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Ankara, 29 (A.A.) - An
kara Palasta C. H. P. tara
fından verilen suvare esna
sında Cümhur Reisimız Ka
ınal Atatürk, Yugosıavya 

Başbakanı Or. StoyadiMviç 
ve Hariciye Vekilimız Dr. 
Tevfik Rüştü Aras hazır ol
dukları halde Yugoslavya 
matbuat mümessillerini ka
bul buyurmuşlardır. 

Cümhur Reisimiz, Türkiye
nin samimi ve dostça bağlı 
bulunduğu Yugoslavya ....,at
buat mümessillerini kabul et
mekle memnun olduklarını 

bayan ve bu kabulü mümtaz 
bir devlet adamı olan Başba
kan Dr. Stoyadinoviç hazır 
olduğu halde yaptıklarıııı:ian 
dolayı sevinçlerinin bir '<at 
daha fazla olduğunu kaydey
ledikten sonra demişlerdir ki: 
"- Görüyorsunuz kı ve 

müşahede etmişsinizdir ki, 
Türk devlet adamları ve Ti.irk 
Milleti Yugoslav Milletine, 
Yugoslav Devletine ve Yugos
lav HükQmetine karşı en sa
mimi hisler beslemektedırler. 
Bu dostluk tezahürünün biitün 
Türkiye tarafından Yugos-

heyetine 
ıundular 

lavya hakkında beslenen ha
kiki hislere tercüman oıduğu
na eminim. 

Tahakkuk ettirdiğimiz nıüş
terek dostluk devam edecek 
tir. Bu dostluğun devamına 

ve daima daha ziyade resa
net bulmasına çalışacağım 

Bu dostluk bütün sulh dostla
rı için bir remiz teşkil eder. 
Böyle bir dostluk ancaıc insa
ni ve kardeş hislerile istikrar 
bulabilir. 

iki milletimiz arasındaki 
dostluk, ifadesini yalnız söz

(Arkası 3 Uncüde) 

BL1gilrı 

Yedincide: Dünkü Geçit 
Resminin Panoraması 

Dünkü co1kun tezahürat esnasında Taksim tıbic/esi önünde kümelenen bütün bir gençlik ••• 

. . ... 

ÖNÜ - STOY ADiNOViÇ 

arada iki Başv -
il arasında müza
k relere başlan ı 

ismet Inönünün bir 
yazısı karşısında 
Şef Atatürk 

r.----------------------~ 

Kıymetli misafirimiz M. Stoyadinoviç evvelki ak,am Ankarac/a şereflerine verilen ziya! ette. Sa
ğın ela «TAN» BQfmuharriri 

~k~. ~ (TMmuh~~~~n)~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hükumet merkezimizin kryn.etli 
misafiri bulunan dost ve m•lttefik 
Yugoslavya ~aşv~kili ve Har•ciye 
Nazırı Stoyadinovıç'i Ankaralılar bu
gün candan alkışladılar. 

Müzakereler ba,laclr 

Bayram Coşkunluği.ı 

Ankara, istanbul ve 
bütün memlekette 

Bir Diplomatın 
Türkiye İçin 

özleri: 
J ürkiyede ;nkişafın 
Hızını Göz er Takip 

Edemiyor 

Ankara, 29 (Baımuharriri
mizc/en - Milli Bayram günle-

1 rinde Ankaracla geni1 ölçüde 
topluluk havası var. El san'atle
ri •ergi•inin küşat reımi, Başve
kilimizin dost ve müttefik Yu. 
goslavya Başvekili fere/ine su
aresi, geçit resmi, Cümhııriyet 
Halk Partiıinin ıuarelerı dev
let adamlarımızı, meb'uılanmı
zı ecnebi diplomatlarını biı ara
ya topluyor. 

GAZETECi GôZVYLE 
.. Bütün bu topluluklara gazeteci gö

zuyle bakınca görünen manzara ha
beı, malüınat, intiba, fikir topla•rıak 
hususundaki hudutsuz imkanlardır. 

Bir bayan bö~'le bir toplulukta 
tenkitli gözle tuvaletJer göriir Er _ 
keklerin gözü, güzel l'Ü7.ler üz.-rinde 
durur. Gazeteci için ancak ortsıda te
cessum et mi.· §ekilde yazı memba ve 
ihtbnaJleri dolaşır. 

Atatürk ve inönü 
Antakyadan yüzler· 
ce telgraf aldllar 

:Ankara, 29 (A.A.) _ Yugoslavya 
Başvekili ~kselan? ~toyadinoviç bu
gilnkÜ geçıt ~csmını takip ettikten 
sonra Başvekıl Ismet lnönü ve Dış 
işleri Baknnı Doktor Tevfik Rü rtü 
'.Arasın refakatinde olarak saba:an 
ayrılırlarken, ~nlk b.Uyük misafire 
karŞı büyük bır sevgı tezahürü gös
termiştir. Bilhassa bilyük misafirin 
ikamet ettikleri Ankara Palas oteli 
önünde toplanmış olan binlerce hal _ 
kın iki hükumet reisinin resmigcçit
ten' otele dönüşleri esnasında göster
miş oldukları tezahürat fevkalade l:ir 

Cümhuriyet Bayramı, dün, yurdun her yanında oldu
ğu gibi, şehrimizde de, misli gerçekten az görülen bü
yük bir heyecanla: kutlandı. Cümhuriyetin onuncu yıl 
Bayramı istisna edilirse, dün halkın büyük milli bayra
ma karşı gösterdiği alaka, hemen hiç bir seneve kıyas o
lunamıyacak dereceyi bulmuştu. 

EL SAN'ATLERI J b ld k' A 
•tan u a ı ntakvalılar dün T akıim abidesine Elişleri sergisinde insanlardan pek 

manzara arzetmiştir. 
Otele gelişlerini müteakrp iki hü -

kümet şefi ve Hariciye Vekilimiz a
rasında görüşmelere başlanıimıstır. 
Epeyce uzun sürmüş olan bu müza
kere esnasında otelin önünde toplan
mış bulunan halk muhterem misafi
Ji alkışlamış ve bu içten sevgi te7.a
hUrü karşısında Ekselans Stoyadi • 
noviç ile Başvekil Ismet Inönü bal -
kona çıkarak halka teşekkür etmiş -
lerdir. 

Vremenin mütaleası 
Belgart, 29 <Radyo) - Vreme ga

%etcsinin muhabiri Atatürkün Baş -
-.ekil Stoyadinoviçi kabul ile iki saat 

[Arkası 8 incide] 

Daha bir gece evvelinden halk so-, 

yılkaklara dökülmtiştü. Baştanbaşa, ay- dağa tebrikte bulundular 
dızlı bayrak! ı d h · . · . 

bütün cadd ar a onanan şc rın Valı, saat (10.45) de, şehrimizdekı 
. 1 e ve sokakları ,her yaşta ecnebi devlet konsoloslarının ziya-msan a doluydu . . 

_ · retlermı kabul etti 
Ya tagına sığmayan bir sel gibi; · 

akan hincahmç bir kalabalık, saba _ Beyazıt meye/anında 
h~ çok erken saatlc~de, Bcyazıda Kabulresmi, devam ederken. Üni-
gıden yolları tutmuştu. vcrsite meydanının manzarası, gitgi· 

Kabul resmi de mahşeri bir hal alıyordu • 
Saat 9,30 da, vilayette .resmikabul Bütün ~ekküHer, Üniversitenin iç 

başladı. Başta 1stanbu1da bulunan avlusunda, birer ikişer yerlerini al -
meb'uslar olduğu halde, Istanbul k·o- makta idiler • 
mutan vekili Ali Fuat ve diğer ge- Bu arada, göğüslerini, kocalarm • 
neraller, Üniversite profesör ve mu • dan ve oğullarından yadigar kalan 
allimleri, kültür direktörii, yüksek İstiklaı madaJyeleriylc süsliyen şehit 
mektepler direktörleri ,vilayet, bele- anaları, ve malüı gaziler, göze çarpı
diye, parti mümessilleri, vilayet maka yordu 
mma E:elerck Vali Muhiddin üstün- [Arkası 8 incide] 

ç.ok istifadeye imkan yok. Sei ha • çelenk koydular 
lınde bir kalabalık, iki taraflı came- (Tafsilat için lfıtfen dokuzuncu sayfayı açmız.) 

merasimle 

ka~~arasmdn~~p~ilm~yoUa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~~~ akıp gidiyor. Tertibatının güzel
lıgı Ve zevki, ince Türk san'at eser
l~ri duvarlarda yazılı malumat. re
sıınıer, hayal meyal farkedilıyor. Du
rup konuşmıya imkan yok. 

UCUZLUK 
Bir aralık yanımda Yugoslav mes

J~~daşım Svetovskiyi buldum. Gör _ 
duklerine hayran kalmıştı, D~a: ki: 

- liariçten büyük makinelerden 
~~a §ey ith.aline ihtiyacınız yok. 

ruyorum kı, Türk milletinde her 
ş~~. bafıarmak istidat ve imkanı var. 
~UtUn yapacağınız iş, istihsaJ ve is
tıhlaki tanzim, fiatıa.rı gitgide indir
mekten ibaret olacak . ., 

iNKiŞAF SVR'ATI 

Bir dönüm yerinde, bir §imal mem
leketinin J;cfiriyle karşılaştım. O da 

{Arkası 3 üncüde] 

FIKRA 

Medeniyet ve nikahlar 
Kont Ciyano, Berlinde Alınan 

Devlet Reisi ve Dışbakanı il9 g5-
düştükten sonra, gazetecilere be
yanatta bulundu. Bir fıkra ıçın bu 
beyanatın bizi ilgilendiren tarafı, 

Kontun, ltalya ve Almanynnın 

Avrupa medeniyetini müdafaa et
mek vazifesini üstlerine almış ol
dukları hakkındaki sözüdür. 
Şu halde Avrupada üç cepı,9 

var: Biri medeniyeti müdafM e
denler (faşizm ve nasyonaı - Sos. 
yalizm), diğeri medeniyeti tanrip 
edenler (sosyalizm ve komün ızrn), 
üçüncüsü de medeniyeti müdafaa 
edemiyAnler (demokrasi reiımle
ri). 

Faka~ halk yığınları, yalnız de. 
mokrasılerde kendis· . 
d ğ" . .. . ' . ının ne ıste. 
. ı ~nı soylıyebıliyor. Leon Blum 
ıktıdarı zaptetnıiş değildir. Bila~ 
~ıs ispanyada. Belçikada. Frnn. 
ada, hattA lngilterede iktıddra., 

halk reyinden başka bir usuı ile 
çık~.ak istiyenler, Kontun İtnl 
ettıgı medeniyetçilerdir. 

imdi Avrupada bugünkü 
b 1 h bar. 

ar arın alk yığınları ol 
4 . mas, la-

zım gefıyor. Çünkü ona n 
f k · e tanıan ı rı sorulsa, ya sola k 
h · aynıakta 

ele sağ dıktatöryasını h. • 
getirmemekted' ıç akla 

ır. 

Kont, Avrupa . 
medenıyetınin 

[Lfıtfen sayfayı çeviriniz] 
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MosKova Mektubu 

Sovyet Rusya Cümhuriyetleri 
halkı, ispanya harbini büyük 

bir dikkatle takip ediyor 
M oskova, (Hususi Muhabirimizden) - Sovyet 

Rusya Cümhuriyetleri halkı İspanyadaki dahili 
~a~bi büyü~ b~~ dikkatle takip ediyorlar. Sovyet hükume 
tının ademı mudahale komitesine yaptığı beyanat, bütün 
memıekette tasvip edilmiştir. · 

Hemen her tarafta, fahri- cümhuriyetçilerine göndermişlerdir. 
kalarda, şehirlerde, Kolkoz- Bütün bu mıntakada toplanan para 

larda mitingler yapılmakta, 20.000 rubledir. 
"Sovyet Muharriri" isimli tabı mU 

verilen kararlarda İspanya essesesi, "Sizinle beraberiz!" serlcv
hükumetine silah satın al- halı bir eser hazırlamaktadır. Sov -
mak hakkının dünyaca ta- yet halkının Ispanyol cümhuriyetçi
nınması istenmekte, faşist lerile beraber olduklarına dair yazı
hükumetler asilere silah ve- lan ihtiva edecek olan bu eserden 
rirken, kanuni ve asıl İs- 10.000 tane basılacaktır. içinde Ro
panyol hükumetine silah sa- main Relland, llya Ehrenburg, Kis-

sanov, Sveltov, Asseev, Lahuti gibi 
tılmasına mani olunmasının Sovyet şairlerinin ve ihtililci Ispan
haksızlığı ilan edilmektedir. yol şairi Luis de Tapia'nm eserleri 

vardır. 
Bütün memlekette, lspanyol ka -

dmlan ve çocuklan için iane toplan 
maktadll'. Fabrika işçileri, me-•ır

lar, çütliklerde çalışan amele, Ispan
yol hUkflmetinin faşist asilere gale
be çalana kadar ücret ve aylıkla -
rmdan birer miktarını vermeye ka
rar vermişlerdir. 

iane ve yardım 

S ovyet sendikaları, toplanan t

anelerle, 1 s p a n y a d a 
m U c a d e 1 e eden hük<ımf't ta
raftarlarının kanlarma, çocuklan -
na sıcak tutacak elbise ve kumaşlar 

imal ederek kendilerine göndermeye 
karar venni§ bulunuyorlar. 

Moskovadaki Moskvogve ve lfoss
belyo mensucat f abrikalan, Com • 

mune de Paris ayakkabı fabrikası, 

ve Leningrattaki Volodarski fabri -
kası, daha 9lındiden kendilerine ve
rilen siparişleri, gece gündüz çalış

mak suretile vaktinden evvel bitir -
mişlerdir. Bütün fabrikalar kendile-

• 1 

nne verilen aiap~ Jfr.s,P evVe'l 
bitirmek üzere müsabakaYA giri~, ~ 
mi§lerdir. Çünkü, buna muvaffak 

olan her fabrikadan bir mUmeSBil 
efy& ile beraber teslimde hazır bu • 
lunmak üzere ispanyaya gönderile • 
cektir. Dk parti mal, Odeaadau 16 

Tetrinievvelde aevkedilmlttir. 

BütUn Sovyet muharrirleri, artist
leri, ressamları, ücretlerinden birer 
miktarını İspanyol cümhurıyetçiJer 
için vermişlerdir. 

Heyecanlı bir takip 

P ravda gazetesi anya har
bine dair yazdıgı bir maka

lede diyor ki: 
"Dünyanın her köşesinde, Ispan _ 

yol haritası üzerine eğilmiş olan a
damlar, orada yapılan tarihi müca
deleleri heyecanla takip ediyorlar. 
Bütün hürriyet dostları, beşeriyetin 
ileri gelenleri, terakki ve medeniyet 
taraftarları ihtilal ile mukabil ihti _ 
181 a r a s ı tı d a cereyan eden 
h a r b i dikkatle takip ediyor _ 
lar. lspanyol cümhuriyetinin kahra
man muhariplerine imdada koşunuz! 
cumhuriyetçi İspanyaya karşı el 
kaldırmayınız! Bu hitaplar bütiln 
dünya efkan umumiyesine karşı -
dır." 

idare amirleri 
arasındaki 

tayin ve terf ler 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bu se

ne terfi eden idare amirlerimizin lis
tesini bildiriyorum: 

bdııcldea blrlnclye tem eden va-

En uzak yerlerde bile Wer: 
• Seyhan Valisi Tevfik Hadi, Kon-

s ovyet Ruayanın en uzak ve en ya Valisi Cemal. 
hücra yeri olan Yeni Zamblde tJ Uncüd IJdnn'-

biribirlerinden kilometrelerce uzak • ~ en. . ---~~ t.ern edenler: 
ta yalnız balıkçılar ot ktad Isparta Valısı Tevfik. 

urma ır. Dördüncüde UçUncllye: 
Burada dahi halk, ispanyada harbe- Bolu Valisi Salim, Çorum Valisi 
den hUkfunet taraftarlarile bera~er- Ziya. 

İki Otomobille MUHTELiF ViLA YETLERDE iŞ 
Bir 7 ramvay DAiRELERi KURULACAK 
Ç 

İş Kanunu hükünılerini tatbik etmek üzere muh-
QT/) lŞffl QSl telif vilayetlerde "İş Daireleri,, kurulması hakkın-

Evvelki gece saat onda Harbiyede dak~ pr_?je. İktı~at _Vekaletine arzedilmiştir. Proje, 
bir kaza olmuştur: Harbiyeden Tak_ vekaletın ış daıresı tarafından esaslı tetkikler neti-
sim istikametine doğru ilerliyen i~i cesinde hazırlanmıstır. 
otomobilden biri yolda ansızııı dur - İş Kanunu meriyet mevkiine girdikten sonra e-
muş, arkadaki araba sür'atini kese- s~s teşkilata geçilecektir. Kanun, önümüzdeki Ha-
mediği için öndeki ile hafifçe çar - zıranın 15 inden itibaren tatbik edilecektir. 
p~mq~~ T~~ sır~a u~d~ ============~==============~ 
gelen 174 numaralı tramvay araba -
Si da ikinci otomobile bindirmiş ve Ormanlar Hari
oldukça mühim hasara sebep ol-

muştur. taya Bagv lanacak 
Kaza yerine gelen seyrüsefer mü

hendisleri ,tramvayın frenlerinin tut
madığı hakkında rapor vermlaler ve 
araba seferden menedilerek depoya 
kaldırılmıştır . 

Karpit lambaaHe oynarken 
KadıköyUnde karpuzcu dükkanın -

da altışar yaşında iki çocuk karbit 
lambası ile oynarlaıiten llmba pat -
lamış, gözlerinden yaralanan küçük
ler nümune hastanesine kaldmlmış -
lardır . 

Sandalye ile bafını yarmış 
Galata köprüsü altında çal1şan Ali 

oğlu Zühtü ile Eyüpte oturan Orhan 
arasında dün iş yüzünden kavga ~ık
mış ve Orhan. sandalye ile başma vu
rarak Zühtüyü yaralamıştır 

Bir çocuk ağır surette yaralandı 
Vefada Kovacılarda oturan Meh -

met oğlu Saraceddin evvelki gUn bi -
sikletle Şehzadebaşmdan geçE>rken 
Beşiktaşta oturan 4089 numaralı şo
för Recebin idaresindeki kamyonun 
sadmesine maruz kalmış, muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmış
tır. 

Salahaddin Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırılmış. şoför hakkında takiba
ta başlanılmıştır . 

C'-.-! ~ •--

Memleketin ormanlarını haritaya. 
bağlamak, bataklık ve emsalı geniş 
yerlerin haritalarını sema fotometri· 
si ile yapmak için bir Ingiliz heyeti 
Başvekilete ve Maliye Vekaletine 
tekliflerde bulunmuştur. 

Bu grup, ormanların en ekonomik 
Şartlar içinde işletilmesini temm ede
cek surette planlannı yapacaktır. 

Şehirler arasında gerilecek telefon 
hatlariyle bütün telgraf tellerınin na
zari olarak düz çekilmesi bir derece
ye kadar mümkün olmaktadır . 

Fotometri usuliyle arazi ilzerinde 
intihap edilecek ropirlere müsteniden 
bu hatların şehir ve ~asabalar arasın
da en kısa istikametleri takip etmesi 
fotometrisi ile yapılan resim Vf: plan
larla mümkUn olacağından tellerden 
ve direklerden yüzde kırk nisbctinde 
tasarruf yapılacaktır. 

Başvekilet ve Maliye Vekaleti bu 
teklifleri tapu ve kadastro fen hey -
etlerine ve alakadarlara tetkiJ.. ettir -
mektedir. Yakında mü.,.akere!erine 
başlanacaktır . 

Şarap Fiatlerinde Ucuz'uk 
Inhisarlar ldarcsi şaraplarında ya

pılması takarrür eden ucuzluk bu 
pazar gUnünden itibaren tatbik edi-
'. __ ,_ ... ,_ 

L a n g a d a feci bir tramvay Bunun için lnhtear bayileri ellerln-
k a z a s ı olmuştur. Vatman Ah- deki şarap miktarını bildiren ncyan
met Şükrünün idare ettiği (50) ka- namelerini hazırlamaya başlamışlar
roser numaralı tramvay arabası karı dır. Fakat, araya bayram girıniş ol
şıdan gelen 52 numaralı arabanın bi- duğundan bayilerin bir kısmı beyan-
letçisi Sabriye çarparak ağır surette mel · · tesb"t edil """' k d . . na ennı ı en 6 ... ne a ar 
yaralamıştır. Zavallı biletçı kaldtnl- . kl . edil kt d' 1 
d 

v C ah h tan . d .. 
1 

.. veremıyece en zenn me e ır. -
ıgı err paşa as esın e o muş- şin daha mükemmel ve noksansız ol

ması için bayilere bir hafta daha 

mühlet verilmesi mümkündür. 

tür. 

"Bahçe,, de müthi, 
yağmurlar 16 yqmdaki reaaaınm 

aergiaİ 

tstanbul Halkevt salonlarında 

AYDIN KÖYLUSUNE 
SEKiZ Mil YON DÖ
NÜM ARAZı 1 EVZi 

EDiLiYOR 
Hükumet evvelce Ziraat Bank.• ın 

ca satınahnaıı Aydına bir saat ılle

sa~edeki Bıyıklı arazisini i<ö• ı· ye 
dagıtmaya karar vermiştir. Kadns -
trodan verilen bir fen heyeti '"cbir 
ihtilaf ve nizaa mahal kalmı\"'cak 
surette 1?untazam planlar y~p"llış 
ve bu planlara göre şimdiye kadar 
kiracı sıfatile çalı an köylülere mu
ayyen bir nisbct dahılinde taksıme 
başlanmıştır. Bu işlerin son vaz ye
tini tetkik etmek üzere tapu ve ka
dastro fen müşaviri Mühendis Halit 
Ziya dün lstanbul yolile Aydına gtÇ· 
miştir. Köylüye dağıtılacak arazi 
tam 8 milyon dönümdür. 

T rakyada kadastro heyetlerinin 
meıaiıi 

Trakyada muhacirlere dağıtılacak 
araziyi tayine memur kadastro ne -
yetlerinin mesaisini en faydalı nol:
talarda toplamak için tapu ve • _ 

dastro baş müfettişi Ahmet Salıh 
Çorluya geçmek üzere dün lstant-"la 
gelmiştir. Ahmet Salih Kırklareu ve 

civarında çah§makta olan tahrir hı>
yetlerinin mesaisini de tetkik ed cı:h
tir. 

"Kilis,, refikimiz iS~qıpda 
Mİfste çıltan ıffi ı ~tesl lo y -

şına basmıştır. Tebrik ve muv~ "e1-

kıyetlerinin devamını temennı t•de· 
riz. 

Hakiki hayat sahnelerinden 

dir. Bu mmtakada Medvejye kasa- lkinciden birinciye terfi eden kay-

Gec;en pazartesi günü "Bahçe,, de 
müthiş yağmur yağmış, "Bahçe,. ka
sabasının yansını seller basnı'fş, Cu
ma, Kakılı köyündeki bütün evleri ve 
dükkaruan, Ancaklı köyünde iki evde 
sekiz kişiyi ve tern yolunu da seller 
götürmüştür. z 

küçük bir resim sergisi açıldı. Bu ser 

gide Turgut Cansever isminde on al

tı yaşında küçük bir ressamın bu yaz 
tatilinde yaptığı etütleri gördük. Bu 
etütler, bu çocukta daha bu kadar 
genç yaşında beliren bu istidat ile 
bUyük bir san'at ~abiliyetinin mev -
cut olduğuna en bariz delillerdir. Ge
rek kendisini, gerekse hocası ressam 
Ali Sami Boyan tebrik ederiz. 

baamda oturan balıkçılar, kazançln.- makamlar: 
nndan 1~ ruble ayırarak hpanya Hilmi (Sürmene), Niyazi ('Meriç), 

müdafaa edilecek tkl esası oldutu

nu da sözlerine illve etmi,tir: 
Vatan ve aile! Fakat yanılmıyor
sak komünist Ruıyaya dahi pa
saportsuz ıidl.emediği ıibl, M'ls· 

kova. hudutlara. enternasyonal 
hukuka. cUmrüklere. deniz. kara 
ve hava kuvvetlerlıne istinat eden 
muayyen bir toprak parçasında 
muayyen bir devletin merkezidir. 
Vatan bu değilse, nedir? Kıza al
danmıyorsak, ıene komünist Rus
yada aile yeniden kuvvet bt.lmut
tur. Cerçi orada Roma kilisesi
nin katı ortaçağ zinciri yoksa da. 
kadın ve erkek asla pamuk iphtl 
ile de bağlı değildirler. 

Leon Blumun oğlu da kendi 
nlklhlı karısındandır. 

Sözü demokrasilere bırakırsanız, 
onlar, ıarp medeniyetini ileri • ge· 
ri, fakat kendi tablf lnkif&f sevri
nl takip etmekte serbest bı;ak
mak. sosyalistlerin fikrini sorar-
1&1111, bu harekete ileri ve halk 
yığınlarının Madetine dojru daha 
büyük bir hız vermek, komünist
ler İM daha kestirme ve kısa bir 
yoldan b&fka bir cemiyet medeni
yeti yaratmak iddiasındadırlar. 

Yuıi bUtUn cereyanlar, esasen, 
medeniyet üzerine ve medeniye
tin lehine olmak davasındadır. 
Harp mi, sulh mU? Milletlerin 

hürriyeti mi, Hlrliii mi? Hakikat
te Avrupa muammasını bu sualler 
tetkil ediyor. Yolca klli11 nik&hı 
ile belediye niklhı aruındaki fark 
delil! - •• 

Akif (Bozdoğan), thsan (Al&aehir), 27 tarihli "Tilrk Sözü,. bu yüzden 
Toros katarlarının aktarma suretiyle 
işleyebildiğini yazıyor . 

ne), Mitat (Elaziz). 

Hikmet (Biga), Fikri (Salihli), Ka
zım (Sunturlu), Mustafa (Artova), 
Şevket (Tercan), Sabri (Hopa), 
Hamdi (Soma), Necmettin (Kilis), ------=------
Mazhar (Kemaliye), Ihsan (Kara
mürsel), Ferit (Reşadiye), Talat 
(Manyas), Rıdvan (Smdırgm), Aglh 
(Eminönü), Ragıp (Osmaneli), Zaki 
(Gemlik), Celi.l (Turun, Selim (lm
roz), lbrahim (BUrhaniye). 

Vçttncllden ~clye terfi edenler: 

Dördüncüden üçüncüye terfi e
denler: Kadri (Bilecik). 

Beşinclden dördüncüye: Rifat (Si

nop). 
25 liradan 30 liraya terfi eden nü

fus müdürleri: Hadi (Çorum), Mi

tat (Seyhan). 
22 liradan 25 liraya terfi edenler: 

Rıza (Denizli), Kemal (Bilecikl, Ni
hat <Bursa), Kemal (Bolu), Fikri 

<Sinop). 

Nedim (Iğdır), Kerim (Tuzluca), 
Kemal (Kazmıpaşa), Asaf (Sivnce), 
Fahrettin (Burçka), Emin (Mene
men), Fikret (Cizre), Abdülkadir 
(Ovacık), Fikret (Bulanık), Fahri 
(Mazgirt), Nurettin (Ceyhan), Na -
dir (Erciş), Rıza (Kiğı), Hamza 
(Vartu), Bedii (Zara), Ata (Dat- 20 liradan 22 Oraya terfi edenler: 
ça), Hakkı (Kadirli), Hakkı (Per- Memduh C:Eski~ehir), Osman (Af· 
~~), Htıaeyin (Şavşan), Sait (Sa- yon), Ahmet Sabri (Ordu). 
ıteli), Necati (Anamur), Halit (:Ku- İki sene kıdem alanlar: 
ruçapa), Nazmı (Maalkara), Nazım 
(Savur), Hamdi (Görele) Eşref Tercan kaymakamı Şevket, Erzu-

(Beytüş.tebap), Avni (Göne~) Yu- rum nUfus Nuri. 
suf (Göle), Ahmet (Pazar)', Nec- Bir sene kıdem alan mektupçular: 
mettin (Poshof), Necati (Nuseybin), Tevfik (Kastamonu), Cemal (Anka
Ki.ınil (Alaca), Rifat (Çıldır), Maz- ra), Sadettin (MU§). 
lflm (Ahlat), Cevdet (Ele,kirt) Bir 
Nuri (Arapsun), Rebll (Gölcük)' eme lac1em aluı bymalwnlar: 
1smail Hakkı (Düzce). ' Hasan (Kepıı), Ihsan Nuri (Ha-

bdnciden birinciye tem eden mınezgln), Şevket (Tercan), Rıza 
mektupçular : (Beşiktaş), Mustafa (Arnova), Nu-

Neş'et (Kayseri), Nazım (Diyar- ri (Şibin Karahisar), Nedim (lğ
bekir), Kini (Rize), Vehbi (Antep). dır), AbdUlkerim (Tuzluca), Avni 

VÇÜJICÜdden ikinciye t.erfl eden- (Eruh). Nurettin (Çivril), Kasım 
ter : (Kemalpa§B.), Asaf (Sivrice), Omer 

Omer (lzmir), Tevfik (Kastamo- (Söke), Srtkı (Mazkirt), Remzi 
nu), Talit (Kale), Seyfi (Güınüşha- (Bingöl), Rahmi (Mişiri). 

Hava hücumlarından koruma 
mütehassısı 

Yapılan davet üzerine hava hü
cumlannda nkoruma mütehassısı Al
manyalı Hamsley Berlinden şehnmi
ze gelmiştir. Mütehassıs, bazı tet
kikler yaparak hükfunete verecektir. 
Birkaç da konferans verecektir. 

Ergani ikramiyeleri 
Adana - Ergani istikrazı büydk 

ikramiyesi olan 30 bin lira, Adanada 
oturan ve 93474 numaralı bilete sa
hip olan Hayrı Hakkik oğluna sa • 
bet etmiştir. Bu numaranın diğer 
serileri de Adanada satılmıştır. 

Nifanlılık devri 

Evlilik devri 

30 Birinciteırin 
CUMA Bugünkü Hava: AÇI!( 

Ra1at iıtaıyonlannm teabit ettitine gö
r!=• bu!~!1 hava ıımumiyetle açık ıeçecek
tır Butun memlekette Y•i11 ihtimali var
vardır. 

Dünkü bava 
Dil!:' h~va açık ve giızel ıeçmiıtir. Ak

pm uzenne doina biraz bulutl&nftUI olma
ıma raimen sıcaklık derecesi du,memiştlr 
Rüzılr lodostan saatte 10 - 12 lrilometr~ 
ıiır'atle esmiıtir. 

10 uncu ay Olin: 304 Huır: 178 
13SS Hıcrt 13!12 Mum• 

Şaban: 13 17 Birinciteırın 

Güneı: 6,29 - Oile 11 'ı8 
ikindi: 14,49 - Akpm: 17,18 
Yatsı: 18,41 - lmılk: 4,4~ 

Almanyanm iktısadi plruu 

A lmanyanın dort seneı;~ iktı· 
sadı planını tatbike nıe• 

mur edilen Oeneral Coring, dün bir 
n~tuk söylıyerek faalıyete geçtıği
nı gosterdi. 

Oeneral Cöring'in vazifesı "Al• 
m~.n hüneriyle kimyagerliğıyla, 
muhendısl ıyle ve madencılıg'yle 
ıstıhsalı kabıl olan biıtün ıpt dar 
maddel ri temın ederek Alınanyayı 
yabancı memleketlerden tamaıniy· 
le mü te!!"ni bır hnle betirmek., tir. 
Almanyanın bu şekilde istihsal e
decegi maddeler arasında kauçuk 
ıle petrol de bulunuyor. Buna im-

kan bulunup bulunmadığını zaman 
ısbat edecekse de General Coring 
dünkü nutkunda, 18 ay sonra Al· 
manyanın ıptıdai madde bakımın

dan kimseden yardım ıstemıyer.ek, 
tamamiyle müstakil bir devlet ola· 
cagını soylemiştir. 

Alman sanayicıliğinin, kimya. 
gerliğının, teknik dehasının yük· 
sekliğı. hıç bir şüphe götürmez Bu 
yüzden iktısadı planın tatbıkı ıle 

birçok buyuk muvaffakiyetlerin 
kazanılacağı muhakkak sayılır. 

Fakat Alınanyanın iptıdaı ınaade
ler bakımından tam ıstiklfıl~ ka
vuşması imkan ve ihtimalı, Alııı'ln

ya dışında pek fazla itımat ıle kar· 
şılanmamaktadır. 

Seb&bi, sun'ı kaucuğun çok pll
halıya mal olınası, halıhazırda Al
mnnyada her yıl istihlak olunan 65 

bın ton kauçuktan ancak pek cüz'i 
bir miktarın sun'i bir surette ia
tıhsal olunması, sonra yıne Alnıan
yada kullanılan tki milyon tonluk 
mayi nıahrukatın memleket ıçin

de ancak kısmen tedarik edılebil
mesidır. 

Bununla beraber Almanyanın 5-
nümüzdeki yıllar ıçinde bu proa

raını tatbik içın azami gayretı sar
fedecegı muhakkaktır. Alman 

mı tatbık41ıımamvr 11fUenhılrln ..., 

rina tabi olacak ve bu suretle si
lahlanma için olduğu gıbı ik
tısadı cephede de aynı gayretle çal1-

şılacaktır. 

Bir bakıma göre, silahlanma ıti 
ile iktısadı ıstiklal pl!nı birıbırıni 

tamamlıyan bır programın ikı "'lf· 
hasıdır. Çünkü milli ihtiyaç za. 
manında, bilhassa bir muhasa .. a 
devrinde, en çok &üvenilecek kuy. 
vetler bunların ikisidır. 

Alman mahafilı, silahlanın& 

programının son bulmak üzere ol· 

ınası dolayısiyle iktısadi plft.nın if
siz kalanlara iş temin edeceiirıi 

söylemektedırler. Bunun içın si-
fıhlanmanın sonu geleceğine man-

11ak lazım gelırse de vaziyet bu-

un aksini gösteriyor, ve iki plinın 
yanyana tatbik olunmaları ihtıma
linin daha kuvvetli olduğu kanaa 
tıni veriyor. 

iktisadi plan. Alman sanayiınin 

onümüzdeki yıllardaki en bellib8f
lı vazifesinin iktisadi istiklll hesa
bına imkinsızlıkları yenmek oldu
ğunu anlatmaktadır. 

Bu yüzden Almanyanın, beynel· 
mılel tıcareti canlandırmak için 
yardım etmesi, bu gayenin tahak• 
kukuna bajlıyacağı sanılıyor. 

Dmer Rıza DOCRU L ..... ...................... ,,, 
BI KAÇ 

SATSRLA 
C ümhurl) et Bayramı muu.-. 

betiyle dün Şlşll HalkeV> nıd'" 
avenet kolu tarafmdan 100 fak\J' .,. 
yoksuı çocuğa elbise verllmlf, çocull
tar sevindirilmiştir . 

• • 

S on günlerde pastırma nst 
yeniden ytikselmlşttr. 

sebep: Anadoluya ihracatın , ... ı.mır-• 
nuş olmasıdır • 

• 
A iman mtktep gPmhıl ~rod 

pazar sabahı, llmanımmt 
lt>.eektlr • 
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Madrit kuvvetleri tekrar 
taarruza geçti 

İtalya Balear Adalarını Tahkim Ed~
yorm~ş Sovyet Rusya Ademi Müda

hale Komitesinden Çekilmemiş 
Londra, 29 ( Radyo) - İspanyada hükumet kuvvet-

i ·bugün de bir taarruz yaptı. Taarruzdan evvel Baş-
erı b" b · · ı d vekil Kabellero'nun ır eyannameaı neşro un u. 
Ka.ballero bu beyannamesinde asi-

lerin şimdiye kadar yap~kla~ı s~ : 
dırışlarla enerjilerini tuke:tıklerım 

ıattıktan sonra asilere kati ve ka
: darbeyi indirmenin sırası geldiği
ni söylemiş ve hükumet kuvvetlerini 
canlı ve azimli taarruza davet etmiş
tir. Hükumet mahafilinin verdiği 

maIUınata göre, son günlerde asiler 
tarafından alman üç köy hükfımet 
kuvvetleri tarafından istirdat edil -
miştir. 

Madride bomba 

ita/ya 
Gen evreden 
Çıkacakmış 

Almanya İle İngiltereye 
Cephe Kurmamışlar 
Roma, 29 (A.A.) Havas: - B. 

C i a n o' n u n seyahatinin neti • 
Asilerin verdikleri malfımata gör., celeri, ! t a 1 y a n gazete'cri -

kendi kuvvetleri Siyuenza'dan ileri • 
1 

Cenev 
nin dediği gibi, talyanın . • 

lemeye başlamış bulunuyorlar. reden ayrılacağını teyit etmek~ı>dır. 
Madrit bugün de tayyarelerle bom- Bilakis bu gazeteler, Italya ile In-

bardıman edilmiştir. Asiler, Barse- gilterenin araları açılacağı haberim 
lon haricinde iki Sovyet vapuruna teyit etmemişlerdir. 
ateş ettiklerini ve vapurların yandı- B. Ciano'nun Almanyayı Ingıltere 
ğmı haber veriyorlar. .. aleyhindeki müşterek muhalefet cep· 

General Frankonun 10 gun zar - hesine celp etmeye memur edil ıniş 
f mda Madridi zapta karar verdiği ve olduğu haberi teyit edilmemiştir . 
mümkün mertebe kansız bir zafer Emin bir diplomasi mamba,nda, 
kazanmak istediği bildiriliyor. Almanyanm, lngiltere ile mukar~net 

Balear adalarında temini teşebbüsleri Roma - Berlin 

I hattının muhtemel bir temdidi addo-Paris 29 (Radyo) - spanya se-
' tl . . B lunmaktadır. 

farethanesi ltalyan kuvve erının a.- Italyanın müzakerelere girışmek 
lear adalarını üssülhareke ittihaz için Ingiltereden Akdenizdeki hattı 
ederek B a r 8 e 1 0 n a y a ta- hareket hakkında izahat isteyccegi 
arruza hazırlandığını, . 8 ltalyan beyan edilmekteydi. Şimdi, btiyle 
tahtelbahirinin asilere aıt renk:ere bir meııa;lf mPV71\11 h~}\İQ, nııailrfo• 
bundan 'başka bir takım'ltaly~~· -as- o . ...,\ o nun oerıını z1yareti esna-
kerlerinin Majorka adasına çıktık- sıııda lngiltereye karşı fena bir lisan 
larını ve Italyanların Balear r.adsın- kullanmış olan gazetelerin bazı nüs
da istihkamat yapmakla meşgul ol- halan toplatılmıştır. 
duklarını bildirmiştir. 

Bu suretle Ispanya harbi, beynel
milel sulbü tehdit eden bir mahi1et 
almıştır. 

Edenin yeni sözleri 
Londra, 29 (Radyo) - Avam Ka

marasının bugünkü toplantısında Ha
riciye Nazırı Mister Eden, lspnnya 
harbinden bahsetmiş ve "gayemiz bir 
tarafa yardım ederek diğer tarafı 
mahrum etmek değil, harbin bey~1el
milel mahiyet almasına mani ol
maktır.,, demiş, daha sonra ademi 
müdahale paktmm tatbik olunduğu
nu ve Ingiltere hükumetinin bu pak
ta sadakati muhafaza edeceğinı söy
lemiş ve Sovyet Rusyanm, Portekıze 
karşı vukubulan ithamlarından bi
rinin de tahakkuk etmediğini ;14 ve 
etmiştir. 

lngiliz amelesi 

Muhalefet namına amele lideri 
Greenwood beyanatta bulunmuş ve 

ademi müdahale siyasetini tenkit e
derek, Ispanya asilerinin meşru hü
kümeti yabancıların müzaharetiyle 

devirmeye kalkışan bir takım a
siler olduklarını, isyanın komunızm 

Ye faşizm mücadelesi olmadığını söy

lemiş ve !spaııyanın meşru hükume
tine silah satılması lehinde olduğunu 

anlatmıştır. 
Daha sonra liberaller namına söz 

S.. 1. n Sir Arçibald Sinler, ademi oy ıye .. . 
trılidahaleyi mudafaa etm1ş bulunu · 

yor. 

Ademi müdahale 
Londra 29 (Radyo) - Sovyet 

Rusyaya ~rulan sualle:e verilen ce
vap, Rusyanm ademi müdahale ko?1i
tesinden çekilmediğini anlatıyor . !~V 

et murahhası Maiski, nı.emleketın.ın 
demi müdahale komitesınden çekil
ediğini, fakat ispanya bü~~~~tine 

ilah vermeye mani görmedigını an-
atmıştır. Sovyet Rusya murahhas
an içtimalara devam edeceklerdir. 

R:omite, Sovyetlerin, Italya ve Por
akizler aleyhindeki ithamlarının sa
it olmadığına karar vermiş ve Por
ekiz limanlarının kontrol edilmesine 
Uzum görmemiştir. 

General 
Metaksas Bulgar 
Hududunda 
Atina, 29 (Hususi)- Başvekil Me

taksas buradan Yunan - Bulgar hu
duduna giderek hudut karakol krta
lannı Kuluya kadar teftiş etmiştir 

Yunan Başvekilinin hudutta oldu
ğunu haber alan Bulgar hudut zabiti 
Yunan toprağına gelerek Başvekil 
General Metaksası selamlamış ve Ge
neral Metaksas da Bulgar zabttıne ia. 
dei ziyaret etmiştir. 

Musolininin 
Bir nutku 
Bekleniyor 
Nevyork, 29 (Radyo) - Ünited 

Pressin Roma muhabiri bildiriyor: Sin 
yor Musolininin gelecek pazar günü 
Milanoda mühim bir nutuk irat ede -
ceği haber verilmekte ve bu nutkun 
radyo ile her taraftan dinlenmesı için 
geniş tertibat alınmaktadır. Hir riva
yete göre Sinyor Musolini bu nutkun
da İtalyanın Fa.şist İspanyayı tanı
dığını ilan edecektir. Fakat resmi 
mahafil bu rivayeti henüz teyit et -
mem.iştir. Sinyor Musolininin daha 
başka meselelerden bahsetmesi bek
lenrnekte ve siyasi mahafil nutka bü:
yük bir ehemmiyet vermektedir • 

Türkkuşunun 
Muvaf fakiyeti 
Ankara, 29 (A.A.) -Bugünkü ge

çit resminde Atatürkün tribünı.inde 
bulunmakta olan Sovyet Rusya As
soayakim Başkanı General Eydeman, 
geçit resmi esnasında Türk Kuşu 
planör ve Paraşütçülerinin uçuş ve 
atlayışlarını büyük bir alaka ile takip 
etmiş ve Türk Kuşu Kurumunun pek 
kısa bir zaman içinde elde ettiği neti· 
ceden ve genç planör ve paraşütçü
lerin muvaffakiyetlerinden dolayı 
takdir hislerini Atatürke arzetmiş
tir, 

Ata türkün 
Hitapları 

Eskişehir Faciası 
Tahkikatı Bitiyor 

Facia Kurbanlarının ve Yaralıların 
Hüviyetleri T esbit Edildi 

Treni Görmedim! 
Bayramın okşayıcı havası arasına 

karıı;;mış bir enin !Eskişehirde bir tren 
bir kamyonu çiğniyor. lçindet.i ~·ot • 
culardan yirmi bir kişi parçalanıp 
ölüyor. Bu arada çoluk çocut:;iyli! ka. 
zaya kurban gitmiş tam taknn aile _ 

Eskişehir, 29 (Hususi Muhabirimizden) Toros ler de var. Uzatmı)'alım; bir fırtia ki 
(Başı 1 incide) 

lerde bulmuyor. Bu söyledik
lerim kuvvetine inananların 

bir ifadesi olarak telakki edil
melidir. 

· · k · k 1 12 1 1 işiten, yazan \'e okuyanın yürekleri ekspresını geçme ıster en parça anan numara ı o- parçalanmamasına imkan yoktur. 
tobüs faciasına kurban gidenler -iki istisna ile- tesbit o- Medeni memleketlerde, medeni va. 

Türkiye ile Yugoslavya ara
sında mevcut sağlam miina
sebetler bütün Balkan millet
leri arasında mevcut olması 

iktiza eden münasebetlerden
dir. Balkanlar bu ideale dog
ru ne kadar fazla yükselırler
se saadet ve terakkileri o nis
bette artar • ., 

lunrnuştur · sıtalann işlt'diği yerlerde höyıe ka-
Otobüste şoför ve muavini de da-

1 

zalar olur .. LJikin bu kazaların \'nkuu 
h"l olarak 35 kişi bulunuyordu. Bun- oğlu Ismail, Bursadan Numan oğlu şartlariyle Eskişehir kazasımnkileri 

1 ı dan yalnız şoför Kirmastil! Ali Ismail, ve oğlu 11 yaşında Alaettin, muka~·ese bile edeme,yiz. Bir şoför, 
o~u Ahmede bir şey olmamıştır. ölenlerden Seherin erkek kardeşi trenle yanşmak \'e önünden ~eçmek 

Cümhur Reisimiz, bunu 
müteakip Yugoslavya gazete
cilerinden asil Yugoslav Mil
leti hakkındaki dostluk hisle
rine tercüman olmalarını is
temişlerdir. 

Yugoslav gazetecileri na
mına cevap veren Politika ga
zetesinden Yossimoviç, Cüm
hur Reisimize minnettarlığı

nı arzetmiş ve Yugoslav mat
buatının, dostluk ve kardeş
lik eserine devam edeceğini 

temin eylemiştir. 
Bunun üzerine Atatürk de. 

miştir ki: 
"-Türk matbuatına da 

her zaman tekrarladığım gi
bi, bu dostluk hislerini ehem
miyetle kaydetmek Yugoslav 
matbuatı için de mukaddes 
bir vazifedir. Bu yalnız mu
kaddes bir vazife değil, ayni 
zamanda bir vatan borcurur .. , 

Bir Diplomatın 
Türkiye İçin 
S\::iL\~, i . 

L Başr 1 incide 1 
hayretli duygularını şöyle ifartc etti: 

- Beş ay evvel Ankaradan ayrıl
dım. Buraya dönünce ba.şka bir An
kara buldum. Ben Ankara için her 
terakkiyi tabii bulmağa alıştım. Fa-

kat gördüğüm sergideki tertip ~~-~ki
ni teşhir edilen eserlerin tenevvuu ve 
gÜzelliğini doğrusu beklemiyordum ... 
Vakit vakit memleketime gidiyoru?1. 
Değişmiş seyler az, fakat buı:ada ın
kişafın koşu sür'atini göz ta'kıp ede -

miyar.,, . 
Nazik ve dost sefirin memleket.ı, 

gidilecek yere vaktinde varmıı;;tı. Bız 
kaybettiğimiz zamanı kazanmak ve 
ayni yere varmak için elbette koşa • 
cağız. 

SUAREDE.. . 
. d ok ~amimı Başvekilin suaresın e ç ::ı •• 

!n .. OU bir hava vardı. General ismet 0 .. 

ve Bayan ismet Inönü misafirlerını 
son derece nazik ev sahibi haliyle 
karşılıyor, ağırlıyor, herkesle meşg~l 
oluyorlardı. Muhterem misaiiriro:z 
Yugoslav Başvekili ve bayanı, k.en~
lerini bir kardeş evinde addettikler~
ni her hal ve hareketleriyle gösterı

yorlardı. iki günlük şahsi tanışı~lar 
kırk yıllık bir dostluğun ahenginı ve 
yakınlığını duyuyorlardı. . . 

Yugoslav meslekdaşlar Başvekilı· 
mizin şahsiyetinde sihirli cazibeyi t~
mamiyle duymuşlar ve büyük ~ır 
bağWık ve sevgi peyda etmişlerdır. 
Başvekilin Türk - Yugoslav dostlu • 
ğu hakkındaki sözlerini, gözleri ya
şararak dinlemişlerdir. 

i SKEN DERUN 
Büfenin yanında bitaraf bir mem

lekete mensup bir diplomatla ta-ıışı
yoruz. Sancak meselesindeki Tü:k d~ 
vasını tesrih hususunda gösterdıklerı 
ks biliyetten ve itidalden dolayı gaze
telerimizi tebrik ediyor, diyor ki: 

b K k b l Mehmet, 1 yaşında diğer Mehmet, isfü.·or, ve trenin altında kah:ror. Ne azanın ur an arı t . ~ . 
t . . d b .. k d 0.. Bursarun stiklfil mahallesınden Rüş- yazık ki 21 masumu süriikledi~ ölüm Kaza ne ıcesın e ugune a ar - .. • d B . 

8 k .. di Ka d h en tu oglu 8 yaşın a asn, Ankara Sa- ,.ukuruna. kendi de diişmemiş. O. her-l ıer ı 1şı r. za anın a em d 
8 

" 
en unl d . manpazarm a numarada mühür - kesten daha sağlam. Biz Şarklılar 
ölenler §h' ar ır ·k tl d Hasan cülük yapan Mustafanın kızı 10 ya- mütevekkil kimseleriz. "Kader! .. de • Eskişe ır a vu a arın an A k d 

~ . k F t E k' şmda Sabahat, n ara a Sebat fab- yip geçeriz. Lakin hu kaza ve kaderin 
og·1u Hulusı ve arı_ sı a ma, s 1 

- rı·kasında marangoz Mustafa kar Ali h · l 
h 1 d B ısı önüne geçmek i~in a msan ara şehir umum ane erın e sermaye ur .. k . .

1 
k B d' -

1 337 salı Zekiye ve Bursalı Seher, Posta ~u rıye 1 e ~zı e .1_a, og u .. do- akıl denilf'n cevheri venni~tir. 
M ··d·· r· -.. b' al>- 1 m gumlu Necmı ve dıger kızı kuçiik Ben bu felakette kusurun kimrle "J-Umum ., u ur ugu ın a.r ve evazı 

1 
d K. u· 

ıf t tk.k 1 • t Ayten, ölen er en am ın kızı 15 duö-nnu tam bir isabetle tayin edemi~ 'k' ci sın e ı memur uguna a- _ ... ~ 
ı ın z ld k t u yaşında Mira, diger kızı 13 yaşında yonım, amma eg· er !!azett>lerde yazıl~ in edilen ongu a pos a memur .. ~ 

1 
.. 

0 
. ~ 

Y _1 K~ .1 B h. . L Suheyla, negol rhanıye mahalle- dıg·ı nföi şoför : Hüseyin og u arın ' eyşe ırın e- . A 'f - M h t B ,... -
d F 1 ~ -1 323 d _ sınden n oglu e me , ursanın _Treni ırörmedim! k li köyün en e a og u ogum-

1 
. f . ,... 

e k H"' . d . - k Sinanpaşa mahal esınden şo or mua- Di,·orsa, s.üphesi:1. su"lu 0 hı·thalıt-l Naim ve ızı usnıye, ıger I7..- • _, .. 
u d F t ve 1 d vini Muhıttin, parçalanan otobüsün br Simdi ne> olacak?!. Yirmi bir can ları 3 yaşı~ ak a maB k' yaşınk a şoför muavini San oğlu Ali. • ~ 
Hafize Melıh arısı a ıye ve ızı . pahasma J·apılan bu çrl~nlJ,..,n ce -

' M ıı- M l Al' ·ı Bunlardan yalnız Aytenın yarası zasr niha~·pt "dikkatsizlikle öliirne se-
12 yaşındmla uMa hma, tucAur u Aıdog u çok hafı'ftır· ve kendisi haı:ıtaned 

car a en bebiyet,, cürmi.iniin mukabilidir. Ö-
30l doğu u hell ~ d N' . ~al- hemen çıkmıştır. Şoför muavıni Sarı l""nl 

Tuzla ma a esın en urı og u . . .- erin adedj çok olması da te~dicli 
zarı ··tı·· R oğlu Alinin de yarası hafıftır. cezay. a sebep olsa da '.·ine ,·erilecek 295 tevellu u amazan. .• 
Kazayı müteakıp kaldırıldıkları Tahkikat devam ediyor ceza ölenlerin J'akmlannı de~il, bizim 

hastanede ölenlerin isimleri de aşa- Kaza tahkikatına Müddt!ıumumi gibi yalmz far•iaclan yüreği l<anıyan-
ğıdadır: . Besim Altıok devam ediyor. Otobüs lan bile tatmin etmez. 

Balıkesirin Osmaniye mahallesm · şoförü Ahmet de yeniden isticvap 
0

_ Makine şartları, arazi şartlan, ba-
den Hasan Sadık oğlu kahveci Ali, va şartlan gihi her zaman kontrol 

lunmuştur. Şoförün: 
kaza esnasında hemen ölenlerden Ka- edemediğimiz amillerin öliimlf'! neti • 

"- Aman, yavaş git. Bırak tren 
1 milin 0g-ıu Şadi, yine kaza anında ö- ce enen kaıalar iizerindeki tesirleri • 

gersin. Bizi öldüreceksin!,, Dıye ken· nı· l ı · · t l .. !enlerden Naimin karısı Şerife. .,. 7.a e ı~ın ayrı<'a edbir 11 mRuur-
Hastanede ölen diğer iki zavallmın disine bağıran yolculara: sun, bari böyle haytalık ve kllrku .. 

hüviyetleri henüz tesbit olunamamış "- O da makine, bu da makine. suzluk yüzünden yapılan feci 4<:ızala-
Ben bu otobüse 4 bin lira verdim. nn birin<'i derece mücrimlerinr aii;ır 
Geri kalır mı hiç!,, Dediği tesbit o- cinayet cezası veren kanun maddesi 
!un.muştur. Bu suretle Ahmedin, kovsak ta bu ~ihi küstahlnnn g•)zleri 

tır. 

Yaralıların isimleri 

Yaralılar 16 kişidir ve isimkri treni görmediği için önünden geçmek knrl<sa !. Daha diin piimeş'e hnyata 
istediği hakkındaki iddiasının asıl - ~ifümsiyPn bu )'İrmi bir kurbana ba
sızlığı bir kere daha meydana çık- kıp, insanın : 

şudur: 
Yenişehirin Camigeçer ffiı:\halle-

sinden ziraat fen memuru Hüseyin mış oluvor. - Araha yann brni de böylr bir 

Bu mesele hakkında Fransl7. scfin çok mütehassis olmuş 
Mösyö Ponsot'yu suallerle rulıatsız şarmıştır. 

ya-
k•- bPkfhor m u! 

Di;\'c> tit relllf>m.-sine imkan yoktur. 
Gerrelittm tesndiif Prı nı•avrıruz. 

etmek istemedim. Notamızuı cevabı Falih Rıfkı, Atatürk Inkılabının 
Paris sefaretimize verileceğine göre, esaslarına dair çok güzel bir vazı yaz
sefirin bu saniyede söyliyehilt:!ceği mıştır. Nurullah Esat Sümere, sana- r-: 

8. FELEIC. 

hiç bir şey yok. yi hareketlerimizi izah için 3500 k~- Lı c. ~ ~"'AZ; ;j~~~~] 
ŞARK DEMIRYOLLARI limelik yer verilmiştir. Sayın Celal ·---·-··-----

. . . . . 1 Bayarın, Sıhhiye Vekilimiz ve dıgl!r Bhyü.k insaıılarm Wjklan, hayatı 
Harıcı meselelerden dahıller<! ınti- k'll . . . d ~·cal< sadece kendi rahatlan zaviyesüıdeıı ve ı enmızın e yazıları bulun., 

kal etmeye fırsat zuhur ediyor. Sari< ve ing·r .. h kt kt .'ieyreden ?ıı.saıılaruıkinc pek berıze -
d .f l · h kk . · 1 ı ızce nus a çı 1 an ~onra 

8 şımen ı er erı a ındakı şu güzel Math t H"·a·· . . b mez. ıiyıik fer<li.'!letini ikinci plıi,ıııla . t'ua .vıu urıvetı u vnzılfırm 
ha berlerı alıyorum: Prensip mesPle- t'· k . . · k . · bırakan ih tiı a.slraııı dili halini ü1 . .,aıı-. . ur çesını ncşrederP t ır. 
len tamam1yle halledilmiş, ghrü~me Ah E . y Al M AN 101 içııı aşı.- ::anmn zamaıı Naı>olyn _ 
mevzuları taayyün etmiştir. J:<'ı·an- met mın · _ nım yaptığı l>ir taı if şeklinde 1wv-
sa hükümetini temsil eden, ınuı:ah- J vctli bir cümle halini alabilir. "Sevi-
has, çok dürüst bir ruhla hareket et- zmirde len bir taraf, dünya bir taraf,, diyen 
miştir. Şimendifer mümessillcrı or- Ç F biıyük muhteris ve ona benzernıi in, .. 
taya bir rakam da koymuşlardır Bu ifte acia sanlarda sevda macerasının biltiin kıy 
rakam bir mala sahip olan tarafın metlerin, bütün nimetlerin üstiinde 
maddi kıymetler hakkındaki ilk lak- Bir o obüs Üç K~şiyi yer tuttuğu•nu görüyoruz. - Sadri 
dirini teşkil etmektedir. MeEele bir Ertem, Kurun , 27.10.1936 
kıymetin takdiri meselesi olduğuna • ara' adı B 

• İX: P~rça "hüsnü - niyet,. göskrırsenh:, 
gbre, her halde kıymeti tesbit etme- İzmir, 29 (Tan muhabirinden J _ ~~ıncı cumlede unutulan üç virgülıi, (bıri 
ye bir ölçü ve bir formül buluna bırakan .. ikincısi "açık .. üçüncüsü de ''za-

Bu akşam saat yirmide burad.ı bir o- m.an .. zaman,. d;ın sonra) yerlerine kor, ucaktır. Devlet demir yolları şebekesi- çuncu cumledeki tertıp hatasrnı (''benzeri-
nin bütün Türkiye hatlarını ihtıva e- tobils iki faciaya sebep oldu. 321 nu- ni,. değil, "benzer., olacak) dü?.eltir ve bu 

Parçanın manasını anlarsınız. Fakat "St':vi. deccği mes'ut gün uzak addedilemez. maralı bu otobüs Tepecikten yolcu len. bir taraf, dünya bir taraf,. soztimin ne. 
ile gelirken Gazi bulvarında 2~ yaş. resı tarife benziyor? bunu, öyle zamıtdcrim 

ki benim gibı siz de anlryamazsmı.z. ELEKTRiK ŞiRKETi 
lstanbul, Elektrik Şirketi hakkın

da da muayyen meselelerin konuşma 
mevzuu addedilmesine dair iki taraf 

arasında anlaşmaya varılmıştır. Bel
çikadaki ana şirketin gönderdiği mü
messil Istanbuldaki mümessillerin 

dar çerçevesinden çıkmış ve iki ta
rafın münasebetini çok genış ve dü -

rüst bir surette görüşmek istidadı
nı ortaya koymuştur. Başlıyacak 
müzakerelerin bari.ı haksızlıkları 
bertaraf etmeğe hizmet etmesi me
muldür. 

INôNUNVN AT ATURK iÇiN 

BiR MAKALESi 

lannda Nesim oğlu A vramı çiğne • 
miştir . 

Bundan korkan şoför Şahin. oto -

• 
Nasıl diziyorlar? 

. .. arapça biliyorsamz. Ebiilmuha
doğrt sin Cemaleddin Yusufwı El Minhe _ 

sürmüş, fakat Birinci Kordo.ıa sapa. Wssa/Uii ile On beşinci a.sırdan Sf)n-

cağı sırada karşıdan gelen tütim füc- ra yazılan teraciim kitaplanno mü _ 
can Süleyman Faik ve refikası Lut- racaat etmelisiniz. - M. Turhan. Tan 
fiyenin bulundukları binek arabasına Cumhuriyet, 25.10.1936 

büsü sür'atle Birinci Kordona 

şiddetle çarpmış ve araba parçalm- B. Turhan Tan, türkçe kelimelerd 
labilir, bazan yanlış kelime kulla e Yanı-

rak karı ve koca muhtelif y~rlerin arapçaya göre "miınekkid d n.ır a~a, 
d bilip "müntekid., diye y " enemıyece~ını en çok ağır surette yaralanmışlar "Eb··ı h . azar. Deınck k' 

0 nun u me asın,, Yerine "Eb··ı ' -dır. Şoför bu ikinci faciadan sonra "teracim,, yerine "teracüm u m~hası_n., 
timal verileme?. K d' " demesıne ıh-

yine kaçarken yakalanmıştır . yeter; tertip Y~nlış~~rı~11Y~nlışlan kcndme 
yelim. a ona mal etrnı. 

B. Turhan Tan 0 gü k" 
bir ders veriyor. ;'Tanıln uk yazı~~d.~ bana 

V E L.~ A 1 mak deriz d · · ma " degil, tanın. 

"- Gazetelerinizi takip eden;er Bir köşede Financial Times gaze-
şuna kani olmuşlardır ki, Türk .h~- lesinin Türk.iyeye dair çıkaracağı 
kfımeti ve Türk milleti kendi ıçın nüshadan bahsediliyor. Bu nüsha için 
hiçbir şey istemiyor. Ancak bir teah-

ı · fiili 'ia zım ma~~tım. Türkçede m•ıtt':a<ldi 
. t k li madd ! k u ul m~çhul kılar diyor As-Mtilga Nafıa Nezareti uru u MU· fak t f"~l~ı onl~on a bıten fiiller için doğru. 

· · erhur;·• Osman a 11 ın as 1 madde · l' h ı ' abir müdür muavını m ..... se '"I "tl sı ses ı art ~ bı t er-

Başvekilimizden, vekillerimizden, bübüdün yerine gelmesini ve bir man-
danın tasfiyesinde hak pren::>iplerine yük banka direktörlerinden memle -
göre muamele edilmesini istiyor.,, ketimize dair yazılar istenmi~tir. 

Cevaben anlattım ki, gazetelerimi- Nüshanın sayfasına göre yazıların 
zin sütunlarında bu meseleye eskisi uzunluğu iptidadan tesbit edılmişlir 
kadar yer verilmemesinin sebebi, Başvekilimiz iki bin kelimelik ya
Fransız notasını ve Fransa ile m;iza- zısmı Atatürke dair yazmıştır. Bu 
kereye başlanmasını beklememizden yazı o kadar derin bir anlayış ve o 
ibaret. Bu davanın arkasını bırakma-J kadar sevgi ile yazılmıştır ki Atatürk 
mıza ihtimal yok. !smet lnönünün ince duvı:ularm:ian 

Fıtrı zevcesi. 

Bayan Vus let Fıtrı 

müptela olduğu hastalıktan kurtııla
ıruyarak dün vefat etmiştir. Cenaı;E;

si 30 Birinciteşrin 1936 Cuma gü:-ıü 

saat 10 da Nişantaşında VaHkonağ• 
caddesi 60 numaralı Fıtrıbey a. 
partımanmdan kaldırılarak aile kab
ristanına defnedilecektir. 

' 
1 

" veya " değil, "n .. konuluı l.:apa 
mak, kapanmak; okumak, okunmak • 
mak, tanınmak gibi. t::ını~ 

Alıf eş 

Elli KiŞi 
BOGULDU 

lskenderiye, 29 _ AbdüU ' t ·r , ~ 
f' dmd ki a ı uut-
ı a a Mısır vapuru, lskenderi-

ye açıklarında batmıştır 50 k' . 
l!'f olmustm·. · ışı te-



4 l A N ============:=;::.=========:::--::.:-=.::·-~-= Jo -10 - 936 -
.... · ·.·. 1~1'1 NEŞRİYAT 

1\dahkemelercle ' •• EHLi SALiP MUHAREBELERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ lıtanbul ıeririyatı 

FRANSIZCA asıl kopyası ,, .. a1 :t.;. . ' . 

Dün meşhut suçlar müddiumu
miliğine akseden hadiseler 

Bu tıbbi mecmuanın te§rinievvel 
sayısı da intişar etmiştir. IPEk sinemasında NI ELEK sinemasında 

KIZILAY Seanslar: 2 - 4.15 -6,30 ve 9 da IPEK'de HergÜn· saat 11 de ucuz halk matinesi 
"Türkiye Kızılay Mecmuası,, nm -•••••••••••••••••••••••mm•••••• .. m•l.-..ıılılm•• 

150 inci sayısı çıkmıştır. 

TiCARET VE SANA Yl ODASI Ö L Ü M istanbul Jandarma Satına ma 
Komisyonundan ; 

Dün meşhut suçlar müddeiumumiliğine akseden suç
lar asgari hadde inmiştir. Akşam saat on sekize ka
dar müddeiumumi ancak 6 vak'anın tahkikine el koy
muştur. Dünkü hadiselerin ekserisini polise hakaret te§
kiletmektedir. Nöbetçi mahkemelerin bulunduğu iiçün
cü kat koridorunda dün davacı ve şahit olarak resmi Ü
niformalı tam 11 polis vardı. 

MECMUASI üniversite Tıp Fakültesi ve Yük-
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası sek Baytar mektebi eski profesörle

mecmuasmın Ağustos ve Eyliıl 936 rinden Ismail Hakkının oğlu Hukuk 
sayısı intişar etmiştir. Fakültesi 2 nci sınıf talebcsmdcn 

Hami genç yaşında tedavi edilmekte 

Istanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
mahkemesinden: Pangaltıda Hamam 
caddesinde 49 No. lu evde oturan 
Kamilo Delkonte tarafından Kurtu
luşta Usulçuoğlu apartımanmda mu
kim karısı Jorj Adkina kızı .Milli Ma

olduğu Haydarpaşa Nümune hasta
nesinde ölmüştür. Cenazesi bugünkü 
cuma günü saat 11 de ha::staneden 
kaldırılarak Selimiye camisinde na
mazı kılındıktan sonra Karacaahmet 
mezarlığına gömülecektir. 

Eşyanın cinsi: 
1 - 2 5 Portatif dcmiJ.~ sehpa 
2 - Gaz yapınak için bıri tenor diğeri alto iki Saksifon 
3 - Bir tane tnhm1hah ve beyaz tromba 

Celru Şefik isminde bir talebe poli- r--·--- 4 - Bir tane tulumbalı beyaz trombon 

ri aleyhine 936/855 No. lu dosya ile --..------------

~ın:ıa.karet suçundan mahkemeye peş 1 eri ne takı-
Celal Şefik, kendisini şöyle müda-

5 - Bir tane caz davulu teferrüatile 
Tahınin bedeli İlk teminatı 

açtığı ihtar davasında: dava olıına- Doğum 
nın ikametgahının meçhuliyeti lıase- Belediye Encümeni Daimi Muamelat 
bile ilanen davetiye tebliğ 1.:dıldiği Mildürü Zühtü Çubu',{çunun dun sa
hnlde gelmemesi dolayısilc hakkmdR 'bah bir oğlan çocuğu dünyaya gel . 

Gedikpaşa çıkmazında 27 numara- ittihaz kılınan gıyap kararının dahi miştir. Ömürlü olsun. 

fa"._'.'~~nımda hemşirem vardı. Mil- lıp zorla eve 
nasebetsiz adamlar musallat oldular. • k • t • ' 
Onun için kendisini Taksim meyda- g 1 r m e 1 s em 1 Ş • 

Lira K u. Lira K u. 
640 00 48 00 

1 - ] andarma Genel Komutanlığı Bando muzıkası 
için yukarda cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı mikdarı 
yazılı beş kalem caz ınahemesi eksiltme ile satın alına
caktır. 

nındaki apartımana koymak için o
radan geçmek istedim. Polis mani 
oldu. Ben imtihanı yeni bitirdim. A

sabım bozuk. Pederimiz yeni öldü. 
üstelik Cümhuriyct ba}Tammın he
yecanı da vardı. Bunlar bir araya ge

lince bende müthiş bir tesir yarattı. 

Kızkardeşimin tecavüze uğraması da 

beni müteessir etti. Polise: "Ben ta
lebeyim, bir sene sonra çıkacağım. 

Size amir olacağım. O vakit karşıla • 
şınz, dedim. Yoksa hakaret etme
dim. 

lı evde oturan Bayan Ayşe yanında- ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
ki 15 yaşındaki kızı Safinazla bera- muhakeme 7 - 12 - 936 tarihine saat 

. . . 11 de talik edilmiş olduğundan yevmi 
ber dün gece evlerıne gıdıyorlarmış. muhakemed ··ad . 1 h' b' t . . .. e mu eıa ey ın ızza 
Sendelıyen ve sallanan bır golge ken- veya bilvekale ispatı vücut etmediği 
dilerinc doğru yanaşmış, biraz sonra takdirde gıyabında muhakem~ye cle
ispirto kokan bir ağız mırıldanma- vam olunacağı tebliğat makamına 
ya başlamış: kaim olmak üzere ilan olunur. 

- Ah anam. yavrum. 
Ayşe bu tanımadığl sarhoşa ne is

tediğini sormuş. O hiç cevap verme
den bir gölge gibi kendilerini takip 

etmiş ve nihayet ana kız eve girer

Hafiflik - Rahathk 

• hllnı •• dı lılçblr tuy•k yo~· " · "'.....r. tıır, B• kor11'4ır, vOcudunuzu • 

2 -- Eksıltn1e 13 İkinciteşrin/936 Cuma günü saat 
'' 15,. de Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasmdaki 
Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 -- İsteklilerin ilk teminat mektuplan, hüviyet ve ti
caret kağıtJarile belli gün ve saatte komisyona gelme
leri. "2584,, 

Beyoaı u Va Katlar Direktorıüğü i anları 

Müddeiumumi, hadisede hakaret ıcrkcn sarhoş delikanlı hemen Ayşe

J "o 11 ı ı • 1 KorHlerlndı 
-~ı(Oılne), ı ıl lncljebılıcok n• 

\T/ / ııluftık••ı•n teneıDbOnOzD in• 
\f celtlr •• ı6§10n0ı0 kuv•ıllındırlr. 

l"l~otı ı 25 liradan lllboran., 
Satı, r••I ralıuıı: ı Satı:ık Arsalar 

knsti bulunmadığını ileri süreı·ek suç nin koluna takılmış ve zorla eve gir-
}unun beraetini istedi. Mahke.rne, mü
zakereden sonra bcraet karan \·erdi. 

miştir. Evde Safinazın oğlan kardeşi Boğaziçinin en kıyınetli ve şerefli mevkiinde halen kö-., 
de varmış. Bu beklenilmiyeu ve ta- mür deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
nınmıyan misafirl ite;kaka dıc:arıya l1T&111UL, ıır,oiıu çare • • • ... 

" , TOnel meyden• 12 Ho. lu D ~ ' p 
çıkarmak istemişler. Ve çıkarken de M,·.~-.:::::. '~.::::~~:, ·,~::~n~;!· egen ey parası 
ayağı kapıya takılarak düşmılş ve al- "'r•tı•rım•ıdı bOyOk t•nzııu. Lira K. Lira K. 

1 KANZUK 
nı patlamıştır. Dün Asliye Birinci 14535 00 1095 00 .Lloğrtziçi Kuruçeşme mahallesi Ktt-
Ceza mahkemesi suçluyu sor- ruçeşmecaddesinde eski 105 yeni 
guya ~~i. Şahltleri di~e~. Suç~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 119,2haritaN.-2-3242metrcmu-
nu sabit gördüğü için kendisini dört iS!anbUI eledıyesı ilanları 1 rabbaı arsa. 
ay on sekiz giln hapse mahkum et- ., 15832 50 1190 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahalle ve cad-

SaCj eksiri 

ti. Jandarmalar mahkumu tevkifha-
Şehir Tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam 

neye götürdüler. 
desinde eski 105 yeni 119 3-2 harita 

COMOGENE 
Saçlann kdklerini kuvvetlendı 

rir. Ddkillmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. Neşvilnilmasını 
kolaylaştırarak hayat kabiliyetı 
ni arttırır. Latif rayihalı bir eaı 

PkSiridir. 
INGtLtZ KANZUK ECZANE~· 

BEl'OôLU . ISTANRUL 

____ lllllllİİİ ___________ otiiiiiii __ ,iai acık arltırınava knnuJmu~lur. ilan veri ;30 metr,. -··~-ı..ı..ft ..... 1 ..... 

KlsMJ 
beher metre murahbaına 8 lira 50 kuruf hat tahmin olunmuttur. 

TEP.EBAŞI DRAM 
Bugiln akşam Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 19 lira 
saat 20,30 da lnlnbul Rrlrdıqrn 25 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 

BlR KADININ $rhirTı'yaf rosu evveline kadar ilk leıninnlın yatırılması daha muvafık olacağı) 
HAYATI 111111111"'"' 5/11/936 Perşemhe günü saat 14 de da:mi encümende bulunma. 
FRANSIZ lıdırlar. (B.) ''2363,, 

TiYATROSU 

O~~~T 11111 
Bu akşam saat 111 

20,30 da 
DUDAKLARTN 111111111 

Hafif yemekler - Kuzu söğü41ii pa. 
tatt>S salata. .. iyle, pirln~ll isı>anak. 
krema. 

birdefa 
gelip 
görü· 
nüz. 

No. lı 3535 metre mu_rabbaında ---.....--. ::.a. 

Kuruçeşme<le bir tarafı tramvay caCiaesl1e mahdut e .. 
niz kenarında kain sahilhaneden müfrez ve yukarda nıu. 
hanımen kıyınetlerile mahalle sokak ve harita numarala· 
rı ve miktarları yazılı halen kömür deposu olarak kullanı· 
lan iki kıt'a arsa sırf mi.ilk olmak üzere ayrı ayrı satılmak 
üzere kapalı zarf usulile 20/T.evvel 936 tarihinden iti
baren açık arttırmaya (;ıkarılmıştır. İhaleleri 4 /T.sani/ 
936 tarihine mü~adif Çarşamba günü saat 15 te Beyoğ1u 
Vakıflar Direktörlüğünde komisyon önünde yapılacak· 
tır. 

Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ah
kamına tev!ikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve tek~ıf mek 
tuplarını muhtevi zarfları tayin olunan günde ihale saa .. 
tinden evvel kornisyona tevdi eylemeleri, ve haritalarını 
görmek ve şeraiti saireyi anlamak istiyenlerin her gün 
öğleden sonra n1üdi.iriyet1 mezkure mahlfılat kalemine 

Ağır yemekler - Kotlet paıohane 
usulü, imamha)·ıldı, irmik hel\'nsı. müracaat eylemeleri. (2090) 

Mevlnt, gözlerini kısarak baktı, - Susuz. ı;ok fena... Y anş etme • gelecek. H~zır ateş bulsun... So~ 
Gece ' Yarısı 

değıl, tiyatrodan, işlerden tutturarak 
soracaktı. MevlUt, onun merak etti
ği taraftan söylemiyecek, yahut kısa 
kesecek; sormadığı tarafla11 anlat -
tıkça anlatacak, uzattıkça uzatacak
tı. 

- Merak ettiğin bu mu? yi bırak. hep böyle gidersek, iki bir arada bir, gelir, bir tane de çaka! 
Bilfılin, artık niyeti bunları sor • yok, gebeririz. sın ... 

mak, öğrenmek değildi; fakat Mev • Bili!, cevap vermedi; başını eğmiş. Ve yaşlı kadını, seve okşuya dış 
1 

1'o. 8.l 

Mevlfıt, gözlerini açarak sıçradı: 
- Olümün mü yaklaşti, ne? .. Se

nin böyle hovardalığın tutınaz ama! 
Bili.l, lirayı uzatıyordu: 

- Çok üşüdüm yahu ... 
Mevlüt, iki eli böğrilnde, ,a§arak 

bakıyordu: 

- lnanamıyacağım geliyor . 
Bilfıl, sinirlenerek homurdandı: 
- Haydi gevezeliği bırak... Al ~u 

parayı, kapıcıya bir doksanlık aldırt. 
- Doksanlık mı? 

Bilal, büsbUtiln kızmıştı: 
-Numara yapma be ... Iclal Ha -

nnn, Sabahat gelinceye kadar ... 
O sırada kapı çalınmıstı, Mevli'ıt 

güldü: 
- Kayın valde, dedi. 
- Onun da. dişi ağrımaya ba1Jlar. 

Konyak yok; artık rakı ile dişini çal 
kalar ... Haydi vakit geçirme ... 

Mevlfıt, lirayı aldı, kapıdan çıkı -
yordu; Bilal, onun arkasından bak
tı, gülümsedi; kendi kendine mırıl • 
dandı: 

- Sen, rakıyı çek bir kere ... Bül · 
bülleş ... Başka tUrlU, ne sen, ne de 
Sabahat, olup bitenleri söylemiyecek 
ainiz. On beş, yirmi gündür beni at
latıyorsunuz. 

Mahmut .Y l!JSıLf(.ı 

Isınmak için, tırnaklarını hohlaya 
hohlaya odada bir aşağı bir yukarı 
dolaşıyordu. Bir ara Mevlüdun getir
diği küçUk şişeyi eline aldı, etrafına 
bakındı. Bir bardak gördü, fakat su 
görmedi. Şişeyi yerine bıraktı. Biraz 
sonra, Sabahatin anası, odaya girmi§ 
ti. Bili.l sordu: 

- Bir bardak su verir misiniz? 
Y &§lı kadm da etrafına bakınıyor

du. Bil&ı, ainirlenmişti: 
- Sonra, sonra... Sen, sobayı mi 

yakacaksın? .. Evvela, sobayı yak ... 
Bir .ker7 o iş aradan çıksın ... 

Şışeyı tekrar aldı; ağzı, gırtlağı 
yana yana bir iki yudum içti, alinin 
tersile ağzını sildi. Yaşlı kadın, so
bayı tutuşturınuştu. 

Mevlfit, elinde iki kUc;Uk şişe ne i
çeri girmişti; 

_ Doksanlık bulamallllf, iki tane 
kırk dokuzluk almış ... 

- Hepsi bir hesap::: 
Mevlfıt, sobanın yanma blktı, ke

yifli ~ir gUlUşle şişeleri masanın U • 
zerine bıraktı: 

- Artık, deymesinlcr keyfimize ... 
Bilal, MevlQdun huyunu bildiği i

çin, sormağa acele etmiyordu. Hatta 
Sun'ullahla lclAJ Hannndan, Fotodan 

Mevlut, kaynanasına dönerek: 
- Bize zeytin, peynir çıkarıverir 

misin? Sonra, iki kadeh te getinver .. 
Pardon, Uç kadeh ... Dedi. 

İhtiyar kadının yanağını okşadı: 

- Sen de bir kadeh içersin. 
- içmem. 
- Mevlfıt, kadına belli etmeden 

Bilale göz kırpmıştı: 
- içersin ... Sabahtanberi UşUdUn .. 

Artık darılma ya ... Anahtarı kapıcı
ya bırakmayı unutmuşuz! 

Kadın, dışarı çıkınca, Mevli'tt. kol· 
!arını açtı, gözlerini ta vana dikti: 

- Hey Allahım, işimiz gücümüz si 
yasiyat!. 

Billl, sobanın yanına oturmuştu: 
- Çok söylenme, gel otur ... 
MevIUt, bir kahkaha attı: 
- Görüyorum pek meraklısın! 
Bilal, tek omuzunu kaldırarak du-

dak büktü: 
- Merak ettiğim filan yok ... Yal· 

nız, olan işlere aklım ermiyor. 
- Hangi olan işlere? 
-Hangisi var mı? Kumpanyamı-

yız? heyetmiyiz? oynuyor nıuyuı? 
Tatil mi ediyoruz? Nedir? ne oluyor? 
Artık anlıyalım. 

ıMun soruşu, onu birden hiddetlen- tesbihini çekiyordu. Mevlüt, onun su- çıkardıktan sonra, uzun bir sol 
dirivermişti: suşuna, durgunluğuna, sahiden §a§· aldı: 

- Peki, neyi merak edeceğim ya? maya ba§lamıştı: - Ne ise bunu da atlattık ... 
Fofo ile Sun'ullah Bey çekişiyorhr • - Şakayı bırak, tiyatroyu mu me Bilalin karşısına geçti, parma.lcl 
mış! Bana ne ? .. Iclal Hanım, Sun'ul rak ediyorsun? nnı yeleğinin ceplerine soktu: 
lah Beyden aynlsm da bana mt var Bilal, başını bile kaldırmadan: - Bilal Efendi evladım •. Jşler, ıli 
sın? Fofoyu baştan çıkarabilir mi · - Neyi merak edeyim? dedi. nin bildiğin gibi değil... 
yim? .. Bunları mı merak edeceğim.? Mevlüt, sandalyesini ona yakla§ - - Hangi işler? 

Mevlfıt, eğildi, Bilale ağzını yaklaş tırmıştı: MevlUt, onun cevap verip vernı~ 
tırdı: - Olanlardan haberin yok. ğine, bir şey sorup sormadığına "' 

- Hoh ! Desene bakayım? Elinde meze tepsisile odaya kayna- dırmıyor; yalnız kendi sesim d~ 
Bilal, gerilemişti: nasının girdiğini görilnce sustu. yor gibiydi: 
- Sen, o, yarım şişeyi temlzlemi- lhtiyar kadın, tepsiyi masanın üze -Hani, bir gün Iclfıl Hanımın 

şe benziyorsun. rine bıraktı, tekrar çıktı. partımanından çıkıp ta buraya 
Bilal, dayanamadı, güldll: Bilal, yerinden kalktı, 11işelerdcn lirken, yine seninle beraber konu 
- Hangi yarım şişe? Yarımın ya- birini açtı, kadehlere doldurdu: ınuştuk. Hatırlıyorsun ya ... Iclal 

rısı, desene.. - Birer tane su ile, meze ile içe· nıin, gözünü açtı, demiştin, ıştn o 
MevlUt, ayağa, kalktı, kliçtik şişe lim. Sonra, hem ağır ağır içeriz; hem nını şimdilik bir tarafa bırakalım 

yi aldı; de anlatırsın. ni, Sun'ullahı, sever mi, sever! d 
- Yanmm yarısını da müsaade- Mcvli'ıt, tekrar odaya giren kayna- miştik ya! .. Bunu da bir taraCn 1' 

nizle ben dikeyim... nasına da bir kadeh rakı verdi: kalım ... 
Ve iki yudumda içti, yüzünü bu- - Haydi karşılıklı dedi. Bilal, başını kaldırarak gözJ 

ruşturdu; sonra Bilalin yanına geldi: Ve sonra, yalvardı. açtı: 
- Şimdi kafalar denk konuşalım. -.Bize sıcak bir şey yapamnr. mı- - Geriye bir ı;;ey kalmıyor Jd ... 
Bilfil, onun dizine vurdu: sın? .. Tel dolabın altındaki sepettr Mevlfıt, gcriledı Bilale bnktl 
- Yalnız, pazarlık şimdiden ... Ya- patates olacak; bize, şöyle dilim di ra döndU, masaya yaklaştı, bır ıı-

nş etmek yok... tim patates ıi'ızartıverir misin?. doldurdu, ıçti: 
Mevlfı.t, kafasını birden saran is - lhtiyar kadının çenesini, yanakla- - işte, buradn yanılıyoruz ... 

pirtonun alevile sarsılmışa benziyor rını okşuyor, öpüyordu. de, ben de, burada yanıldık ... B 
du; genzi gıcılclanıyornıu9 gibi yut • - Oh, benim şeker kaynanacığım. edemediğimiz bir varmış varrtl ) 
kundu: , Mutfak ta ısınır. Birazdan Saba~ııt (Arkası v r 
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Çeviren: Faik BERCMEN 

nuş eski gemilere bakıyordu. 

SERBEST GÜREŞLER DÜN BAŞLADI 

Tekirdağh Hüseyin, Adapazar-

TEKIRDAGLI HOSEYlN ÇA
YA YA CEVAP VERDi 

Dünkü güreşlerin nihayetinde halk 
stadı terkederken müsabakaları sey
re gelen Macar güreşçisi Çaya ev -
velce gazetelerle yaptığı meydan o
kuma cür'etini bu sefer aleniyete 
dökerek resmen ilan etti. Buna Te
kirdağlı cevap vererek kendisile tu
tuşmayı der'lıal kabul ettiğini bildirdi 

Yazan: Myriam Harry 

Matmazel Madeleine Guerlic 
Kilise sokağı 

Lorient 

Aziz ve sevgili küçüğüm . 
Bu, kollarının arasına kaV'.ışma

dan sana yazdığım son mektuptur. 
Nihayet.. Nihayet her şey yaklaştı, 
geldi. Hem yolculuk, hem saadet.. 

Madeleine, kendi kendine mırılda 
nıyordu: 

- Aziz ve kahraman küçüğüm' .. 
Onu nazlı, nazlı tutacağım ve iyi 
deceğim ... 
Herşeyden evvel karısı olacaktı. 

Yüzbaşı Terrin'in karısı.. Tatlı bi 
baş dönmesi onu alt üst etti. Aı t 

bir kadın tarafından bir çok sada 
kat ve feragat gösterilen o "yalan 
c . vaziyet,, in hakaretinden ve o mu 
ameleden kurtulacaktı.. 

hyı suplesle mağlup etti 
Dün sivil ve askeri doktorların 

yaptıkları büyük bir konsültasyon -
da, gelecek hafta kat'i olarak Aıınam 
vapuriyle yola çıkabileceğimi söyle -
diler. · 

Mülayim 
itiraz 
Ediyor 
Profesyonel pehlivanlar arasında! 

:Türkiye başpehlivanını seçmek, ayni 1 

zamanda Türkiyede gureşmekte o-
1 

!anların en iyisini tayin etmek :çin ı1 teşebbüs olunan Türkiye baş pehli
"anlığı müsabakalarına dün Taksim 1 
s~adında başlandı. 

Eminönü Halkevi tarafından Türk 
pehlivanlarını beynelmilel güreşlere 

uydurmak ve heveslendirmek gayesi
le yağlı güreş pehlivanları arasında 

serbest güreş şeklinde tertip edilen 
bu mjisabakalar Taksim stadyomun
da binlerce meraklı ve seyirci t.opJa
mıştı. 

MOSABAKALAR 
BAŞLARKEN 

Tam saat üçte pehlivanlar dizi ha
linde ringe çı4tarak birer birer halka 
takdim edildiler. 

Ve Cemalin hakemliği altında baş
altı güreşlerine başlandı. 

Akhisarlı Halil - Bursalı Hüseyin : 
Karayağrz bir delikanlı olan Akhi
sarlı Halil evvelce federasyon tara -

• 
fmdan Grekoromen güreşlerine ça. - 1 
lıştmlımş olduğundan bu hususta ı 
daha müptedi olan Bursq,.ıı Hüseyine 1 

tefevvuk ettiği belli oluyor. Bursalı 
Hüseyin hasmına yaptığı kuvvetli a
taklara rağmen bir oyun tatbik ede· 
miyor ve bilakis Halilin kurnaz ve 
bilgili tutuşlarına maruz kalıyor. Ha
lil bir aralık Hüseyni bir tırpanlı\ al
tına aldı. Ve SJrlmı yere getirerek ye
di dakikada galip geldi. 

iKiNCi GOREŞ 
Sındırgılı Şerif - Pomak Mustafa: 1 

21 yaşında ve 95 kilo gelen Şerif 
pehlivan, kuvvetli rakibi Pomak Mus. 
tafayı bir iki elenseden sonra altma 
aldı ve iki dakikada kolaylıkla sırtı
nı yere getirdi. 

üÇONCO MOSABAKA 
'.Abdüsselam - Bulgaryalı Emrul -

lah: Bulgaristanda.n bu müsabakalar 
için bUyük ümitlerle İstanbula gelen 
Emrullah pehlivan dün büyük bir 
talihsizliğe uğrayarak bu güreşlerin 
kurdu olan Somalı Abdüsselam peh
livanın karşısına düştü. Ve onuncu 
dakikada ters könde ile mağlUbiyet
ten ~endini kurtaramadı • 

DöRDONCC 
Silivrili Molla - Vizeli A.rir: Çok 

mütenasip bir vücuda malik olan Si
livrili Molla müsabakanın ilk daki -
kasmdan itibaren tutturdugu seri bir 
t empo ile çalışmış hasmını ezerek 
dokuzuncu dakikada galip gelmiştir. 

BEŞiNCi 
Çengel Abdullah - Gönanlı Ham

di : Günün en enteresan ve halk ta
rafından çılgınca alkışlara mazhar 
olan bu güreş, baştan nihayete ka
dar zevkle seyredildi. GönanlI Ham
diden en aşağı 20 kilo az olan Çen
gel Abdullah aradaki bu büyük fa:
ka rağmen sırtını bir türlü yere deg
dirtnıedi. 

Aradaki bu mühim farkı gören 
halk Çengelin müthiş mukavemeti-

• ni çılgınca alkışladı. Yirmişer daki -
kadan iki devre olmak üzere kırk 

dikaka devam eden güreş nihayetin
de Gönanlı Hamdi cüssesinin kendi
sine temin ettiği tefevvuk yüzünden 
sayı hesabile galip geldi. Fakat halk 
galipten fazla mağlubu alkışladı. 

AL TiNCi GOREŞ 
Babaeskili Ibrahim - Silivrili 

Sabri: Bu güreşin başlamasile bit -
ınesi bir oldn. Hıuımmm ayağını va-

Bugün kamaramı seçtim; 52 nu -
maralı kamara.. Vapurun sol tara -
fında ve serin bir yerde... Ve sonra 
bu numara bana şans getirecek gibi 
geliyor .... 

Leylak sokağındaki 52 numarayı 
hatırlıyorsun değil mi? Bu küçük 
aşk yuvamızda ne kadar mes'ut ol -
muştuk. Şimdi daha sakinim .. Artık 
Fransayı ve seni, benim küçük ve a
ziz sevgilimi göreceğime, inanın.ağa 

başladım . 
Evvelce bu ümitlerden vaz geçmiş

tim. Ah ... Bu son aylarda ne kadar 
zaf ve gevşeklik gösterdim ve ne 
kadar kabuslar atlattım. Bir türlü 
elt geçmiyen Thamlarm takibi.. Ya
ralarını.. Ateşim... Ve en sonda harp 
ve sahra ... Ve hayatıma tac giydiren 
kahpe dizanteri .. ve dalına, gideme -
mek ve yahut geç gitmek üzüntüsü .. 

Ve sonra evlenince, eğer Jean yi· 
ne uzaklara giderse, yaralıı ,.r v 
hastalanırsa ,bu beklemelerin, şüp ~ 
helerin işkencelerini, ve ga;- • ' ler: 
tarafında neşrolunan müphem ha -
berleri öğrenmek üzere bir rr:: .. run 
gibi askeri büroların etrafında do· 
!aşmaktan ve ona baktıkları "Ve aşı
kının ismini söyledikleri zaman kı • 
zarıp büzülmekten kurtulacak ve b. 
daha bu gibi muamelelere manı 

kalmıyacaktı. 

Şimdi adımlarını sıklaştırarak: 

- Oh!. Jean, Jean!. Ne k.:ıdar 

mes'ut olacağım!.. diye söyleniyor
du .. 

Iskeleye yaklaşan birisi: 
- Annam gemisi yarım saat son

ra rıhtıma yanaşacak, işte gcJiyur, 
dedi. 

iinkü giireılerde büyük bir alaka ve coşkun alkışlar arasınd. 
nanlı Hamdi güreşirlerken •• 

seyredilen Çengel Abdullah-Gö-

Yaklaşan, biraz daha yaklaşan 

vapuru görüyor ve kollarımı uza tı -
yorum.. Fakat beni taşımak için çok 
zayıf ve kuvvetsiz bir halde bulunan 
bacaklarım titriyordu .. Gemi uzak -
taşıyor ve beni oracıkta ümitsiz bir 
vaziyette bırakıyor; yahut bazı de
fa, hakikaten vapurun beni götürdü -
ğünli tahayyül ediyordum . 

Filhakika, Madeleine denizin üs • 
tünde küçük, fakat gittikçe büyü • 
yen ve yaklaşan siyah bir karaltı 

gördü. Bağırmak istiyordu ve kalbi 
de çatlıayacak gibi çarpıyordu. A.ce
leyle şemsiyesini kapadı, mantosu .. 
nu çıkardı ve bir Fransız baharının 
canlı bir demeti gibi, vatanına dö • 
nen sevgilisine, kendisini takdim et
mek saadetiyle görünmek istiyor .. 
du. 

Geminin güvertesinde göğsüme 

sindirdiğim rüzgarlar, ciğerlerime 

hayat veriyor ve kalbimi genişleti -
yordu .. Sana doğru uçuyorum. Son -
ra birden Marsilyaya yaklaşınca, ha
va beni sarsıyor ve ölüyorum.. Beni 
bir torbanın içine koyup denize atı

yorlar. Ne fena hayaller ve rliya
lar' 

.ArtılC bu acı ve sert Istıraplardan 
bahsetmiyelim; beni senden yalnız 

otuz üç gün ayırıyor. Iyi hatırla: 52 
numaralı kamara geminin sol tara -
fında ... 

Çünkü beni karşılama:; üzere Mar
.:ıilyaya geleceksin!. Iyi biliyorum, ki 
Lorient yolculuğu epey masraflıdır. 

Fakat düşün ki dört aydanberi maaş
larıma dokunmadım .. 

\ 
Ah! .. Cochinchinois'nin güzel para-

ları, Fransanın kaldırımlarında ne 
kadar sevinçle ceplerimde şıkırda -
yacaklar .. 

Bununla beraber, küpeşteye yas .. 
lanmış yolcular arasında, onun yü .. 
zünü seçemedi. 

Evvela o kadar heyecanlanmıştı 

ki gözünün önündeki herşey karma 
karışık bir hal alıyordu. Bir tali ese
ri geminin sol tarafındaki 52 numa
ralı kamaryı biliyordu. Hiç kimseye 
iW.1Rı'Uli'J\ u"H' lr,ı.f!lj'sdıın... hı~ll'g-f".fi1'6\l 
ve sihirli bir-formül gibi müt 
yen içinden (geminin sol tarafındaki 
52 numaralı kamara) cümlesini tek
rarlıyordu. 

Ve işte birden, beyaz bir emaye 
üzerinde siyah numarayı gördli. Fa
kat bütün diğer kaptlar perde ile 
kapatılmışken burası niçin kilitli du
ruyordu? 

Madeleine asabi bir tavırla kapıya 
vurdu: 

- Jean, Jean, benim! .. 
Cevap yok .. Allahım, ne işkence! 

Sporcular dün Taksim abidesine çelenk koyduktan sonra 
Acaba Jean'mı tanıyacak mısın·~ 

Ne kadar çok zayıfladığımı bilsen ... 
Bir limondan ziyade sarı ve bi,r çivi 
gibi inceyim. 

Dizleriyle kapıyı itti, tokmağı çevir· 
di. Birden gözüne, kırmızı mumdan 
bir mühür ilişti .. 

kalıyan Babaeskili lbrahim 13 sani- ı 
yede galip geldi. 

Baş pehlivanlar 
Adapazarlı Arif - Tekirdağlı Hü

seyin: Daha ilk dakikalarda Tekir -
dağlmm hakimiyet ve acı kuvveti 
kendini göstermeğe başladı. 

Tekirdağlı çok kuvvetli. 
100 kilodan fazla olan Arif pehli

vana çektiği el enseler koca pehlivanı 
sarsıyor. Karşılıklı hamleler ve rin
gi yerinden sarsan müthiş saldırış -
!ardan sonra Tekirdağlı tam üçüncü 
dakikada bir yan çaprazı ile Arif 
pehlivanın iki omuzunu yere getirdi. 
Fakat hakem heyetinin kararı orta 
hakemince anlaşılamadığı için pelıli
vanlar ikinci bir kere daha tutuştu
ruldular. 

Onda da bir dakika geçmeden Gre~ 
ko - Rumende suples tabir edilen oyu 
nu tam bir muvaffakıyetle tatbik e
den Tekirdağlı, kapı gibi koca Arifi 
yere yıktı, mağlup etti. 

MOLA YlMIN iTiRAZI 
Dün çekilen kur'a mucibince Mü

layim bugün YarımdUnya Süley
ınanla karşılaşacaktır Halbuki Mü -

l 

layim bugün Süleymanıa karşılaştığı 
takdirde yann Tekirdağlı ile tutmı
yacağuıı söylemekte ve Tekirdağlı -
nm dinlenmiş vaziyette olduğundan 
bahisle kendisinin avantajmm elinden 
alındığını iddia etmektedir . 

KARAALISERBSET GORES 
y APMIYACAK MI? . 

Türkiye yağlı güreş başpehlivan • 
lık şampiyonluğunu el'an muhafaza 
eden Kara Alinin kolu tamamile geç
mediği için serbest güreşleri tutmı
yacağinJ tahmin Pdiyoruz. 

Sporcular1n partiye 
kabwl töreni 
dün yapıldı 

Türk Spor Kurumunun Sekizinci rrıakla bahtiyarım, dedi ve şöyle de-
Umumi Kongresinde sporcuların vaın etti: 
Cümhuriyet Halk Partisi camiası i- "- Türk sporcusu zaten Kemaliz
çine girmesine karar verilmiş olduğu rrıin öz çocuğu ve spor, inkılap ve 
cihetle dün memleketin her tarafın- yükselme davasının yenilmez kalele
da sporcuların Partiye kabulü töreni rinden biri olduğundan bu karar, as
yapılmıştır. Bu vesile ile şehrimizde lında ve hakikatte hiçbir şey değiş
mevcut yirmi üç klübü temsil etlen tirmiş değildir. Ancak zaten mev
murahhaslar dün sabah saat 9 da Is- cut olan bir bağlılığı formalite ve 
tanbul Parti Başkanlığında toplan • hukuk bakıınından tamamlamıştır . ., 
ınışlar ve Partiye intisap törenini Bundan sonra İstanbul Mıntakası 
kutlamışlardır . Başkanı Fethi Başaran da sporcular 

Merasime Istanbul Vali ve Parti namına kürsiye çıkarak mukabele 
Başkanı Muhittin Ustündağrn bir etrniş ve bunu mliteakıp sporcular 
nutkile başlanmış ve Başkan Türk Parti tarafından hazırlanan büfede 
Spor Kurumu Sekizinci Konı;resinde ikram edilmişlerdir . 
sporcuların Partiye kabulü hakkm - Dlinkü geçit resminden sonra da 
daki dileğin Parti nizamlarına uy - sporcular bir heyet halinde Taksime 
gun görülerek kabulüne karar veril- giderek ittifaka dahil klüplerin bay
diğini bildirdikten sonra: raklannı taşıyan büyük bir çelengi 
"- Türk spor gençliğini büyük abideye koymuşlardır. Bu suretle de 

vatan Partimizin mukaddes çatısı al- sporcuların Partiye intisapları töre
tında resmi bir kolu olarak selamla- nine nihayet verilmiştir. 

Bu huhusta kendisine müracaat 1 ~e~ ister, Tekirdağlı gi?~· Mül~yim 
ettik, fakat tatmin edici bir cevap a- gıbı hazırlanmış ve yenıcı pehlivan
lamadık. lar arasında yalnız yağlıyı kurtar -

Maamafih bunda Kara Aliye hak nıağı düşünecektir. Bakalım tahmi
vermek lazımdır.; çünkü onun taşı - nimiz nasıl çıkacak? 
dığr unvan yağlı güreş başpchtlvanlı- İhtimal Kara Ali tek bilekle yağlıyı 
ğıdır. O serbestten ziyade yağlı gü- bile adamakıllı tutacak hald edeğil
reş başpehlivanlığını muhafaza et - dir. 

Beni çok çirkin bulursan, ve eğer 
bu gülünç ve korkunç Çinliyi sev
m · istemezsen?. Sen aksine güzel -
leştin!.. Son resmine zorla bakıyo -
rum. Bu heyecanıım arttırıyordu; 

ve hemşire Barbara derecemi aldık
ça beni azarlar ve senin güzel res
mini duvara doğru çevirirdi. 

Geçen gün ona herşeyi anlattım. 
Ne kadar seviştiğimizi ve zavallı iki
mizin evlenemediğimizi ... 

o zaman bana dedi, ki: 
- Fakat teşrinievvelde yuzoaşı 

olacaksınız; o vakit onunla evlenir
siniz. Cessur bir şeye benziyor bu 
kliçük kız!. , 

- Teşrinievvel ayında evleneceğiz, 
sana yemin ederim hemşire, bu 
kUçük hakikaten cesur ve iyi bir kız
dır!.. Diye cevap verdim. 

Allahaısmarladık benim küçük 
Loulau, Allahaısmarladık benim gü
zel ve aziz karıcığım! .. 

"Senin Jean,, 
• • 

Vakit erkendi amma Madeleine, 
liman yolunu tutmuştu. Yağmur ya
ğıyordu. Bu inc'e ve kesif yağmur 
şehri ve denizi adeta örtüyordu. 
Genç kadın ürperiyor, fakat Uşümü
yordu .. 

Bu fena hava da nereden çıkmış
tı şimdi? Jean'i düşünüyordu. O 
şarktan geliyor, belki de onu ısıtacak 
kalın elbiseleri yoktu. Ya nezle ol..:r
sa ?. 

Etekleri, mantosunun altında tor 
ıanmış bir halde rıhtımda dolaşıyor 
ve bir ınakine gibi, üşüyen ve biri
birlerine doğru sıkışan hastalar gibi 
tuzlu sularda büzülmüş ve paslan -

Mühür!? .. Jean'ın kamarasını mü· 
hilrlemişlerdi ha!.. Bir öl Um soğuk· 
luğu kemiklerini dondurdu .. Etrafın· 
daki herşey dönüyordu sanki... Fa· 
kat ·çabucak kendine geldi. Bu im .. 
kansızdı .. Jeanın kapısında mühür?! 
Hakikaten deliydi. Herhalde sadece 
şaşırmış olacaktı. . 
Oğrenmemekle ne :ıptallık etmiş· 

ti .. Şimdi Jean, öbür tarafta onu a-' 
rıyor ve sabırsızlanıyordu .. 

Nihayet işte bjr garson, titriye " 
rek sordu: 

Müstemleke piyadelerindeJl 
mülazim Tierrin ?. 

- Saigondan binen mülazim Ti· 
. '? 

errın mı .. 

- Evet ben onun .. Onun .. 
"Karısıyım,, diyecekti. Fakat def" 

hal değişen garsonun yüzü karşısın· 
da mütevazi ve yalvaran bir tavıf 
alarak tekrarladı: 

- Ben onun arkadaşıyım! .. 
Garson yutkundu, bıyıklarını ge

veledi.. Sonra söz söylemesini bilmi· 
yen bir adam gibi kamara tarafını 
göstererek: 

- Zavallı dedi, o şimdi denizde • 
dir. Onu vapurda tutamadılar. oıil· 
münden ailesine malumat verilIJliŞ' 
tir! . 

Karaisalıda bir Bayan köP .. 
rü ve yol yaptırıyor J1 

Adana, - Karaisalı ır ...... ~sJO~:ı. 
Kara Hüseyin oğlu Omer kerin1cs

1 

Bayan Fatma. kendi para.sile r;ctlf' 
ge nehri üzerinde bir köprü, zeytııtl 
köyünden ıstasiyona kadar Jir ~11~' 
Zeytun köyünün içine de bir ·ı~re.:ı· 

r· yen kuyusu yaptırmaya karar ve 
miştir. 
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~bitle önünde aancak meraaimi 

Halk lıatibi nutuk •öyliiyor 

Dünkü büyük ge~it resminden sonra bahriye/ilerimiz abideye 
çelenk knvdular 

'Diinkii g~t rumimle mektepli /mlanmız da yüksek infizamlariyle takdir kamnddar 

Geçit ruminde tribünde ~evki · 
almtf olan kumandanlarımız, 

önlerinden mert bir yürüyü,le 
geçen kahraman Melunetciği 

•ellimlıyorlar. 

Bi.ikletçi izciler geçit ruminde . 

-

Kalaraman lopÇul ~ gerit ruminde 

T akıim abidesine büyük ~elenk 
götürülüyor Asker laallrın COfkun alk'fları eraında 

Bahriye/ilerimi% mera~ tribününün önünden raprap g~yorl«r 

' 

Dünkü geçit ruminde mektepli 7Gf)rrılorunuJan bir grup -

Dünkü büyük g~t ramintle bir 
alay bayrafı hhraman Mehmet
~ifin laymet bUen multalaa.n. 

da gepr/ten 

AMarada köylü aııuuonlar: Köylü bayanlar iiiçük YGflarindan beri '°" allfkı old iti 
le biiyüJı bqrama iftiralı için Anlrtıraya alan 1»lmİflertli n u an atlari. 
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S ivri sinekten o kadar 
çok bahsettim ki 

artık bana: 
- Yazılarını cibinlik 

arkasında okuyacağız, ve 
ya yazılarına mazot dö
keceğiz! diyebilirsiniz. 

Fakat müsaade edin de 
bu yazımda da size Ada
nada kurulmuş mühim 
bir müesseseden bahsede
yim ve beraberce bir sivri 
sineği_~ teşrihini yapalım. 

Bu muessese, Sıhhiye Vekaleti 
nin en §ayanı şükran müessesele
rinden biridir. Sıtma Enstitüsü • 
dür. Burada sivrisinekler üzerin· 
de sırf akademik mahiyette etüt
ler yapılarak sıtmanın önünü al
mak için çareler aranmaktadır. 

~ 

Memleketten 
Röporfailar 

fuzf) çarelere gelince, maalesef 
fen, henüz bugün bunun çaresinı 
bulamamıştır. Size vaziyeti anla . 
tayım: Birçok emrazı akliye has
tanelerinde tecrübeler yapılmıştır. 
Mesela bir hastaya massif (kütle· 
vi) bir halde kinin verilmiş ve on
dan sonra hasta sinek vasıtasi!e 
sıtmaya aşılanmıştır. Bu aşıdan 
birkaç gün sonra ateş kendini gös
termiştir. Diğer bir tecrübe daha 
yapılmıştır. Bir emrazı akliye has
tası, sıtmaya aşılanmış ve derhal 
kinin tedavisine girişilmiştir. Bu 
da sıtmanın önüne geçmeye ma
ni olamamıştır. Bir üçüncü tecrü
be de §udur: Gene birisine on beş 
gün kadar kinin verilmiş, sonra 
sıtma aşılanmış ve kinin verilme
ye devam edilmiştir. Bunda da 
hastalığın tezahür etmesinin önü
ne geçilememiştir. Demek tahaf
fuzi imkan yoktur. En emin 7ey 
sivrisineğe ısırılmamak ve cibin -

Eğer s~e ~ir. ~da~m hayat~- Adana Sıtma Enstitüsü dir2ktö~ 
nı bır sıvnsınege vakfettı- M h 

likte yatmaktır. Fakat sıtma ka
bili tedavidir. Bu tedavi. massıf 
bir halde kinin almakla olur. Gün-

~· · ·· ı · · . rü doktor a mut gını soy ersem bana ınanır mısı- de bir gram kinin iyidir. Eğer ilk 
nız? Evet, bir siv-
risinek, kü~U-
cük, alelade 

Adana Sıtma Enstıtüsün-
nöbet başladığı 

zaman derhal 
kan tahlil edilir 
ve hemen mas
sif §ekilde kinin 
alınırsa, hasta -
lığın tekrar nük· 
sctmesine yüz -
de 99 mani olu
nur. Sıtma teda
vi edilir. 

muzip, musibe1 
bir sivrisinek! de Hayatını Sivrisinek-

İşte Adanada
ki Sıtma Ensti
tüsü Direktöril 
Dr. Mahmut bv 

/ 

lere Vakfeden Bir Alim 
sivrisineğe ken
disini vakfetmi15-
tlr. Sabahtan ak· 
§ama kadar ha· 
yatını onlann a-

Sıtmaya Kininle Kıymetli dok
torla bu mevzu 
üzerinde hayli 

~=Uret!~:: Karşı Koyulamaz 
lan besler, onla-

konuştuk. O-
nun söyledikle -
rine bakılırsa bu
nu hala milnaka
şa eden ve ki-

n öldürür, hastalandırır, aşılar, 

yavrularını, sürfelerini tetkik e
der, mikroskop altında kucaklaş
tırır, renklerini ayırır, cinslerini 
bulur. Fasilelerini, ırklarını araştı· 
rır, onlan manga eder, tabur eder, 
ordulara ayırır. 

Senelerdenberl, sivrisineğin ka-
nadını, bacağını, iğnesini tetkik e
den, amudufıkarisindeki kemikelri 
sayan bu kıymetli ve fer.agat sa
hibi alimin yegane endi9csi, sivri
sineğin kökünü kurutmak, sıtma
nın daha kolay tedavisini temin 
etmektir. O, insanları sevdiği için 
tamamile bir insan olduğu ıçın 

ıivrisineklerle oynamaktan, onları 
hergUn gözönünde bulundurmak • 
tan zevk alır, bir sivrisineğin llzc:
rine binlerce saatini hasreder. 

Kıymetli ilimin çalışması ta
mamile akademiktir. Onun 

aıtma mücadele heyeti ile kat'iy
yen alakası yoktur. Dotctor Mah· 
mut, güzide mesai arkadaşlarile 
beraber, her sene staj için buraya 
gelen yeni ve genç doktorlarımıza 
tam bir buçuk ay sivrisineği öğre
tir. Onlara ders verir. Adeta siv
risineğin her hücresini bir gün ın
latır. Sebep: TUrkiyenin bazı 

mıntakalannı zaman zaman kavu
ran, ıırtma salgınının önüne geç • 
mek, bu belanın kökünü kurutmak 
için, yeni imkanlar, yeni çareler 
elde etmektir. 

Doktor Mahmut, hattA. bu yilz· 
den geçenlerde tropikaya bile tu
tulmuştur. Tropikanm mikrobunu 
nakleden mel'un bir sivrisineği 
tetkik ederken elini ısırtmış ve 
günlerce ilim uğruna 40 derece 
ateşle yatağa serilmiştir. 

Bütün bu izahatı, başkalarından 
dinlediğim zaman, hayret ve tak
dirden kendimi alamadım. Derhal 
bir arabaya athyarak Sıtma Ens
titüsünün yolunu tuttum. 

Sıtma EnstlttisU, Adananın gU· 
zel bir yerinde, palmiyeler ara· 
amda bir kat üzerine yapılmı~ 

pavyonlardan ibarettir. Fakat r.e 
yazık ki, ah§ap olması dolayısile 
bu binalar harablye mahkOmdur. 
Söylediklerine göre binanm bUtUn 
aksamı ıureti mahsuaada Ham • 
burgtan retlrilmiftir. Fakat bura
m fimdild halde daha tevsi edilıne
ye ve hiç olmuaa boyanmaya 
muhtaçtır. 

Bu noktaya kısaca lfaret ettik
ten aonra mevzuumuza girelim: 

D oktor Mahmudu, bahçedeki 
gtizel bir kameriyenin al

tında buldum. Vakit hayli gecik
mişti. Kıymetli Alimi, minimini 
do8tları veya dUgmanları hayli 

YAZAN: 
Mümtaz Faik 

yormuş olacak ki, istırahat edıyur· 
au. Beni büyük bir nezaketle kar
şıladı. Biraz hoşbeşten, Adana • 
nın sıcağından, ikliminden bahııret· 
tikten sonra srtma mevzuuna gir
dik ve bu mevzua girince, güzide 
ilim adamımız da, muhitini bul • 
muş, tekrar suya kavu§muş canlı 
bir balık gibi derhal derinliklere 
indi. 

Bu iklime yabancı olanların tro
pikaya daha kolaylıkla yakalan • 
dıklarını ve daha çok vefiyat ver
diklerini biliyordum. Onun ıçın 

denize düşmüş, fakat cankurtaran 
bulmuş bir adam sevincile gözleri
mi açtım ve sordum: 

- Acaba bir tehlike var mı der
siniz? Prevantif bir tedbir söyler 
misiniz? 

- Korkmayın, dedi. Bir defa 
her sivrisinek sıtma yapmaz. So:ı
ra her srtma yapan sinek te tropı
ka tevlit etmez. Prevantif (taha.f. 

Yukarda. Seyhan kena,.ındaki 
yalılar. Afağıda, ıu 

değirmenleri 

ninle sıtmadan tahaffuz imkanları 
olduğunu söyliyen doktorlar vardır. 
Fakat yukarda tahaffuz imkanı 

olmadığına dair verilen izahat, tec
rübelerden, en son alınmış neti
celerdir. Bu, Uluslar Kurumunda 
toplanan beynelmilel tababet kon-

gresinde resmen kabul edilmiştir. 

Eyvah, demek, ben nahak yere 
mütemadiyen kinin alıyor, kulak -
!arımı sağırlaştırıvorum. $imdiye 
kadar sıtmaya aşılandımsa aşı

landım! Ya burada hastalanır da 
yatar kalırsam? .. 

Doktora soruyorum: 
- Sivrisinekleri öldürmek için 

hangi ilacı tavsiye edersiniz? .. 
Gülüyor: 
- Korkmayın, diyorum. ismini 

ilan etmem. Ticari bir zihniyet le 
sormuyorum bu suali. Fakat öğ
renmek istiyorum da ... 

- Doğrusunu isterseniz biz bu
rada sivrisinekleri öldürmek husu
sunda muhtelif nevi ilaçları tecrü
be ediyoruz. Küçük bir cibinlik al
tına sivrisinekleri koyuyoruz. Son
ra ayni sivrisineklerden bir kısmı
nı başka bir cibinliğe alıyoruz. 
Bunlardan birisi Uzerine ilaç tatbik 

• ediyor ve ötekini şahit olarak tu
tuyoruz. 

- Şahit mi? .. 
- Evet, bakalım sivrisinek bi-

zim ilaçtan mı öldü, yoksa öleceği 
mi vardı? Bu şahit sivrisineklerle 
ilRçlı sivrisinekleri.. mukayese edl • 
yoruz. lli.çh sivrisineklerin neka
dar zamanda öldüklerini hareket . 
siz kaldıklarını müşahede ediyo • 
ruz. 

Benim bidiğime göre terkilbinde 
petrol olan her ilaç sivrisineği öl
dUrUr. Onun için odalara sade pet
rol sıksanız da sivrisinekleri itlaf 
edebilirsiniz. Fakat bunun koku
suna tahammuı edilmez. Onun için 
muhtelif ilaçlarda petroliln koku
sunu izale etmek çareleri aran
mıştır. 

B en bır ayak evvel enstitUyU 
gezmek istiyordum. Fakat 

sivrisinek ve sıtma hakkında ma
lfımatım olmadan da enstitüyü 
görmek bir işe yaramazdı .. Onun 
için sordum: 

- A vrupada bu gibi ırtma ens
titUleri var mıdır? Yoksa yalnız 
bizde mi mevcuttur? 

- Hamburgta, Parilte Putör 
EnstitUsUnde, Romada ve Londrada 
da vardır. Ancak Londradaki me
maliki harre hastalıkları enstitU
sUdür. Bu meyanda artma ile de 
m~gul olur. Bizimki gibi yalnız 
Bitma enstitUsU değildir. 

- Sıtma A vrupanın hangi mın
takalannda bulunur? 

- Balkanlara kadar sıtma pek 
azdır. Buradan aştınız mı sıtma 

Muhterem 

Misafirimizin 

Refikaları 

Madam 

Stoyadinoviç 

Evveli 

Akşamki 

Suvarede 

İnönü 
Stoyadinoviç 

l Başı 1 incide 
kadar görüşttiğünti kaydedeı ek, 
gibi mUlakatlnrın usul n 15 dak 
devam etmesi gerektiği halde 
derece uzamasının, Türkiyenm Y 
goslavya ile ne derece alakadar 
duğunu anlatan bir delil oldu~ 
yazmaktadır. 

Ankara, 29 (A.A.) _Bu akş 
Ankara Paln ta Yugoslavya Bag 
kıh Ek lans Stoyadınoviç ve Sov 
Rus)a A oakim B kanı Gene 
Aydeman'nın ve kordiplomati 
lunduğu bdyük hır zıyafet verıl 
ve bu zıyafeü Cümhuriyet Halk P 
tisinin suvaresi takıp etmıştir. 

Bu gece Halkevinde ve Ordu 
vinde de birer balo verilmiştir. 

Bayram Cos 
[Başı 1 incide] 

Çok geçmeden esnaf teşekkülleri 
de bu kalabalığa iltihak ettiler .. 

Geçit re•mi 
Saat tam on birde, Vali, İstanbul 

Komutam kendileri için Üniversite· 
nin btiyUk kapısı öpünde ha?.ırlanan 
tribününde yerlerini aldılar. 

Bu esnada, şehrimizdeki bUtUıı ec
nebi konsolosları da merasime iştirak 
etmek üzere gelmiş, mUlkf ve askeri 
erkan, tribünlerde yerleşmişler..:ii. Ge. 
çit resmine bUyUk bir intizam içinde 
başlandı . 

Halk, meydanı, tıklım tıklım dol
durmuştu. Motosikletli polislPr, bli
yilk geçite iştirak edenlerin önünde 
yol açarak ilerlediler. Arkndan yedek 
subay mektebinin kahraman talebesi 
göründü. 

Bütün gözler, şu dakikada Anka
radaki büyük ge~it resmine iştirak et 
mckte olan Harbiyelileri arıyordu . 
Yedek subayların, göğüsleri kabartan 
bir intizamla geçişleri, Harhıyeden 

ayrılışın acısını, seyircilere kısmen 

unutturdu . 

Halk tarafından şiddetle alkışla • 
nPn 3ıot!P.lr ımhn~rlcu•dn" oon,. Bulc 

li ve Maltepe Lisesi talebesi, ve onu 
müteakip, genç ve dinç deniı efradı 
ve nihayet ordu. başlan dik, gbğUs
lerl gergi ,bastıkları yPri titreten 
adımlarla geçtiler. Halk; geçenleri 
şiddetele alkışlıyordu . 

lıtanbul e•nalı 
Sonra. esnaf teşekkUllerine sıra 

geldi. Dünkti geçit resminde, [stanbul 
esnafı bilhassa bilyük bir yer işgal e· 
diyor, ve dikkati üzerine çekly .ırdu 
Demirciler, ellerindeki örsleri işlete

rek, nalbantlar, hayvanlarını nallıya
rak, kasaplar, etlerini doğruyarak, a
ra bacılar, beygirlerini kırbaçlıyarnk. 
ve hepsi de ayrı ayrı al'.rCışlanarak, 

geç.tiler. 
Çiçeklerle donatılmış olan c:içck ve 

fidan bahçıvanları cemiyetinin knın
yon undan, kalabalık üzerine mev<Jim 
çiçekleri atılıyor ve halk bunları ka
pışıyordu. 

T cıkıime doğru 
Alay bu suretle, Beyazıt • Diva 'lYO· 

ıu - Sultnahmet - Sirkeci • Köprüden 
ş~şhane_ yokuşunu takip ederek, saat 
bıre dogru Tepebaşına geldi. 
Beyoğlu çok, pek çok kalabalıktı. 

Alkışlar, zaman zaman çoğalıyor ve 
bir uğultu halinde dakikalarca de -
vam ediyordu. 

Saat ikiye doğru, geçit alayının i · 
leri kollan Taksim meydanında gö • 
rününce, müthiş bir alkış tufanı du • 
duyuldu. Halk, aslan Mehmetçikleri 
doyasıya alkışlıyordu. Balkonlar-

fazla olarak görülmeye başlar. 
- Enstitünüzde yalnız mahalli 

tetkiklerle mi meşgul olursunuz? 

- Evet, her sene genç doktorla
rımız buraya gelir. Sıtma üzerinde 
kendilerine ders veririz. Bu sene 
66 doktorumuz geldi. Bunlardan 
33 U sivU, 33 U askerdir. Maalesef 
yerimiz klfi gelmediğinden dört 
doktora bir mikroıkop dü§Uyor ... 

Bu kadar ihzar! malfımattan 
eonra artık enstitüyü gezmek za· 
ınam gelmişti. Muhterem doktor
dan rica ettim ve kalktık. 

Size bundan sonraki yazımda 
enstitüde gördUğUm sivrisinekle • 
rin, bitlerin, tahtakurularının ve 
hatta bir de yarasanın esrarengiz 
hayatını anlatacağım. 

Onun için aziz okuyucularım. 
cibinliği henüz açmayın, sivrisi
nekle: daha bir yazılık işimiz var. 

da toplanan kadın, erkek seyircıler, 
yarı bellerine kadar aşağıya sarkarak 
askerlerin üzerine çiçekler serpiyor -
lardı. 

Saat ikiyi on geçe, geçide iştirak 
eden ordu erleri, abidenin etrafında 
çelikten bir siper ördüler. 

Bayrağımız dalgalanıyor 
Vali ve İstanbul Komutan: vc~i

li, abidenin önünde yer aldıktan son
ra, meydana, merasimle Türk sanca
ğı çekildi. 

Müzikanm çaldığı fstikla.I marşı, 
bütün kara ve deniz erleri tarafın -
dan tekrar edilirken, iki genç bah -
riyeli, bayrağı dalgalandırdılar. 

Taksim meydnaı, çılgın bir alkış 
sağnağına tutulmuştu. 

Bayrak çekildikten sonra, abideye 
çelenkler konuldu. Cümhuriyer bay
ramı şerefine abideye getirilen çe
leııkler (14) U buluyerdu. 

izciler ôbiJede 
Abide, bundan sonra, izciler tara

fından ziyaret edildi. lzciler, haşkan
ları Sami Kam.yelin kumandası al· 
tında abide etrafmda sıralanarak bay 
rağımızı boru ses lerıyle selamladılar. 

Bundan sonra, lise. orta ~ rullarl 
Beyoğlu yabancı ve azlık okullan ta
lebesi, ellerinde TUrk bayraklaı·iyle. 
Cumhuriyet marşını söyliyer~~. akın 
akın abide etrafında birkaç tur yap· 
tılar. ı 

Merasime sant üç buçuğa doğru 
nihayet verildi. 

Em•alıiz bir sevinç 
En büyük bayramımız böylere bü

tün İstanbulluların iştirakile. ger
çekten emsalsiz bir alaka ve sevinçle 
kutlanmı§tır. Havanın bir hahar 
havası kadar güzel gitmesi ,bayra • 
mm neş'esini bir knt daha arttırdı 
Gece de, şehrin her tarafı do!ıanmış· 
tı. 

Haliçte, Adalarda. Boğıızlçinde 
yer yer büyük eğlentiler yapıl • 
mı§, geç vakte kadar 4tayıklard3 
mehtap fişekleri yakılarak taraf ta
raf eğlenmiştir . 

Gece, şehrin büyük yollarından 

geçmek üzere tertip olunan bıiyUk 

bir fener alayı, Harbiyedeki ihtiyat 
su'oay mektebinden ve Taşkışladan 
başlıyarak, Taksim meydanına gel
miştir. İstanbul tarafında da. gece> 
saat (20) de Beyazıt meydanında bir 
fener alayı yapılmıştır . 

Gençliğin heyecanı 
Cümhuriyet bayramı Jün üni

versite gençliği tarafındall"da btivUk 
bir heyecan içinde kutlandı. Ge~r 
lik diriliğini bir kere daha gösterdi. 

Konferans salonunda yUzlercc ti -
nıversitelinin toplantısiyle çoşkun 
tezahürat yapıldı ve bayramlaşııdı. 

Şehitlikte 
DUn Edirnekapıdaki şehitliğe de 

gidilerek mübarek vatan şehitlerinin 
ebedi istirahatgiı.hlanna merasımlcı 
çelenkler konulmak suretiyle ruhları 
tebcil edildi. 

Kazalarda, Halkevlerinde 
Bayram 

lstanbulun kazalarında da Cümhu-
riyet bayramı, dün baJkm vP 

v~ mekteplilerin iştirakiyle coşk 
bır hava içinde kutlanmıştır. A 
ca Istanbulun bütün halkcvlennde 
CUmhuriyet bayramı milnasebetiyl 
bayramla malar yapılmış, konseri 
ve konferanslar verilmiş, zengin e 
Jenceler tertip edılmi tır. 

Bu arada mılli marşlar söylenm · 
Atatürk inkılabının muhtelif snfhal 
rmı canlandıran temsiller ve:-iJmiı 
tiı. 

Ankara dün çok muhte§e 
bir gün yaşadı 

Anknra, 29 (TAN muhabirin 
den) - Ankara bugün büyük ve .1 

yec~nlı gününü yaşadı. Iki günden 
berı şehır fevkalade günlerin a 
met ve hararetine bürUnmüştU. 
sabah ise çok erkenden en yüks 
derecesine çıktı. Ankaranın nilfu 
bayram Şenlıklerıne ıştirak için 
dun her tarafından gelenlerle • 
yüz bıni bulmu. tu. Bu kalabalık s 
~ahın alaca karanlığından ıtıba 
~stasyona doğru akın edıyor, şeh 
adeta bo alıyordu. Oğle saatler 
doğru hıpodromun gcnış trıbUnle 
hıncahınç dôlmuştu. Buralara S! 
.. ~,.-..u ıaıx- ua an yY crnıat.ırmu§t 

S~at ıa~o da Atatilrktin geçit res 
~ s ha ma g lm ı, buradakı yil 
bıne yaklaşan halka ilk heyecan i 
kikası yaşattı. Halk ayakta Biıvu 
Şefi dakıkalarca alkışladı. Ş~ref ·t 
bününde yUk ek mi afirlerimız Yu 
goslavya Ba§vckili, Sovyet Hava • 
~er~li, ~~ill.et Mecli i Reısi, Başve 
hmız Inonü, Mareşal Fevzi Çakma 
ve bütün vekiller, askeri erkün hA 
zır b u l u n u y o r 1 a r d ı. 
s ı r a d a bUtUn hnlk, ka 
tayyarecimizin muvaffakıyetlt ucu§ 
nu coşkunlukla aır0 tadı. Bunda.; 50 
ra Türkku unun Uç tayyarcsinderı l< 
dın, erkek on sekiz genç para.şiltle s 
haya atladılar ve çok alkışlandılar .• 

Saat 14,30 da büyük geçit res 
başladı. 

Kahraman orlu candan kopan al: 
kışların tetcil edildi ve (Bravo! 

sesleri ortalığı çınlattı. Aslan Men 
metçik, topçu, bahriyeli, tanklarım 

zırhlı o t o m o b i l 1 e r i m i 
motörlil t o p l a r ı m ı z .. 

tün bunlar milletle birlikte bir t 

vilcut olan kahraman Türk orduı 
nu itminan ile temsil ediyordu So 
ra köylülerimiz tam bir intızam il 
geçere~ çok alkışlandılar. 

Gece halk geç vakitlere kadar 
vinç ve şenlik içinde büyilk hayra 
kutlamakta devam etti. 

İzmirde 
İzmir, 29 (TAN muhabirlnıfonl 

Cümhuriyet bayramımız son dere 
coşkun bir hava ıçinde kutlandı. 
münasebetle Kızılayın Halkapmard• 
ki pamuklu fabnkasında kurdugıı s 
mele kantini açıldı. Burada hr.rgU 
be" yilz amele beş kuruşla bir kil 
yeme~ ve ekmek yiyecektir Vıtlırtı 
de 800 mahkQm ve mevkufu zfy 
ederek bayramlarını kutladı ve keti 
dilerine bir öğle ziyafeti verdi 

Boş ~uval nakliya ına mühim tenz Jfit 
Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğünden: 

1S/11 /1936 tarihinden itibaren Samsun - Çarsarrıb~ 
ve Mudanya - Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet 
Dcmiryollarında nakledilecek boş çuval ve hararlardaı1 
ton ve kiloınetre başına 5, 2 5 yerine 2 kuru ücret alına' 
caktır. "1580,. "2608 .. 
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Radyomuzun 
inkişafı Yolunda 
Yeni Çalışmalar 

Radyo 

• 

-, 9 

Atatürk ve inönü 
Antakyadan yüZler

Ahmet Anzavur Uzun Müzakere
lerden Sonra Yeni Bir Plan 

Hazırlamıştı 

Nihayet bir temenni ve arzunun 
hakikat oluşu ile karşı karşıyayız. 
Radyo devlete geçti. 

Radyo hiç şüphesiz ki her şeyden 
evvel bir Jçapital ve teknik işi olmak
la beraber ayni zamanda bir pro -
gram ve kültür işidir. 

Bugünkü program 
lstanbul 

Saat 13,30: Kamu taydan neşriyat, ııeçit 
resmi alanından neşriyat; 19 - 19,05: ls
tiklil marşı; 19,05 - 19,25: Dış siyasamız 
hakkmda Hariciye Vekileti Genel Sekre
teri Numan Rifat Menemencioilunun kon
feransı: 19,25 - .2.0,30: M~zik; 20,30: Bay. 
ram toplarmm ılanı neşrıyatı; 20,35 - 21, 
30: Müzik; 22,30 - 22,35: Onuncu yıl mar
şı· 22,35 - 22,5~: Bayındırlık işleri hakkm
d~ Devlet Demıryolları Umum Müdürü Ali 
Rıza Ereniır !Mıaferansı; 22,55 - 24: lli.i
zik. 

ce telgraf aldllar 
Antakya, 29 (Tan Muhabirinden) - Cümhuriyet 

Bayramı münaıebetile Hat ay Türkleri tarafından Bü. 
yük Şef Atatürke, Büyük Millet Meclisine v~ ~aşvekil 
ismet lnönüne binlerce tebrik telgrafları çekilmış, Ha. 
tay T ürkleri bu telgraflarda ana yurda karşı olan sarsıl. 
maz duygu bağlarını heyecanla ifade etmişlerdir. 

Ortada Yunanlılar görünmez • 
sc, bu işe kimse iştirak etmez.- :.1 

Cevabını vermişlerdi. 

lzmircle verilen karar 
Ahmet Anzavur, uzun uzadıya mü

zakerelerden sonra, yeniden bir plan 
tanzim etmişti. Yanma bir iki kişi a
larak doğruca (İzmire) gitmişti. O
rada, bir ta.kım entrikacı makamlarla 
temas ettikten • ve lstanbuldan, Da
mat Ferit Paşadan, yeni t~~s~yena
meler getirttikten sonra - ışını yola 
koyabilmişti. ... Yunanlılar, AnzaV'..ı -
run teşebbüslerine mani olmıyacak
Jar, topladığı kuvvetlere müdahale 
etmiyecekler; çete toplamasına da. 
mümkün olduğu kadar yardım eyle
yeceklerdi .. 

Anzavur; lzmirde verilen karar ü
zerine, yanında bir Yunan zabiti ve 
dört efzon neferi olduğu halde, doğ
ruca Bandırmaya gelmiş; bir zaman
lar (Kapıdağı) ve havalisini kasıp 
kavuran meşhur ~kiya (Kırçaki) ile 
birleşmişti... Şimdi bu iki şerir elele 
verecekler; muhtelit bir çete teşkil 
edecekler; bu suretle, kanlı maksat
larına doğru, yürüyeceklerdi. 

Anzavur, yine (Adliye) köyü civa
rındaki merkezine gelmişti. Bir taraf
tan Kırçaki, diğer taraftan kendisi; 
köylere haber göndermişler; herhan
gi cürüm ve cinayetten dolayı kaçak 
gezenleri, eski bir takım şaki ve ~e~ 
rirleri. altmışar lira maaşla bu gızh 
teşkilata davet etmişlerdi . 

Teşebbüs, ümit verecek safhaya 
girmişti. Şuradan ,burada, bazı mü
racaatlar baş göstermişti. Fakat An
zavur, bu meselenin şayi olmasını is
temediği için bunlan başına topla -
maktan çekinmiş; yalnız hareket za
manında içtima etmek U~eı:e deftere 
kaydetmekle iktifa eylemıştı . 

!~Le l)U ı:,ıraUa !t!Vh.Ctla.l.lc ;:;c:ı.ılp, ve 

adeta, hayrete şayan 'bir hadise ztl -
hur etmişti... Bandırmada bulunan 
lnıgiliz mümessili, lrlandanlı bir za. 

bitti. 

intikam hevesi 
o sıra.da İngilizlerle İrlandalılar a

rasında dehşetli bir açıklık olduğu 

için, bu zabit te ,İngilizlerin yapmak 

istedikleri herşeyi alt Ust etmeyi 

kendisine iş güç edinmişti. 
Anzavurun oraya geldiğini ve el al

tından teşkilata,. giriştiğini haber a

lan bu zabit, Anzavurun bu hareketi
ni !ngilizlerin malumatı altında ya. 

pılan bir iş telakki ederek bu işi de 

bozmıya karar vermişti · 
Vaktile o havalide Anzavurun hış-

getirmişlerdi. Eskı radyo şirketinin yıllık, ~ita 

ve sevaplarını sayacak değiliz. Bu, 
mevzuumuzun dışında kalır. F .. ~un 
temas edeceğimiz ve üzerinde dut'a-
cağımız nokta objektiftir. 1 

Radyonun bir memlekette yerle -
şip tutunabilmesi için her şeyden ev 
vel: 

Günün program özü 
Senfonllf!r: 

Bu (';'tenin hı&ırlanmasmı m\i.te -
akip, o zabit Anzavura bir adam yol
lamış; - kendisile mühim ve faydalı 
bir şey görüşeceğim. Fakat, bu mü -
lakat, gizli cereyan etmelidir - yarın 
gece: tam gece yarısında. Bandırma
Adliye yolu üzerinde, filan noktada, 
buluşalım. • 1 - Kuvvetli tesisat. 

ı9 Uypzir: Filarmoni. 21 Varşovaı ~ 
!armoni (Brahms, Mozart), 

Hafif konserlf'lr: 
Diye haber yollamıştı. 
Anzavur, hiçbir şüpheye kapılma

dan, yanında iki atlı olduğu halde, 
tam zamanında mülakat mevkiine 
gelmiş .. Atından yere inmişti. işte o 
anda, on beş si18.h birden gürlemiş .. 
Anzavur, kanlar içinde yere serilmiş, 
Şimdiye kadar sayısız cinayetler ve 
mel'anetlerle yuğurulmuş olan iğrenç 
hayatı, bu suretle hitama ermişti. 

(İstitrat olarak şunu da ilave ede
lim ki; (lngiltere - Irlanda ihtiafı) -
nm garip bir tecellisi olan bu hadi
se, - Saray ve Damad Ferit Paşa ma
hafilinden başka - her muhitte çok 
büyük bir alaka ve memnuniyetle kar 
şılandığı gibi, bilhassa bir fakir çin
geneyi pek sevindirmişti... Bu çinge
ne, Anzavura kurulan pusunun civa
nnda bir kulübede ikamet etmekte 
idi. Anzavurun cesedi ortada kalrr kal 
maz bu çingene büyük bir açık göz -
lülük etmiş. Onun kafasını kesmiş. 
Bir gaz tenekesine koymuş. Tenekeyi 
de ispirto ile doldurmuş. Bu kesik ba 
şı köy köy gezdirmeye, teşhir etmi -
ye başlamış. Hatta, Rumeli cihetine 
de geçerek oralardaki köylerde de 
dolaştırmış. Bir hayli para kazanmış 
tır.) 

Anzavurun bu kanlı akibeti. lstan
buldaki fesat ve cinayet şebekesine 

bir hayli üzüntü vermişti. 
Çünkü; böyle anut ve cilretkir bir 

kuvvetin elden çıkması, tasavvur et
tikleri mel'anet programını sekte -
ucı.1 t.'tlt:!\:t!h. U. 

Maamafih,, etmemişti... Parayı, ı
man ve vicdana terkeden bazı tat 
kalpliler, Anzavurun başladığı işi 

ikmal etmiye gayret göstermişlerdi. 
Bu şebekeye dahil olan, ve Anka -

radaki Milli HükUmet erkanına sui
kast işlerini üzerine alanların isimle
rini ve hüviyetlerini burada birer bi
rer zikretmek uzun sürer. Artık ar
trk bugün mahremiyeti kalmamış 

olan elimizdeki resmi dosyalara na
zaran, biz bunlardan birkaçını say · 
makla iktifa edeceğiz: 

Mesela; 

2 - Kuvvetli ve çeşitli bir pro -
gram. 

3 - Mesu'l bir idare laznn•lır 
Bugün radyo devlete geçıni5tir. 

Devletin zengin ve rekabet kaoul et
mez kapitalile yurt için en mod"rn, 
en elverişli ve en mükemmel tP.sisa
tı yapacağına şüphe yoktur. 

Yalnız bizde değil, bugün dünya -
nın her tarafında hiçbir feı t veya 
ıuüessese devlet kadar mes'uliyetit 
hakild mana ve hududunu tayin ede 
memektedir. 

Radyo devlet eline geçmekl~ g-ay
rimes'ul ellerden kurtulmuştur. 

Devletin radyoyu eline alamın he
men tesirini göstermiştir. Pro'Z'?'!'! m
larda hem kemmiyet, hem de k:::yfi. 
yet itibarile farklar var. Ancak nc.v
let radyoyu tesellüm ederken, l 4 se
ne evvelki tipte, modası geçmiı;ı ,kı -
sık sesli eski bir posta ile neşr;yata 
başladığını unutmamak lazımdır. 

Eski radyo şirketi stüdyosu gün
de üç buçuk saat çalıştırılmaktaydı. 
Devlet radyoyu aşağı yukan altı sa
at çalıştırmaktadır. Eski radyo şır

keti bilhassa son zamanlarda emis
yon saatlerini muayyen plak neşri _ 
yatma hasretmiş, klasik Türk musi
kisi yerine zenci havalarına yer ver
mişti. Gündüzü radyomuz uyku ile 
geçiriyordu. 

Devlet radyosu plak neşriyatının 
dizginini kasmış ve beş kilovatlık 

bir istasyona göre layık olduğu e
hemmiyeti vermiştir. 

Türk musikisinin en olgun ve en 
veUit ustalarım bir araya toplamrş, 
konferans neşriyatına tenevvü ver -
miştir. 

lşte radyomuzun dünle bugünü ... 
Bugünle yarın arasındaki farkı, pro
je ve planlarının yapılmakta olduğu-

ıs.ıs Bükreı;: Sibiceanu orkestrası; 18, 
30 Moskova: Konser nakli: 19,15 Bükreş: 
Siliceano orkestrası: 19.20: Brüno, Prag: 
Orkestra: 19.45: Moskova: Karışık kon -
ser: 21.30 İstanbul: Radyo orkeııtrasr; 
21,40 Ro!"a: Karı~ı~ .konser; 23,40 Buda
pe!lte: Çıgan musıkıııı: 24 StntO':>rt • U'lfif 

musiki. 
operetler: 
19.45 Varsova: Opera . parçaları; 20,30 

Budapeşte: O~eradan nakıl; 20,35 Bükreş: 
Operadan nakil 

operetler: 
21.ıo Münib:_ "Grosse Sehmsucht" isim

li radyo opereti. 
u ... ~ıt,. .... , 
ıs 25 Eindhoven: Keman resitali; 17,30 

Var;ova: ~iyano ~ ~~rkı (Grieg): 20 18 _ 

tanbul: Türk musıkısı: 21 Belgrat: ~a.rkı
lar· 23 Roma: Org ıle caz: 23 Mılano: 
$a;kılar: 23.3~ L~ypzig: Piyano • keman 
konseri fantazılerı. 

O•lq mn.;ıikhıi: 

17 ıo Prag: Salon kuarteti: 18.10 Prag: 
Yavl; enııtrümanlar (Dvorak); 19 Buda
peşte: Salon ~enteti; 21,40 Milano: Oda 
musiki kuartetı. 

18,30: İstanbul; 23.30: Milino, Roma: 
23.45: Dans plikları; 24,15: Budapeşte. 

Plak konserleri: 
13.10: Bükreıı: 14.30: Bükreş; ı6,21l: fün 

dhoven; 21: İstanbul; 23,20: Belgrat. 

Bir havagazı fabrikası 
Bir Ingiliz grupu Paşabahçes•rıde 

Sultaniye çayırında yeni bir hı:ıv<ı ~a
zi fabrikası kurmak için tetkikleı·e 

başlamıştır. Yeni fabrika yalnız Bo
ğazın iki sahiline havagazi vercl',.k • 

tir. Tetkikat ilerlemiştir. Yakında 

hükfunete müracaat ederek ızin 
fstiyecektir. 

nu memnuniyetle duyduğumuz yeni 
ve modern radyo postalarının ku -
rulduğu gün ve sesi memleket hudu!
larını aşacak san'atkarların ycti~tı
ği gün daha iyi anlıyacağız. 

........................ _ ..... _ ..... _ ..... .-_ .... _ ...... _. .... _. .... _. ........ -· ...... ._.. ............................ ı :cftıu3Jiu ..... ~ ....... 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKiM 

Kaçıncı Katta Oturmalı? 
iki üç katlı, bir tek aileye malısus 1 okadar az maruz bulunur. 

Emniyet memur-1 
ları arasında yeni 
tayin ve terfiler 
(Yeni taJin ve terfi listesinin ikin

ci kısmını da bugün neşrediyoruz:) 

Yeni üçüncü komiserler 
1514 A. Yaşar, 1364 Nuri, 1459 M. 
Salih, 3 Sırrı, 37 A. Sabri. 6 t. Hakkı, 
5 A. Orhan, 34 Şükrü, 7 Bürhanettin 
1 Nizamettin, 6 Ömer, 4 Adil. 11 SU~ 
leyman, 96 1. Hakkı, 1 M. Nuri, 14 
Mecit, 318 Recep, 89 1. Bedn, 12 s 

~· 
Avni, 1268 Mustafa, 8 Hüseyin, 23 
Yaşar, 1789 A. Halim, 55 Emin, 22 
İsmail. 1030 Ziya, 1373 H. Burhan, 
15 Tevfik, 17 Şinasi, 128 ı:;'evzi, 20 
Saffet, 21 Zahit, 7 Ali, 336 H. Hüsnü. 
11 Süleyman. 1686 Ali Sami, 542 s. 
Burhan, 320 Halit, 1065 B Srtkı, 54~ 
A. Osman, 77 Vahit, 391 Veysel, 9 
İsmail, 1705 Zeki, 975 Ömer. 50 Liıt
fi, 296 Temel, 538 Necmettin, 559 O 
Fahri, 12 Nazif. 270 Yakup, 3 Kemal. 
1236 H. Burhan, 21 Necati, 4 Muam
mer, 2 Suat, 5 Durdu, 1440 Niyazi, 
916 Rifat, 631 H. Remzi. 909 A. Şem
settin, 1 H Avni, 9 Faik 947 Cema
lettin. 812 Hüseyin, 1299 1. Zeki, 250 
Mustafa. 674 Mehmet, 1217 Şevket, 
5 Şevki. 1767 Rahmi, 7 Yahya, 253 
A. Nuri. 

3 üncü komiser namzetleri 
lmtiha.nda muvaffak olup münhal 

olmamasından üçüncü komiserliğe 

namzet kalan polis memurlannm 
isimleri ve yaka auma:ra.Jan qağıd11.
dır: 

612 No. Hamdi, 27 Talat, 12 A. 

lstanbuldaki Antakyalıların 
Dünkü tezahürah 

Cümhuriyet bayramımız mün ıse
betiyle dün şehrimizdeki Antakyalı
lar ve Iskenderunlular büyük tezahü
rat yapmışlar, Hatay Türklerımn a
nayurdun bu sevinç gününe ıtarşı 
duydukları bağlılığı coşkunlukla iz-

har etmişlerdir. 
Bu kardeşlerimiz dün toplu olarak 

Taksim meydanına kadar gitmişler, 
orada Cümhuriyet abidesine büyük 
bı ... çelenk koymuşlardır. Bu sırada 
candan merasım yapılmış ve abide • 
nin etrafını dolduran binlerce halk 
kendilerini alkışlamışlardır. 

Suriye - Fransa muahedesi 
n~redildi 

Antakya, 29 (Tar~ muhabirınıen) 
- Hatay Türkleri, Ankarada. Fran
sa ile Türkiye arasında Anta!tyıı. 

Türklüğünün mukadderatı hakkında 
b&.şlıyaca.k olan müzakerelere vekar 
ve sükun içinde intizar ediyorlar 

Suriye - Fransa muahedesi nihayet 
neşredildi. 

Dokuz maddeden ibaret olan bu 
muahede, Fransa ile Suriye a.ruında 
yirmi beş yıl müddetli bir ittifak ak
dedilmektedir. 
. lki hükumet daimi bir istişare ha

hnde bulun~cak ve Suriye, Framn::un 
muvafakatini almadıkça hiç bir dev
letle ittifak yapamıyaca\ctır. 
Mandanın Suriyeden kalkmasını 

müteakip Fransa hükilmetinin, Suri
ye namına başka devletlerle akd~tti
ği anlaşma ve muahedeler Sunye hü
kum~ti tarafından ifa edilecekti!'. 

Bir harp vukuunda her iki taraf 
biribirlerine bütün kuvvetlerıy1e yu-
rum: ~dec,lffe'r ve 1"ansız kuvv·~t!eri 
Sunye topraklarında tam bir hare
ket serbestisine malik olacaktır. 

Muahede mer'iyet mevkiine '.!ir 
dikten sonra Fransanın Surıye Uzc : 
rındeki bütün mes'uliyet ve salahi -
yttleri Suriye hükümetine intikal e • 
decektir. 

Fransız ordusunun Suriyeyi ter • 
~~tmesi.nden sonra, Suriye hük(ııne -
tı kendı mes'uliyeti altında milli bir 
ordu teşkil ~decek ve bu ordu bir pi
~11de frrkasıyle bir suvari ala mdan 
ıbaret olacaktır. Y 

Fransa hükumeti s,,rı·ye ord . · • .. usıy-
le Jandarma ve hava kuvvetlen .. 
s • •• A ıçın 
~:ıye hukumetinin emrine Fransız 

mutehassısları verecektir. 

ma. uğrıyanlar eksik değildi. Bu ln
giliz zabiti, kısa bir tahkikattan son 
ra bunlarI öğrenmiş .. Onları, bir pu
u kura.rak Anzavurdan intikam al • 

Anzavurun şerik ve fedailerinden 

(Bigalı Çerkes Yusuf) ve (Esat) is

minde iki şerir, koyun ticareti mas
kesi altında (Bartın) a çıkarak, ora

daki akrabalarının yardrmlarile An
karaya geçmek istemişlerse de, bu te 
şebbüslerinde muvaffakıyet gö~ere

memişlerdir. 

Kayseri civarında (Talas) ta bulu

nan Amerikan mektebinin o tarihte 

müdürü olan bir Ermeni, Osman, Ra 
şit, Rıfkı, isminde Uç şeriri (V. 3.1) 
işaretli torpito ile ( (Batum) a nakle 

derek oradan Anadoluya sokmak is

temişse de, hiçbir netice elde edeme 

mişti. 

evlerde, tabii, mesele yoktur. Alt kat· Fakat Viyana belediyesinin istatistik
ların oturulur, misafir kabul edilir, leri insanın zihnini biraz karıştırıyor. 
yemek yenilir, en üst katta da yatılı~: Orada birçok hastalıkları evlerin k t 

. F~kat apartmanda otur.mak usul~ ları bakımından tetkik etmişler. ;u 
gıttıkçe yayılıyor. Ev yerıne apart 

0 
çiçeği, kızıl, kızamık, difteri, boğnıa-

man yaptırmak, arsa kıymetınden d ca öksu··r·· ~·· k h ı k 

Naci, 15 Nuri, 19 Ali, 15~9 Mustafa, 
23 Hüsnü, 954 M. Nejat, 746 Mehcfü't 
24 Hasan, 11 Hasan, 587 M .Ali. 718 
Ali, 561 1. Hakkı. 22 Mustafa, 22 
Kazım, 422 Salih, 923 Şükrü, 20 A. 
Vahdeti, 13G Kazım, 1691 Se:r\ct. 
537 Kemal, 1235 Sabri, 88 Del'vis. 
1101 A. Ata, 197 Halil, 196 A .Şükı'Ü, 
59 A. Haydar, 10 Zeki, 151 Şe\'ket, 

1247 M. Fevzi, 740 Şerafettin, 55 A
tıf, 1480 A. Nurettin, 32 Tt' fik. 30 
Ali, 1737 H. Tahsin, 24 Cengiz, 1383 
Ahmet, 13 A. Rıza, 3 Sadık 173 A 
Remzi, 1724 İrfan, 14 Muharrem. 4 
Ali, 17 Mustafa, 675 Ahmet. 18 A. 
Rıza, 26 Yunus, 684 Nazif. 1077 Nu
rettin, 45 Kemal, 20 Mustafa. 13 H. 
Kamil, 1376 M. Salim, 266 Mulısin, 
6 Cemal, 666 Nihat, 5 Kemal, 25 Mu
ammer, 558 M. Kazım, 908 Tevfik 
1305 Süleyman. 822 Z. Vahit, 545 H 
Muammer, 7 Mustafa, 16 A. Rıza, 

824 A. Burhan, 493 Aziz, 5 Gaap. 
74 Kazım, 4 A. Hamdi, 31 Ah·net., 
12 Mustafa, 19 M. Hikmet, 1770 Ali 
Rıza, 48 Abdülgani. 46 M. Şevki, G90 
Ziya, 86 Zeki, 93 Ekrem, 1 Kazım, 

Muahedenin mer'iyetinden itibaren 
be~ sene müddetle Cebeli Dürüz ve 
Alevi mınt k d . a asın a Fransız ışgali 
devam fdecektir. 

Fransa h ·· kr. · A • u umeti, Cebeli Düri.ız ve 
.~e~~ mıntakalarının Suriyeuin bir 

cuz u olduğunu kabul eder. ya teşvik etmiş .. Kendisi de, lazım 
elen muavenetten geri kalmıyacağı

nı v!deylemişti. 
A.nZ&vura diş biliyen bu mUntakim 

ıer; bu teklifi büyük bir memnuni
yetle telakk~ e~i.şler, on beş kişiden 

ürekkep bır mtıkam çetesi vücude 

-
KAGNI 

Hikayeler 

Sabahaddin 

L i 
SON SENELERiN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ESERi 

Yüzbaşılıktan matrut Zeki, Os
man, Ratip isminde üç fedai, ayni 

maksatla Karadeniz iskelelerinden 

birine çıkmak istemişlerse de muvaf 
fak olamamışlardı. 

Aydıncıklı Çerkes Abdürrahim r·ğ
lu Klzım, biraderi (Server) ve arka
daşlan olan bir Arnavuttan mürek
kep çete ele geçmiş; istikli.1 mahke
mesine verilmişti. 

Istanbulda, jandarma binbaşılığın
dan mütekait Asaf, MUJAzım Şevket. 
Vrangel ordusu kaymakamlarmdan 
Kornilof, Kır1mli Prens Rüstem, 
Mansur Caferof, Zeki ve Celi.1 ile bir 
Ingiliz zabitinden mürekkep bir çe • 
te de Anadoluya geçmek istemişti. 
Fakat bunlar da bir muvaffakıyet 
elde edememişlerdi. 

Istanbulda, Emin Paşanın merkez 
kumandanlığı zamanında ayni daire
de istihdam edilen Süleymaniyeli Mev 
lut isminde biri de Ermenilerden mü-
rekkep bir suikast gnıpu teşkil ede -
rek Anadoluya geçmişti. 

'Arkası var) 

. . . . . . . • ugu, ara umma, yı ancı , 
layı, ı ratçı ların ışıne geldığı gıbı, a grip loh h b ı k .. . . . k • usa umması, IJ aşı rnenen 
partmanın duz ayak ve hızmetının ° J'it k .. L..ak 1 k h t ı ki b' ı • ~ u a , as a ı arı ına arın 
lay olmasından dolayı, apartman ha· ikinci kat rt ıar d b. · · . • 1 , apa man ı n a.. ırıncı 
yatı kıracıların da ışine geliyor. He e kat apart 1 dan y' ·d 1 . ...: • man arın ırmı en at-
apartmanlarda çalışan hizmetçılerın mı!la kad k' d h · d b 1 . , , r T ar Va a a azıya e U Un• 
keyiflerı pek bellı. Onlar merdıven 1 mu!l Ya · 'k' . k tt b h t 1 1 • • • • • • T" nı ı ıncı a a u as a ı.c ar-
evlerde ış~ gırmeyı hıç ıstemıyorlar~ çoğalıyor. Daha tuhafı, veraltındaki 

Fakat bır apartmanda oturmay odalarda b h t ı ki · · d f . k u as a ı ar yırmı e a, 
karar verınce, kaçıncı katta oturnıa kırk def d h b ı , a a a az u unmuş. 
sağlık bakımından daha iyidir. Ancak bu aksilik yalnız birinci ve 

- Elbette yukarı katlar, d!yecek- ikinci kattakilere mahsus. Datıa ziya. 
siniz, katlar yükseldikçe daha ziyade de yükselince hastalık 'tlZalıyor. Beşin 
aydınlık, daha ziyade temiz havalı 0 • ci kat, yani evin en üst katı en iyisi. 
lur. Asansörü bulunmuyan apartıııan Hastalık orada en az. 
larda, ins~n merdivenleri çıkar~e~ Dernek oluyor ki insan ya yeraltın 
yorulsa bı le, bir kere apartmanın ıçı· da, Yahut en üst katta oturmalı. Yer 
ne var~nca, daha iyi nezaret bulur, altında oturmak hiç sevilmiyecek bir 
daha zıyade fer~hlık_ duyar. şey olduğundan, en üst kat en iyisi 

Bunların hepsı dogru. Fakat baka· d~nıtkeir. Hele asansör de olursa., hı 
lım hastalık istatistikleri nediyorlar? dıyecek kalmaz. ç 
Hast~lıklar hangi katlarda daha çok, Yalnız, üst katların bir mahzuru 
hangı katlarda daha az oluy.,r? ~ar: Ceçen gün, Yüksekkaldırımdan 
Pa~i~te .belediyenin sağlık işleri di- '.~erken, önümden yaşlıca bir sat·cı : 

rektöru bır hekiım, verem hastalığı ~ayda.noz. iki demet beş kuruşa!" 
bakımından o şehirdeki evlerin ayrı dıye bağırarak gidiyordu. Yüksek bir 
ayrı katlarında te.tkikler yapmıf. Ve- apartmanlı evin üst katında pence • 
rem mikroplarının kendilerine mes • r~~en bir Bayan b~ırdı: "iki demeti 
ken .olarak seçtikleri evlerde kat yük yuz. paraya verirsen yukarıya getir!" 
seldıkçe hastalığın azaldığını anlamış dedı. Satıcı o yüksek pencereye baka 
Bu netice herkesin kendi aklıyle bul- rak, eski okkalı bir iltifat savurduk
duğu neticeye uygun. Bir apartman tan sonra, yoluna devam etti <ritti. 
sokaktan gelen tozlara nekadar uzak Yüksek katta oturursanız. s:ıata 
olursa, ne akadar aydınlık ve temiz yapmak istediğiniz vakit maydanoz
havalı bulunursa verem hastalığına suz kalırsınız ... 

Her iki mıntakada, hali h~da 
~k~nderun Sancağının istifade ettiği 
~tdirı!azlardan aynen istifade edecek. 
er . 

792 Bürhanettin, 1439 Durmuş, 563 Şapka hareketi 
Necati, 6 Mehmet, 4 Hasan, 492 M. Sancağın her tarafında ve Koyıer-
Arif, 1675 Ziyaettin, 4 Rifat, 1685 'ie ~aşlıyan içtimai kalkınma faali
lskender, 10 Şevki, 1548 Reşat. 833 yeti ~evam e~iyor. Halkın çoğu şap. 
Hasan, 16 Edip, 15 o. Nuri, 103 Muh- ka gıymektedır. 
sin, 832 Yaşar 18 Hiımı· 1451 M İskenderun, Kırıkhan, Bilan R • . us- h . . _ . ey-
tafa, 19 Ramazan, 1628 Asaf, 774 anıye, O~~~ ve .dıg:r Yerlerden An. 
A. İhsan 1313 H Ras' 193 Ali takyaya küllıyetlı mıştarda k<>ı::k t • . ım, , nı. . . . .... e ve 
305 M. Emin 901 İbrahim 5 Emin §ayna sıparışı gelmektedir. Burada 
13 T ' ' • çalışan Uç kasket imal 4 th 

evfik, 12 t. Fevzi, 24 M. İsmet. sipa.rifleri yeti t· a anıt!si bu 
903 Alaettin, 49 Mustafa, 1433 Ab- ş :ırmeye çalışıyor. 
dülkadir, 6 Muammer, 162 Yusuf Ke- M. Aziz, 1765 İsmail 

10 
. 

nan, 4 Hüsnü, 32 Turan, 278 Farıt, 1780 H. Hüsnü, 613 'M 92, Ka~, 
1798 M. Tevfik, 85 Galip, 9 Osman. 3 M. Galip, ıı Edip 

153
9 N:c~:ttin, 

22 Sırn, 8 Yusuf, 34 Kemal. 14 Ri- M. Sabri, 211 ı. Ta,lat Husnu, 713 
fat, 66 Zeki, 179 A Rıza, 238 izzet, 970 Halit, 140 Zi a ' 1223 Cem!\!, 
25 Mehmet, 1032 Ahmet, 33 SU!ey - Sırn, 1158 M. Zeki y ' 38 Cevat, 23 
man, 1664 Osman, 24 İhsan, 1682 A. Adnan 1252 Ah 1221Cevat,1243 
Necmettin, 200 Hıfzı, 940 M. Kemal, man, 325 A Kem m~t, 850 Süley ~ 
94 Celi.lettin, 9 Emin, 237 M. Nuri, 809 y Rı~ alettın, 1095 Ya!)ar, 
274 t. Etem, 524 H. Nazmi, 937 Sa- leym~, 7. H 1

;;
5 ~· lskender, 4 Sü

lih, 282 Şükrü, 294 M. Allettin, 321 3 Hami 969 M ~sn.' 1355 Ö. Lutfi, 
Hüseyin, 116 Mehmet, 1717 Mustafa H Avnf 1070· H~ıt, 

662 Kadri, 105 
A · · • asan T h · 438 Ahmet, 1621 Kazım. 1541 A. Abdülkadir 28 H'k a sın, M3 

HulO.si. 953 Ahmet. 92 Hamit. 1550 fa, 1108 Ahmet ~ me:. 1643 Musta
M İhsan, 1117 Abdullah. 934 M Ali, fat 36 KA · Ragıp, 644 H Ri-
16 fk 43 R ' azım. 8 Mehmet 1 A. Tev ı , emzi, 401 Nuret- Server 189 M · 1159 M.. 
tin, 412 Rifat, 450 A. Remz1, 484 A. Hulusi' 913 Şüust~fa, 626 Had1• 12 
İhsan, 1710 M .Emin, 1518 Osman, Hakıtı.' 226 y ~· 198 Recep, 221 
l673 Mahmut. 1335 Salahattin, 151 Nurettin 13S4 emal, 13 İlyas. l 739 

' Asım, 960 Bahat+· .m. 



ıo -=======================-================================..:===== 1 A N 
No. 85 

MAl21 ~NTLJV.(\NETi .. 
~om<An ı 
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Mari Antuanet, Bütün Yalnızlığı 
Tenha ve Kilitli Odasında 

Hissediyordu 
Hiç mrnakaşa etmeden dul kadı

na i.- .,diği siyah matem elbisclerıni 
\•er~ .er .Başında bekliyen nöbetsi -
ler gevşedi. Tamplde oturmakla be
raber hallerinde bir salah vardı. A
vusturyalı kadını ve çocuklarını hap 
sederek A vusturyaya karşı bir rol 
oynamayı düşünüyorlardı. Fakat he
sap yanlıştı. Ihtilfilciler Habsburg -
lardn aile rabıtalarmın pek kuvvetli 
olduğunu zannediyorlardı. Impara 
tor Fransua her türlü hassasiyetten 
uzaktı. Gayet muhteris, yüksek 
duygulardan mahrum bir adamdı. 
Teyzesinin hayatını ve hürriyetu.1 
kazanmak için hazinesinden ne bir 
elmas, ne de bir miktar para feda 
etmeyi aklından bile geçirmiyordu. 
Yalnız bu kadarla da kalmıyor, mü
zakereleri bile durduruyordu. 

lhtiyar sefir Mersi, Fersenin teş
vikile mütemadiyen Avusturya sa -
rayına mUracaatlerde bulunuyor Y~ 
şunu ileriye sürüyordu: 

lamış yüzüne rağmen hfila muhafa
za ettiği bir §ey vardı: Etrafındakı
leri kendisine meclup etmek kudreti. 

Hükumet ve insafsız bekçi Hcbert 
tarafından yapılan bütün ihtiyatlara 
reğmen sabık Kraliçenin etrafında 
yaşıyan bütün insanlar adetn sihirli 
bir manyctizmc tesirile kendisıne yak 
!aşıyordu. Birkaç hafta içind0 biitün 
koyu ihtilalci muhafızları kendisile 
birlik olmuşlardı. Hükümetin sıkı e -
mirlerine ve tarassud~na rağmen ha
rice karşı dikilen yüksek duvarlar 
deliniyor, hariçten içeri haberler ge· 
liyordu. Kendisine cidden merbut o
lan bu muhafızlar, limon suyu ile ve 
ya görünmiyen cezalı nıürckkeplo 
yazılmış olan mektupları dışarı tRşı
yorlardı. Ellerile muhtelü ışaretler 

1 

yaparak Mari Antuanete haberler ge-
tiriyorlardı. Zabitlerin dikkatinl'.' rağ. 
men türlü havadis ve malümat içeri
ye kadar niifuz ediyordu. 

Hatta müvezzilerden, Templc'in ö
nünden geçerken mühim hava.dı.;ı.le
rın serlevhalarmı hızlı bağırmalarını 

temin etmişlerdi. 

Kurtuluş teşebbüsleri 
Gün geçtikçe Kraliçe ile bıriik o

lanların miktarı çoğalıyordu. 

Yanında ezeli kararsızlığı yüzün . 

HAKiKATiN iFADESi 

Kuvvet; Kuvvetle tutulur .... 
Söz değil, fijj hakimd r. 

Siz de yavrunuzu c;APA MUSTAHZARATI 
ile besleyiniz. Kuruluş tarihi: 1915 Telefon: 40337 

Mademki Fransada saltanat ilga 
edilmiş ve Mari Antuanet artık kra
liçelikten tabiatile çekilmiştir, gene 
eski unvanına, yani Avusturya pren
sesliğine avdet etmiş demekti. Bu 
itibarla Avusturyaya, ailesinin ya
nına avdetini temin etmek unp:ıru
torun vazifesidir. den her türlü harekete mani olan ko ı•••••••• .. ••••••••n•••••••••ı11ıııı 

Fakat bu cihan kargaşalığında bir 
kadının hayatının ne ehemmiyetı 

vardı. Bu politika oyunları arasında 
bir insanın hayatına kıymet verilir 
mi? Büttin kalpler soğuk, bütün lm
pılar kapalı kaldı. Bütün hükümdar
lar, Mari Antunııete pek acıdıklarmı 
söylüyorlardı, fakat hiçbirisi kımıl

damıyordu. Sabık kraliçe de tmk• 
On Altıncı Luinin, Fersene dediği gi
bi: "Herkes tarafından terkedıldmı • 
demek mevkiindeydi. 

E\•et, herkes Jrcnıfü:tinrterkc şt •. 
Mari Antuanet bu yalnızlığı tenha 
\•e kilitli odasında hissediyordu. Fa
kat yaşamak arzusu bu kadını he -
nUz terketmemişti. Bu arzudan da 
kendi keı.disine yardım etmek ihli -
yacı doğmuştur. Tacını başından al
mışlardı. Fakat yorgun ve ilıtiyar-

HASAN 
Acı Badem . 

Kremı 
Acı badem kremi cilde yarar 

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

Fakat acı badem kremini her· 
kes yapmaz ve bu kremi mutla
ka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem müşkUJ ve 
külfetli, hem pahalı bir iş oldu
ğundan biraz acı badem, esansi· 
le vazelin yağını kanştırarak 

yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerini bozuyorlar . 

Halis acı bademden pek bü
yük fedakarlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lonya.siyle ve müstahzaratiylP 
meşhur eczacı Hasandır ki: lt
riyatı nefis ve caziptir. 

Hasan acı badem yağı kremi
le. Hasan yağsız kar kremini ve 
Ha.san yarım yağlı gece kremi· 
nf bayanlar seve seve kullan. 
makta ve eczacı Basanı tebrik 
etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, la. 
vanta. briyantin. saç sulan, sUr 
me, pudra, traş bıçağı ,diş fırça
lan, diş sulan, diş macunları ve 
her türlil ıtriyat ve mUstahzA· 
rata mutlaka Hasan markasını 

isteyiniz ve arayınız. Hasan de· 
posu: Ankara, İstanbul. Beyoğ· 
lu. 

.... 

e&Sı yoktu. Kendi başına kalan Mari 
Antuanet kurtulmak teşebbiis:erinc 
serbc:tçc atılıyordu. 

Eski devirlerin bütün seciyesiz ve 
vicdansız asilleri Kral Pariste hapse
dilir edilmez civar memleketler!! hic
ret etmişlerdi. Yalnız hakikaten sa -
dık olanlar Pariste kalmışlardı. On -
lara da cidden emniyet etmek caizdi. 
Çünkü o sıralarda eskiden Krale u
zaktan bile hizmet etmiş olmak ölüm 
tehlikesini davet ediyordu 
Eski hir general olan Yarjeyas'in ka 

rısı bir zamanlar .Mari Antuanetin teş 
rifat vazifelerinde bulunmuştu . O za 
nıanm en emniyete layık aJamı da 
bu General idi. Uzakta olduğu halde 
sırf Mari Antuanete yardım için Pa

risc dönmüştü. Ve her fedakarlığa ha 
zırdı. 

Mari Antuanetin muhafızı 
2 Şubat 17 ~3 te, yani Kralın ida

mından on beş gün sonra Yarjayosun 
evine hiç tanımadığı bir adam g~li
yor, ve Mari Antuaneti kaçırmağa 

teşebbUs ettiği için bir teklif yapıyor. 
General şüphe ile bu adama 'bakıyor 
Çünkü kılık ve kıya! etine bakılırsa 

koyu bir ihtilalci... İlk nazarda bir 
casus olduğuna hükmediyor. 

Fakat adan\ Mari Antuanetin elya
zısı ile yazılmış bir mektup uzatınca 
şüpheleri geçiyor. 

Mektupta şunlar yazılı idi: 
" - Bu mektubu size getire.1 adH

ma tamamen emniyet edebilirsiniz. 
Hislerinden eminim. Kendisini b<:!ş ay 
danbcri her gün görüyorum. ve tanı

yorum." 

Bu adam Temple bekçilerinden Tu 

lan isminde biri idi. On Ağustosta kra 
la karşı isyan başladığı zaman en ev
veJ hareket edip gönüllü yazılmıştı. 

Tülleri sarayına ilk hücum edenfr:r 
den birisi olduğu için bir altın mac!al 

ya almıştı. Bu madalyayı iftiharla 
göğsünde t~ıyordu. Ihtilfilciler tara
fından çok emniyetli telakki edildiği 
için Mari Antuanete muhafız tayin 
edilmişti. Fakat nezaret etti.Yi ka<lı -
nın felaketi bu sert yürekli c adama 
dokunmuştu. Bir zamanlar evvel sı
lfıh çektiği kadının en sadık dostu 
ve bendesi olmuştu. Hatta o kadar 
emniyetini kazanmıştı ki Mari Antu
vanet yazdığı mektuplarda ondan b&.h 
sederken ismini söylemez ve (Sadık ı 
sıfatını verirdi. Kraliçeyi kaçırmak 
teşebbüsile meşgul olanlar içinde pa 
ra için değil de sırf hislerine göre ha 
reket eden yegane insan Tulan ol _ 
muştur. Tehlikeli işleri umumiyet:c 
mert insanlar sever. Tulan da zaval
lı kadına acıdığı için kurtarmak te
şebbüsüne karışmıştı. Menfaatleri i
çin bu işi yapanlar ele geçmeden i§ın 
içinden sıyrılmışlar, fakat Tulan cü
retinj ba.ya.tilP. ooemiştir . 

(Arkası var} 

Mali bir müessese için 
lngilizce, Almanca lisanlarm..1..ın biri veya her ikisinden Türkçeye 

ve mütekabilcn l.ııı lisanlara mfikcmmelen tercüme edebilir, makine 

ile yazar bir Bı-ıyan veya Baya, Ankarada ihtiyaç vardır. Sarih adres 

ve vesaikle lstanbulda Posta kutusu 418, Ankarada posta kutusu 

196 ya müracaat edilmesi. 

........................................... 

YERLi MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 

ıastıkleri 

GISLAVED 
yerine başka marka 

veriyorlar. 
aldanmayınız. 

GISLAVED 
~farknsına dılı:kat 

VE EN SON ediniz. 
MODA 

ŞOSONL AR Türkiyenin Yerli Mallar _:azarlarmda ve u
mum kundura satan magazalarda arayınız. 

Türkıye için yegane miiınessilı BOURI..A BİRADERLER ve Şsi. 

lSTANBUL • ANKARA • lZMlR 

Soğuğa karşı te 

Yalnız sıkı gıyın· 

mek kafi değildir. 
Cebinizde bir tUp 

Kaşe 

GRiPiN 
de 

bulundurunuz. 

GR 
il 

• r a ınız 

• 

Otütmekten mütevellit baş, diş, adale, bel ağrılarile kırıklığa Ye 

emsaline kar~ı en seri, en kat'i tesirli ilaçtır 

1 O tanelik yeni ambalajları tercih ediniz! 
Rr..dyolin fabrikasının mütehassıs ki m\·agcrleri tarafından ynpılmakh iır. 

,..._ ..... BEKLEDiGiNiZ '4~--

T A M AlLAS 
Ç 1KT1 

125 kuruşa her yerde veriUyor. 
iKBAL KiTAP EVi iSTANBUL 

, ................................ mll ......... , , ______ _ 
KAŞE 

HAS KALMiN 
Ağrılardan, sızılardan, ~.cılardan kurta
rır. Çünkü: 

HAS KALMiN'dir 

1 h•tanbul VaKı lar Dire 

Cinsi 

) 93 kalem ecza 
ve alat. 

muhammen İlk teminat 
bedeli 

Lira 
1300 

Knruş Lira 
00 97 

Kuru~ 
50 

ü ııan arı] 
İhale günü 

2/11/936 
Pazartesi 

saat 15 de 
Gureba I-Iastanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye seriri

yatma lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 93 ka
lem ecza ve ahit açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi yu
karda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebi-
lir. (2283) 

Sahibı: Ahmet Emin \' AUIAN -Umum! Neşnyatı idare Eden: S. SAJ.l)f 
Gazetecilik ve Neşriyat Tü,rk Limitet Şirketi Basıldığı yer TAN matbn.aSI 



- - 30 - 10 ~ 936 T A N 

111-ADEMU UIKTöDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

H ORMOBiN 
Tabletleri - Her eczanede aray•nız. Posta kutusu 125E 

PAL G O PAN 
Grip - "evralji • Baş ve Diş ağrıları - Romatizmaya 

karşı birebirdir. 
!SİM VE MARKASINA L üTFEN DİKKAT.. Algopan maden kutularda 

~ duğu için bozulmaz. Her eczanede 1-6-12 lik kutularda. ~ 

------------ı -- Dr. IHSAN SAMI 

5U TARiHi 
HATRl"IZDA {IJl-tl/tıt ... 

t'inlerce kısinin bekledi~i ' 

P HI LC D 
radyoları bu tarihte geliyor. 

ISTAFILOKOK AŞISI 
İstafilokaklardan mUtevellid (Er· 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
bam.arpacık) ve biitün cild hasta· 
lıklarına karşı pek t esirli bir 
asıdır. 

Divanyolu No. 113 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

-- zade Han. Tel. 22740 _ .. 

Mudanya Hattı Kış 
Programı 

1 Ikinciteşrinden itibaren :Mu· 
danya hattında kış programının 
tatbikine başlanacaktır. Buna 
nazaran lstanbuldan Pazar, Salı, 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden =~e~!ev~a~~a~: ~~~er~~U: 
İdarei Hususıyeye merbut devair ve müessesatı resmi- kalkacaktır. Istanbuldan saat 

1 8,30 da kalkacak bu postalar -
yenin senelik ihtiyacı 0 an 502500 kilo kok kömürünün dan Salı ve Cuma postalan gidiş 
rnübayaası 15-10-936 gününden itibaren bir ay içinde ve dönüşte Armutlu ve Muds.n · 
pazadık suretile eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanların yaya uğrayarak Gemliğe kadar 
şeraiti öğrenmek üzere l" .. er gün M. H ususiye Müdüriyeti gidecekler ve diğer iki posta yal· 
Varidat Kalemine ve eksıltmeye iştirak edeceklerin de nız Mudanyaya gidip gelecektir. 
Encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe Perşembe postası Mudanyadan 

,. ayni gün Istanbula dönecek -günleri saat ı O da depozito veya banka mektubu ile vilav tir. <2603> 

Yet ~imi encümenine milracaatları ilan olunur. (2518) .. ---------• 

Türk Antras ·ti' nin 
En BUyUk Vasfı 
• • • • 

--

ı AZ KO~~URLE ÇOI( HARARET 
1 

Türk Antrasitinden 
büyük istifade 

temin etmek için 
"Sobanızda kömür yanmıva be»ş
lay3p sıcaktık isteni en dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 
ve sobanın a ıt kapaklarını 

tamamen kapayınız,, 

SAT.IS YERLERi: 

• 

Merkezi: Maden kömürü İşleri T. A. ş. Bahçekapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye lş Bankc.sı şubesi. Teleton: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza.:-. Türk Tıl:uıet Bankası Tel. şube 2316, .Müdiriyet: 2319 

ı ••• 

HAVACiAII 5DF·BENi 
T afsilat: İstiklal Caddesi ıoı 

-
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SIGCRTA ŞiRKETLERi D SIG RTALI OLANLARA. 

Sigortalarına devam suretile zarar · a korunmak isteyen eri 
Milli Reasürans tarafından HükUmef mizce verilen emre 
uyularak Yeni Postane arka ı Türkiye hanında 12 numarada 

teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla 
müracaatları . an olunur. 

Son mu 
Föniks dö Viyen ,de sigortalı olanrar; 

Türkiye Milli' de sigortalı olanlar; • • 

tarihine kadar müracaat etmelidirler 

~ 
~ 

~ 
~ 

: ~ ': . .:ı.. 1 \;. • • .. • :: • • • • ' 

Anonim Türk Sigorta Şirketi~ Anon·m Türk Sigorta Şirketi 
Sermaye ve ihtiyatı T. L. : 1,000,000 ~ j 

Sermayesi T. L. : 500,000 

VA S 1FLAR1: 
EMNiYET 

CiDDiYET 
SÜRAT 

iNTiZAM 
KOLAYLIK 

lstanbul Yeni Postane karşısı, Bü_qük Kınacı.lJan Han. Telefon: 24294 


