedir. 
ve bıkkınlığı ve dolayısiyle netice U- Bu tetkikatı yapmak ÜT.ere gide • 
F.erine olacak tesirini gtlphe yoktur. cek güretÇimizin milli takım kaptanı 
ki erbabı daha iyi takdir ederler · Nuri olması ihtimali kuvvetlidir. 

Binaenaleyh bilh&888. son zaman-· 
lardaki mağlftbiyetlerde tabii ve pei
kolojik olan bu tesirleri de nuan • 
tiba.re almak halin 1oabıdır. 

Haluızlık mı? 
c} FutbolcUlerin gerek olimınyat • 

lara gerekse Sovyetlere gitmeleri, 
bunlann kendilerine güvenerek bizzat 

F enerbahçe Ankaraya gitti 
latanbul ve Türkiye şampiyonu Fe

nerbahçe CUmhuriyet bayramı do • 
laynsile AnkaragUcü ve Çankay& 
klUpleri ile iki maç yapmak tuıere 
Anka.raya gitmiştir. 

talepte bulunmalanndan değil, her • ------------
teye rağmen bilhassa bizim millet bildirıniftim.,, 
~ hUkfımet menfaati görerek bun • 
lann buralara gönderilmelerini ilti • 
zam eylemif bulunmakhğımı7.dandrr. 
Şu halde netice üzerinde mU
nakqa yapılırken bu notrt&nın da 
nazan dikkate almarak tenkitlerin a
matör oyuncuıarmuzı haksız yere 
rencide etmiyecek tekilde yilıiltülme
si muvafıkı insaf olur 

Atletizm 
3 _ Balkan olimpiyatı ~ Yana

nlata.na gidip selen atletlerimisin be§ 
Balkan milleti a.rumda dördüncü 
gelınif bulunması da bazılanmızı Bi
nirlendjrmiştir. Fakat ne çare ki 
memleketimi7.de ha.kjkf atletik dere • 
oemiz halen işte bundan ibarettir. 

Bunun böyle olduğunu da olimpi • 
yada atletlerimizi neden götürmemek 
te olduğumuzu söylerken evvelce de 

Disiplin 
General Ali Hikmet, sözün bura

smda eski beyanatını tekrarlamıı ve 
hullaa.ten şöyle demiştir : 

.. A - ncak gazeteler harici temas-
lardan büsbütün çekilmemiz zarureti
ni iabat ederlerse bunun da dikkat \'e 
teemmwe alınması mümkündür.,, 

General Ayerden daha sonra spor 
tenkitlerinin sporcuların gayretini 
kıracak tekilde olmamUIDI ileri sür
mÜ§, spor teşkilA.tmm UssWeaası di
siplin olduğunu, maalesef son zaman
larda bazı disiplin hillfı hareketler 
vuku bulduğunu, böyle hallerde kıy
meti ne olursa olsun herhangi bir 
sporcunun, hattl bütün bir klilbUn 
feda edileceğini söylemif ve en son 
antrenör meselesinden de bahsetmı,. 
tir 

Ali Baba 
buradan 
gitmemiş 

Amerika serbest güreş lleminde 
Türk isminin ve Türk pehlivanlığı -
nm hi.li. büyilk bir yer tuttuğu her 
fırsatta görülüyor. Nitekim orada 
şöhret temin etmiş olan Ermeni, Rum 
pehlivanların hepsi kendilerinin Türk 
olduğunu iddia etmektedirler. Geçen
de Cenubi Afrikada Yunanlı Cim Lon 
doea mağliip olan ve Ali Bey namile 
anılan pehlivanın bir rum olduğunu 
söylediler. Bir de Amerikada büyük 
bir şöhret temin etJniş bulunan Ali 
baba namında bir pehlivan olduğu 
maliimdur. 

Ali baba Sirkeciden mi gitmit? 
Ali babanın kim olduğunu merak 

ediyor ve bir yandan tahkikat yapı
yorduk. Geçen gün Türk ba,pehli -
vanlığı için müsabakalar yapmak ü
zere lstanbula toplanan yağlı gUreş 
başpehlivanlanndan da Ali babayı 
tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Te -
kirdağlı Hüseyin pehlivan Ali baba
nın Sirkecide bir tamirhanede çalış -
tığım ve iki sene evvel Amen"ltaya 
gittiğini söyledi, asıl isminin Arşak 
olduğunu da ili.ve etti. Spor muhar
ririmizin Ali baba denilen pehlivanm 
eskiden çalıştığı otomobil tamirhane 
sinde yaptığı tahkikattan çıkan neti
ze ,udur: 

Sirkecide otobüs tamircilerinden 
Mes'ut usta namında bir güreş me
raklısı vardır. Miço isminde iri yan 
bir genç Mes'ut ustanın yanında 1() 

seneden fazla çalışmıştır. Bir oturuş
ta bir l>uçuk kilo ekmekle :>O köfteyi 
yiyen bu genç 300 kilo ağırlığındaki 
otobl1s motörlerini yardım görmeden 
söküp takmaktadır. 2 sene evvel o -
nun bu acı kuvvetini gören bir müte
şebbis kendisini Franaaya IMUrmtlt 
ve Pariste serbest gllre,e çabpırarak 
müteaddit müsabakalar yaptll"DU§tn'. 

r r türlU serbest güreş tekniğine 
ahşamıyan Miço Pariste ikinci plan
da kalmaya mahkftm iken organiza
törlerin dalaveresile birkaç güreş ka-

(Bire:. 1 Beklenilmiyen Netice 

~--------------------------------J 
Grenoble tehrinin Yefilada tara • 

fmda iki aile yqıyordu. Birisi Lan
celon'lar. Toptan kömür tUccan; di
ğeri, Berard'lar ziraatçi. Bu son se
nelere kadar Berard'lar ile Lancelon
lar arasından hiç su sızmamıştı. 
San'atleri ayrı ayrı olduğundan ara
larında rekabet ')oktu. Lancelonlar 
mağazalarında kömür satarlarken, 
Berard'lar da turfanda yeıni§)er ve 
bilhassa kavun yetiştirmekle meş -
gu1 oluyorlardı. Berard'larm yemif
leri şehirde çok rağbet görüyor ve 
diğer tehirlerden de siparişler alı -
yorlardı. Aile reisi, Antuan Ber:ırd 
komşusu Jozef Lancelon ile bahçesi
nin mahsullerini takas ederek yerine 
antrasit alırlardı. ikisi de biribirle
rine, mallarmm en iyisini vermekte 
büyük bir zevk duyuyorlardı. 

Bu bal gibi geçinmek, kömür tüc
carının kw Jaklin on sekizine, çift
çinin oğlu Andre yirmisine gelinciye 
kadar sürdü gitti. iki genç küçük 
yaştanberi beraber büyümüşlerdi ve 
biribirlerini delice seviyorlardı. Bir 
gUn genç adam babasına Jaklini sev
diğini ve evlenmek istediğini söyle
yince Antuan Berard oğluna: 

- Hakkm var yavrum. Jaklin gü
zel ve meziyeW bir kızdır. Onu ben 
de takdir ediyorum. Zaten her za
man küçük Jaklini bir gUn lıladam 
Berard olac~ diye tahayyül etmlf
tim. Her halde komşum ve aziz dos
tum Lancelon da bunu benim gibi 
düşUnmiiftUr. Hemen ıimdi senin 
namına kızriım elini istemeye gidi -
yorum, bir çeyrek aonra eana dilğU
nUn ne vakit yapılacağını haber ve
ririm. Beni belde ... 

Bir çeyrek geçti, yarını saat gı-ı:· 

ti, bir saat oldu.. Çiftçi gelmiyordu . 
Andre sabırsızlıktan yollara düştü, 
fakat ko!Dfunun bahçesinden çıkan 
büeemm hiddetten moemoıı olm.Uf 
ytldn1l g&tlnoe neticeyi anlar gibi 
oldu. Babası çağırıyordu: 

- Oğlum, bu Lancelon denilen 
haydut, vahşi, münasebetsiz herifle 
bir daha ko!J:)lfJDIY&eakam !- Anla -
dm at .,,_;""~ · 

Çeviren: Bedlye Koral 

Evet Andre, bana kavun satı 
demek küstahlığını gösteren bu so 
radan görme herifin kızını istem-= 
Eğer razı bile olsa istemem, anla 
mı? Aramızda her ,ey bitti, her ~ 

Andre, ağladı. Israr etti. Fak 
netice elde edemedi. Babası inatıa: 

- Oleceğini bilsem, nafile, diyo 
du. 

Ertesi günü hadiseden haberd 
olan J aklin büyük bir kriz geç· 
Hıçkırıkları arasında Andre'den b 
ka birile evlenıniyeceğini babas 
söyledi. Kızının isyan ettiğini gö 
tüccar, hiddetle: 

- Pek ili, çoktanberi Paristc 
teyzen seni çağırıyor. Oraya gide 
ceksin. Bu fakir esnafın oğlund 

ba,ka bir koca bulmanın yolun 
teyzen bilir. 

Jaklin, aşkına sadık bir lmdı. 
kalbini vermi9ti, geri almak 
değildi. Babasına: 

- Andre'den ba,ka bir erkek, k 
cam olmıyacaktır. isterseniz sene 
lerce beni Pariste oturtmaya mec 
bur edin, hissiyatım değifrniyecektir. 

Jaklin sözünde duruyordu. Te 
sinden gelen mektuplar, kızın h0 

kimseyi tanımak istemediğini bil · 
mekteydi. Lancelon küplere biniyo 
du. Bir gUn Berard'lar kavun tarı 
larmı ıa,larla dolu buldular, bunl 
hiddetini yenemiyen Lancelon g 
•tnuotı. Sabırla topladılar. Ert 
gUn gene ayni eey. bu it günlerce d 
vam etti. Bir gUn geldi 1d bu ta,l 
koca bir yığın oldu. Lancelon bwıl 
n çuvalla getirip getirip bopltıyo 
du. Onu bir tUrlU ele geçiremiyor 
dı. Antuan Berard: 

. - Kavunlarımı ezmek kolay, il 
kin ~ kömür yığınlarına ne ya 
yım ki 0 da benim gibi zara.r gö 
sllıı, diyordu. 

Nihayet aklına bir çare geldi. 
gece, otuz torba tql& kolll§uawıu 
ma~ma girerek, ertesi gün m · 
tenye satılacak olan kömür çuv 
lanna taksim etti. Bu ta9lar, tarı 
smı ıulamak için ka7.dırdığı olukl 
da.n "'Mlcelon'un ticare 

-~~ J.ML. A--..:• -~ • ""+u..:u -r.~;w.;;ı;~~=-:.~;.~~~~;;M'. ::;.;. ~ Y;tCjf • etmiy~;;;.- \it 

isminin biraz şatafatlı olması için - Ne? ak ını vermek istemiyor böylece o da ıntikammı a1mif o&a 
de eski meşhur pehlivanlardan Ali - mu dedin? .. Fakat her halde sana caktı. Berani, pli.omdan oğlunu ha 
çonun ismini vermişlerdir. bir sebep göstenni§tir. berdar etmedi. Çünkü mini nı•Ll'.M,. 

Mes'ut usta yanında Arşak ismin- _ Senin gtU.eI, çaJltkan, namuslu ğmı biliyordu. 
de bir kimse çalışmadığını, yalnız Mi- bir çocuk olduğunu eöylUyor. Ertesi sabah, kolllfusunu çatlat -
çoyu tanıdığını ve halihazırda Ame- _ Sonra? mak için ıslık çala çala bahçede do-
rikada Aliço namı altında gtlrefler - Sonraaı, Jaklini sana vermiye- la,ıyordu. Bunu gören LanceloJI 
yapmakta olan bu pehlivandan mek- cek. şüphelendi ve neticeyi anlamakta g 
tuplar aldığm,1 söylemiştir. - Niçin, niçin? cikınedi. Kapıdan içeri, başı açı 

Bu vaziyet karşısmda Tekirdağlı - Çünkü senden zenginmiş... Bi- heyecan içinde, ellerile ipretler y 
Hüseyin pehlivanın Ali baba diye tav liyorsun ki, Uç senedir çok yağmur parak giren iaarı atika llfrni Sir 
sif ettiği .Arfakm kim olduğunu öğ - yağdı. tıte bunun için hoeuna gitmı- fibald. SWi\#am gördü. Bir kljıt 
renmek kabil olamamıftır. yorsun. çiDde tuttuğu Berard'm 

Ancire bu söz üzerine babumm gömtererek: 

Viliyetin atletizme 
muaveneti 

tstanbul valisinin Istanbuldaki 
klilplerin atletizm faaliyet ve ihtiyaç 
ıarına sarfedilmek üzere lstanbul 
mıntakası emrine 4800 lira verdiğini 
ve ilerde bu yolda göreceği faaliyet 
kesafeti niabetinde her sene bu tahsi
satı tezyit edeceğini memnuniyetle 
haber aldık. 
Umalım ki, bilhassa bu son sene 

ber tUrlU atletik faaliyetten ve bu yol 
daki Yardımlardan mahrum kalmı11 
olan klüplerimiz bu te,vik hareketin
den hız alıp sporumuzu kalkmdıra -
cak yeglne çare olan atletizm faa -
Uyetine girişir)~ . . 

yüzüne acaba aklını mı kaçırıyor dl- - Bunla.r nereden geliyor? 
ye dikkatle baktı. den? 

- Yok. Deli değilim. Sana baki- Diye soruyordu. Lancelon çok ara-
kati aöylUyorum. Bir taraftan bizim madı. KODlfUDUD bahçeeine doğrd 
arazide tonla.rla au dökülürken, fii - koprak, manr.arayı alaycı bir tavır
ğer taraftan 9iddetll kıt yaptı. Bi • la eeyredeır Berard'ı göeterdi. 
zim kavunlar berbat oldu. lngilizlcr - Nereden mi? •• itte bu haydut 
yemişlerimizi almadılar ... Bu Uç ae- heriften. ~ bahçeainde yığınla 
ne bizim malt vaziyetimizi altüst e- var .•• 
derken, bu sefil Lancelon'un yüzü - Yıjm mı dedinlz, yığın mı? 
her zamankinden fazla giildü. Tica- Ağırbqlı, elbisesine meraklı ilini 
retini büyilttil. Bizi yıkan sebepler çitten atladı. Çakıllara doğru gide • 
onu amgtnleetirtfi. Bana, utanmadan rek yere diz çöktü. T&flan pertev• 
"AramIZda servet farkı var. Jaklin sizle birer birer muayene etti ve 
gibi güzel bir partiyi, kendi halinde Berard'a dönerek: 
bir kavun satıcısmm oğluna vere _ - Bunlan bana kaça aatarsmıd 
mem" demek cesaretini gösterdi. Ne söyleseniz kabul ediyorum.. Ca • 

buk söyleyiniz. 
- Bunla.r bir ,ey etmez._ 
- Bir şey etmez mi? Bunlarnl 

yanında, Glozelde bulunan iaarı ati• 
ka hiçtir. Burada bir gUn ıa, dev• 
rinde yapılan barm en kıymetli par
çalarını bulacağımı biliyordum. Bun· 
lar milyon değer, milyon. 

Lancelon kıskançlıktan yemyeşil 
olmllftU. Berard, oğlunun ellerin• 
yap19mış, bağırıyordu: 

- Milyoner oldun, milyoner. Seı
fil bir kömürcünün kızını dilfUnme. 

- Hayır babacığım, ben Jakliııl• 
evlenece· · gım. 

Lanceıon: 

- Mert çocuk, diye haykırdı. 

Berard btr 181 yapamadı. OğlunuJI 
kendinden inatçı olduğunu biliyor • 
du. Zaten kömUrctl, kızım telgraf!• 
Paristen getirtmişti. Berard gOçbe" 
il kabul etti. ÇllnkU, bu aşk bikAye
sini duyan i.lim, gençler evlenmedi· 
ği takdirde çıkan ban aimıyacağıııl 
bildirdi. 

Ali Baba denilen Ermeni peldioanının AmeriluJa Jilılıati cel
bettifi Silıat'la çarpıpruı•ıntla alınn111 bir lotoirali I,ıe, iki koqu arumda wıun za• 

[Sikat, Ymwalı Cim Londo•a mathlP ederek dilnn tampiyoa)ata ilnQDDU aldı- manda.nberi aUren kavga bir mucil.e 
imı iddia eden Amerikalıdır] ile böylece sona erdi. 
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Büyük Misafirim iz An karada 

8..iyük mİ•alirimiz Sirkeci:!~ 8e
lam resmini ifa eden mülreze,.in 

önünden geçiyorlar 

M. StoyaJinoviç Valiyi maka • 
ınında ziyaret ettikten 8onra 
viliıvet konaiından ayrılıyorlar 

Muhterem misafirimiz refikaları ve maiyetlerindeki z.evat ile bir
likte Dolmabahçe •arayım tetkik ederlerken. Solda: M. Stoy~di

noviç'in (Tan) objektifi karıııında bir poz.u 

bost ve müttefik devletin hük iimet rei8i Beylerbeyi ıarayına gi imek 
aynlıyorlar 

üz.ere Dolmabahçed en 

M. Stoyadinoviçin T ürkiyede ilk Sözleri: 

Türkiye anlaşma ve dost .. 
luğun temel taşıdır 

[ Başı 1 incide ) 
dağ, Harp Akademisi Komutanı ve 
İstanbul Komutan Vekili General ı.~u
at Erdem, emniyet rnüdürU Salih Kı
lıç. matbuat erkanı, Yugoslavytı kolo
nisi, Türk • Yugoslav afyon merkez 
bürosu azaları, Yugoslav ataşemili
teri ve Ataşekommersiyali ile diğer 
birçok zevat gelmiş bulunuyordu. 
TREN S1Rh.""ECIDE 

Büyük misafirimizin bi11dikkri hu
susi tren saat 9 da Sirkeci ıstasyo
n una girmiş ve bu esnada müzıka Yu
goslav .Milli Marşını çalmaya tı>ş
lamıştır. M. ve Madam Stoyadinoviç 
tebessümlerle trenden inmişlerdir. 
Yugoslavya Başvekili, Vali ve Bele
diye Reisi ile General Ftıadın ve diğer 
zevatın ellerini gayet mtiltcfitane sık
mışlar, sonra Vali kısaca hoş geldin 
beyanında bulunmuş ve Bayan 
Stoyadinoviçe bitçok buketler v~ril
miştir. 

Yugoslavya Başvekili, kendisini se-
lamlıyan a11keri kıtayı selamhyarak 
yilrümüş, istasyonun kabul salonun
da bir iki dakika kaldıktan sonra al
kışlar arasında otomobiline binmiş

tir. Muhterem misafirimizi g-örmek ü
ıere caddelerde biriken halk. Pera
pa lasa kadar geçtiği yerlerde tnahü
rat yaparak kendilerini alkışlam;ş

tır. 

Misafir Bnşvekil il~ birlikte Yugos
lavya Başvekalet ve Hı4riciye Veka
leti hmmsi halem müdürleri de gel
mişlerdir. 

RESMI ZJY ARETLER 

Kıymetli misafirimiz, Perapala.">ta 
bir müddet istirahat etmiş ve saat 11 
de, yanlarında Hariciye hususf kalem 
~üdüril ile maiyetJf'..ri erkanı uldu
gu halde vi!Ayete gelerek lstanbul 
Vali~i M~hidd~n Ustilndağı ziyaret 
e~mışierdır. Mısafirimiz vilayete ge1i
şınde \'e avdetinde merasimle karşı
lanr~u.ş ve teşyi edilmiştir. 

Bılaha.re Vali de Perapalasa giJe
rek b~ zıyareti iade etmiştir. 

Yuksek misafirimiz, Vilayett<>n 
çıktıktan sonra dogwruca Tak . . 
d sıme gı-
:rek Cumhuriyet abidesine mera-
s~mle çelenk koymuştur. Bu esnada 
hır Polls m"f · • . u rezesı selam resmini if 
etmıştir • a 

öCLEYEMEGt 

a··Mis.~firimiz, bilahare Perapalasa 

konmuş, İstanbul valisinin ziyaretini 
abul tfkt e ı en sonra Yugoslavya 

konsoloshanesine gitmiştir. Yugoslav 
ya Başvekili öğle yemeğini konsolos
hanede yemiştir. Bu esnada Yugos _ 
lavya sefiri ve konsolosu ile diğer ze
vat da bulunmuşlardır . 
MİSAFlRtMtz DİYOR Ki: 

Muhterem misafirimiz yemekten 
sonra konsoloshanede İstanbul mat _ 
buat mümessillerinin ziyaretlerini ka
bul ederek şu beyanatta bulunmuşlaı. 
dır : 

.. t - lk defa Türkiye Cumhuriyeti 
toprağına ayak bastığım bu anda 
dost ve müttefik Türkiyeyi, onun 
uzun zamanlardanberi tanımakta ol
duğum çok mükemmel matbuatının 
mümessilleri \'asıtasiyle hususi bir 
sevinç ile selamlanm • 

Yugoslav devlet adamlarının kaf
fesi için yeni Türkiye anlaşma ve 
d?Stıuk, Balkanlann muslihane te _ 
kamUlünUn temel taşı \"e yeryüzlin
de sulh ve terakki işinin en mühim 
mesnedidir 
Balkanların, cihan matbuatı için 

a~Iaşma.mazlık ve ardı arası kesil ~ 
~~~~n ciddallerin bir misali olarak 
gtiorunmüş olduğu zamanlar geçmiş-

r. 

Bucün sulh işi bütün meselelerin 
~ mühimmi olan bu m~leye atfe _ 
dılm · · ed esı ıcap en ciddiyetle anlaşıl -
mıştır . 

Bütün Avrupanın geçirmekte oldu

ğu bu müşkül demde müstakar ve de
vamlı bir sulh için en faal bir şekilde 
Balkanlarda çalışılmakta olduğunu 
söylemek mUbalağalı olmaz. Benim 

M. Stoyadinovif l8tanbul matbuat müme,.illeri arasında 1 

Ankara seyahatim ,1:mnun yeni bir ı lZM!TTE 
delilidir." 
ŞEHİRDE GEZİ:fl.~İLER lzmit, 27 (Tan muhabirinden) ' 

Dost Yugoslavyanın değerli Başveki· 
Misafirimiz M. Stoyadinoviç ve li Dr. Stoyadinoviçi Ankarayn götii· 

refikalariyle maiyetlerindeki zevat sa ren hususi tren şimdi buraya uğraya• 
at lO da konsoloshaneden otomobil- rak 15 dakika durdu. Bu müddet i· 
lerle aynlarak şehirde bir gezinti- çinde muhterem misafirimiz trennen 
ye çıkmışlar ve önce Dolmabahçe sa- inerek, kendilerini alkışlamakta o· 
rayını gezmişlerdir. M. Stoyadinoviç lan halka iltifatta bulunmuşlar, ba· 
Dolmabahçe sarayında, Büyük Şef zılaıiyle konuşmuşlardır. 
Atatilrkün, dost Yugoslavyanm bü· B l y 
yük hükümdan kral müteveffa Alek- u gar - ugoılav 
sandn kabul ettiği yeşil salonda uzun münaıebatı 
müddet kalmış ve müteveffa hüküm-- Sofya, 27 (A.A.} - Yugoslavya. 
darın oturduğu koltuğun önüne ge - Başbakanı Stoyadinovlç Dra<rınım 
lince, bir dakika sakin durarak tazim hudut istasyonundan geçerken ° Bul· 
göstermiştir . garistan Başbakanı Köseivanof ile 

Sonra fotoğrafçısına bu salonun ve diğer birçok resmi :zevat ve gazeteci· 
odanın resimlerini çektirmiştir . ler tarafından karşılanmıştır. iki b~-

Misafir Ba~vçkil sopra motörle bakan arasındaki mülakat <:ok sami-
~Yl~r'Qeyi ş;~:ra:ı,;ı0ıa g_~ıpişlerdir. mi olmuştur, -stoyadinoviç gazeıeci-

J).os~ Ş.i.<>Y!-~~v~ı; ~örle :Boğau lere dçmiştit ki~ 
geçerken lstanbulun ve.Boğazın gU - "',.c;.... Bulgarlfftllnt!lm geçmek r.e 
zcllikleri karşısındaki ha)Tanlıklannı dostum Köseivanofu selamlamak be. 
şöyle ifade etmişlerdir: nim için bilhassa bir zevk vesilesidir 

- Kendimi adeta rüyada hissedi - Bulgar • Yugoslav mUnasebatı hak: 
yorum. 

Beylerbeyi sarayında ise kendileri
le beraber olan Yugosla\·ynlı gazete
cilere şu iltifatta bulunmuşlardır: 

- Nasıl.. Şimdi gazeteci olduğunu
za memnun musunuz? Gazeteci olma
saydmız. bunları, bu güzellikleri görc
miyecektiniz . 

Biraz sonra da kendi fotoğraf rô-
portörüne dönerek: 

- Burada çektiğiniz resimler, mu
hakkak hayatınızda çekeceğiniz en 
güzel resimler olacaktır, demişler ve 
iliı.ve etmişlerdir : 

- Çünkü hiçbir yerde bu manza
rayı, bu dekoru b'ulamazsınız .. 

BOGAZDA 

Dost ve müttefik Balkanlının yük
sek Başvekili Beylerbeyi sarayrndaki 
ziyaretlerinden sonra motörle yukaı 1 

Boğaziçine doğru da bir gezinti yap
mışlar ve Tarabyada motörden inerek 

kara yoliyle ve otomobille lstanbula 
dönmüşler, yeniköyden geçerlerk~n 

de oradaki Yugoslavya sefaret köş
küne uğramışlar, gezmişlerdir. 
DOST MESLEKDAŞLAR 

Şehrimize gelen Yugoslnvyah mes
lekdaşlarımız şerefine dün Perapalas-

ta matbuat umum müdürlüğü lstan
bul mümessili Neşet Halil Atay ta

rnfından bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafette lstanbuldaki Türk matbuat 
erkanı da hazır bulunmuş, samimi 
konuşmalar olmuştur. 

Yugoslavyalı gazeteciler, dün sa
rayları gezmişlerdir. 

ANKARAYA HAREKET 

Büyük misafirimiz. refikalan ve 

refakatindeki diğer zevatla Yugos
lavya sefiri, Belgrat sefirimiz ve ha

riciye kalemi mahsus müdürü Refik 
Amir, hariclyeden Şemsettin Arif, 

dün akşam saat 19,40 ta Haydarpa
şadan kalkan hususi trenle Ankara. 

ya hareket etmişlerdir. Trenin hare
ketinde büyük uğurlama merasimi 

yapılmış. Vali ve Belediye Reisi .Mu
hiddin Ustündağ ile diğer resmi ze
vat bu uğurlamada bulunmuşlardır. 

kında şunu divebilirm ki. bu .. ,,, • muna. 
sebat hiç bir zaman Köseivanof iktl· 
dar mevkiine geldiğindenbcri olduğu 
kadar iyi olmamıştır .. , 

Sofya istasyonuna Stoyadinoviç 
~ralın mlimessili, dışbakanlık erKan; 
ıle T'" k' ur ıye, Çekoslovakya, Yunanis-
tan ve Romanya siyasi mUmcssillerl 
ve Yugoslavya sefareti mensuplan 
tarafından karşılanmıştır. 

Türkiye dönüşü 
Sofya, 27 (TAN) - Yugoslavya 

Başvekili M. Milan Stoyadinoviç, An. 
karadan d'" u on şte Sof yaya uğrayacak 
ve burada bir gün kalacaktır. 

Yugoslav 
Matbuat 
Mümessilleri 
Dost ve müttefik Yugoslavyannı 

:uhterem Başvekili ve Hariciye Na-
ırı Doktor Milan Stoyadinoviçin 

memieketirııizi ziyareti münasebetile 
gerek kendı muvasalatlanndıın evvel 
ve gerek dün, kendi refakatlen d 
memleketimize birçok Yugoslav mn te 
buat mümessilleri gelmiştir . a -

Vreme gazetesi siyasi m h . . . u arnn 
M. Svetovskı zaten birkaç .. d 
b . h . . d gun en • 
en şe rımız e bulunuyordu. 
YugosJav Matbuat Müd" . 

Luko,·iç gelemediği için k u:Ü Dr. 
na ecnebi matb endı namı-
Lukaçeviç te da~:t :efere.~t~. Stoyan 
bulunuyordu. P zar gunu gelmiş 

Başvekil Doktor St . . . 
fakatinde d" oyadınovıçın re-

un sabah 1 meslekdaşlanmı d ge en Yugoslav 
Y 

z a şunlardır: 
ugoslav hUk· 

. umeti resmi matbuat 
RJansı (Avala) nın MüdürU M 
t' l p . . Sve • 
ıs av etrovıç nimresmi S 

. ' aınoprav. 
da gazetesı başmuharriri M Mir 
Yovano:ıç, Belgratta çıkan Port·~n 
gazetesı muharriri Rvdo e ~ 1 a 
viç, Slovcnyada Ljubeja:a ~ os~mo
çıkan Slovenae gazetesi b ş hrınde 
ri Dr. Ivan Ahçin. aş muharr.. 

Bütün bu ıneslekt 1 
akşam Dr. Stoyadi ~ anmız dUn 
gitmişlerdir • novıçle Ank;u-aya 
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Sivasta iki kardeş öldürdüıerı 
iş lenen 

T afsilat1.. 
Savçun Köyünde 

Bu C inayetin 

T uncelide 700 soyguncu 
dehalet etti 

Geçen sene kurulan umumi müfet
tişliğin ittihaz ettiği tedbirler saye
sinde, "Tunceli11 nde istenilen sükun 
teessüs etmiştir. Sivas, (Hususi muhabirimizden) - Sivasa bağlı "Sav

ç~.n~~ köyü?~e tüyler örpertici bir cinayet olmuş, bir hiç 
yuzunden ıkı kardeş birden öldürülmüştür. 

Hadise hakkmcla aldığım malfımat şudur: 

Geçen sene yalnız "Erzincan,, da 
elli beş soygunculuk vaka.sı kayde
dilmişken, bu sene böyle bir vaka 
kaydolunmamıştır. 

usavçun" köyünde kendi hallerin-ı --
de ya,ıyan Tevfık, Muzaffer. Fettnhı cıparaşu••t 
isminde üç kardef vardır. Tevfik 

yeni evlenmiştir ve bir c;ocutu var· Kules=n·ın 
dır. 18 yal)ında olan Muzaff~r de 
köyden bir kıza nişanlıdır ve yakın- ·ı n ~ aatı 
da düğUnleri olacaktır. 41 

Ayni köyde Hüseyin ve Mehmet iıı· 
minde iki kardeş vardır ve bunlarla 
Uç karde,in araaı, bir tarla meselesin 
den açıktır. 

Umumi müfettiş General Abdul
lah, geçenlerde kimseye haber ver
meden yalnız başına seyahate çıkmış, 
o havalide bir tek silahlı bile gôrme
mistir. 

Cinayetin ıebebi : Hiç! 
Cinayetten bir şün evvel, 1'.,ett-:ıhın 

oğlu, evine gelirken bir misafire. mü- ı• 
nazaalı tarlanın yerirıi göeteriyor. 
Hüseyin ve Mehmet de bunu görU- 1 
yorlar. 1 

Umumi müfettişliğin ilanı üzerine 
şimdiye kadar 700 soyguncu hilkf.ı· 

mete dehalet etmiştir. Bunların için· 
de asi Seyit Rıza da vardır. Çok ağır 
cezaları olan bu adam, Umumi Harp· 
t~ki kahramanlıklan ve hizme~leri l na·z~rı. dikkate alınarak umumi mü

: !ettışhkçe cezaları tecil edildiğiudr.n 
1 kurtulmuştur. 
1 

Ertesi gUn Tevfiğe rastgelen Meh· 
met: 

- Bana baksana, kardeşin bizim 
tarlayı göstermekle ne kazandı, di • 
yerek klifürler savuruyor. Te,·fik ta
hammül edemeyip mukabelede bulu· 
nuyor. Biribirlerine taş atmağa ti\,. 
lryorlar. ?u esnada Tevfiğin kardeşi 
'Muzaffer ile Mehmedin kardeşi HU -
seyin de oraya yetişiyorlar, ltayga 
büyüyor. Köylü araya girivor, Hllee· 
yln ve Mehmet evlerine götürU\Up bı· 
takılıyorlar. 

Feci bir ıahne 
Biraz sonra, Hilseyinin karısı )fev· 

1\ıde kapıyı açıyor, Mehmet elinde bir 
övendire, Hüseyin de bUyU'k bir karna 
olduğu halde fırlıyorlar, "köyUn mek· 
teöi önUnde hasımlfüınrı. ye ışıp sa\ • 
dınyorlar. Hüseyin, Tevfiğin sağ 
böğrüne kamasını iki defa saplıyor 

ve kardefi Muzaffere hücuma başlı· 
yor. 

Yerde yatan Tevfik, kan sızan vU
tudunu kaldırmağa çalışarak: 

- Aman, kardeşimi ~ldUrecek! Di· 

ye bağınyor ve buna mani olmak is
tiyor, fakat yerinden bile kımıldan& -

mıyor. Hüseyin, Tevfiğin kanlan sı

zan kamasını bu sefer de Muzafferin 
göğsüne var kuvvetile saplıyor. 

Hemen hemen yanyana yerde kıv

ranan iki karde§in başında bir müd
det durarak yine küfürler ediyor ve: 

- Sizden öcümü aldım! Diyor, e. 
vine kaçıyor. 

Bir mUddet sonra jandarma 1\atil 
Hüseyini tevkü ediyor, kardeti Mch· 
met te cinayette feran methaldar o
larak yakalanıyor. Bunlar SMııa ge
tirilmiş ve müddeiumumi muavini 
Mustafa Gültekin tahkikata vaz'ıyet 
eylemiştir. 

Bu cinayet muhitimizde derin bir 
teessür uyandırmı,tır. 

! O ha vali halkı ,ose ve simendifer 
: inşaatına sevkolunmakta, bu suretle 
1 kendilerine kazanç imkanı verilnıek· 
: tedir. 
1 

ı General Abdullah, bu havali helkJ· 
nın tamamen Türk olduklannı, Fars 
c;a ile karışn.n dağ türkçcsi konuştuk· 

larını tarihi delillerle ortaya koyarak 
kürtlük denHcn bir şeyin bulunma
dığını halka anlatmıştır. 

K.u'enin temrl luımında 
Mukavemet tecrübe:1i 

lzmir, (Husust muhabiriı,\\ıdcn> 
- KUltürparkta inşa edilecek olan 
para§üt kulesi temel sondajına ba&· 
lanmıştır. 

Paraşüt kulesi 45 metre irtifnmdıı 
olacaktır. Bu yükseklikten pa ra§Üt· 

le atlıyacak olanların yukarı kata ko
layca çıkabilmeleri için orta yerınde 
asansör ve etrafında da merdiven tıu-
ıunacaltt.n. P-....t l&QJ..tala t 

!inden genl~liği 9,5 metredir. ruka
rıya doğru çıkıldıkça kule hacmen 

daralmaktadır. Mukaveleye göre, 

inşaatın ikincikanunda ikmali lazın1 
gelirdi. Fakat temel sondajında vu

ku bulan teahhür dola.yısiyle bu müd 
det biraz gecikecektir. Temel sonda
jı için Ankara merkezinden mühen

dhı Bedri Tomay ile Alman milte

hassıs Algrand şehrimize ıöuderil

ır.işlerdir. 

Mimar ve miltehasaıa temele kazık 
çaktırmak suretiyle sondaj a.meliye
sine devam ediyorlar. 

iki gün içinde temele sekiz metre 
uzunluğunda kazıklar çaktırılm1ştır. 
Sondaj bitince inşaata ba15tanacak
tır. 

Irak hükumeti bir anlaşma 
teklifi yaptı 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -
Irak hUkt\meti Hakkari ve civannda
ki mer'alarla Irak hududu dahilinde
ki mer'alar hakkmda hUkumetimiıe 
muvakkat bir itilifname teklif et • 
miştir. 

' 

BORSA 
~-- --- --- ~ - --- -- - --- ..... __.._«5JL.UAUMUMUSbUNL 

27 TEŞRİNİEVVEL SALI 

Paralar -----
A 1 ı ı 

ı Sterlln 614,-
1 Dolar 125,-
20 Fransız fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 81.-
20 Drahmi 20,-
20 hviçre fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 62.-
20 Çekoslovakya ku- 70,-

ronu. 

S a tı t 

bl8.-
125,
lıö -
130,-
S),-
?3,-
~~5.-
23.-
6t.ı-

78,-

1 Şillng 
l Pezeta 
ı Marlı: 

20,- 22,-
Tescll edilmemiştir 

2!.- 2f-
J Zloti 19,- 22,-
1 Penıö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

20.- 23,-
12,- 14-
47,- liO.-
Tescil edilmeınİitU 

I l sviçre kuronu 30,_: 
Altın 1005,-
Banknot 240,-

Ç e kle r 

Sterlin sı 7 ,-
Dolar 0,79.2236 
Pransız Fr. ı 7 ,0388 
Liret 15,0525 
Belıa 4,7050 
Drahmi 88,9790 
lıviçre Fr. 3,4465 
Leva 64 83 
Florin 1:4696 
ç~~o11lovak kuro"u 22,3954 
Şılıng 4,2333 
Pezeta 7,35 
Mar~ 1,9710 
Zloti 4,2236 
Penı8 4,2950 
L!y 108,2658 
Dınar 34,6030 
Yen 2 7613 

" 3%,-
1007,-
24Z,-

1515,-
0,79.10 
17 .ı')<)QQ 

15 ,0960 
4,72 

89,268Z 
3,4590 

65,04 
l,"732 

22,4Ci8l 
4.2470 
7,3740 
1,9772 
4,237~ 
4,3090 

lOŞ.6175 

Ru~le 17,4985 
Isvıçre kuronu 3.1434 

Tahvil a t 
lstanbul Detterdarhğından: 

34,7150 
'l,71 
174418 
3,1535 

itıhtmı 

Anıdolıı J ve U lriıpon ke1ik 
" III 
" Mümessil 45,90 

lıtilırazla r 

lO 40 
42.70 
42.30 
46,10 

Cü,:::~:~:~;:~~~~ıe~ Eskişehir faciasında 
21 kişi öldü rinin merasim programı 

Şişli Halkevinden: 
Şigli Halk Partisi ile Halkevi, Cilm

huriyet bayramı mlinasebetile bUyUk 
hazırlıklar yapmaktadır. Binanın ö
nüne büyük kuleler inşa edilmit ve 
her tarafı donatılmıştır. Bugün öğle 
den sonra gençler için bir danslı çay 
tertip edilmiştir. Bayram günU saba
hı cıvar mekteplerin de iştirakile bir 
tören yapılacak, saat dörtte Sadet -
tin, Zeki ve arkadaşları milli bir kon 
ser, akşamı da Halkevi orkestrası bir 
senfonik konser vereceklerdir. 

30 teşrin cuma akşamı da Dağcı -
lık klUbU binasında güzel bir balo ve 
receklerdir. 

• • • 
Beyoğlu Halkevinden: 
CUmhuriyetimizin yıldönUmU onu· 

runa evimizde aşağıdaki programlara 
göre Uç glin tören yapılacaktır. 

Program şöyledir: 
1 - Söylev) 
2 - Konser) Evimiz temsil aalo • 

nunda 28-10-936 çarşamba günü saat 
20,30 da. 

1 - Söylev) 
2 - Temıil) Evnntz temıil aalo • 

nunda 29-10-936 perşembe günü saat 
20,30 da. 

ı - Söylev) 
2 - Bayrak çekme) 
3 - Bayanlar, jimnastik (muzik· 

le) ) 
4 - Küçükler tl\kla) 
5 - Süpleks gurubu,takla-piramit) 
6 - Basketbol, Kurtulu§ - Barkoh· 

bah) Evimiz ıpor salonunda. 
Bu törenlere bütün yurtta§ları c;rı.· 

ğırırız. Çağırı kartları Evimizin Te -
pebaşındaki merkez kurağuıdan alı· 
na bilir. 

• • • 
Emlnöntı Halkevinden: 
CUmhurlyet Bayramı oerefine Evi

mizde yapılacak toplulukların prot
ramı &§ağıya çıkarılmııtır. Tören 
gösterit ve konserler için yer darlığı 

dolayısile hazırlanan davetiyeler her 

gün saat (17) den sonra Çağaloğlun 
da merkez ve Gülhane parkı içindeki 
.._._~"-~.,.ı..u.. ~-a .. aa&IJ""""" -a:aınavuı.r. 

Program: 
28-10·936 Ç8J1amba: 
Alay köfkilnde: Saat (20,30) da 
1 - Konferanı Dr. Celll Tahsin 

Boran 
2 - Göıterit Gösterit 9ubeıi ama

törleri 
29-10-938 Pertembe: 
Takılın Stadyomunda: Saat (14:, 

30) da 
Prof eayonel pehlivanlar ar um da 

ıerbeıt güreı ıampiyonluğu mllaaba
kaları ' 

Merkezde gündüz saat (16) da tö
ren 

1 - Istikli.1 marşı 

2 - Konferans Halkevi Batkanı 
Ağiıh Sırn Levent 

3 - Konferans M. Halit Bayrı 
4 - Konser 
Gece saat (22) de Balo 
Alay kötkltnde: GltndUz ıaat (16) 

da 
1 - Konferana (Şiir) Yahya Sa -

im Ozanoğlu 
2 - Gösterit Göeterit ıubeai ama-

törleri 
Gece saat (20,30) da 
1 - Konaer Halkevi orkeatruı 
2 -:- Gösterit Gösterit gubesi ama· 

tör len. 
30-10-938 Cuma: 
Turan Tiyatrosunda: Saat (9) da 
Mıntakamız ilk okullarında fakir 

çocukla: için (Çocuk mUaamere) 11i. 

rUn kaçtığını haber aldım. 
Bu sabah ona doğru ise yakalanıp 

Eskitehire getirildi. Sorguya çekildi . 

[Batı 1 incide] 
önünde hurdehaf olmuı bir otobilsün 
parçalan görünüyordu. Tren hattının 
llzerinde, sağında solunda tekerlekler 
altında ölU, ve yan ölil inaanlar ya- Ankara muhabirimizin verdiği 
tıyordu. Etraf kan içindeydi. tal•Üat 

ilk talikilrat 
Müddeiumumi bir yandan tabkl • 

kat yaparken doktorlar da yaralıla -
ra ilk müdavatı yapıyor, otomobille
re koyup Eskişehire gönderiyorlardı. 
Trende bulunan yolcular kazadan son 
ra inmişler, yaralıların imdadına ko1-
mu9lardır. Fakat yapacak bir şey gö 
rememişlerdir. Çünkü ölenlerden baş 
ka sağ kalanlar da bitkin bir vaziyet 
te ağır yaralı bulunuyorlardı. Yara
lılar can acısile bağınyor, trendeki 
kadınlar ölUlerin baımda ağlıyorlar • 
dı. 

Yaralılar tamamen Eskitehire ta
fındıktan sonra ölüler de kaldırıldı. 

Facia yerinde kaza hakkında iza • 
hat alacak tek bir kişi yoktu. Tren 
yolculan bir 9ey bilmiyorlardı. An • 
cak trenin 9iddetle çarpıştığını, biraz 
sonra da durduğunu aöylilyorlardı. 

Naıl oltlu? 
MUddeiumumlnin lokomotif maki

nistinden yaptığı tahkikat kazanın 

şöyle olduğunu gösteriyordu: 
Toros ekspresi süratle Eskiıehire 

doğru ilerlerken tren hattına muvazi 
olan ıöseden içi tıklım tıklım yolcu 
dolu bir otobüs trenle yartta kalkmtf 
arazinin tabil arızalan araamda bir 
müddet gözden 'kaybolduktan aonra 
birdenbire hattın üzerinde görUnmüf 
tU. r 

Makinistin otobüsü ıörmeıile ön 
lokomotifin çarpmuı bir olmuı, loko
motif otobUsü 200 metro kadar sürük 
!edikten sonra durabilmiftir. Allka
darlar bunun tabi! oldutunu, iki lo
komltlfle .siden ekaprealn lnl fren 
yapmaaına fennen imkln olmadıfını 
söylemektedirler. 

Bu sürükleniş sırasında otobüste 
elle tutar yer kalmamıf, içindeki yol 
cular yerlere serilmiflerdir. Makintıt 

~~y'l:n::ıtt":ii;, . - . ·- --.. 
ilk ilade 

Yaralr ve öliller kaldırıldıktan ıon 
ra Toroe ekspreıi bet ıaat recikme 
ile yoluna devam etti. Ben de EAkiıe 
hire döndüm. Hutaneleri dolaetım. 
Yaralıların hiçbiri ifade veremiyor
du. Küçük kız şunları söyliyebildi; 

- Trenin süratle ilerlediğini gör
d.ük. Yoldan tren hattına çıkmak ia
tıyen §Oföre: 

" B k - ıra tren geçıln diye bafu' -
dık. Şoför dinlemedi: 

- Yahu bizi öldürecek mialn! ctiye 
haykıranlar oldu. Bunları da dlnlemi
yerek tren yoluna çıktı lokomotifin 
dağ gibi ilerleyip çarptığını (Ördüm. 
Baıka bir oey bilmiyorum. 

Hastanelerde 90före benzer kinule 
yoktu. 

Allkadar kimaelere aordum. Sof ö-

Ankara, 27 (Tan muhabirinden l
DUn sabah lst.anbuldan hareket eden 
Toros katarı Çukurhisar • Eskişehir 
arasnıdaki 300 UncU kilometroda bir 
otobüsle çarpışmıştır. Buraya gelen 
resmi malumata göre Bursadan Es
kişehire 34 yolcu götürmekte olan 
Muataf a Kemal Paa kazasında şo -
för Ahmedin idare ettiği otobils Çil· 
kurhisarda demiryoluna müvazi o
larak ~kifehire doğru yoluna devam 
etmi9tir. O esnada oradan Toros eks 
preıi geçmektedir. 

Şoför kaçtı 

Şoför Ahmet ekspresle yanfa kal • 
kışmıo ve otobUsil bütün hızile sUr .. 
meye başlamıştır. Yolcuların "yavaş 
git bir kazaya. sebep olacaksın! .. de • 
melerine rağmen şoför Ahmet ot<>"' 
bilse son süratini vermiş ve hakika • 
ten ekspresi geride bırakmıştır. Şo .. 
för bu süratten cesaret alarak yolun 
demiryolu üzerinden geçen bir nokta 
sına kadar durmadan yoluna devam 
etmiş ve demiryolu Uzetjnden geçmek 
istemio, bu esnada kaza vukua gel • 
mittir. Ekspres makinisti Mes'ut der 
hal treni durdurmuş ve ekspreste 
mevcut imdadı sıhhi sandığı açılarak 
yaralıların ilk tedavileri yapılmıetır. 
Vak'a mahalline Eskişehir müddei· 
umumtai, emniyet müdürü ve tıbbı 

a.dll yeti§erek tahkikata bql&mlftır• 

Facia lrurbanlan 
Kaza neticesinde 18 kişi ölmüş, 16 ki 
şı ağır yaralanmıştır. Yaralılar ara -
sında ifadeye muktedir dört kişi var
dır. ölenlerin hüviyetlerini tespit et· 
mek imklnı olm&m11tır. lfadesi alı· 
nanlar, Bunanın Emir Sultan mahal· 
lesinden lsmail, Bakırköyilnde Zuhu· 
rat caddesinde oturan Mustafa kızı 
Bedia, Balıkesirin Osmaniye mahal
leııind~ kahveci~adtk oğlu Ali, .Kara-

.. :vort>• -"'-' -.ı u5ı .. Z>&w 

hiddindir. 

Linç lıorlıuıu 
Şoför Ahmet kazayı müteakip kaç 

mıştır. Eskişehir civanndaki köyler 
de saklandığı tahmin edilmektedir. A· 
ranılmasına devam ediliyor. Köylüler 
şoför Ahmedin linç olmaktan korka· 
rak kaçtığını, sonradan teslim olaca
ğını ıöylediğini bildirmiglerdir. 

Ekspres beş saatlik bir teehhUr -
den sonra yol una devam etmit ve An 
karadan sabaha kartı geçmiştir. 

lamitt•n uerilen ıon malümat 
hmlt, 27 (Tan muhabirinden) -

Elkişehir civannda vukubulan mUt· 
hlf facianın tafsilatı burada öğrenl· 
lince herkeai derin bir elem kapladı. 
~n dakikada öğrendiğime gdre, fa· 
cıa kurbanlannm sayısı, maalesef 
Ya.ralılardan bir kaçının daha ölme
siyle yirml biri bulmu,tur. 

ODEON 

Nr. 270108 

Yeni ~ıkan pllkler 
BAYAN MUZAFFER KANDUR 

Suzinak şarkı - İnlesin kalbim 
Beste: Muatafa Nafiz 

Hüzzam pr kı - Kumral saçının 
Beste: Muatafa Nafız 

BAYAN ŞOKRAN DENiZER 
Nr. 2701 12 Fantezi - Bir balo gecesi 

Fantezi - 36 modeli 

Keşif ~e .. dcli _60~.o ~ltı Bin Liradan ibaret bulunan İs
t~nbul Vıl~yetı J-Iukumet Konağındaki tamirat açık ek
sıltme usu_lıle ~aı~tınlac~k~ır. İsteklilerin ve keşif, şartna
~e ve pro~elerı gorn1ek ıstıyenlerin her gün ve eksiltıneye 
gıreceklerın de 12/ 11 193~ Perşembe günü saat On Dört
te en az Beş Bin liralık bu ışe benzer iş yaptıklarına da;r 
gösterecekleri vesikalara istiı:a?en Nafia MüdürlüğUn
den almış oldukları miiteahhıtlık ve Ticaret Odası vesi
kaları v~ 450_ ~ört Ypz E~~i ~~ra.?~.1:1 ibaret muvakkat pey 
akçalarıle Mıllı Eınlak Mudurlugunde Toplanan Komis-

Ttlrk Borcu ı 

" II 
23.52,1/Z 

21.so 

Taksım Stadında: Saat (14,80) da 
Profeayonel pehlivanlar arasında 

serbest güre, şampiyonluğu mUsaba
kalan CBu müsabakalara 31 Birinci
teşrin Cumartesi günü de devam edi
lecek l lkincitetrin pazar günU fin&l 
leri yapılacaktır.) 

BAYAN ŞEMAHAT ö ZDENSES 
Nr. 270109 Hicaz ,arkı - Aıkı hUaranla 

Ueeak şarkı - Pencereden bakma 

yona gelmeleri. M. ( 2 5 8 6) ---------
istanbul Vaklflar Direkıörıü~ü ill nları 

. ~~mazanı şerife mahsus olmak üzere Beyazıt camii şe .. 
~ı.fının avlusunc!aki set mahalleri toptan kiraya verilec.a. 
gınden açık arttırmaya konmuştur. İhalesi 9-T, ıani-936 
Pazartesi günü saat 1.5 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ve müzayedesine iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhammenesi olan "150,, liranın 
% ~edi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Çem
berlıtaşta İstanbul Vakıflar Başmüdtirlüiüncle Akarat 
kalemine 

·~ " III 
Ergani A. B C. 
I~tikrazı Dahili 
Sıv11 - Eraurum 1 

.. " 
Eı lı am 

11 Bankası .. 
.t. ~ ..1 l • Hıııafllot 
~na110 u " 60 

• % 100 
Sırketı Haırrııre 
Tram••J 
Bomonti Nelı:tat 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Banlııa11 
Oıınanlı Banka11 
!ıırlr Merkez lkza 
% 7 Sivas 

Zl,b7.l / 2 
\17.-
99,ZS 
09.~5 
'9.50 

ll,-
10.
ıo.-
25,ıo 
41.-
16.-
20.50 
li .-
12.-
13 80 
01,50 
29,-
3.~0 

99,50 

Kayıp - Seyrüsefer merkezinden 
aldığım 4281 numaralı ıoför ehliyet
nıunemi kaybettim. Yenisini alaca -
ğımda.n hükmi1 yoktur. Şoför 

BAY HALiL SÖYLER 

Al•Y köıkUnde: Saat (16) da. 
Zara f&rkııı - Gelin rUvey 
Emrah - Eridi kalmadı daflarm km Nr. 270115 

1 - Konterana Nuaret Sefa Cot • 
kun 

2 - Göttwit, Göaterit tUbeal &m ... -::-------------.::====== 
wrıert. K a ı e -----... 

~------ Satı,a çıkanlnUıtır . 

~~kT~:.~ ... bn· HAS KALMiN 
Birlikçi arkadatlara: Ainlardan, ıwlardan, ac:darclan kurta-
29-10-936 Per,embe gtlnU aaat 10 rır. Çünkü: 

da Universite konferans salonunda 
büyük bir gençlik toplantısı yapıla. HAS KALMIN'dlr 
caktır. Gençliğin inkılapçılık ruhunun 
temiz gösterisine ve yüksek heyeca
nına bir örnek olacak olan bu toplan
tıya bütün hocalarımız çağınlmıştır. 

edilecektir. Arkadaşların 
rica olunur. 

gelmeleri 2 - Açış: Birlik 
3- .. 
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İkinci İnönü, Başlı Başına Bir Aleın, 
Baştan Başa Bir 1 arihtir 

dakarane hücumdan maksaq.ı; Türk 
ordusunu (şimal yanından vurarak 
cenuptaki dağlara atmak.. Eskişehir 
yolunu da tıkadıktan sonra, arada 
kalan kuvvetleri demir ve ateşten 
bir çember içinde boğarak, çarçabuk 
neticeyi almak) tı. .. Fakat, o kadar 
fedakarlığa ve telefata rağmen, düş
man ordusu kumandanı bu planı tat
bika muvaffak olamadı. .. Türk sün
güleri, burada da düşmanın taarruz 
cephelerini paraladı. Tekrar gerile -
re attı. 

Demişti ( 1). . 
Yunan murahhasları, bliyük bır 

t liı.şa girmişlerdi... Türk murahhas
ı:nna ayni şekilde bir ifşaatta b~u
uımasından korkarak, derhal Ati -

:aya şifreli bir telgraf. çe~işler; bu 
elim vaziyeti izah etmışlerdi. . 

Kral, bükfımet ve erka.nıharbıye 
heyeti birleşmişler .. Sabahlara ka: 
dar devam eden bir müzakereye gı

. . ler Ve nihayet şu kararı ver-
rışIDl§ ·• • 
mişlerdi: 

_ Türkler bu vaziyete v8.kıf olup 
ta bizim aleyhimize bir hareket ha

' lamadan evvel, biz taarruza ge -
Z.U:;..., Kuvvetli bir hamle ile (EskiçeU> .... 
ehir) ve (Afyon) a kadar gidelim. 
~u suretle tam bir galibiyet kazan
dıktan sonra, hakkımIZI daha kuv
vetli müdafaa edelim. 

Karar, derhal tatbik edilmişti. Ve 

0 gün, Bursa ve Uşak önlerinde bu
lunan Yunan ordularına: 

- lleri!. .. 
Emri verilmişti. 

ikinci lnönii· 
(Büyük Türk inkılAbı) nm yarat

tığı genç ordunun bu ikinci büyük 
zaferini, U.ç beş ve hatta, on beş, yir
mi beş tefrikada nakletmek müm -
kün değildir. (!kinci I.nönü), başlı
ba.şma bir 8.lem, baştanba.şa bir ta

rihtir ... Biz, bu büyük mevzuun em
salsiz menakıbmı bu dar sütunlarda 
tazyik etmemek için harp tafsilatını 
bir tarafa bırakarak sadece esas 
noktalarına temas ile iktifa edece-

ğiz. 
Yunanlılar, ordularına ileri hare-

ket emrini verdikleri zaman; Anka
radaki n:ıilU hükumet, bunu haber 
almakta gecikmemişti. Ve Türk or
dusu erkanı, düşmanı gene ilk zafer 
meydanında. karşılamaya karar ver-

mişlerdi. . . .. .. ..
1 Artık Türk milletının yuzune gu -

meye başlıyan talili, düşmanları öy
le bir zamanda harekete getirmişti 
ki; o sırada Türk ordusu; cenup 
cephesinde Fransızlara karşı bir mu
kabil taarruz için hazırhklarmı he
nüz ikmal etmişti. Buna binaen dfü;
manm bu taarruzu, tam zamawna 
isabet eylemişti. 

Düşman ordusunun (Bursa) ve 
(Uşak) grupları, 337 - 1921 senesi 
martının 23 üncü günü, ileri hareke
te geçmişlerdi. 

Türk müdafaa hattı aslisi önünde 
bulunan setir krt'aları, düşmanı oya
lıyarak (asıl mevzi) e çekilmişlerdi .. 
Bunu bir muvaffakıyet addeden düş
man krt'aları, ileri atılmışlar; 27 
mart günü, bütün cephede Türk si
perlerile temasa gelmişlerdi. 

Inönüniln harp meydanına haklın 
olan Türk krt'alan; kuvvetlerinden 
ve haklarından eınin bir halde du" _ 

. t'kb • ş nıanı ıs 1 
• 3:1 ~tmişierdi. Şunu ela 

ilave edelım ki; Birinci Inönü zafe
rinden sonr~, her ihtimale karşı bu 
cephe takviye ve noksanları d 
- eldeki vesaitle - bir derece a 
kadar ikmal edilnıiş olmakla be y~ 
ber; düşmanın silfilı adedi ve ın:~
senıe mükemmeliyeti, gene b · k 
misli faik vaziyetteydi. ır aç 

ilk çarpıfmal'"' 
28 Mart sabahı .. Düşman; büt .. 

cephede, ve bütün faik kuvvetıerUU: 
şiddetli bir taarruza geçti. (Kanlı~ 
sırt) 1 zaptetti. Bu, harp nıukadde
ratınm ilk cilvesiydi ... Fakat Yunan
warm meserreti, birkaç saatten faz
la. deva.ın etmedi. Mukabil taa.rrttza 
g~en Türk krt'alan, düşmanı tar _ 
detmişler bu mühim mevkii tekrar 
ele geçirmişlerdi... Öğleden sonra, 
düşman şiddetli bir topçu ateşile ha
zırlık yaptıktan sonra, iki fırka ile 
bir daha taarruza geçti. Ve gene bir 
hayli arazi elde etti. Fakat bir saat 
sonra, bütün kazandığı yerleri, Türk 
süngülerinin galibiyetine terkede -
rek tekrar geri çekildi. 

30 Mart.. Harp, şafakla başladı. 
Oğleden sonra, muharebe meydanı 
bir cehennem halini aldı... Düşman, 
(Uçşchit.lcr) tepesini zaptetti. Fakat 
biraz sonra; pek kanlı bir borç ha
linde, geri verdi. 

Harp, artık harplikten çıkmış; bir 
inat halıne gelmişti. Düşman, son 
neferine kadar bütün kuvvetleriui 
harekete getirmişti. Türk cephesinde 
de bütün ihtiyatlar, avcı hatlarına 

sevkedilmişti. Ve .. bütün taarruz ve 

istirdat mevkileri, birer maktel ııa

line gelmişti. 
Düşman, faik kuvvetlerinden ve 

mükemmel vesaitinden istüade et
miş; nihayet Türk cenahlarından llı
ri üzerine kuvvetli bir tesir yaparak 
ilerlemişti. Vazıyet, nazikleşmişti. 
Bilhassa, o cepheye yakm olan (Ku
mandan, lsmct Paşa) nın karargahı 
tehlikeli bır vaziyete girmişti. 

Ismet Paşa, (ilk tedbir olarak ka
rargahını Inönünden Çukurhisara 
naklettirdi.) Oradan harbi, daha sü
kunetle idare edebilecekti. Ve, ettı ... 
Düşmanın bu muvaffakıyetini lma
cak tedbirler ittihazına girişti. 

Bu sırada Ankara, derin ve vakur 
bir sükunet içinde, neticeye intizar 
etmekteydi. Mustafa Kemal Pa.'jla. 
Erkinıharbiyei Umumiye Dairesinın 
Harekat Şubesine gelmiş; Fevzi Pa
şa ile birleşmiş.. Bütün harekatı, a
dını adını takip eylemekteydi. 

Ismet Paşadan gelen son rapor, 
şu mealdeydi: 

[Düşman, (Kandilli) ye doğru iler 
liyor. Karargahımı, (Çukurhisar) a 
naklediyorum.] 

Ve bu rapordan sonra, artık mu
haberenin arkası kesilmişti. Bu da, 
çok tabü idi. 

Ankara; gene o vakur sükunet 
içinde, cephedeki bu acı sükütun se
bep ve manasını tefsir ile meşgul 
olurken, Inönü kahramanları, artık 

bütün varlıklarile düşmanın cehenne
mi ateşleri karşısına gerilmişlerJi. 
Rapor vermek şu tarafa dursun, ne
fes alacak vaziyette bile değillerdi. 

Cephe Kumandanı Ismet Paşadan, 
son ihtiyat neferi (Büyük Mehmed) e 
kadar her fert, şu anda vatanın ve 
milletin hayat ve memat dakikaları 
yaşadığına kanaat getirmişler; ar -
tık kendi varlrklarmı bile unutarak 
rabbani bir kudretle son vazüelerini 
ifa etmektelerdi. 

Ve .. etmişlerdi. 

f Arkası var) 

Şark DemiryolJarı 

ilan 
Cumhuriyetin yıldönümü Bayra -

mı münasebetiyle 46 ve 53 No. lı 

trenlerin 28 - 29, 29 - 30, 30 - 31 ilk
teşrin 1936 gecelerinde seyredeceğı 
sayın halka ilan olunur. 

İstanbul, 26/X/ 1936 
DlREKTôRLVK 

Mühim bir tavsiye 

29 Mart.. Düşman bugün iki cE>
nahtan şiddetli bir taarruza kalktı. 
Gene bazı ehentiruyetli mevkileri el- . 
de ederek mühim muvaffakıyetler 
kazandı... Düşmanın bu şedit ve fe-

Yastık, yorgan ve şiltelerinizı 
kuş tüyünden yapınız. Yatması 
rahat, kışın sıcak, yazın serin· 
dir. (Kilosu 75 kuruştan baş· 
lar). Fabrika ve satış deposu 
[~~~bul, Çakmakçılarda Kuş
tuyu fabrikası. Tel: 23027 An
kara satış yeri: Yerli Mallat 

Pazarı. 

\ n Teksa)'t 
Bay\ara \azım o a6 \10 \'2 \\k 

0) Kral Koıtantinin tekrar hükıimetın 
baısına geçtiği zaınan İtilaf Devletleri ta
rafından Yunanistan Hükumetine aynı mc 
~de bir nota verilmiş .. Ve hatta bu notada. 
Dral Kostantinin Umumi Harpte Itilai 

evlctlcrine karşı takip ettiği siyaset, (na
llıerdane) kelimesile tavsif edilmistL 

eczane\erde t3. ,· 
. d salı ır. 

a.-nba\a1\ar a . \ ' d·ır '" · \a\le ı · \2 \ik arnba\aıı ı 

1 A N --
Harry Baur 

tVfeşhur Artistin Kafa
s noa Bir Kadeh Kırıldı 

Radyo 1 Zıd şeyler bir araya gelemez~ 
ıer, GfeiPiN ile baş ağrısı gibi ... 

Paristen bildiriliyor : 
Tanınmış Fransız sinema artistle

rinden Harry Baur geçenlerde bir o-

Bugünkü prograın 

İstanbul 

tomobil kazası geçirmişti. Bu sefer Oğle neşriyatı - Saat 12,30: Plakla Türk 
musikisi; 12,50: Havadis; · l3,0S: Plakla ba

de, yine tanınmış Fransız yıldızların fif müzik; 13,25 - 14: Muhtelıf plak neş-
dan Eve Francis, bir barda, Harry riyatı. . 
B • kaf Akşam neş:ı~ı1;tı - Saat 18,30: _Çay s~a-

aur un asında bir kadeh kırmış- ti, dans musıkısı; .. 19,30: Monolog, Halıdc 
tır. tarafmdan; 20: Muzeyycn ve arkadaşları 

tarafından '_!'ürk mu~ikisi ve halk ';iarkıları; 
Harry Baur derhal hastaneye kal- 20,30: Miınır Nu~e!t!n ve arkadaşları tara-

dırtlmış ve saçsız oldugu~ için darbe- fmdan Tıirk musıkısı ve halk şarkıları; 2J: 
Solo plaklar; 21,30: Orkestra. 

nin şiddetini a:ı::altamaımş ve kanlar 1 _ Rossini: (Sevil berberi) opernssm.lll 
içinde kalmış olan kafası sarılmıştır. uv;r~r~trauss: (Limon çiçekleri memlekc-

Hadise şöyle olmuştur: ti) Vals. 
3 _ Rimski - Korsakoff: (Güne';ie hitap) . 

Madam Harry Baur, bir barda ko- 4 _ Jirncfelt: (Prelut). 
casını bekliyordu. Gece yarısı Harry 5 - Glasunoff: (Mevsimler balesinden 

d P kar). (G'" l ' ·· k ·ı Baur, arka aşı artist aul Azais ile 6 - Lehar: on umuze a5 ı ı h.tm eden 
k kimdir). sinemadan gelmiş, ve arısının ken- 7 _ Kalman: (Çardaş ftirstin) operetin-

d · · b kl d" • · t t den parçalar. . ismı e e ıgı masaya O urmuş ur. 8 _ Rhode: (Nı&an resmi geçidi) enter-
Yanındaki masada oturan sinema yıl- 0 

dızı Eve Francis ona: m~2~30: Ajans ve borsa havadislen; 23: 

- Senden hıç memnun değilim, a-
Son. 

Günün program özü 
leyhimde birçok fena sözler söylü
yorsun. Yarın bu hususta seninle gö-
rüşmek isterim. SPnfonilt>r: 

16,20 Pari~ - Kolonyal: (~en - Sen, Bah) 
Demiş, kalkıp bir başka tarafa git 19 Paris P. ! · _T: (Senfonı); 21,05 Prag 

miştir. Çek filirmonıssı; 23,30 Pariıı P. T. T. 

Aradan bir iki saat kadar sonra Haftf konserin: 
Harry Baur ile karısı kalkmışlar, 15 Eindhoven: Philips 15.bı;ıratuvarlarm _ 
fakat, Eve Francis'in yanından geçer dan: Eğlenceler; 15,15 Par.!s .- Kolonyal: 

Konser; 16,15 V!lrşova: Kuçuk oritcstra; 
kcn, yıldız, elindeki şampanya kade- l.8 Bükreş: M~t~ı orkesu:.ası; _ 18,30 Mosko. 
h' · k f a· Hafif musıkı; 19 Laypz ı g: Eğlencclı 
mı onun a asma atarak kırmış · ~~siki; ı9.20 Buda peşte: S~lon musikisi; 

tır. 19 45 Moskova: Konser naklı; 21,15 Biık • 
H A a· . reŞ: Radyo orkestrası (Smetana, Dvoı ak) : 

a ısenın sebebi henüz meçhul - 21 30 İstanbul: Radyo orkestrası: 22 Layp-
dür. Harry Baur'un dava açıp açmı- zig: Serenat. ve rapsodilcr; 22:45 Bükr~ş: 

Konser naklı: 23 Buda peşte: Çıgan ır.usı . 
yacağı meçhuldür. kisi: 23130 Liypzig: Dans ve eğlen.:cli mu-

Harry Baur bundan bir müddet ev siki. 

vel evlenmişti. Evlenmiş olduğu mat- Operetler: 
mazel Radife'nin kız kardeşi lstan _ 2o LJ.ypı:ig: 'Fi~cher und seine Frau" 
bulda oturmaktadır ve kendisi de vak ısımli radyo operetı. 
tile burada otururdu. 1 1 

• 

Komik Şarlo Gene 
Boşanıyor 

Nevyork, 26 (Radyo) - Meşhur 
komik Şarlo üçüncü defa boşanmak 
ilzeredir. Şarlo, üçüncü karısı olan 
güzel yıldız Polet Godar ile de geçı
nemez olmuştur. Yakında kan ve ko
ca talak kararı almak üzere mah _ 
kemeye müracaat edeceklerdir. 

Tiftik piyasası 

18 15 Varıova: Solist konseri (piyano -
şark;): 20,25 Bükreı: . l\yano kor"•ri, 22 
Varşova: Şopen musıkisı; 23,20 . Jgrat: 
Kllarnetle sonatlar; 23,40 Budapeşt.:: Org 
resitali (Maks Reger). 

O •·ı rnu~al is': 
18 Budapeşte: Oda korosu; 23 Paris P. 

T. T: Calvet kuarteti. 

24,15: Roma; 24,40: Budapeşte. 

Pliik konserleri: 
9,55: Paris - Kolonyal : 10,45 : Paris • 

Kolonyal : 13,10 : Bükreş; 14,30: Bükre~; 20 
20: Va~ova. 

Tiftik piyasası yeniden bir canlı - mal satılmıştır. 
!ık göstermiş, son hafta muhtelif Alıcılar değişmemiş olduğundan 

yerlere olmak ilzere 1700 balye kadar vaziyet çok müsait görünmektedir. 

........,.. ..... ~.....-.--- _,_.._......,. ..... 
SAGLIK ÖGÜTL~ Ri 

Vazan: LOKMAN HEKiM 
.............-~--_,..-~-JPtwl14bd---.................... 

" Zifaf ,, Gecesinde •.• 
Sonbahar, iki aşk mevsiminden 

biridir, diye yazdığını için olacak, 
bugünlerde aşk işleri üzerine sua~
lerle dolu mektuplar üstüste gelı
yor. Hepsine cevap vermek imkan
sız, çünkü sordukları şeyler ga
zeteye girebilecek gibi değil. Fakat 
bir tanesi, evlenecek delikanlıların 
hepsi için ehemmiyetli bir mesele 
çıkarıyor: 

- Evlenme kağıtlarımız askıya 
çıkarıldı, diye yazıyor, pek ya.Kın

da nikahımız ve ayni günde di.igü
nümüz olacak (Sevincinden gözle
rin in parladığını elbette siz de his
sediyorsunuz)... Yalnız bir nokta 
zihnimi kurcalıyor. Nişanlım pek 
nazik, pek ince ruhlu bir kız. onu 
düğün gününün akşamı, daha ilk 
gecesinden zaptetmeye kalkışır -
sam, acaba o ince ruhu incitir nıi
yim; Bana kabalık isnat eder mi? 
Yoksa bir müadet kendime atıştrr
dıl<tan sonra mı? .. Siz ne dersiıı:z? 

Doğrusu, okuyucumuz ince ruh
lu nişanlısını incitip incitmiyece
ğini düşünmekle kendisi de ince 
ruhlu olduğunu gösteriyor. Oel"C 
nişanlıların ikisi de tebrik edilme
ye l!yık. Düğüne gitmek adetim 
olsaydı, tebriklerimi sunmak için 
davet edilmemi rica ederdim. 

Fakat, genç okuyucumuzun ~ih· 
nini bu meseleyle yormasına ~ü -
zum yoktur. Bu meseleyi, bayan
ların en hususi sözlerini dinlemeye 
alışmış olan hekimler çoktanbo:ri 
halletmişlerdir. Eski adamların de
dikleri gibi, daha ilk gecesinden 
"kaleyi fethetmek" lazımdır. 

Bu kaideye riayet etmek, bir 
kere. her türlü dedikodunun önJoii 
keser. Acaba gençler biribi rlerirı i 
sevmediler mi? Yoksa delikanlı va
zifesinde, her hangi bir sebepten 

dolayı, kusur mu etti? 
Sonra da, bir genç kızın inı::e 

ruhu, daha ilk gecesinden zaptedil
meğı .kabalık bulsa da, küskiilüK 
ancak bir an içindir. pek çabuk 
geçer. 

Vakıa, genç kızların pek çoğıı 
evleneceklerini düşünürken ''kale
nin fethedileceğini" hatırlarına ge
tırınezler. Onlar için evlenmek, her 
şeyden önce, "evde kalmış" denil
mekten kurtulmak, hayatında ken
disine destek olacak. kendisinı se
vecek bir erkekle arkadaş olmak • 
tır. K.endilerini biraz da korkutan, 
mümkün olduğu kadar gecil<m ~Sİ· 
ni istedikleri h!disenin hemen bir
denbire vukuundan ilkin ürkerler. 

Fakat ertesi gün başka genç kız
lara, dünkü arkadaşlarına karşı ne 
büyük muzafferiyet! Kocası ı<<mdi
sini gerçekten sevdiğini hemen ilk 
gecesinden is?at etmiş. Bundan 
dolayı genç kocasına bir minnet 
bağlar, ince ruh bu minnet duygu
sunu daha iyi hisseder. Onun son. 
tadan hissettiği bu minnet, koca
sının hareketinden biraz ürkmüs ' } 
onu kabaca bulmuş olsa bile, bütün 
kusurunu unutturur. 

b. En sonra da, sevgili okuyucu, ta
ıat kaidesi, ondan dışarı çıkıla _ 

maz. Bir erkek kadını "zaptetıııe
den" ·· . once onu gerçekten sevebi _ 
lır. Hatt! o h8diseden önce, aşkın 
~~kaddemelerinde birçok erkekler 
~1~ ruhi daha büyük zevk vardır. 
.. a at kadında gerçekten sevgi 
za~tedildikten" S()nra başlar. 

.. Bıliyorum, bayanlar bu sözüme 
~~keleneceklerdir. Ceçen yıl biri 
ır mektupta bana çıkışmıştı bile. 

Fakat tabiat kaidesi budur. Kadın
ların aşk duygusu minnet duygusi
le birlikte gelir. 

Bı.r 1ek kaşe GRiPiN bazan 

B~, diş, sinir ve adale ağrıların 1 dindirerek gününüzü kurtanr 

B da Xezle, hron~it, gripi g~irerek bunların doğurneağı aza n biiyük hastalıktan ünler ve hayatınızı kurtarır. 

kullanınız. Bütün eczane erde buıunur. 

Tıp Fakültesi Dekan~ığından: 
Fakültemiz Radyoloji Enstitüsünde 50 lira ücretli bir 

Steno - Daktiloluk açrkur. Almancayı iyi bilenlerin evra
kı müsbitelerile Tıp Fakültesi Dekanlığına müracaat
lan. ''2 5 20,, 

l ...... i.s.
1 

.. an•b•u•ı .. ~.e.ı•e•d•ı•v•e•s•i .. i.•a.-.".•a ... r ... • ..... I 

'

. Bir metre murabbama beş lira değer konulan Aksaray yangın 
yerinde 47 inci adada 5 metre 60 santim yüzlü 149 metre 60 san

tim murabbaı sahasında atsa satılmak üzere açık eksiltmeye ko-
nulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazar
lığa çevriJmi,tir. Şartnamesi Jevazım nıüdijr)üğünde görülebilir. 
İstekliler 56 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12; 11/ 936 Perşt:mbe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (2593) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 
1 - 936 sene~i için Zabıta memurlarına satın alınacak 

azı 4500 çoğu 5419 çift Fotin ile azı 4500 çoğu 4960 çift 
Getir Yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Fotinin beher çiftine 3 3 S ve Getirin beher çiftine 
2 7 5 kunı~ muhammen fia1 konulmuştur. 

3 - İhale 1.6 / 11 1936 .. P~zartesi günü saat on beşte 
Emniyet İşlen Unıum T~1udurlüğü binasında müteşekkil 
kornisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltemeye girecekler 2384 Iira 52 kuruşluk mu
vakkat teminat mektup ve makbuzu ile ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncii m11ddclt-rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif rnektuplarmı ihale vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

5 -- Bu iş için fazla izahat almak. nümune ve şartna
mesini görmek ~stiycnlerin hergün Sözü geçen Komisyo-
na müracaat edebilecekleri. "1558 2570 

" 

Pınarhisar Belediyesinden ; 
Her se~e açılmakta olau Pınarhisar sonbahar hayvan 

ve eşya panayırı bu sene de 8 ikinciteşrin 1936 (Kası _ 
mırı birinci günü) açtlarak üç gün devam edecektir. 

.. Panayırm dördüncü günü 125 lira mükafatlı pehlivan 
gureşleri yapılacağı. ve panayıra gelecek tüccar ve halkı
mızın her türlü istirahatleri temin edilmiş olduğu ilan 
olunur. (2382) 

ınhısarlar Umum Müdürlüğünden: 

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

ı - Yukarıda cinse ve miktarı yazılı ( 2) k l 
1 . 'b· a em ma -

zeme şartname1 ~ı muc~ rınce pazarlıkla satın alınacaktır II - Pazar ık 13 ı Xl / 19 3 6 tarihine rastlıy C . 
·· ·· t 14 d K b an uma 

~unduk~aAa 1 ye .a ataşta Levazım ve Mübayaat şube-
sın e ı ım \.Omısyonunda yapılacaktır . 

III - Şartnameler Parasız olarak sözü 
den alma bili . . geçen şube-

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 1 .. 
t 01. 7 5 ·· 0 unan gun ve saat ~ ıo • guvenme paralariyle birlik . . 

Komısyona gelmeleri lazrmdır. (2422\e ısmı geçen 
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8 Liradan 

ampanyalarını 
s LiRAYA 
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( TOPTAN A L A N L A R A T E N Z i L A T Y A P 1 ~.J~ __ ) 
Bayram Günleri Sampanya ile Neşeleniniz ! 

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 gu. 
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tirir . 

Fakat acı badem kremini her. 
kes yapmaz ve bu kremi mutla· 
ka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Eu hem müşkül 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 bil· 
yük fedakarlıklarla istihsal e 
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko· 
lonya.siyle ve müstahzarativlr 
meşhur eczacı Hasandır ki: lt· 
rtyatı nefis ve caziptir. 

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

Şimdiye kadar iyi ve yüksek dere
ce bir saat almak için. yüksek bir fi. 
yat vermek lazımdı. Böyle bir yekun 
vcremiyen her bir kimse daha aşağı 
nevi bir saatle iktifa etmiye mecbur
du. 

Yüksek derece bir Prezisyon saatı
ni nisbctcn daha ucuz fiyata satabil· 
mek herkesi düşündüren bir nokta 
idi. 

80 senedenberi Isviçrcde mevcut o
lan ve dünyaca tanınmış RE\'U}o} sa
at fabrikaJarı bu meseleyi halletme
ye çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Senelerce tecrübeler yaparak, ken
di laboratuarlannda ve lsviçrenin en 
bilyUk ve tanınmış kendi teknisyen
leri ile. kendilerinin icat ettikleri ma
kinelerle, imal metodlarlle, kontrol 
cihazları ile başka fabrikalann tak
lit edemiyecek imtiyazlarile, ve en 
son fenni yeniliklerle REVUE saat • 
!erini bugünkü beklenilen mükemmeli 
yetine daha ucuz fiyatlara eriştirmi
ye muvaffak olmuştur ve Türkiyede 
de kendi satış şubesi bulunduğun • 
dan fiyatlar o ehvenliklc tutulabil -
mektedir. 
Değil yalnız makineleri, zarfları 

dahi zarif ve en son modellerdir. 
REVUE saatleri her bir mahalde 

yalnız ayrılmış saatçilcrde satılmak· 
tadır. 

t\ apall Zarf Ususile t: ksittme ilanı : 

Tekirdağ inanh inekhanesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye ko:1ulan iş İnanlıda yapılacak inek a
hır!arıchr. Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 29.10 lira 4 7 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi. 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri Genel şartnamesi. 
fenni şartname, keşif cetveli projeler, İstekliler bu evra
kı Tekirdağ Nafıasında ve İnanlı inekhanesinde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 20-10-1936 tarihinden 8-11-1936 tari 
hine kadar 20 gündür. Teklif mektupları 9-11-1936 ta
rihinde pazartesi günü Tekirdağı Belediyesindeki eksilt
me komisyonuna saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde 
verilrrıiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıy -
met ve .!Vsafta insac:ıtı başarabileceklerine dair Nafıa Ba
kanlığından mütec:thhitlik ehliyet vesikası getirmeleri la
zımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte 
edecek bir nıiihendi~ veya mimar bulundurmayı taahhüt 
etmis olacaktır. (2402) 

iktisat Vekaleti ölçüler ve 
Ayar Müdür:üğünden: 

Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugavir olup ta kulla 
mlmalarma mezkur nizamnamenin 85 inci maddesine 
göre izin verilmekte olan şişelerin miktarı 19 3 7 senesi 
İkincikanun ayının birinden itibaren muayyen bir nisbet 
dahılinde tahdit edilecektir, 

Buna nazaran: 
l - İspirtolu içki satan fabrika ve imalathanelerce 

Sabun. kolonya. losyon. la 
vanta, briyantin, saç suları, sür 
me, pudra, traş bıçağı .diş f1r1a· 
lan. "1ş suııl1ı. cflş ma'i!Miıan VP 

her tlirlil rtriyat ve müstRhzR 

kullanılacak şişelerin en az '}19 40_~~__,.- ~~~ 
·Ml4~"""''JJ"ll!ftr.'-1•tl"'ıttt- z .-!_ ntg@f ı~ldr!P Mlfati'lar ku lanılacak""ların en az Umumi 

Bahçekapr, Taşhan No. 19 (22) Tel 
21354 rata mutlaka Hasan marka!lını 

lsteyiniz ve arayınız. Hasan de· 
posu: Ankara, İstanbul, Beyoğ· 
lu. --------""' 

Kayıp - 5776 sicil numaralı ama
tör şoför ehliyetimi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Profesör Nissen 

ti( apah Zart Usulile E;ksl.tme Ulnı 

Tekirdağ !nanh Aygır Deposu 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda depo ~erkezinde 
yapılacak aygır tavlas:dır Keşif bedeli 208 7 5 lıra 7 5 ku
ruş olup muvakkat teminatı 1566 liradır. . 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartname~ı 
mukavele projesi Baymdırlık işleri Genel şartnamesı. 

fenni şartname. Kesif cetveli, projeler. 
İstekliler bu evrakı Tekirdağ N afıasında ve İnanlı de-

posun :la görebilirler. . . 
3 - Eksiltme 20-1 Cl-936 tarihinde~ 8-11-936 tarıl~ı 

ne kadar yirmi gündür. Teklif mektupları 9-11-936 t~rı
hinde Pazartesi giinü Teldrdağ Belediyesindeki Ek~~lt· 
me komisyonuna sant on beşe kadar makbuz mukabılın· 
de verilmiş olmalıdır. 

~{, 30 nisbetinclek= miktarının Ölçüler nizamnamesi hi.i -
küm1erine muvafık olması lazım gelecektir. İspirtolu iç
ki satan müesseselerce kullanılacak sişelerin e:eri kalan °10 
60 ı ve diğer içkiler satanlarca kullamlacak'rarın 'fo 70 i-
nin de kullanılmasına, antak ölcüler nizamnamesinin 74 
ve 7 7 inci maddelerine mugayir oldukları takdirde. veka
letimizce gdriilecek Jüzum üzerine mezkur nizamname -
nin 85 inô maddesine göre müsaade edilecektir. 

Ölçüfo: ni?.amnaniesi ahkamına muvafık şişe tedariki 
veya mevcut olanların sözH geçen nizamnameye uyg1Jn 
şekle sokulması için icabeden tedbirlerin şimdiden alın -
ması 1azımgeleceği ilan olunur. ( 1 248) < 1 91 3) 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıy~et 
ve evsafta inşaatı basarabileceklerine dair Nafıa . Veka · ' 
Jetinden müteahhitlik ehliyet vesikası getirmeleri lazım
dır. 

5 - İstekli yapılacak işi fenni mes'uliyetini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmaya taahhüt 
etmiş olacaktır. ( 2401) 

istanbul Limanı Sahil Sıhhıye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Fare itlafı ameliyatında kullanılmak üzere ( 2 5) ton 
çubuk kükürt açık eksiltme ile satınahnacaktır. 

A - Tahmın bedeli kilosu (18) kuruştan (4500) li
radır. 

B - Kükürtün şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh
hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 3 İkinciteşrin 1936 sah Agünü saat 14 
de Galatada Mustöfapaşa sokağında mezkur Merkez sa-
tınalma komisyonunda yapılacaktır • 

D - - EKsiltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası (338) liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 1936 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
(' - Ek~iltmeye girecek olanlar saat 14 e kadar mu

vakkat teminatlarını yatırıp makbuz almaları mecburi -
dir Aksi takdirne ek~iltmeve g-ireme?.ler. (2321) 

a~ızı yıkamak artık bir kOlfet deijlfdlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dit macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmışdır. 

PERLOOENT çok zevkli oldugu gibi, 
soıuaunuı\! da 11rinletır. 

-·-4~~t144c7.t. .?~·.u('"~ ~ ~·-
.. .,,.,. .,,. ~4w "'-'- ""~r~ µt4« -.:;..;.."4/l 

~~-"' BEKLEDiGiNiZ ·--~ 
TAM AlLAS 

Ç 1KT1 
125 kuruşa her yerde veriliyor. 

iK8AL MiTAP EVı iSTArtBUL 

Adapazarı Beredive Dairesinden: 
Adet 

1 Tri fase cereyan transf armatörü 7 5 KV A. 
31501 380-220 V 50 Periyot 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve dizjonk 
törılc beraber 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için boru şekli sigorta ve hamili 
6 Yüksek tevettür için üç kutplu 200 A. 
2 Primer dizionktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
50 ve 35 mm. den ( 1000) Kg. bakır tel. 

Adapazarı Elektrik şebekesi için cins ve miktarı yu 
karııla yazılı Transformatörü ile teferrüatı sairesi açı 
eksiltmeve konulmuştur. Bu malzemeyi satmak istiyen 
lerin 15 O lira tem mat akçesini vermek veya bu mikta 
banka mektubı1 ibraz etmek suretiyle 4 ikinciteşrin 1936 
çarşamba günü saat 15 te mezkur Belediyeye 
etmeleri ilan olunur. ( 2 3 71) 

Devlet Demiryolları ve limanları 1$1etme U, idaresi lli11tır1 

Muhammen bedeli 441 7 lira 70 kuru olan muhtelif 
eb•an:a '1=7 • a v "on camı ~ a et a ı bina camr. ı J 
adet duble bina camr1 25 adet buzlu cam 2-11-936 Pa -
zartesi günü saat 1 O da Haydarpaşada Gar binası dahi .. 
lind~kı birinci i~letme komisyonu tarafından açık eksilt· 
me ~le satın alınacaktır. 

İsteklileıin 331 lira 35 kuruş muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü 
maddesi mucibınce bu işe girmeğe manii kanuni bulun -
madıE{ma daiı beyannüme vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartname I-Iaydarpaşada 1 inci işletme komisyonundan 
parasız olarak verilmektedir. (2036) 

Muhammen bedeli 27 500 lira olan 3 İngiliz (Muzaaf) 
ve 1 O bacsit makas takımı 7 / 12/ 1936 pazartesi günü sa
at 15,30 ela kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da sa tm alınacaktır. 

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

Şartnameler 1 3 5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve.z .. 
nelerinde satılmaktadır. ( 2322) 

Nafıa Bakanlığından: 
3 İkinciteşrin 1936 salt günü saat 15 de Ankarada Na

fıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
4050 lira muhammen bet.telli 30 ton yerli telgraf teli mü
bayaası açık eksiltn1e usulil ile eksiltmeye konulmuşt.ur. 

Şart~ame ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak 
malzeme dairesinden ver;Jecektir. 

Muvakkat teminat 303 lira 7 5 kuruştur. 
1936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğu· 

na dair vesika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İkinciteşrin salı günü saat 

15 de Malzenıe Eksiltme komisyonunda bulunmaları la-
zımdır. ( 1379) (2184) 

izmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
İdarei Hususıyeye merbut devair ve müesse atı resmi· 

yenin senelik ihtiyacı olan 502500 kilo kok kömürünün 
mübayaası 15-10-936 gününden itibaren bir ay içinde 
pazarlık suretile eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanların 
şeraiti öğrenmek üzere t .. er gün M. Hususiye Müdüriyeti 
Varidat Kalemine ve eksıltmeye iştirak edeceklerin de 
Encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe:: 
günleri saat 1 O da depozito veya banka mektubu ile vila 
yet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. ( 2 518) 
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İNHİSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

Y E N İ FİATLAR~ 

70 el. 3 5 Kuruş 
2. Ut. 70 
3.40 " 100 

il 

ti 

+ 
70 cllıktlte içın 10 Kurut 

2. Lit. • ,. 1 5 • 
3.40 .. .. • 25 .. 
ayrıca depozito alınır. Şit•l•r ı•tirHlnce 
depozıto ıerı verılır. 

.,._ .. 
Açık satmak isteyenlere hususi şartlarla litresi 22 kuruitan verilir. 

C. H. P. EMiNONÜ HALKEVi 
TARAFINDAN 

TAKSIM STADYOMUNDA 
1000 Lira Mükafatlı 

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonluğu müsabakala~ ı ve 

YAGLI GÜREŞLER 
29, 30, 31 Birinci ve ı İkinciteşrin günleri saat " 14,, de T ürkiyenin; 

ALİ, TEKİRDAÔLI HÜSEYİN MÜLAYİM ve DİNARLI ~ibi en namlı 
' 

pehlivanların iştirak edeceği bu müsabakaları kaçırmayınız. 

FİATLAR: 25. so. 100, 200 Kurustur. 

Kullanacaömız j 
fener v~ ~~ lerin I 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ aıc;ACil 
OAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 

ÇAT AL '!arını da daima tercih ediniz. 

Liseler Satın Alma 
Komisyonundan: 

2535 

Teneffüs yollarile geçen bas· 
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Neıle, bronşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu ınu • 

bitlerde, bulaşık hutalıklardan 
viki.ye eder. 
lNGILtZ KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - tslanbul 
Kandilli, Erenköy Kız Lisclerile Erkek Öğretmen o

kulu için 3060 lira muhammen bedel içinde 180 ton 
Kıriple maden kömürü 19/ 11/936 Pazartesi günü saat ~---------•" 
on beşte İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko-
misyonda açık eksiltme yapılacaktır. İlk teminat 229 li
ra 50 kuruştur, belli gün ve saatte teminat mucibince 
Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri ve şart-
name komisyon katipliğinden öğrenilir. ( 2410) 

---.... ·---·--··-----
Sahibi:Ahoıet E1Dba YALMAN -
Umumı Neşriyatl idare Eden: 

s. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet 
Sil'lrett-Buıldıjı yer TAN matbaam 

Tiirk Antrasiti' nin 
En BUyUk Vasfı 
• • • • 

-

AZ KO~:URLE COI\ H/~RARET 

TOrk Antrasitinden 
bOyOk istifade 

temin etmek için 
"Sobanızda kömür yanmıva ba•· 
laysp sıcakhk isteni·en dereceyi 

bulunca anahtarını kısırız 
ve sobanın a•t kapaklarını 

tamamen kapayınız,, 

5AT1 S YERLERi: 

Merkezi:.Maden kom ürü 1'teri T. A. ş. Bahçekapı Taş Han Telefon· 21195 
Galata: Türkiye 1ş Bankası fubesi. Telef on: 44630 
İstanbul: Adapazar TUrk 1'icaret Bankası, Bahçckapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza:-, Türk Tıcaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

lstanbul G~yri ~übadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesı Sokagı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

1927 Kasımpaşa EyyUhüm 
Ahmet Efendi 

3572 BUyükada Madea 
3704 Tophane Kılınç 

Ali Paşa 

3947 BUyilkada Yalı 

3832 Amavutköy 

4039 Çengel köy 

4239 BilyUkada Yalı 

4631 UskUdar Yenimahalle 

83M Samatya lmnhor 

8370 BUyilkada Maden 

8374 Bilytikada Karaııtil 

8397 Yeniköy Pan&lya 

!l046 Eminönü 

Ufak köprü 

Aya Nikola 
Mumhane ve 
Kılıç Ali 
P&Ja meaçidi 

Pervane 

Kiliae 

Kuleli cad. 

Palamut 
mahallen 
Çınar aralığı 
Yenimahalle cad. 

Ak Sunrurlu 
çıkmazı 

Tepe köy 

E. Karakol 
ve Hekim 
Y. Sakarya 
ve Kolba~· 
Çeşme 

Limon iskelesi 

E. 17 
Y.15 

E. 44 Mil. 
E. 8-14-

16- 40 
Y. 8-14-178 

mahallen 
M-42-178 

E. 19 Y. 23 
Ada 49 

Parsel 6 
E. 16 

'€. 51 Y. 72 

61 
Ada 12 

Parsel 6 
68 

E. 23 
Y. 23-25 

3 ada 187 
parsel 10 

E. 2 
Y. 8/1 

Ada 89 
Parsel 10 

E . 2-4 
Y. 4 

muhammen K. 

65,50 metro arsa 100 Açık ar
tırma 

14 73 metro arsa 590 
Kagir salhane ve ahır " 
~; uhi· ~tünde odaların 2220 Kapalı 
7'4 s. zart 

88 metro arsa 270 Açık ar
tırma 

l9820 metro bostan ve 
tarlanın ı 5 His. 400 K" " agır deponuıı 1539 Kapalı 
21/•10 his 

· zarf 
40 metro arsa 160 Açık ar-

tırma 

38 metro arsanın 
110 120 his. DO 
lki baraka ve 

.. 
bahçenin 47 /80 his. 150 

" 70 metro arsanın 
6/ 112 his. 10 
86 metro anıanın " 
5734/ 23040 His. 60 

71 metro arsanın 
2/ 8 his. 30 

fi4 Kil.gir mağaza ve Ua. 
tünde odalarm 

. 735ıeı84o his. 911 
. Yukanda evsafı yazılı ga~menkuller on ıün müddetle. satışa çıkanlmı~tır .. !haleleri ıı-ıı.936 t;ri

hıne tesadüf eden Çıuııamba runU saat 1' tedir. Satış münhasıran gayrı mübadil bonosiladrr. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Cumhuriyet bayramımız münasebetile mutad seferlerimize ilaveten: 
.. 1 - Buaünkü Ç&l'f&Dlbaya mahsus olarak 74, 80, 121 numaralı seferler konulduğu gibi K·· 

ruden aaat 13,30 Harem ve Salacak postalı da yapıacaktır. Bugün için 72 num 1 f op. 
l ara ı ıe er k ld rı rnıttır. a ı. 

2 - Yarınki Pertenıl>e günü aktamı elektriklerle donatılmıı 71 numarah vap 
d R d . uru muz s ~ 1 O a • Kavalın an hareketle batlıca Anadolu ve Rumeli iıkelelerine uğrıyarak K·· .. aa 
cektir. Ayni vapur gece yarısından sonra ıaat birde Köprüden kalkarak y' A opruve ge)F-. 
li iakelelerine uğrayarak Kavaklara gidecektir. ıne nadolu ve Rume. 

Fula tafailli illnlarmm Klprii " iakelelerimize udmrttrr. 
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SIGC RTA ŞiRKETLERiNDE SIGC RTALI OLANLARA: 

HükUmetimizce verilen emre uyara~ sigortalanna devam 
suretile zarardan korunmak isteyenlerin Milli Reasürans : 

tarafından Yeni Postane arkası Türkiye Hanında 12 
numarada teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü 

mektupla müracaatlan ilan olunur. 

Son ·muracaat müddeti 

Fön iks dö Viven 'de sigortalı olanlar: 

Türkiye Milli' de sigortall olanlar: 
• • 

tarihine kadar müracaat etmelidirler 

~ d 

Anonim Türk Sigo·rta Şirketi = Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermaye ve ihtiyatı T. L. : 1,000,000 1 Sermayesi T. L. : 500.000 

VASIFLARI: 
EMNiYET 

C i .D D i YET 
SOR AT 

iNTiZAM 
KOLAYLIK 

lsfanhul Yeni Postane karsısı. Büuük Kınacıuan Han. 7elefon: 24294 


