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Rusyadan Hitler Almanyasına cevap! 
iZVESTiYA 

•• 
ŞOYLE DiYOR: 

Kundakcı Alrr.anya 
harp . ı· ' ıs ıyor. 

•• 
AMERiKAYA GORE: 

Almanya fütuhat ihti
rası içinde çalkanır or 
İtalya gazeteleri sevinç içinde, Yahu

dilere gelince : Onlar Hitlerin. · 
saçmaladığını söylüyorlar 

r "! 

Al kazara 

glmUlen 

delikanhlar 

kadanlar ve 

çocuklar 
(7 inci 1&7fada) 

... ~ 

' 

Fransada ihtilal mi? 
lOObinamelenin grevi siyasi 
bir mesele oldu, kabinenin 
vaziyeti tehlikeye _düşmüş 

Devletin mukavemetine 
karşı bir Komünist hücu

mundan bahsediliyor 

l 
1 

Patronlar 
hükumeti 

devirecekmiş 
Nevyork, 15 (Radyo ~ 

TAN) - Amerika gazete
lerinin müttehH haber ser -
visi olan United Press'in 
Paris muhabiri bildiriyor: 

Lonclra, 15 (Radyo. TAN) - Nürembera'de yapı· 
lan Alman Nuyonal - Soayaliat Partiai konareainde Bol
ıevildiie yapılan hücumlara kartı buaün Sovyet 
Rusya mathuab ıiddetle mukabelede bulunuyor. lzv•ti
)'a pzeteai buaünkü nüabamıda: "BARUT DEPOSU 
OZERlNDE MEŞALELl BiR DANS,, aerlevbuile yaz, 
clıiı bir makalede vaziyeti ıu ıekilde bülaaa ediyor: 

Almanya bütün dünya -
ya karşı harbe hazırlandığı 

Sooyfll •aef.Jeri laralanlon 1tar p ı,ı.. laaulanmtf olmalıla itllllm edilen yeni .Alman orluıun • 
""" 6ir ,,.,,. . 

Fransa Başvekili M. Blum 
yüz bine yakın amelenin 
grev yapması karşısında 

kabinenin vaziyetini tehli -
keye maruz görerek müza· 
kere için kabineyi ·toplı -
mıştır. ... •N"4i- .AJ~~·~~ 

Hiilıtlneetle ilttiU/ 

d ti 
• a Paris, 15 (Radyo-TAN)· - Dahi .. 

Yanın 05 u u gu- liyenazı~.~Ukfı~etinLille mell8U• 
' cat sanayıı alemınde zuhur etm11 o • 

Ven.ılecek b·ır bagv dır ıan ihtilifı. hal için-·hilk~etin bir 
hakem tayın edeceğini soylemışlir. 
Lille menaucat merkez komitesi ve tl 
caret odası reisi Thirez ise: 
"- Hakem usulünü reddediyorua. 

kollektif bir mukavelename imzala • 
mak hususunda hUkfımetle ayni fi • 
kirde değiliz. Maamafih müzakereler 
inkıtaa uğramıg değildir.,. 

Demiştir. 

Marailya, 15 (A.A.) - Madeni sa· 
nayi amelesi grevine nihayet ver n 
bir itili.f hlaıl olmuştur. Patronlar 
bu defaki ihtilif dolayıaile hiçbir •· 
meleye yol vermemeyi taahhüt et • 
mitlerdir. 

[Arka.ti 3 iincfük] 

" 
DiWat VekW Celal ~, iı~J"i, ~ Vefti'ıi l<'uat ftimıİekette btr t..ftlıı 

aeyahatlae. çıktılar ve dün ,ehrimbdea hareket ettiler. Od vekllln bu inft. 
leme pdsl epey ıltireeekt1r BandaJd reelmde ftldlled hanıbt "D'RPU 
görtiyona. YUlllllll da latf• DdMI aylada okUJ•m. 
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Ankara mektubu 

Demir sanayiimizde 
Türk-İngiliz işbirliği 

Karabük fabrikasının işlemesile 9 
milyonluk döviz tasarruf edilecek 
Ankara, 15 (Husus! muhabiri -

miz yazıyor) - Sa Majeste 
Kral Sekizinci Edvardm memleketi
mizi ziyaretini takip eden §U gün -
lerde ticaret ve sanayi hayatımızda 
bir canlılık müşahede ediliyor. Türk 
- İngiliz ticaret ve klering anlaşma
sının da ayni günler içinde imza ve 
neşredilmiş olması bu hareketin tat
bikat sahasındaki müsbet neticeleri -
ni değerli bir vesika içinde toplaması 
itibarile aynca mes'ut bir tesadüf 
telakki edilmektedir . 

l Türk • lngili:ı if tloıtluğu 

lanılan demir ve çelik ~arfiyatı, bir 
memleketin medent seviyesi için gü -
zel bir ölçüdür • 

Yurd 'içindeki demir imalatmm 
başlaması ile istihl!kinin de bu nis • 
bette artması en tabii neticedir. 

Memleketimizin demire ihtiyacı • 
nı, bugün demir için yabancı mem -
leketlere verdiğimiz para ile ölçme • 
meliyiz. Daha .basit ve pratik bir yol 
tutarak Türk köylüsünün elindeki 
aletlere bakmak, demir ihtiyacının 
ehemmiyet ve şümulünü canlandırır. 

Dolıu:ı milyonluk kazanç 

B Uyük ziyaret, memleketimiz - Kara.bük fabrikasının işlemeye 
den büyük bir sempati ve başlamasiyle 9 milyonluk 

:r A N 

Muamele vergisi 
kanunu 

Sanayiciler dileklerini 
tesbit için toplandılar 
Sanayi mamulatma. ait Muamele 

Vergisi Kanununda yapılacak deği
•iklikleri tcsbit için muhtelif sanayi 
erbabı ticaret odasında toplantıları

na devam etmektedirler. Dün de ti
kolata, şeker ve gekerlemeciler f ab
rikatörleri odada toplanarak bu işi 
görüşmüşlerdir. Deri, çanta, e!diven 
ve seraciye fabrikatörleri de bugün 
toplanacaklardır • 

Kanunda yapılacak tadilat için sa 
nayiciler üç muhtelif grupa ayrıl • 
maktadırlar: 

l - Ham maddeleri hariçten ge • 
!enler. Bunların muamele vergileri 
gümrüğe gelen ham madde üzerin
den alınacaktır. 

Vekillerin seyahati 
İktısat ve Maliye Vekilleri, dün bir 
ay sürecek tetkik seyahatine çıkhlar 

16. 9 - 936 

Siyaset aJemt 
Almanyayı çember içıne 

alma siyaseti 
Almanya ve Lehiatan 

Alma.nyanm son senelerde en çok 
tlklyet ettlğf nokta, kendisine karşı, 
bir ~virme hareketinin yapıldığıdır. 
Almanya bu çevirme hareketini boz
mak için Lehistan ile anlaşmış ve iki 
devlet arasında bir ademi teca\·üz 
paktı imzalanmıştı. Bu ademi tecavüz 
pa.ktımn imza.lanması Lehistaru tat· 
mln ettiği ve Almanya.dan yana his· 
settlğf korkulan bastırdığı için çe· 
vfrme hareketinden eskisi kadar sık 
sık bahsedilmez olmuştu. 

Fakat son hattalar içinde Lehls • 
tan eski dostu ve eski müttefiki olan 
Fransa De arasını yeniden düzelte
rek aradaki dostluğu canlandırdı ve 
eski ittifakı sağlamladı. 

saygı toplayarak ayrılan Sa Majes - döviz tasarrufu, memleket paraamm 
tenin dost memleketinde, Türkiye - artmasına ve ilk safta işçi ve memur 
nin iş ruemini yakından ve alaka ile gelirinin ve buna rnüvazi olarak in
takip eden heyetlerin dostça tezahür· kişaf eden satın alma kabiliyetinin 

2 - Ham maddesini kısmen dı • 
,ardan ve kısmen de içerden tedarik 
ederiler. Bunların muamde vergile
ri imal eti ilen mallar fabrikadan çı
karken alınacaktır. 

I 
iki Vekil, Galata rıhtt mında uğurlıyrrn7.ar arasında 

İki memleket arasında yapılan ye
nJ anlqmaıun Lehlstaru silahlamak 
esa.4;tma istinat ettiği herkesin bil· 
diğı ınrlar arasındadır. Fransa Le -
hlstana tayyareler, ağır toplar, de
rıizaltı torpU döken gemiler verecek, 
\'e en mühhnmı' Lehlstanm kendi hu· 
dudu dahilinde silah fabrikalan yap-

lerine vesile olmuştur. çoğalması demektir. 
İngiliz sanayi ve finans llern4ıe Bu tasarruf. ifçi ve memur büt • 

mensup bir heyetin Türkiyenin sana- çesinin, gıda, elbise, ev parası fasıl
yi planı tatbikatında birlikte çalış • ı \armda derhal hissedilecek ve saha 
ma şartlarını yerinde tetkik etmek genişledikçe memleketin ziraat, men
ve alakalı Türk daireleriyle temasa ıucat ve aair endüstrisi de inkiıaf 
gelmek üzere yakında Ankaraya ge- etmiş bulunacaktır . 
leceği haberi sevinçle ka.rştlanmış • Hükumete verilen kazanç ve •· 
tır. nayi vergilerinin nhıbeti takip ede. 

Memleketimizde hcnUz ilk adım • rek artması, ihmal edilmemesi !hım 
lan atılan büyük bir sanayi kolun- gelen bir hesaptır. 
da demir ve çelik fabrikalan tesisin- Karabükte tesis edilecek demir 
de, bu i§e bizden çok evvel başlamı§ endüstrisinin senede yil.z milyonlar • 
ve dünya demir İstihsalitında birinci ca. ton kilometrelik nakliyat yapacak 
sa.fI tutmug olan dost İngiliz mille • olan Devlet Demiryollarınm kazan. 
tinin bize vaad ettiği yardım Türkiye cı da gene memleketin kazancıdır. 
için pek değerlidir . Fabrikalarnnızm ihtiyacı olan de-

Ka.rabükte kurulacak demir ve çe- mir cevheri çok mahdud seneler için 
lik fabrlkalarmın finansal işi hariçten geUrWecek ve bir yandan 
hakkında ,İngiltere kredi dairesiyle da bizim zengin demir damarlarımız 
Braasert şirketi arasındaki kat'I mu- üzerinde çalJ§ılacaktır . 

Memleketimizdeki demir 

3 - Ham maddesini tamamile da 
hilden tedarik edenler. Bunlardan 
da yine muamele vergisi mal f abri • 
kadan çıkarken alınacaktır. 

Değirmencilerin teklifleri 
Yalnız, mesel! değirmen sanayii 

kavele Londra.da imza edilmiı bulun· 
maktadır . 

Türkiycde ve 1ngilterede teşkil edi
lecek şirketlere ait esasları havi tali 
mukavele ya:kında Londrada imza 
edilecektir • 

gibi ham maddesini tamamen dahil
den tedarik eden değirmenciler ayrı 
bir teklifte bulunmuşlardır. Bun • 
lar, buğdayı koruma vergisi dolayı. 
sile değirmenlerden her çıkan çuva
lın mühürlenmekte olduğunu ve 
bundan dolayı muamele vergisinin 
de to~ alınabileceğini ileri sürmek 
tedirler. Bu teklifler alakadarlarca 
da yerinde görUlmü§t.Ur. Değinnen
ciler bundan başka hariçten ge!en 
unların muamele vergilerini yerle -
rlndeki değirmen fiyatlarından de -
ğil, buradaki piyasa fiyatları üzerin
den alınmasını da istemektedirler. 

ya.takları zengin dir Bu auretl~ ha.sine 'de"'1e.ha ı-ı... -

Karabük Jemir labrikamu ve 
l iıtikbali 

K arabük demir ve çelik fabri
kalarının sistemli çalışmasi • 

le, Türk demir endüstrisini bekliyen 
bUyük istikbalin tahakkuku bugün 
artık bir hayal değildir. 

Türkiye için demir ve çelik endüst
risinin manası ve faydalan bu ba -
kımdan şöyle sıralanabilir: 

Karabük fabrikasının, ilk yıllarda 

hariçten getirtilecek cevher üzerin -
de işlediğini farzederek her yıl 9 mil· 
yon dö"riz tasarruf edeceğimizi söy -
lemi§ olmak, teşebbUsün bUyUklüğU 
ve bütçemizin aktif kısmındaki değe
ri hakkında bir fikir vermek için ka
fidir. 

Durmayan bir çalışma ile memle -
ketimizin asırlarca ihmale uğramış 

cevherlerini meydana çıkanp, fabri • 
kanın makinelerine teslim ettikçe. 
arttıracağımız döviz miktarı ve onun 
arkasında iştira kabiliyeti yani refah 
seviyesi yükselecektir. 

B ugüne kadar Türkiyede 86 ridat elde etmiş olacaktır. 
yerde demir zühuratt tesbit 

edilmiş . bulunmaktadır. Bunlardan T •• k ı· • 
18 i zayıt fakat diğer kısmı çok u. ur po ısı 
mit verici yataklardır . 

Fakat demirin cevherini mutlaka 
memleketin içinden beklemek mec -
buriyeti yoktur. 

Zira, bugün için dahilde istihsal 
edilecek cevherin maliyet fiati, ithal 
edilen cevherinkinden daha yüksek 
olacak, binaenaleyh ekonomi bakı • 
mından tercihe değer mahiyette ol -
mıyacaktır • 

Nitekim, dUnyanm en bUyUk 
demir endUııt.rl firmalarmı toplayan 
İngiltere, Almanya, Belçika ve ~ • 
koslovakya gibi memleketlerde de -
mir fabrikaları hariçten getirtilen 
cevherleri i§lemektedirler . 

Fakat biz buna rağmen kendi 
f a,,rlkalanmı.zda, kendi madenleri • 
mizi işlemek hedefine doğru yilrU • 
mekteyiz. Bugün için aöylenecek 
söz şudur: 

Dahiliye Vekili çalışkan 
zabıtamızı takdir etti 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İn • 

giltere Kralı Sekizinci Edvardm mem 
leketimizi ziyareti münascbetile mü
kemmel surette çalı~an Türk polisi 
hakkında dün vilayetlere şu tamuni 
göndermiştir: 

"İngiltere Kralı Sekizinci Edvar • 
dın memleketimize dahil olduğu gün
den it.ibaren Çanakkale, İstanbul, av 
detlerinde hat güzergahında Tü1·k 
polisinin kendilerine gösterdiği yük
aek itina ve emniyet vazüelerini ifa
da ki dikkat ve faaliyetlerinı:len çok 
mütehassis olmu' ve takdir etmışler· 
dir. 

Bu hususta mesaileri sepkeden bU
tün zabıta amir ve memurlarına ve 
bu meyanda İstanbul, Çanakkale em
niyet müdürlüklerine takdir ve te • 
şekkürlcrimi bildirir ve bunun bütün 
zabıta amir ve memurlarına tebliği
ni dilerim." 

İktısat ve Maliye vekilleri, diln, 
ıarkta büyük bir tetkik seyahatine 
çıkmışlardır. CelA.I Bayar ve ırusı.t 

Ağralı, hareketlerinden evvel Reisi· 
ctimhur Atatürk tarafından kabul e
dilmişler ve Büyük Şefe tazimatlan
nı arzederek veda etmişlerdir. 

Hea iki vekil rıhtımda birçok ze
vat tarafından uğurlanmışlardır. Ta
n vapuru, saat 15,15 te Galata nh
tnnından hareket etmiştir. Ayni va 
purla İran sefiri de gitmiştir. Heyete 
İktısat VekA.leti ihracatı teşkilatlan 
drrma mUdUrü Servet te refakat et· 
mektedir. 

Maliye ve iktısat vekilleri, evvela 
Zonguldağa çıkacaklardır. !ktıaat 
Vek8.leti Başmüşavirl Sami lşbayla 
Etfbank umum müdürü 1Ihami Na. -

Bir motör kayıp 
Fırtına yüzünden kazava 

uğramasından 
korkuluyor 

Dün Deniz Ticaret DirektörlUğü -

ne, dört gün evvel alçı yükü ile Gem
likten hareket eden Muzaffer R~!se 

ait 32 tonluk (Muzaffer) motör.i • 
nün kaybolduğu haber verilmiştir. 

Motör, Rıza Kaptanın idaresindedir 
ve Gemlikten yükünU boşaltmak üze 

re Kartal Çimento Fabrikasına hare

ket etmi,tir. Marmara limanlarına 

çekilen telgraflara gelen cevapla.rıla 

böyle bir motöre tesadüf edilmediği 
bildirilmiştir. '.MotörUn birkaç gün -

denberi devam eden fırtınanın tesiri
le bir kazaya uğramış olmamndan 

korkulmaktadır. Motörün içinde üç 
tayfa vardır. 

Başvekilin Londra 
seyahati yaklaşıyor 

fiz Pamir heyete Zonguldakta iltıhak 
edecekler ve buradan sonra muhte
lif limanlara uğrayarak Trabzona gi 
dilecektir. Trabzonda liman l~lerl, 

İran transit yolu mcsel~i tetkik edi
lecektir. İki vekil, Trabzondan Iğdı. 
ra geçecekler ve Vana kadar tetkik
lerine devam edeceklerdir. Van gö
lünde kurulan yeni ı,ıetme !daresi 
ve tesisatı gözden geçirilecektir. Dö
nüşte, Karsa uğranması da mukar -
rerdir. Seyahatin bir aydan fazla 
süreceği tahmin edilmektedir. 

CeJA.I Bayar, ayni zamanda Ziraat 
Vekili veklletinde bulunduğu ic;in 

bu tetkik seyahati, iktısadt, mali ve 

zirai bakımlardan btiyUk ehemmiye
ti haizdir. 

Akay tarifesi 
T_.....:ı.-1 .... ~ .. ,,. .. -: ... -

mühim değişiklikler 
Akay İdaresi sonbahar tarifesini 

bugUnden . itibaren tatbik etmeğe 

başlayacaktır • 
Bu sene havalar fena gittiğinden 

sonbahar tarifesi erken tatbik edil· 
mektedir. 

Yeni tarifede Anadolu seferleri 
kaldırılmış, Adalardan ve diğer is -
kelelerden köprüye olan son vapur

ların saati de daha erkene almnut
tır. 

Tarifenin en mUhim noktası her 
cumartesi günü Haydarpaşa, Kadı • 
köy ve bütün Adalara 24,50 de vapur 

konmasıdır. Evvelce 23,45 de olan 
bu sefer eikAyetler üzerine daha geç 

saate alınmı§tır. 
Böylelikle Adalar ve Anadolu ya

kası halkı kı§ gecclerini İstanbulda 
geçirebilecektir . 

lıkelelerJe raJyo ve plak 
neıriyatı 

Şirketi Hayriye köprüdeki iskele -
!erinden kalkacak vapurlann aaa • 
tini ve hangi iskelelere uğrayacağı • 

muı ~in istiknzlar temin ede-
cek. • 
Lehiıtanm bu hattı hareketi takip 

etmesi dış ıiyuetinde esa.sh bir de .. 
ğişiklik vuku bulduğunu apaçık göe
teriyor. 

Alman komşuluğu 
Sebebi, Alma.rıya komşulultu • 

nun, kom~uları işkillendinnesl ve 
korkutm88ıdır. Almanyanm Dançiğl 
bir an evvel geri almak için faaliyete 
geçmesi, daha sonra askeri hizmet 
müddetini iki rnlsline ~ıkannası, Le
hfstam endişeye dil~ünnU~, ve Le
histan Fransa ile bqbaşa verip va.ı 
dyeti t.eemmW mecburiyetinde kal· 
mıştır.. Bugün anlaşılan bir hakikat 
iki memleket erkanı harbiyesinin va
ziyeti tehlikeli görmeleri ve Alman
yanm a.4'1<er1 hizmet müddettlnl iki 
misline ~kardıktan 11onra 5eferberlik 
Ulnma lttzmn görmeden harekete 
g~ehilecek hale geldiğiine inanma • 
landır • c-.. ... 

ısuna Rllrşı n euull'le., t .ıe "' 
hi~am anlattığımız şekilde silahla • 
mak ve iki memleket arnc;ımlakl 

dostluğu sıklqtmnnk olmuştur 

Çevirme hareketini~ 
tahakkuku 

Gerçi bu tedbirlerin sni tedafüi 
mahiyette olduğu ter.tin olunuyor ve 
bu teminatın samimi olduğundan 

~ilphe edilmiyor. Fakat netfce<le, Al· 
manyayr ~embfr l~ine almak mese .. 
test tazalenlyor \'e Almanyanm or· 
taıığa ~ğt korku onun çember 
t~ine almması siya.setini kendiliğin • 
den tahakku kettiriyor. 

ö. R. DOGRU[, 

Parti kongreleri batladı 
İstanbul Halk Partisinin oca\t kon 

greleıine dünden itibaren başlanmış 
tır. Bu kongreler bir teşrinievvele 
kadar sUrecek, sonra nahiye kongre· 
Jeri için hazırlıklar yapılacak ve 
teşrinievvelin onunda nahiye kon • 
grelerine başlanacaktır. Nahiye kon 
grelerl, gelecek ayın sonuna kadar 
devam edecektir. Teşrinisani orta .. 
tannda kaza kongreleri ve kanunu .. 
evvelde vilayet kongresi toplanacak
tır. 

Tıraş bıçağından ray ve lokomo -
t. 'fe, balta ve pulluktan top ve harp 
ge.-ıisine kadar binlerce şekilde kul-

Türkiyedeki demir zühuratı ve ih
tiyat miktarı, hiç olmazsa bir çok 
seneler ihtiyacı karşılamıya kafidir 
ve her hangi nazik bir vaziyette ih
tiyat olarak saklanan madenden ı ... 
tifade etmek imkanı vardır . Bu takdire hak Jtazanan r.ahskan 

zabıtamw, bu vesile ile bizde tebrik 
ederiz. 

Londraya seyahati mukarrer hu -
lunan Başvekil İsmet 1nönünUn bi
rinciteşrinin ilk haftalarında mem -
leketimizden hareket etmeleri muh -
temeldir. Başvekilimize bu seyahat
lerinde kimlerin refakat edecekleri 
henüz belli değildir. 

m halka bildirmek Uzere bu iskele- -------------
= 

Ehli hayvanat sergisi dün açıldı 

Scrwinin ~ıl'I mera.üninJen bir intiba 
DUn Edfrnekapıda. belediyenin u. Sergide bu yıl 19 mrak, 22 tay, 5 

ri ahırlarında ehll hayvanat sergisi boğa ve 4: inek vardır. Serıt Uç gUn 
açılmışt.Ir. Açılış merasiminde Fa • açık kalacaktır. 
tih Kaymakamı Rauf ile Vilfıyet 
Baytar MUdüril Etem, Belediye Bay 
tar '.Müdürü Esat bulunmuşlar, ve E
tem serginin ehemmiyetini teharUz 
ettiren bir nutuk söylemi§tir. 

Jüri heyeti cumartesi, pazar, pa • 
zarteai günleri çalıJDUı , 1500 lira
dan ibaret m{iklfatt alacak olan bl • 
rinci, ikinci ve UçilnctlyU ayırmı§br. 

Kıt meaai saati 
Bir teşrinievvelden itibaren bU • 

tUn resmi dairelerde kı3 mesai saa • 
tinin tatbikine bqlanacakttr. Me -
.murlar sabah dokuzda iş başına ge
lecekler akşam be§te çıkacaklardır. 

Eyüpte belediye tefkili.tı 
Yeni Eyüp kazasında belediye teş 

kilatı yapılabilmesi için usulen hal
kın reyine müracaat edilmesi icap et 
mektedir. Belediye, teşrinievvelin 

ortasında reyi i.mın yapılmasına ka
rar vermiştir. 

16-9-1936 
ÇARSAMBA Bugünkü Hava : KAP ALI ..._ ___ _ 

Hava, bozukluğunu muhafaza etmekte • 
dir. Rant merkezlerinden •ldıirmıs ma • 
IQmata ıöre havalarm birkaç ıün daha 
böyle citmcııi muhtemeldir. Hava. bugün 
de bozuktur. Orta Anadolu mıntakaımda 
ıoiuklar baı söstermiıtir. 

Dünkü hava 
Dün hava buluUu1da ve lntmen 7aimur 

lu seçmittir. Sıcaklılr derecesi en çok 16, 
en u 7 kaydedilmiı;tir. Ri.izıir ıimalden 
esmi11tir. Havı tuyikl 767 dir. Havanm 7S 
iışlı olmaımdan ıokaldar çamurlanmış -
tır. 

9 uncu ay Gün: 260 

1355 HICR.1 

Hızır: 134 

1352 RUMi 
Ceınaziyelihır: 29 3 Eylul 

Güneş: 5,41 ..... Oile: 12,09 
!kindi: 15,40 - Ak:sam: 18,18 
Yatsı: 19,52 - lmaak: 4 -----

Geçen sene bugün 
Hararet vauti 111, azami 26, rütubet va. 

sati 76 derece ve ruzgirm vaaad ..Urati 
3,08 dir. 

lere radyo hoparlörleri yerlettirme -
ğe b8.§lamıttır. 

tık olarak Boğaziçi iskeleıine bir 
hoparlör konmuıtur. Şirket a.ynca 
iskelelerde vapur bekliyecek halkı 
eğlendirmek Uzere pllk ve radyo 
ne3riyatı da yapacaktır. Gelecek bu 
mevsimde Boğazın belli baılı iskele
lerinde de ayni tealaat yapılacaktır. 

~ I ~ ~ ~ ! B ~ -------
8 7 

1 2 a 4 a 
a· e 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 18 

2021 221;1
1
24 128128 

27282930 ' 

BiRKAÇ 
SA1IRLA 

ı lk tedrisat mektepleri i,in baıır "' 
lanan yeni müfredat proıramınııt 

tatbik tarzı üzerinde çalqan komiı1oll 
dün de toplanmıştır. Yeni proıralll 
aekis aene müddetle tatbik mevkilnd• 
kalacaktır. 

* M aden l:sletme faaliyetinc!e •e m•· 
denlerde direk olarak kullanılıııt 

Okaliptüs aiacı cinslerinin yetiııtiril .. 
meslne ehemmiyet verilmesi vlliyetlr 
re bildirllııılıtir. 

M aarlf Vekl~tl lstanbul mekteple • 
rktc!eki kUtUphanelerl ıenglnlettl• 

tirmeye karar vennif, bu makıa • 
yalnız tııtanbul mektepleri için lki bıJI 
liralık tahılaat verilmittir. 

* H ariciye Vcklleti Umumi kltibl No• 
mıın Menemendofla, dUn akptO• 

ki trenle Ankaraya ıitmiıtir. 

B erber!er c!mtyetl lc!lre he~tt 
dün bir toplantı )'&parak berbefiı 

ı,.r mektebinin l:iu ııeneki tedris şek, 
ıı,.e.;nde görüşmüı ve .ban yeni tar• 
tar venni11tir. .,, 
B ugün Tnıı:lllz bandıralı Aranı!o'; 

vıınnrll,. limanımıza 400 ıe~ııi 
ııcelecektir. c;:t.vvııhlar şehrimizde 1 

1
- _ ıı:~n ~ıı~cı-~la~ _ ___ -~ 
au-e-.ı__v.ax4x4r..Çı 
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ispanyada mütareke 
teşebbüsleri netice

siz kaldı 
Asilerin Madride yaptıklan iki taar
ruzu hükiimetkuvvetleri püskürttü 
Londra, 15 (Radyo - TAN) - le- ------------, 

J>anyadan gelen haberlere göre vazi- Haberler arasından 

Rusyadan Hitler 
Alman yasına 

cevap 
[Başı 1 incide] 

ni tamamen na.syonal - sosyalist kon 
gresinin kapanışı çekmektedi?". 

Mesajero ve Popolo di Ronıa ga
zeteleri, (Bolşevizmin Alınan kapı
larında yeni Alman ordusuyla karşı
laşacağını gözönünde tutması) hak
kındaki fıkrayı büyük harflerle kay
dediyorlar. 

Popolo di Roma, na.syonal sosya -
lizmin, Orta A vrupada bolşevızme 

~llüttefik Yu1gosklavbY.anbın ddostluğu • ~3='.il=(ll=K 
güveni ece ır a2 ır 1 ii L L 

Türk gazetecileri Yugoslavya Bt.l§'tlekUt Doktor Stoyadhıoviç ile t>ır arada 

[Bqı 1 incide] maddi inkişaf ve Umran bakımından 

Uyku ve 
uyanıklık! 

Muhakkak uykunun tadım bizim 
kadar tatmış az bulunur. Çünkü hiç 
bir dilde uykuya "§ekerleme,, dea -
diğinl !§itmedim. Her tatlı §eY selil
diği gibi, demek uyku da bizde &e -

villr. Eh doğrusu sevilecek şeydir de 
mübarek. Görmediğimiz )erleri uy
kuda görür, tatmadığımız 'Zevkleri 
uykuda alır, hatta düşmediğimb teh
likelere uykuda düşeriz • 

'.rıfli Hasan Efendi isminde bh 
saray nediminin bizzat ağmıdan 

naklederler. Merhum dermiş ki: 
yet fU merkezdedir: San Sebutiyen Seçtiklerimiz 
den' kaçan halk y&Vl.f yavq geri Bu .. viilı birlilı k&.1'§1 bir bastion te,ıcil edecek dere- ., -

cede maddt ve manevi sili.hlı olduğu • Yugoslavya halkına hariçten ba • 
nu yazıyor. kılırsa görülen manzara, arada bü -

tam manasile bir garp memleketi ol 
muştur. Buradan alacağımız mUhım 

- Bu uyku bir garip şeydir. Uy, 
lwmda elime bir torba altm \'erir .. 
ler; uyanınm, bakanın ki avucum
da terden başka bir şey yok. Li.kin 
uykuda kazara hacet defet.sem u
yandığım :zaman yatağımı ıslak 'bu
lurum. 

d "' ledoda bir tltarek f 1 talyanm Ankara elçilili, Italya • ~nflyor . .ı.O m C • da bir komünist tqekkülil ve bir dersler vardır. 
cin vuku bulan te,ebbill bofa gitti. ıuikaııt teıebbUııü meydana ı;ıkarddı-
:A.ıkazarda mahsur olanlar, tavassut it pyialarmı tekzip ediyor. 

• ta bulunan Şill eef"ırine, Burgoe hülı:fi ı A vaıtarya vatanperver tqeklrii • 
metine müracaat etmeeini söylemit- linUn eski reiıi binbaıı Feyin 
lerdir. HUktlınet kuvvetleri To- tekrar vazife başına ıetirilmesi te-

pbbüail bir isyan mahiyetinde ıörü • 

Mesajero gazetesi, Führer'in fa - yük bir benzeyiş ve birlik bulundu -
şist heyetini sellmlamaktan müte - ğudur. Bununla beraber bu birliğin 
vellit sevincini ve heyetin birçok sev- alakadar unsurlar tarafından şuur
gi tezahüratına vesile olduğunu kay lu bir surette duyulması ve Yugos -

Şunu söyliyeyim ki, Yugoslavya -
daki maddt seviye.yüksekliği yalnız 
Avusturya imparatorluğunun ileri 
gitmiş topraklarına ve unsurlarına 

varis olmakla izah edilemez. Yeni 
Yugoslav arazisi, Yugoslav idare -
sine geçtikten sonra mühim inkişaf
lar geçirmiştir. Ayni zamanda da es 
ki Sırbistanı yeni arazinin seviyesi
ne yetişmesi için çok muv.ıUfa.k.iyet 
ve isabetle çalışılmıştır. : 

Müşahede doğrudur, li.kin unut • 
mamalı ki alışık olm~ an ellere uya
nık iken \'erilen altınlar bile !)aba • 
cak akar_ Adamın &\'UCU boş ka. 
br. 

ledoyu bombardımana bql&m13lar lüyor. detmektedir. lav vatanperverliği hissinin Sırplık, 

Ye Toledodaki akademi bir yığın 

ldll haline gelmiftlr. HUkfunot kuv -
~eri Ma.clride karşı vuku bulan iki 
taarruzu pUskUrttiiklerini iddia edi

• 
M aaaolinf dün Avaıtarya bari -

tNGn.JZ GAZETELERİ Hırvatlık, Slovenlik hislerinin fevki 

JOrla,r. 
yeni ülamlar 

~cante, 15 (A.A.) - 19 Tem -
llluma ,ehri zapt.etmeğe kıyam et -
lnif olduklarından dolayi halk mah
kemesince idama m&hkfim edilmi§ 
olan elli iki fqist idam edllmlştir. 

Lizbon, 15 (A.A.) - Diario de 
Moiviaa gueteainin hususi muhabiri 
Leondan bildiriyor: 

Madrit bUktlmeti, merkezi terke -
iı!erek Valaıısiyaya çekilmek niyetin
dedir. 

~Generalin nata 
Burgos, 15 (A.A..) - General, 

Mola, diln akşam bir nutuk söyle -
mi§ ve ezcllmle töyle demigtir : 

"Beynelmilel 118.bada mUnferid va
ziyette kalmak istemediğimiz gibi, 
ecnebi müdahalesi de istemiyoruz. 
h'anev! krallık, muhtariyet mese -
leJısini halledebilecek yeglne rejım-
dlr. Gayemiz, katollk, müttehit ve 
.__ &•• "'._ .. -- ... 
lllektlr ... 

Miitlaİf katliam 
Londra, 15 (A.A.) - Moming 

1-oet gazetesi yazıyor: "İspanyada 
eereyan eden kıtalin orta çağ kıtal
larmdan hiç farla olmadığmı iabat e
den cerhi tmklımz deliller vardır. 

ciye nazırını kabul etmiı, kendi
siyle uzunca ıörüımüıtür. 

• F ransadan tayyare •e tanrare le-
vuunı alması için Fransa tara -

fmdan Romanyaya 150 milyon frank 
kredi açılmqtır. 

Londra 15 (A.A.) - Deyli Tele
graf gazetesi dün NUrembergte ya
pılan askeri tezahürat hakkında ynz 
dığı yazıda, bu tezahüratm Alman
yada şimdiye kadar görülmemiş bir 

• bilyilklükte olduğunu ve Hitlcr ö -
V •J'fova ziyaretinden Pariıe di.\- nUnde yap·'an g""'it resminin Af. 

nen Fransa ticaret na:ıın Berlin· 11 ~ 
de Almanya iktısat nazın doktor Şaht man ordusunun bugün 1914 teki ka
ile kısa bir müdde~ söriiımüıtür. dar kuvvetli olduğuna şüphe bırak-
0 ün Moskova "e Lenin(l'atta bin- madığını bildirmektedir. , 

lerce kadm toplanmq ve Sovyet TavmiR gazetesi ise, bu tezahUra-
kadınlarmm, faıizme kartı milcade- J -.-

le eden kahraman lspanyol kadınla • tm ve 400 tayyare taliminin geçen 
riyle tesanüdünü ıöıterir nutuklar seneki talimlere faile olduğu intibaı-

- aöylenmiıtir. 
• nı vermediğini yazıyor. 1 nıriltere hariciye nazın Eden İyi. Deyli Meyl gazetesi, "Tayyareci -

leımiştir. Şu günlerde asamble lenn· mehareti Alman tayyarecileri -
toplantısında bulunmak ü:ıere Cenev-
reye gidecektir • nin birinci sınıf meziyetlerini gös • 

. . terdiği" ve mukabil bava bataryala-
Kiliseler yakılıyor. Pa.paslar ve rmm atıştaki sür'atlerinin ya.hancı 

rahipler katlediliyor. Erkek, kadm askeri ataşelerin takdir ve hnyı·an • 
ve çocuklar toptan idam ediliyor ve lıklarmı çektiği kanaatindedir. 
dahası var, bütün bu vahşeti ya • Deyli Ekspres gazetesi, bu teza -
panlar htırriyet için muharebe ettik- hüratm Almanyanm şimdiye kadar 
!erini illn ediyorlar. görmediği ~ ku':etli m~~rn teçhi-

lsp h ... ıı:seı . A ed zat tezahürü oldugunu bildırmekte -an ya aw en, vnıpa m e- dir. 

niyet ve killtürünjin ne derece teh - 'A'M'lttltlttA.Y.A. C!öR~ 
uı. • .1. J .. ı;...u~ e;o..>~uilt:ıXLe<l.lr.,, 

:.J, ..r.~~ Me~k,"'ft '"(ltlU!)d •-'l'lmY -
?'oneme nota ünited Press muhabiri bildiriyor: 

Londra, 15 (A.A.) ~ Morning Her Hitlerin Nürembergte söylE:diği 
Post gazetesinin siyasal muhabiri, sözler A vnıpanm en yüksek siyasi 
beynelmilel kontrol komitesinin Por mehafilini meşgul etmektedir. Hitle
tek:ize bir nota göndererek bu mem - rin bilhassa "Ural dağlan, Sibirya 
leketi mesaiye davet ettiğini yazı - ve Ukranya, Almanyanın elinde bu-
yor. lunsaydı Alınanyada iktisadi zaru -

-=============================== retten eser kalmazdı." tarznıds.ki 

Küçük iti lif: A manya sözleri, müthiş bir fütuhat hırsr.ıın 
ifadesi sayılmakta ve Almanyanın 
Rus topraklarma göz dikmiş oldu -
ğuna hUktım verilmektedir. ya mı, Rusyaya mı? Yahudilere göre. Hitler 

~alıyormllf 
Nevyork, 15 (Radyo-TAN) - Ce· 

K .. ük An h d ) J • d nevredeki beynelmilel Yahudiler kon uç tant, mua e e er mese esın e . gresi idare heyeti, bolgeviklik ile Y•-

Türkiyenin hareketini çok mükemmel buldu hudlliği ikiz sayan Alman beyanatı 
hakkmda miltalasmı bildirerek, bu 

8elgnat, 1.6 (Railyo-T AN) - K«- ri hakkmda bir brar verememf§ler- sözleri hayretle k&.r§ıladığmı ve bu 
~ A.atMf Aaridye t1Utrlcln 1coe1- dir. Ktıçllk ltll!f eiya.d mahaftlln43 beyanatı saçma saymaktan bqka ça 
teraımnt11 M§f'tJttiği tebliğ naıon bu ild cereyan garplf!D&ktadır. ~ bulmadığını eöylemiıtlr. 
~e ~ birgok mahım nok- -========:s;::===-ı::==m==ı:::==-=-===-========-= ıaıon wa mnektedw. 
1 B4r kere KlçUk Atttatatm aCyaae-
'« de~. 

Kaçak Antant Jlillet'ler Oemiye -
-._ ~ ecleceJcttr. ÇGttkil 

Filistin de örfi idare 

ne çıkması bir zaman meselesidir. 
ÇUnktl bu unsurlar asırlarca biribir
lerinden ayn yqamışlardır. Arala • 
rmda mezhep farklarile beraber za. 
nıri bazı emniyetsizlikler, itiyat ve 
görilş başkalıklan vardır. 

Stoyadinovlç kabinesi, her unsura 
tam hakkını vermek, mahalli tema
yüllere müşterek maksatların mUsa
ade ettiği derecede müsamaha gös -
termek, tenkit ve münakaşaya git • 
tikçe fazla zemin hazırlamak husu
sunda dürüst, geniş görüşlü, mUspet 
bir yol tutmuştur. Bu yolda fasılasız 
surette ~ışmaya devam imkA.nı bu
lacak olursa Yugoslavyanm başlıca 
unsurlan arasındaki karşılıklı em -
niyet ve ahenk zannedildiğinden c.;ok 
az bir zamanda kuvvet bulacak, ara
da ahenksizlikler hüküm sürmesi ü
zerine kurulmuş harici ümitler sö -
necektir. 

Niyabet mecliai 
Kral Alebandr yaşadığı mUddet -

çe Yugoslavya mukadderatı hakkın
da gösterdiği isabetli görUşU, öltı -
mlinden aonraaı:i~ 49 a~· 
Va.siyetnamesl ~uclblnce kurulan ni 
yabet meclisi, Stoyadinoviç kabine -
si tarzında sırf milli prensiplere gö· 
re iş gören, dar fırka ihtiraslarmm 
fevkinde, geniş ve milsbet dilşünce
li bir kabineye tam istinat temin ede 
cek yolda bir heyettir. Prens Pol, i
lim ve san'ate düşkün, yüksek seci
yede bir Yugoslavya vatanperveri -
dir. Niyabet meclisinin diğer balan 
da öyledir. Bu lzalarm ölU.mU ha 
tinde yerlerine geçecek yedek balar 
da Kral Aleksand.Ir tarafından ayni 
ölçüye göre seçilmiştir. Böylece Yu
goslavyanm mukadderatın4 phsl 
ihtilUı yüzünden saramtılar husule 
gelmesinin önüne geçilmietir. 

KUçUk Kral, Yugoslavyada çok se 
vilmektedir. Memleket için bağlayı
cı bir lmildir. iyi kalbli, neşeli, ıeki 
bir çocuktur. Oyun arkadaglannı ~olr 
demokratça seçer. Terbiyesine ve 
tahsiline çok itina edilmekle bera • 
ber tam bir çocuk r.ev kve nqesin -
den mahrum kalmamasına da çok iti 
na edilmektedir. 

Güzel memlelıet 
Doğrusunu söyliyeyim: Sırbistan 

diyince ben harp zamanında hatp 
muhabiri sıfatile gördüğüm memle
ketin biraz daha iyisini gözönüne ge 
tiriyorum. Yugoslavyayı görUp ta • 
mmak fırsatını bulduğuma çok menı 
nunum. Balkan gazetecileri için en 
mühim bir vazife, müttefik memle -
ketleri biribirine olduğu gibi tanıt -
maktır. Tanımadan tanrtmağa ise el kl: 
bette imkin yoktur. - Yahu! Ne kadar müddet 111 • 

Şimdi bize o lizmı değil. (üzım 

yal.) Ben dünkü '"l'an,, da uyku • 
suzluk rekoru hakkında bir yazı o
kudum. Bu yazıya göre insan için 
uykusuz kalma rekoru 115 saat imiş. 
Demek aşağı yukan beş gün beş 
gece. Dile kolay. Hele bizim gibi uy
ku tadım tekere benzetenler :l~in ak
la ziyan ... 

Acaba bu rekoru hangi alalb dti • 
şUndü de tecrübesini yaptı diye ar
kada.5larla hasblhal ederken dedim 

Şura.sına memnunum ki, Yugos • kusuz kalmabWr diye tecrübeye gi
lavya hakkında yazacağım yazılar, rlştlkleri gibi bir de ne kadar müd
bir dostluk ziyareti münasebetile ha det uyku uyunabilir diye tecrübe etse
tır için yazılmıe yazılar olmıyacak - ler! •• 
tır. Bu güzel memleketi ve bu çalış- Tekerlemeleriyle meşhur bir ar-
kan, demokrat, dost insanlan görüp kadaş .h~en atıldı ve dedi ki: 
tanıdıktan sonra buralarmı kendi o- - Onun ölçüsü olmaz. Ben uyn. 
kuyucularımıza tanıtmak vazifesi. ken doğup, u~anmadan ölmüş nlee
çok zevkle görülecek bir vazife o1a- leri bilirim. 
caktır. - Desen e bayata gece yatısı gel-

A•••I ~ ZALl#IAN 

Avrupayı 
ikiye ayıran 
iki ideoloji 

• ~ vm:dlm ve gtlltiftlik. 
Ben odadan aynhrken o uyumak 
l~ln koltuğuna yerleşiyordu. 

B. FELEK 

Fransa da 
ihtilal mi? 

[ Baıı ı incide l [ Başı 1 incide 1 
Fakat akıntı bu istikamettedir. Ve Şimal mmtakası umumi hizmetle!' 
ergeç bütün devletler bu iki kamp - federasyonu da grevcilerle mUtesa • 
tan birine iltihaka mecbur görUn - nit bulunduğunu ilan etmiştir. Fede· 
mektedir. Bugünkü halde vaziyet rasyon, mensucat patronlarını halk 
9udur: cephesi hükumetini devirmek iste • 

F&fistler grupunda Almanya, A- mekle lttiham etmekte ve icap eder· 
VUlturya, Macariatan. Bulgaristruı 'se hUkflmetin itini kolaylqtırmak 
vardır. Almanyanm ukert kuvveti için umumi hizmetler binalarını iş • 
iki senelik mec1Mırl hizmet sistemini gal edeceğini bildirmektedir. 
k&bul ettiftndenberi 800.000 kişidir. Binaenaleyh grev sosyal ıııahadaıı 
A.vusturyanm 70 bin ki§ilik blr kuv- yavq yavq aynlarak siyaset saha 
veti vardır. Macarillta.nm gizliden sma intikal etmektedir. 
gizliye allihlandığı muhakka.k iee Bu sabah bahriye için aletler ya. 
de, fimdllik resmen mevcut kuvveti pan bir müessese amelesi de grev i!ln 
35 bin, Bulgaritıtanm kuvveti 33 etmiştir. Diğer ta.raftan halt inşada 
bindir. Bu zümrenin tayyare mev • bulunan Dunkerk zll'hlıısmm kN'kile 
cudu 3.000 kadardır. rinde çalıp.n SO reaim amele.ıııi Je 

Atatürk Diğer zi1mrenin kuvveti daha bü- grev yapmı§lardır. 
Yugoslav Başvekili, nazırlan, ga- yüktür: Franaanm hu.er kuvveti ihtilal mi? 

Jfaı.tıer o~ ~"'" bG -
ffın buhranlara rağmen beynelmı -
leı miinaael*lmi talaA w inkifq./ ef
ftrecek birictk mie88eae ~ 
lca.a'cUr. 

zetecileri, halkı ile görUflllelerimi • 6S. bin, Sovyetler Bir:~:a~9- Pariı, 15 (A.A.) - Mensucat aa-
. 'r.in Türk •. Yugoslav münasebetleri yon SOObln, Çek~v~ kieidi 'Bu' nayii ihtilifmm safahatından bllhac-
bakımmdan bende bıraktığı intiba ve Romanyanm ' r. den övr gueteai diyor ki: 

ktlctık itillfnı r bDyilk emen kam 
~ tyt geglırinek ve en iyi doet

~ nıtlnaaebetlerini lnkipf ettirmek 
-.. Onun f~ Kacarletanm harp ıso
lluıacta lmaladıjı Sen Jermen muahe 

4'eabun askeri hükUmlerinln mefsuh 

Obn·sma alt kararlan teeuUfle kar

~:~·bayla bir vutyette fiddetle 
~ brv wrm1t bulunmakta -
~. TUrld;ve htlk6met1, Bofazlar me-
~ bldp etttıt hattı harebt -
~ !aaıu hııteaen mwleleri halletmek 
~ eınrlvlld liyaaetinden bqb bir 
~ bahmduğunu llW etmlftir, 

HtilWl ltmlltıt 
~ ,,.., Rııqa 1111 

lt~k, IS (Radyo-TAN) - Ktl
:!!,_~ devletleri Bratlalava kon
-=~ ara1armdaki lttlhadm 
~ ~il g&rterdiklerl hal::..llaa,a ile mi, 10ı. AJman,a ve 
~ ne ml tearlki mesai edecekle-

l'iıiaft.alts n naGAm Udfaadl naerked: Tel'aı>ftfden btr gMnOf 
Londra, 16 (AA.) - Ba haftamn llOllana dolnı kabine müsakereleıt 

cereyan edeceti Wldlrlllyor. 
DaDy Ngrat gazetesine ıtJre, ba mttsüereler Flllstlnde örft idare 

Ui.nma taallOk edecektir. 
Myter ajansi, Lobrno konferansmm en çabuk tefrlnleanlc1e toplaama

smm şimdi tahakkuk etml§ oldupa bUclbtyor • 
Londra, 15 (AA.) - Camartest ıttnttndenberi lnglltereclen Flllstlne 

6.000 sabit ve asker bareJret etınlftlr. 

RUdur· bloka dahil devletlerin hava kuvvet- u 1 1.be 1 "kti di ·~- in" 
w • .w.ese e ı ra ı sa sı.l.Cm ın 

T4irk dostluğuna Yugoslavyada bU leri 9·000 tayyareyi bulur. halihazırda Fransa.da tatbiki müm • • • • yük bir kıymet veriliyor. Türkiyeye kUn mtıdllr, yoksa ltalyada olduğu 
ı tam bir itimat vardır. Bizim her va- Hariçte kalan devletler gibi hUktmet, memleketin ikttsadl 
1 ziyette eözüne güvenilecek ve daya- K uvvetler arasındaki muvuene- işini eline almalı mıdır, bunu tayin 
nılacak bir müttefik olduğumuz ka • y1 bu bloklardan henllz hiçbi etmektedir. 
naati Yugoalavyada derindir. Ata • riııe lirmemit olan. fakat erpç ıki Ecko dö Parl gazeteıııl diyor ki: 
türkün, bu urm yetiştirdiği en bil- taraftan birini terciha mecbur olacak iş saha.smda vuku bulmuş bir ıhtl· 
yük çapta rehber olduğu, saygı duy- olan devletlen taayytlıı edecekler - llf karşısında bulunmuyoruz. Bir sen 
gulan içinde ileri ısUrUlınekto ve in- dir. dikallıt - Komllnist hllcumu ve ga • 
kılap hanılelerimiz hakkında hay • İngiltere 9imdlye kadar Ud zftmre yesi şimdiki sosyetenin, kapitalist re 
ranlık gösterilmektedir. Her hUl\18 • arasmda mütereddit bir vaziyette jlmin ve devletin mukavemetini de· 
ta akıl ölçtllerile hareket etmek, ya- ka.lnultır. ltaıya fatlmt grupa mUte- nemekten ibaret olan bir thtlllf saf 
nm tedbirlere raa olmamak husu- mayil olmakla beraberı Almanya lle hası karşmnt!e bulunuyonız. 
lllllda bizim tuttutumuz yoldan ve beııilz biltb danlarım hallctmlt 
aldığımız muvaffakiyeW neticeler • delildir. PolollJa ft Yuaoalavya göıilnllyor. İngiltere yarın hangi 
den bilhusa ileri kafalı Yugoelavlar tlmdikl halde ll09)'&liat crupıma gtr. grupu tercih edene bugün mUt.ered
gıpta ile bahısediyorlar. Memleket it mit göıilnUyona c1&, Polonya A 1- dit duran devletlerin de o tarafa ll· 
lerimia hakkmda Yugoalavyada de • manyadan slyade Sovyetlerden kor- tihak etmeleri '1mulabilir. Yalnız, 
rin bir allka vardır. Ortadakl fikir- kar. Binaenaleyh bu defa Franaa ile ltalyanm Alman gnıpuna iltihakına 
ler, eski hurafelerden tecerrüt etmiş aralarmda.ki rabıta tekrar mUhimlen- muhakkak nazarlle bakılabilir. 
tir, tam hakikatlere dayanmaktadır. -mit olmısma rafmen bir harp vu- Bu zümreler tamamen tetekkill 

Dlln de S.000 kiti 8ataaıptondaa Lauıentlk ve Nevusa 
banket etml§tlr. 

Bizim zaviyemizden de Yuıoaliv- kuunda 6bür tarafa kaçabilir. Yu- edinciye kadar harp vukuundan kor
dostluğu dayanılacak ve kıymet ve - ıoaıavya KUçUk Antanta dahil ol - ku1maz. Çilnkü iki grup ta kendlle
rilecek blr dostluJrtur. Müttefik mem malda beraber bitaraf görUmneğe rini kuvveW bulmadıkça blr barbe 

w.parlarlyle leketi yakmdan tanmnya ne kadar çabpyor. atılamazlar. 

• ehemmiyet versek azdır. Yugoslavya Şimdiki halde fqist gruptı zayıf M. Zeheriya 
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11 BugUn 

Matineler d en itibaren 
BUt Un lstanb u l halkı 

Tam bu sıralarda Anzavur hareketı• Gazetelerin rivayetine göre, bu-
günlerde Istanbulda balık yine ço • 

Günün program özü 
SENFONlLER: 

ALKaZAR 
Sinemasına koşacak ve 
FEnlMORE COOPER'in 
aklllara dolgunluk veren 
bUyUk sergUzet t roma
nından ahnmıt ve ( TRA· 
DER HORn ) arlistlerl 
tarafından temsil ed i· 

başlamış bulunuyordu ğalmış, gemiler dolusu yabancı mem-
leketlere ihraç ediliyormuş ... 

korkunç bir şekle girmişti. Bereket Bunda taaccüp edilecek bir şey 

22 Budapeşte: Emö Dohnanyi'nin idare 
sinde senfoni. 

HAFİF MUSİKİ: Çiftliğine civar k ö y 1 e r d e 
oturan Dıramalılardan bir müfreze 
tertip etmişti. 'Bunların arasında da 
- g~enlerde mühim macerasını an
lattığımız (Dıramah Rıza) nam.ile a
nılan - cür'etkô.r adam bulunmak
ta idi. 

versin ki; haksızlığı anlıyaıib azı yoktur: Istanbulun balıkları pek es
asker kumandanlarının müdahale ve ki zamanlardanberi meşhurdur, hem 
tavassutu ile acıklı bir hadisenin ö- de pek büyük adamların iltifatlarına 
nüne geçilmişti. mazhar olmuşlardır. Eski Yunanın 

Mes'ele yalnız bu vak'adan ibaret ve her zamanın büyük filozofu Aris
kalsaydı, bunu nakl~tmek bile lü- to Istanbulun palamut balığını sena 
zumsuz addedilirdi. Fakat aradan etmişti. Ondan sonra, eski Romanın 
bir kaç gün geçer geçmez, daha mü- tabiat alimi, Pline, yine eski Roma-

18 Varşova: Şarkılı orkestra. BükTeş: 
Radyo orkestrası. 21,40 Roma: Orkestıta. 
22 Prağ: · Şarkrh-orkestra. 22 Viyana: Ha
fif Viyana musikisi. 22,45 Bükreş: Salon 
orkestrasL 23 Paris postası: Hafif orkes
tra musikisi. 

Etem Bey, bu suretle kuvvetinin 
ilk temelini temin eder etmez; Ban
dırma, Gönan, Balıkesir, Kirmasti 
ve Bursada tanıdığı Çerkezlere ha • 
ber göndermiş; bunları yanına davet 
etmişti. 

Bu sırada Bursada ermeni tehciri 
dolayısile haklarında takibat icra e
dilmiş bazı Çerkez poliskomser ve 
muavinleri bu daveti büyük bir 
m~mnuniyetle kabul etmişler; bazı 
arkadaşlarını da teşvik ederek; der
hal Etem Beye iltihak eylemişlerdi. 

Artık Etem Bey, kuvvetlenmişti. 
Ve, yerleştiği Sard Kalesi harabele
rinde muhitindeki rakiplerini söndü
rerek, bütün o havalide tek kalmak 
hırsını yenememişti. 

hı. b" h.d. h' t · ti. D.. nm meşhu; şairi Varron da bizim m ır a ıse zu ur e mış uş- . . 
mana karşı cephe tutan Etem Be) 14 palamu.t. balıklarını ,pek sevmışler~ı. 
bu sefer de Alaşehir eşrafından sa- Hele hızım Amasya lı meşhur cog
bık Meb'us Akif Beyi tutturmuş; raf yacı Strab?~ palamut balıklan· 
(Demirci Mehmet Efe) ye göndert- nın Azak denızınden çıkarak Trab • 
miye kıyam eylemişti... Bunu haber z?na, 1skenderu!1a, Boğazın ağzmda
alan yine eşraftan İnce Oğlu Şevket kı ad~c.ıklara ugra~ıktan sonra. Kız
Bey gece yarısı kaza kaymakamının kulesınm a~tında~ı kayanın kor~ -
evine gelmiş; , sundan Halıce sıgındıkların~w~e gu-

- Bu, ne iştir?.. Hükumet yok zel anlatmı?tır. On~n .de~ıgın.e ba
mu ? .. müdahele edin. Bu adamcağı- kılırsa, eskı hemşenlerımız Bızans-
zı ölümden kurtarın. lılar palamut balıklarını Haliçte el-

Diye rica etmişti. lcrile toplıyorlarmış... Boğazlarına 
Müdahale mi? .. Hem de, Etem Be- pek düşkün olduklarını bildiğiniz es

yin işlerine.. Bu, 0 kadar kolay de- ki Romalıların sofralarında pek c;ok 
ğildi. Maamafih; Salihli Kııymakanu kullandıkları iki meşhur salça. Mu
hadisesinin, ortada koskoca bir ib- ria ile Garum yine bizim Ist:inbulun 
ret dersi şelfünde durmasına rağ- palamutundan ve uskumrusundan 
men, Alaşehir Kaymakamı canını di- çıkanlırdr. 
şine almış; Akif Beyin gönderilme- Avrupalılar - hıristiyan dininin 
sine mani olmak için jandarma ku- büyük perhizde balığa izin vermiş 

mandanına emir de vermişti. olmasının tesiriyle - balığı hala et 

OPERALAR: 

20,45: Zürih: Boieldieu'nün 
Paris,. operasL 

OPERETLER: 

"Jcan de 

21,30: Strasburg: F. Leharm "Tebessüm 
ler diyan., opereti. 20,20: Prag: Viyana o
peretlerinden parçalar. 

ODA MUSlKlSl: 

23,30: Doyçlandzcnder: Oda 
(Sonatlar). 23,40: Belıcrad: Tris. 
SOLOLAR: 

musikisi 

l en ve m ilyonlara mal 
o lan 

Mohikan-
Iarınsonu 
Macera ve heyecan 
filmin i görerek can· 
dan atkıflayacakhr. 

20,10 Varşova: Piyano - keman 22 Var
şova: Şopen musikisi. 21,30 Viyana: Ma.z 
Reger varyasyonları. 

DANS MUSlKtSl :!flll l llllHll'ID'llQll!llfllllllllllll!lnlllıtlllllllll:Dllll lftHfıl11t1ftl1111111nlUIJI: 

-----
l'ann akşam SA RAY SineınMmda $ 

Bir güneş şuaı, •• Bir tebessüm • •• 

---19,30 Budapeşte: Caz. 20,20 Viyana: : 
(1919-1925 caz revüsü) 22,30 Belgrad: : 
Dans plakları. 23,30 Breslav. 23,30 Roma : ... •••••••••••••••••••••• Bugün en büyük yıldızlarla beraber oyıuyan dünyanın en kü- : 
=====-========-==========ıı:::==== = = 

• HALK OPERET!: Beşiktaş Suat park : . ~ük ve se vlınli yıldızı = 
ta bu akşam 21,45 te Sevda oteli ya_ : s H ·• R L E y T E M p L E : 
rm akşam Kızkulesi parkında Şirin - ::::: 
teyze : : 

* : elyevm bütün dünyada 88 sinem ada birden gösterilmekte olau :;: 
Tepebaşı Tiyatrosunda Dram kısmı S JOHN BOLES Ue beraber temsil ettiği 
1 Birinciteşrin Perşembe akşamı : -saat 20 de 

11-!AKBET 
--.... = 

----
SHIRLEY ASI ---... ---

İlk rakip telakki ettiği, Alaşehir 
cephesi kuvvayi milliye kumandanı 

(Hüseyin Paşazade Mustafa Bey) di. 
Fakat Mustafa Bey o havalide ken
disini sevdirtmiş bir zat olduğu için 
Etem Bey bu fikrini tatbikte biraz 
ihtiyat göstermiş; yine oradaki nü
fuzlu şahsiyetlerden taraftarlar te
min etmişti... Bu arada da maiyetine 
küçük bir Çerkez müfrezesi alarak 
Alaşehre gelmiş; kaza kaymakamı 
Bezmi Nusret Beye müracat ederek 
efradının bazı ihtiyaçlarına yardım 

istemişti. Gerek kaza kayınak~mı ve 
gerek Mustafa Bey, bu yardımı di
riğ etmemişlerdi. 

Bu emrin ne tesir hasıl ettiğini, 

ve nasıl bir netice verdiğini bilmi
yonız... Ancak, ara.dan yine bir kaç 
gün geçer geçmez, Alaşehrin etrafı
nı çepeçevre saran yaylım ateşleri, 
kasabayı altüst etmişti.. Herkes 
düşmanın ani bir baskınla kasa.bayı 
ihata ettiğine hüküııı vermiş; her ta
rafta dehşetli bir korku baş göster
mişti ... Bu sırada kaza kaymakamı, 
hüktımet dairesinde, Kuvayi Milli -
ye Kumandanı Hüseyin Paşazade 

Mustafa Bey ile oturmuş, müdafaa 
kuvvetlerinin ceph:ıne mes'elsini 
müzakre etmekte idi. Bu tüfek ses
lerini işidince, onlara da bir hayret 
ve ürküntü gelmişti... Mes'elenin ne 
oldpğunu anlamak iç1n aclaın gö·n

dermiye teşebbüs ederlerken, Jan
darma Kumand::ı.nr Ziya Bey odaya 
girmiş; kaymakamın kulağına iğile

yemeklerinden saymazlar. bunda ba· Yazan: TV. Shakespeare - -- -: Fransızca sözlü şirin ve sevimlifllini başbyor. Çocuklar için fiyat :;; 

Etem Beyin muhitindeki nüfuz ve 
kuvveti artmaya ba.'jlamıştı. Her ne 
kadar büyük biraderi Reşit Bey ken
disine muavinlik ve müşavirlik et
tnckte idise de, yine yardımcıya ih
tiyacı artmıştı. Daha doğrusu, mai
yetindeki rumellileri dilgir etmiye 
başladlğından - en ba§ta (Dırama
h Rıza) olduğu halde - bunlardan 
bazrlarile araları açılmış; muhitin<le 
candan adamlar bulundurmak mec
buriyetinde kalmıştı. Bunun için de 
Bandırmada bulunan biraderi Tev
fik Beye, derhal yanına gelmesi için 
haber yollamıştı. 

İşte bu esnada Anzavur hareketi 
başlamıştı. Buna binaen Tevfik Bey 
Bandırmada barınamıyacağmı anla
mıştı. Artık, kardeşlerine olan dar
gınlığı bir tarafa bırakarak, derhal 
Etem Beyin nezdine gitm~... O da 
bu suretle milli müdafaa cereyanları 
arasına karışmıştı. 

Etem Bey, kafi derecede kuvvet
lendiğine kanaat h~sıl eder etmez, i
§e girişmişti. Kuvvet ve kudretini, -
karşısındaki düşman ordusundan 
evvel - kendi vatandaşlan üzerin
de tecrübe etmek istemişti. Ilk ha
reket olmak ttzere günün birinde 
(Salihli kaymakamı Hasan Fikret 
Beyi tevkif ederek; 

(Bu adam muhaliftir.) 
Diye Alaşehre göndermişti... Filc

ret Beyin encam ve akıbeti, hayli .. 

rek: 
' - Çerkes Etem kasabayı kuşattı. 

Ne yapa.cağız?. 
Demişti. Ve o zaman, Kaymakam

la Jandarma Kumand~nı arasında, 

gizlice şu muhavere geçmişti. 
- Sebep? .. 
- Mustafa Beyin kuvvetlerini 

cebren dağıtmak.. Onu da asmak is
tiyormuş. 

- Siz; derhal emir verin. Çarşı 

kapansın. Sokaklarda kimse kalma
sını ... Karakollara da hemen telefon 
edin. Gelenler, halka ve kendilerine 
tecavüz etmedikçe hiç bir şeye ka
rışmasınlar. Bitaraf .kalsınlar. 

Jandarma kumadanı, aldığı emir
leri infaz için çıkıp gitmişti. Fakat; 
kaymakamın vaziyeti fevkalade na
zikleşmişti... Karşısında otur~n, ve 
vaziyetinden fena halde kuşkulanan 
Mustafa Beyi hangi kuvvetle müda
faa edecekti ? .. 

[Arkası varl 

G e c e Y a r. ı s ı 
No. 44 

Madam Zaruyinin güler yüzle gö
rünmesi, onu, pek sevindirmişti, göz
leri parlıyordu: 

- Gel Madamcığım .. Yaklq ..• 
Yaşlı kadının kadehini doldurdu; 

güldü: 
- Prozit! 
Dedi ve kadehleri tokuşturup içti

ler. 
İcla.I, bir iki lokma meze aldı, tek

rar piyano başına oturdu. Madam 
Zaruyi, kısık sesle bağırdı: 

- Pardon hanmuın, bir §eyi unu
tuyoruz ... 

lclil, piyano iskemlesi üzerinde dö
nerek baktı: 

- Neyi unutuyoruz, Madamcı
ğrrn ?. 

Yaşlı kadın, mahzun bir bakışla 

gülümsedi: 
- Biri gelirse, seni sorarsa; evde 

yok! diyeceğim ... Peki; bu çalgı, bu 
prkı, nedir? diye sorarsa, ne cevap 
Yel"eceğim? 

Mahmut YESAR/ 

İcli.J, kahkaha ile gülüyordu: 
- Ey, bu hoşuma gitti... Sahi u

nutınuştwn ... 
Yerinden sıçramıştı: 
- Adam sen de... Gelen olursa, 

buyursun! .• 
Eliyle sofrayı gösteriyordu: 
- Allaha şükür, soframız açık ... 

Yemeğimiz de var ... 
-13-

Misafirler gittikten sonra, Madam 
Zaruyi, yemek odasını topluyor; ve 
tendi kendine söyleniyordu: 

- Biribirlerile sözleşip te mi geli
yorlar?.. Yine, su gibi rakı içtiler ... 

Iclilin yatak odasında bir tıkırtı 

olmuştu; yaşlı kadın, hemen kulak 
kabarttı: 

- Iclil hanım, uyandı mı acaba? 
Bekledi, ses kesilmişti; Madam 

Zanıyi, tekrar sofrayı toplamaya 
başlamıştı: 

- Kolay uyanacak, ayılacak gibi 
değildir.. Gündüzden başladı, gece 

lığın midede çabuk hazmedilmesinin Türkçesi: M. Şükriıi Firderıı 
de tesiri vardır. Balık yedikten' Fransız Tiyatrosunda Operet kısmı 

DUDAKLARIN 

: Iar: Fotöy ve balkon 20, Hususi 25 kuruş. İlaveten: S'ÜR- ! = ~ : ATİN ÇILGINLIGI, FOX Operatörlerinin maceralan : 
~onra midelerinin çabuk boşaldı~mı 
hisseden köylüler balığın insanr clo
yurmn.drğını sanırlar. 

Bizde, keraha.t vakitlerinde balık 

ancak bir mezeden ibaret ise de, ye

mek sofralarında et yemeğinin yeri
ni tutar. Trabzonlu hemşerilerimize 
::ıorarsanız küçücük hamsi balığını 

bile - Kani da var, cani da var -
kurban diye kesmek caizdir. Kurban 

kesmek modası zaten pek az oldu -
ğundan bu ciheti miinrıkaşa etmeye 
ıütı.ım yok3a da, ını11gı1r-etyemmile-

rinin yerini tuttuğunu kabul etmek 
~ek haklıdır. Çünkü bahktaki albo

min nisbeti sığır etindeki albomin 

nisbetine muadildir. Bundan dolayı 

balığın besleme kudreti çok bi.iyük -
tür. Balıkta, fazla olarak, fosfor bu· 

Yazan: Yı.•es Mirarıde 
, Müzik: Mauri.ce Yvain 

Türkçesi: Ekrem Reşit 
Çocuk kısmı 

FATMACIK 
Yazan: Afif Obay 

Müzik: Fehmi Ege 
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: Yalnız en kibar halkın sineması l EL EK::; 
§ Yalnız en güzel filmler gösteren sinema • j 
5 ıs mi ile şöhret kazanan sineması i 
; YARIN AKŞAM YENi SlNEMA i 

M E V L O D :i MEVSIMl1NE BAŞLIYOR. 2 
D .. f k . k tr 

12 K A D 1 N L A R D A N : tesi~:şş~':P::\a~;;~a~::ı!:~invc~ ~- ~ 
Osman Bey kızı merhum Bayan Nu- S n 1 -
dİ.Vı:> İl<> tnnh'rtnnrn Roır ~Aimin '"" ; ~ K 1 1 M ~ 
müessesemize değerli yardımlarda r = = 
bulunan sair hayır severlerin ruh- E Fransızca sözlü Metro - Goldwyn - Mayer filmi. E 
larına ithaf edilmek üzere yarınki - Ayrıca: J O AN C R A W F O R D5 
Perşembe günü öğle namazından : Paramount dün- ROBERT MONT G OM ER YS 
sonra Sultan Selim camiindc Mevlidi ~ ya haberleri: F R A N C H O T T O N ES 
nebevi okutturulacağı ilan olunur. ;1111111111111111111n1111111111ııuııu11111111111111111111n1111111111111ı111111111i 

lunması balık için sığır etine bir üs- linde olarak, pek kolay hazmedildik- ı 
tünlüktür. lerinden midesi bozuk olanlara, u -

Bazıları balık etini aşk duygusu . zun hastalıklardan yeni kalkanlara, 
nu artırır diye pek severler. Vücut- karaciğer ve böbrek hastalarına bile 
lan ne zayıf, ne de şişman olmayan elverişlidir. Az yağlı olanlar da yağ
güzellere "Balık etinde" denilmesi sız sınıfına girebilirler. 

Aleni ıeşekkiir 
Kızım Vecibenin sıhht mua -

yenesinde genzindeki etler ve 
boğazındaki bademciklerin alın
masına lüzum gösteren boğaz, 

kulak ve burun mütehassısı kıy
metli doktorlarımızdan Bay 
Bahri Ismete ve 6 Ağustos 936 
Perşembe günü pek büyük bir 
hazakat ve şefkat ve nevazişle 
ameliyatını yapan doktor Bay 
Etheme ve hasta bakıcı hemşi· 
reye alenen teşekkür ve minnet
tarlanmm iblağını gazeteniı:i 

tavsit ederim. 

MÜESSİF BİR İRTİHAL 
KadıköyUnde, Kızıltoprakta güzide 

eczacılarımızdan Bay Faik lskender 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
Kızıltopraktaki hanesinden kaldırıla· 
rak öğle namazı Zühtü Paşa camiin· 
de eda edildikten sonra Sahrayı Ce-de belki bundan gelmiştir. Fakat, Yağlı balıklara gelince, bunlar in-

yazık ki, hakikati şiirden ziyade se-
ven hekimler balık etinin aşk duy -
gusunu artıracağı doğru olmadığını 
meydana çıkarmışlardr. 

Yalnız, yağ nisbeti bakımından, 

sığır etile balık eti arasında büyük 
bir fark vardr. Balıklarda yağ nis
beti yüzde 0,24 ile 21,20 arasında de
ğişir. Bundan dolayı balıkları yağsız 
ve yağlı diye iki sınıfa ayrınak za -
nıreti vardr. 
Yağsız balıklar, yalnız ıskara ha-

yarısına kadar... Eskiden alışık mı 
idi? Sonra da, efkarlı içti... 

Fakat çok geçmemişti, 'tekrar ay
ni tıkırdıyı duydu: 

- Ne oluyor? Acaba, karyoladan 
filan düştü mü? 1 

Topladığı tabak çanağı bıraktı, 

ellerini önlüğüne sildi, Iclalin odası
na koştu, kapıyı gıcırdatmadan aç
tı; oda karanlıktı, bir şey göremedi. 

Iclal, uyku dolu, peltek bir sesle 
mırıldandı: 

- Kim o? .. Sen misin? .• 
Yaşlı kadın, içinden: 
- Acaba kimi sayıklıyor? 
dedi, ve sordu: 
- Ben.im Iclal hanımcığım! .. Bir 

şey mi istiyorsun? 
- Su istiyorum, Madamcığım ... 

Su ... Çok susadım! 
Madam Zaruyi, elektrik düğmesi

ni çevirdi; oda aydınlandı. Iclil, sağ 
kolu karyoladan sarkmış, serili ya -
tıyordu: 

- Çok susadım, Ma.damcığım ... 
Yaşlı kadm, başım salladı: 
- SaI?a, soğuk su getireyim ... Için 

yanmıştır. Ilık su hararetini kes
mez ... 

Hemen mutfağa koştu, küçük su-

sanı pek iyi beslerler. Fakat ancak 
midesi sağlam olanlara, hastalardan 
da yalnız şekerli hastalara elverişli 

olurlar. 
Yağsız olsun, yağlı olsun, balığın 

mutlaka taze yenilmesi şarttır. Bir 
de, balığın haşlamasını severseniz, 
onu mutlaka deniz suyu içinde haş
lattırınız. O vakit balk daha diri ve 
daha lezzetli olur. 

LOKMAN REKDJ 

rahiye yansına kadar soğuk su dol
durdu, küpten de maşrapa ile su ala
rak tamamladı: 

- Aşlama yapayım... Şimdi içi 
yanmıştır, birden diker ... !çerken iyi
dir ama, sonra satlıcan yapar. 

Iclale suyu götürdüğü zaman gü -
lüyordu: 
-· Çok mu susadın, Hanımcığım ... 
Iclal, bir bardakla kanmamıştı: 
- Aman bir bardak daha Madam-

cığım ... Yanıyorum! 
Genç kadın, ikinci bardağı da içi

ce başını tekrar yastığa bırakıver
mişti. 

Madam Zanıyi, odaya bakıyordu; 
tclalin baş yastıklarından biri yere 
düşmüştü; yorganın uçlan da kar -
yoladan sarkıyordu. Etek, bluz, is -
karpin, çoraplar, hepsi, odanın bir 
köşesine, serpilir gibi atılmıştı. Yaşlı 
kadın, ayaklarının ucuna basarak 
yerde bulduklarını usulca tQpladı, 

bir kanapenin üzerine bıraktı. 
lclilin gözleri yan açıktı: 
- Madamcığım, misafirler gitti, 

değil mi? · 
- Çoktan ..• 
- Sızıp kalan oldu mu? 
Madam Zaruyi, kaşlarını çatmış-

M. HiLMi ZAiM 

1 dide ~edilecektir. ·------

Jtı-ıYIEMl! K 
' ~ ( ~ LİST€~i 

Hafif yemekler - Şiş kebabı, pat. 

hcan püresi . ,armut kompostosu • • 

Ağır yemekler - EtU tttrltl, kuzu 

ciğerli plliv, erik hoşafı. 

tı: Madam Zaruyi, lclilin baş yastık· 
- Ne münasebet? .. Burası otel lannı aldı: 

mi? .. Ben burada oldukça, sızıp kal
manın taklidini bile yapamazlar ... 

Yaşlı kadın, kendine güveniyordu: 
- O numaralar, bana sökmez ... 
Iclal, gözlerini kapamıştı; yorgun 

yorgun inledi: 
- Madamcığım, başım dönüyor ... 
Madam Zaruyi, uykusu kaçmış bir 

çocuğu avutur gibi yumuşak, tatlı 

bir sesle: 
- Uyu, Hanımım, bir §eyciğin 

kalmaz, dedi. 
lclil, elile alnını tuttu, sıkıyordu: 

- Ama, çok başını dönüyor. 
- Limonata yapayım mı? 
Genç kadın, başını doğrultmuştu: 
- Kalkmak istiyorum. 
Madam Zaruyi, şaşınnıftı: 
- Kalkacak mısm? 
- Evet... Suyu içtikten sonra. mi-

dem, bir tuhaf oldu... Batım, fena 
dönüyor ..• 

- Gözlerini açma..~ Yat .. Uyuyun
ca geçer. 

Icli.1, kalkmaya çabalıyordu: 
- Yattıkça, daha çok dönüyor ... 

Kalkarsam, belki dunır. Sen, arka
ma yastıkları koy ..• 

- Sen, dur, kıpırdama ..• 
Iclili sarsmadan yastıkları arka

sma koymuştu: 
- Beni dinle Hannnım, sana, bir 

limonata yapayım... Belki içkiden 
safran kabarmıştır da bulantı ondan
dır. Bulantı, ba§ dönmesi verir. 

Genç kadın, birden titizlenıverdi: 
- Baş dönmesi bulantı vermiyor! 
Madam Zaruyi, yutkundu, sesini 

çıkarmadı. 

Iclil, bu, yan yatar, yan oturur \'8 

ziyette de rahat edememişti, hırçın 
bir silkinişle yorganı üzerinden attı: 

- Of, fenalık bastı ... Kalkacağun. 
Yaşlı kadın, bir şey söylemiyordu. 

l clilin kısa gecelik gömleği ile dur· 
masJDa, susamadı: 

- Uzerine bir py al, HanmııJJl, 
üşürsün •.• 

lclil, aldırmadı; sofaya çıktı, ye· 
mek odasmm açık kapısı önünde dur· 
du; dalgm dalgın baktı. 

Madam Zaruyi, onun arkasmdaI1 
gelmişti. Iclil, rüyada · j\ırUyonnuŞ 
gibi, yemek odasına girmişti. ya,şlJ 
kadın, boynunu bükmüş, ona bakJ'" 
yordu. (Arkası var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde 
herteyde temi2, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazet~ai olmaya I 

çahtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Vekiller Şarka gidiyorlar 
Bir memleketin içtimai terakkisi 

Ue ildı adi kallmuıuw elele gider. 
Bir kaç yddanberi lktlsadi kalkın

ma faaUyetlerinlıı henüz içtimai ha
yatınmdaki semerelerini görecek 
kadar r.aman geçnıİ6 değildir. Çünkü 
tabrikala.nmızı henlb kurma devrin
de~iz. Serl'et membalarını henill 
lslcmeğe ha.zırlıyonız. Bunun netice
lerini ancak bir kaç ene sonra al
tnağa başlayaoağu • 
Fabrikalarımız bütün kuvvetleri

le çabşmağa, madenlerlmlı bütün 
lstihsal kudretleriyle randıman \'er

meğe başlayınca içtimai hayatınm • 
da da ani ve seri bir değişiklik \'e 
bir terakki göriinecek-ti.r • . . .. 
Bu gün hazırlık ve kurma 
devrindeyiz 

HttkQmet bu kurma de\•rinln he • 
yecam l~lndeylz. 

İktisadi kalkınma ile me§gnl olan 
Clelil Bayar, mütemadi bir hareket 
ve faaliyet halinde.. Onu masasın • 
dan ziyade iş başında görüyoruz. 

Dün lmıirde sergi Ue meşguldü • 
Bugün Bursa.da fabrikalan tetkik et
tl Yarm Karadeniz sahUlerinl ve 
Şark vili.yetlerini dolaşa«'.ak •••• 

Bu seyahatler ve mahhll tetkikler, 
~··sadi kalkınma programmm tat
b~tı ile alakadardır. Osmanlı hü
kiımetlerfnln ve meşnıtlyet devrlnln 
ihmal ettiği Şark '\1layetlerine yalnız 
CUmhnrlyet hlikfunetl imar elini n
.a.ttı. CeJAI Bayar orada ba.,ıayan 

iktisadi faaliyeti daha yakından tet,.. 
kik ederek ona ıöre tedbirler alacak· 
hl'~ 

Japonya niçin pazarları 

istila ediyor? 
Cihan pazarla.nna musallat olan 

)'"eni bir de\'let var: Japonya.. . 
Yalnız Uzak Şarkta değil, dünya

nın her tarafında Japonya, Amerl -
k& ve İngllterenln en ku\'\"etli raki· 
bl görünüyor. Çünkü Japonya dün
l anın en ucuz malını çıkarıyor \'C 

her yerde maUarnu herkeıtien ucuz 
•atıyor • 

Bunun sım nedir! 
8i7.e ba sualin ce\·abmı \'ermek 

l~in uzun bir t.etkike gbi.~ek deği
lim. Belki şuraya bir kaç rakam 
kaydedeceğim. Bn rakamlar bize 
Japon lstUbınm sebeplerinl kısmen 
anlatabilir: 

Japonyada nazırlann maaşı 100 
li...Wr. Fabrfüa mUdUrlerl ayda 80 • 
ıoo lira m&a§la ~şırlar. Meb'usl&
l'Ql senelik t.ahsisatlan 500 liradır. 
lınıumt miidürlerle vaWer ayda 25 
Ura alırlar. Poll in aylığı 15 liradır. 

İşçilere verilen para ise bizc1e -
ldnden de a.,a.~dır: 

lyt ~çilere günde 20 kunı, \'erir
le:r. 

Bu ucozlufa rağmen sanayi ma • 
ldııeı~yor ve maliyet fiatı e~il • 
~esi mümkün olnuyan bir hadde 
\'anyor. Başka memleketlerin ba 
~pten Japonya 1Je rcl<abet etme. 
•bıe hnkAn kalmıyor • 

• 
~asyonel iı 

• • 

Bundan almacalr den eudur: 
Şark sanayile ince garp sanayii 

durınafa mahkftmdur. Şarkta hayat 
~\'lyetl l11kseUnceye kadar ma1dna-
1'enu, nark mtlletleri P1'.P milletle· 
~i~ esaretinden kurtuımu olacak
"'l'Ulr • 

Q a1z de, sant.YUe§tnekte ür'atıe 
f.l~liyonıı, Sana31 maklntJeşttk~ fs.. 
'""111'Jitmuz maliyet fiatı bakı· 
~daıı garp sanayi lstihsal8.tmdan 
~'4llılla ucuza maJolmak Jimn gelir. 
~llgliu daha pahalıya malediyorsak, 
tı kısmen henüz ba.,ıangıçta olotJa • 

~Uıda.11, kısmen r&"fonel çalısma u
~ltlnij henüz öğrenemeıni§ olmamız. 

11 nıUtevellittir. 
> llbıaenaıeyh ilk it 1Uayilmlzl ras
._:ııe1 esa.Jar üzerine kurmak otın. 

ı.r • 
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Bizim yaramazlar __,,,..._~--~! Tarihi Dedikodu 

MÜNAKAŞA 

' 

ta yaıe 

me~danı 

Y urdunun, evinin ve 
çocuklarının hava 

tehlikesine karşı müdaf a
asız ve açık olduğunu İn
önü kahramanı Başbaka
nın ağzından dinleyen 
Türk milletinin varını yo
ğunu Hava Kurumuna 
vermek için ko~tuğunu na
sıl unutabiliriz? .. Hele, ih
tiyacı çok olan köylümü
zün mahsulünün yüzde i
kisini seve seve vermesini 
bir yurtseverlik örneği o-
ı"" ...... ı.. ..:> ... lAuıl1y Q. ... c:ı.h. 1 Q~ 
vicdan vardır? .. 

Yurdu hava tehlikesin-
den kurtarmanın bir 
"para" işinden ziyade; ha
vacı bir nesil yaratma işi 
olduğunu anlayan Hava 
Kurumu bu coşkun alaka-

.. 
uç 

-
-

E ·o 1 Y O R.-=-=-U-=Z.:..___.;_V_E~I ..:.:..S_T_l_Y_O_R_U_Z 
• 

yı nizamlandıran ve ve • 
rimlendiren bir hareket 
olarak büyük şehirleri -
mizde Türkkuşu şubele -
ri açmış ve asil Türk çocu
ğunu, karada olduğu gibi, 
havada da yurt müdafa
asında yetiştirme ve hazır
lama ışıne başlamıştır. 

İnönü kasabasında kuru
lan motörsüz uçuş ve pla
nör kampında iki ay çalı
şan Ali Yıldız isimli bir 
Türk gencinin 18 saaL 39 
dakika havada ~larak 
dünya beşinciliğini ka -
zandığmı biliyor musu -
nuz? ... 

Yarınki hava ordumuzu ha· 
zırlayacak olan bu çalı~ • 

mayı yurt ölçüsünde genişletmek 

isin Hava Kurumu; TUrkiyenin 
her köşesinde şube açmayı karar· 
laştınnıg ve bunun için belediye
lerden yardım istemiştir. Bu yar

dım, ne para, ne vasıta, ne fikir 

yardımıdır. Istenen yardım: Uçuş 

yapmaya milsait, §eh re yakm bir 
meycian bulmaktır, o kadar ... 

"- Anadoluda meydandan bol 
ne var?" diyeceksiniz. Hakikat, 
maatteessüf böyle değildir:Bugü
ne kadar Hava Kurumuna, kasa-

basının dört yanı bomboş ıney

•ianlsrlıt dolu olan hiçbir belediye 
refsl çıkıp da: ··- Iote benim 

meydanını... Memleketimin genç

liği, kanatlanmak davasındadır.,ı. 

dememi§tir .. 

Bunun sebebi ~k basittir: Biz
de halk hizmetlerini üzerlerine a
lanlar: geçmiş asırların \'erdiği 

kötü bir itiyatla, kendi hissi se-

limlerini ·kullanmak; müsbet inisi
yatiflere göre hareket etmekten 

ziyade kanun, talimatname, ni • 
zamname, emir ve tamimlere bağ

lı kalmışlardır. 

Türk Hava Kurumuna uçuş 

meydanı bulmak için bir kanun 
var mıdır? Hayır! 

Talimatname, nizamname 

mıdır'! Hayır! 

Emir? O da yoktur ... 

var 

Bunlar olmadıktan sonra gelen 

müfettiş veya makam "vazifede 

suiistimal" veya "ihmal ve tera-
hi" bulacak nıxdır? ;aayır ... 

Bu da 
bir çeşit 
üniforma 

Dal entari, dal hırka tabirleri 
maruftur. Bu makamda dal tabiri 
sade manasınadır. Dal entaıi, da) 
hırka hiçbir süsü, hiçbir ziyneti \'C 

hiçbir teferruatı olmıyan hırkaya Ye 
entariye denilir. 

:f. 

Antuvan Manas Efendi on sekız 

yaşında Parls sefareti üçüncü kita
betinde bulunmuş, tebriki viladet 
milnasebetile on bir defa heyeti se
faret ile birlikte ÜçUncil Napolyo -
nun huzuruna çıkmış, RUstem Paşa 
yanında şark vilayetlerinde dolaşan 
teftiş heyetinde bulunmuş, nihayet 
1stanbulda şehremanetine intisap et
misti. 

Manas Efendi, bundan sonra Yeni· 
köy, BUyUkdere ve Anadoluhisarr 
da.irei belediye riyasetlerlnde bulun· 
du. BUyUkderede vazife gfüdüğü 

devirlerde Bilyükderenin beyaz cad
desi pek m~hurdu. Süferanm bir 
kısmı Tarabyada ve bir kısmı da Bü
yükdere piyasa caddesinde oturur • 
lardı. Her gece alaturka saat üçte 
iki alafranga saz takımı Büyükdcre 
caddesini şenlendirir, takımlnrdı:n 

biri ispanya sefareti önUnde, ikin<'i
si de Rus sefaretine yakın bir yerde 
kurulurdu. O devirlerde yazlık en 
muten~ ve makbul yer Bilyükdere 
idi. 
Akşamları Büyilkdere piyasa ye

ri hıncahınç dolardı. SandalyoJ~ o • 
tunıp kahve, şerbet içenler çok ol • 
duğu gibi bir kısım halk ta piyasaya 
iştirak ederlerdi. Herkes en güzel 
akşamlrk pantalonunu, ceketini gj • 
yer, seyran yerine öyle çıkardı. 

Sarıyer tarafından olsun, BUyUJı: .. 
dere tarafından olsun, Büyükdere 
piyasa mahalline hürmetle geJlnirdi. 
Çünkü madamlar, mösyöler, ~n güzel 
tuvaletlerlle o meydaw doldurmuş 

bulunurlardı. 

ManM Jo~f cndinin riyaset zamanrj• 
da kötü bir adet başladı. Sarıyeıin 

rengin balıkçı ağıılan BüyUkdere pi· 
yasasına girmek hevesini gösterdi • 

G 
eri kalan bir "yarınki ih· ler. Uzun Ahmetler, Uzun Mehmet • 

S. b ler nksam olunca gecelik entarilen • tiyacı seziş' 'dir. ız u se- ni, Şa~ hırkalarını, ~yaz takk"' • • 
zi§ lı:abiliyetini ha va tehlikesi gibi 
pek yarının değil; dünün olduğu rini giyip Sarıyer mahalle kah\'e!'!i· 

ne "ıkarken bir parça da BUyiikdcre kadar da bugUniln olan bir mese- ,. 
lede ve bu kadar kolay imkanlar piyasasına uzanmağa başlndılar. 

llkönceleri haddı fasılı çok geçmedi· altında bile bulamazsanız nasıl -, 
Kavıu daire ·kapıla-

!er. Fakat gittikçe dnirei hudut genevmit olmazsınız! .. 
Kalkınma halinde olan bir mem nişlcdi. Balıkçıbnşı t:zun Ahmet, 

lekette, bir kaza belediye reisinin Da.ly.ancı Uzun M..0h~et t~ :üyiik .. ~c: 

• 

rın an kurtarılsın .! 
D ahiliye VekA.leti.nin h~r b~

yUk vilA.yetlerimızde bır koy 
bUro~m açmaya karar verdiğini; 

köy davaııının asıl rejim davMI ol
duğuna inanmış her vatanda§ gibi, 
siz de se\'inçle okumuşsunuzdur. 

Köy için yapılan her §ey, yapıla· 
nın en faydalı ve mukaddesidir ... 

Biz bu satırlarda çaresi bulun· 
mak için ele alınmamış bir yara
ya; milzminleşmiş bir derde doku
nacağız: Şehirlerimizde ve kasa -
balanmızda hUkt'ımet dairelerinin, 
mahkemelerin, halk hizmetleri f -
çin kurulmuıı müesseselerin önün
de hergiin rehbel'flbı ve nevmit do
laşan, kendine hiis olan saygı ve 
sUkflnla buit bir ioini gördUrmek 
lçfn gUnlerce bir han odasında 
bekliyen köylUlerin aayıunı bir 
kere dU§UnUntlz: Bizim hangi iç
thnat tqekkUlUmUz, hangi Halke· 
vimlz bu memleketin efendisi olan 
kôylUnUn devlet dairelerinde olan 
işlerinde rehberlik etmek, ona yol 
göstermek, iginl kolaylaştırmak ı. 

çin te§klllt yapmı§tlr? •. Buna mu

kabil en ~fak bir klSye bile iı:ıi 
olan ve kimaeaiz bir vatandq ıı

fatile gittiğiniz zaman orada ıize 

candan alAka göeteren isimsiz bir 
teakillt bulursunuz. Anadolu kö
yüne Imece tabiri; bu, kollektif 

şuurun hediyesidir. Fakat acaba 
k8ylU: şehirde ve ka!!!abnda, köy
de kendisinden bir hak olarak is

tenen bu yakınlığı ne zaman bul-

.mu§tur? •• 

R esmt devlet daireleri önüne 
sıralanan arzuhalciler, mu· 

akkipler hepsi de köyden gelen 
müşteriyi beklemektedirler. Çünkü 
köylünün devletle olan işleri, çok 
zaman, vergi, tapu ve mahkeme· 
ler ıgibl, bürokrasiden tamamen 
kurtulduğunu, bugünkü yeni ce
miyete ve hayat şnrtlannı uygun 
bir organiunaya sahip olduğuna 
hiçbir zaman iddia edemfyeceği· 
miz kısımlar üzerindedir. Ve köy· 
ıu bu işle de rehbere muhtaçtır. 

Bu rehber onun dişinden tırnağın
dan arttırdığı Uç beı kuruı alan 
muamele murabahacıın değil: ya 
bir Halkevf, ya bir köylU bürosu 
veya milil bir kurum, olmalıdır. 
öyle bir organiuna ki, kendi ku· 
nıluşunun ıebeblnl: devletle va· 
tanda§ arasındaki muamele ve iş. 
lerin kırtasiyecilik tarafının tasfi· 
yesinde arayan yepyeni bir teışki· 
lat olsun ... 

B iıee Halkevleri ve köy bUro· 
larmm en büyük vazifesi 

bu olmalıdır. KöylU, rejimin her-
gUn tıuıfiye etmekte olduğu bü
rokrasinin onu işinden gücünden 
alnkoyan ve bezdiren sürünceme· 

lerinden kurtaracak bir mUte\'as
s:ıt teşkilfı.ta kaVU§mal{dır. Mese
la her köyün muhtarının muay-

yen zamanlarda kasabaya gelerek 
bUtün köylilniln işini bu teşkilat 
va..'!ıtaslle ve kolaylıkla gördüre-

. bilmesi ve aonra her if sahibinin, 
işinin 'seyrinden muntazaman ha· 

berdar edilmesi... Bu nel<adar ideal 
bir hareket olacaktır. 

Devlet köy kalkınma planını 
hazırlamaktadır: Bu plan Türk 
köylUsüne hayatının hiçbir saati
ni devlet kapılarında bekliyerek 
geçirmesini değil: yurdun kurtu
luşu için ekilmem~ topraklarda 
altın başaklar ~etiotirmesini, ye
rin altında kaçan firari suyu lop. 
rak Ustünde memleketin bayın
dırlığı emrine vermesini, köy 
hayatını ıpua:ıır seviyeye yükselt
mesjnf, konfora ve ileri hayatıı 

kavuşmasını hedef tutuyor. Bir 
inan ve UlkU işi olan bu büyük da
vada köyltinUn günlerini yalnız 
böyle bir teşkilat yoksulluğu yii
zUnden kasabaların han köşele
rinde harcatmıya ne hakkımız 
vardır?.. 

K öylünün ifini onu yormadan, 
Uzmede.n, beıdlııneden gö

recek: devlet otoriteaine olan eult 
11aygısmr devam ettirecek bir teş-

' kilit ... Genç CUmhuriyet çocukları-
nın eline verilmiş bir teşkilat ... 
Halkevleri, köy bUrolan, milli te
şekkUllerden bunu bekliyor, isti· 
yor, 

ve münakaşa ediyoruz 

veya halk hizmetlerini üzerine al- r~ pıyasası~n gobe~ın~ kn. ar g, 
h h · bir vatandaşın bile • diler. Gecelık entan~en . beyaz tak· 

mı§ er angı . keleri, Şam hırkalarılc frc.nk .u a
bütün fikir ve kudretini tam ma- dam ve mösyöleri önünde arzı en • 
nasile işler bir halde bulundurm~.~ı dam eder oldular. Bu hal bittabi su-
bir muvaffak olma şartıdır. Koy d'kk t ' . nolbet+"i 

k u feranm nazarı ı n. mı .,,,_. ·,· muhtarına kadar bUtUn ~al m • Makaınatı aliyeyo şikayet ettiler ve 
messillerinde bu seviyeyı yarat- daire reisi Manas Efendiye de ıw:-ı 
mak için ne yapmak lbımsa ya- dul Sef et tercümanlarını 

l f ' k . k dd 1 . vur ar. ar 
pılma ı; ı rı; anun m~ e erı, gönderdiler. Matas Efendi bu yolsuz 
nizamname fıkralan, tefsır bent- h r f kındaydı. Fakat menetmek 
leri, tamim ve tahriratlar arasında l~ ıdn dargı-'ld'ı l\tahrem:ıne ihtnrhı • 

1 b'T' e ın e e . sıkış~ra~ kısırlaşmş olan ~r. u un rın faydası olmuyordu. Baştercüman 
e~erjılerı ve ~aratma kabıhyetle. lar:ın •ikayetinc karşı: 
nle. memleketın kalkınmasına ke~- "- Süfera hazeratı neye telaş bu· 
d~ni v~ı:niş hüviyetler haline getı- yuruyorlar? Ahmet Ağanın kıya. 
rılmelıdırlcr diyoruz. fetleri ünüormadır!" cevabını verdi. 

Çorapların ıtandardizaayonu 

Erkek ve k&dm çoraplarmm \atan. 
dardizasyoııu için Ticaret Odasında 
yapılan tetkikat ve alınan kararlar 
üzerine Oda Sanayi eubesi mUdüıii 
Hakkı Nezihi, fabrikaları gezerek 
tetkikat yapmağa baglanu§tır . 

"-Ne Unüorması?" 
.. _ BalıRçıba~ üniforması." 

tf. 

Manas Efendinin hazı~cevaplılığ1 
nüktepcrdazlığı herkesin olduğu gi • 
bi tercümanların da mallımu idi. 
GülUştUler. 

Ahtlvrralıman Atlil EREN 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
.tSoau - Adapazarı şosesi 

DUzce okuyucularımızdan muallım için nazarı dikkatini celbct.menızi ga 
Rıza imzaaile yazılıyor: zetenizden dilerim .. , 

"Adapazanndan iç Anadoluya gi
den en lolek yollardan biri Adapua· 
rı • Bolu edaeaidir. Böyle olmuına 

rağmen fÖle tamamile çökmU, ve ha 
rap bir vulyettedir. Hendek lle Dllz 
ce aruındaki yol tamamile çukur • 
la§mlf, yazın tozdan kıaın çamurdan 
geçilmez bir hal aJmı3tır. Her gUn 
için taml\men yolcu ile dolu otobUs 
ve otomobillerin geçtiği bu yol çok 
tehlikeli ayni zamanda da çak yorucu 
olmuştur. Her ihtiyacı bUyUk hir 
gayretle başaran Bolu va.llainin bu 
feci vaziyete de bir nihayet vermesi 

Gürültüden tikiyet 
Nipntaoından Sedat imzasile: 
11Belediye bundan birkaç ay evveı 

rUrilltUyle mücadele kanununu çı -
karmıı ve tatbikine de bUyUk bir ctd 
diyetle koyulmuotu, l~kin birkaç hftf 
tadanberi gevşediğini görUyorum. 

Sabahlan satıcıların bağrışmala • 
rından hemen hemen uyumak imka
nı kalmamıştır. Bu hal bilhassa van 
ve {lrka sokaklarda daha fazla görll
lUyor. Acaba buna nasıl mftni oln n
lı kime şlkflyet etmeli?,. 
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Paralar 
Yazan: Vladimir Korelenkt; Çeviren: lbrahim Hoıyi 

il 

Romanyalı boksô.rün maçına ait münakaşaLar 

Hakem "Maçı durdurmasaydım Ro
manya ı hasmını öldürebilirdi ... divor 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
Iııviçre fr. 
Florin 
Avusturya ııilin 
Mark 
Zloti 

Alı ı 

632,-
124,50 
84,-
80,-
21.-
13.-
48,-

167,-
158.-
810.-
82,-
23,50 
28.-
20,-
22,-
22,-

Satı ı 

638,-
124,50 
90,-
84.-
23.-
16,-
52,-

167,-
165,-
820,-
85,-
23,50 
30,-
23.-

l Öööf ... Şimdi bu merdivenleri bir simleri de şahit oldukları bu beşeri 
daha kim inecekti. Hem yorulmuştu zalimgile ve kedere kaşlarını çatıyor 
da ... Sıraya oturdu ve madenin eri- !ardı. Bütün "bunlar .. Hepsi arkada 
yen, uzaklaşan sesini dinliyerek dü- kalan mazi idi. Onca, bütün dünya 
şünmeye koyuldu. Neyi düşünüyor- şimdi rüzgarın uğuldadığı, inlediği 
du ? .. Bilemiyor, farkında da değildi. ve iplerini salladığı bu çan kulesi 
Fenerinin sönük ışığı kuleyi zorzo- ile başlıyor ve bitiyordu... Gözlerin
runa aydınlatıyordu. İhtizazlarını den yaşlar yuvarlanırken, kırçıl saç
daha hala kaybetmemiş olan çan ses lı başını eğen ihtiyar zangoç, Allah 
!eri, karanlıkta gitgide hafifliyor, a.daletçin olsun .. dedi .. 

Bu pazar Melihle döğUşecek olnn 
Romanyalı boksörün geçen pazar 
günkü hasmını nekadar ağır bir mağ 
lübiyete uğrattığını okuyucularımız 
henüz unutmamışlardır. llk rakip o
larak ta önüne verilen Kiryakoyu ! 
hastaneye kaldırılacak hale koyan 1 

' Romanyalı boksörün maçının son 1 
devresinde saat hakemi Şakir maçı 
tatil etmişti. Hakem heyeti Şakirin 1 
öyle bir müdahaleye hakkı olmadı - 1 
ğını, vazifesinin yalnız devrelerin j 
müddetini işaret etmekten ibaret bu 
lunduğunu ileri sürmüşlerdi. Hakem ' 
heyetinin nizamname mucibince yap 
tığı bu yoldaki itirazlan gazeteler 
de aynen kabul ederek Şakirin hata 

Pcngo 
Leva 
Yen 
lsvec; lı:urona 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevro 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Çekoslovak 
Mark 
lsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

32,-
31.-

952,-
243,-

24 ..... 
25,-
34,-
33.-

953,-
244,-

638,25 
12,06 

0,79,15 
10,0843 

4,70 
2,43,72 
63,8388 
1,17,-
4,19,60 

19,21 
1,97,34 
'3.04,13 
7 ,17,40 

sönüyordu. Arasıra aşağıdan, kilise- Aşağıdan biri haykırdı: 
de okunan ilahilerin mırıltı, oğultu· - Heyyy .. Miheyiç, Miheyiç .. Ne 
su kendisine kadar geliyor; gece oldun? .. Olüm uykusuna mı yattın? .• 
rüzgarı da, çanların halkalarına bağ lhtiyar adam ayağa sıçrayarak: 
lı olan ipleri sallıyordu. - Ne o? .. Ne var .. dedi, Allahım!. 

Ihtiyar adam, elini göğsüne koy- Sahiden uyumuş mıyım? .. Hiç de ba
du ve kend~ kendine düşündü. Kafa- şıma gelmemişti yahu! .. 
sında binbir türlü hayaller hora te- Çevik ve tecrübe görmüş ellerile 
piyordu: ipleri yakaladı. Aşağıda muazzam ve 

Işte bir ilahi okuyorlar, dedi, ve mahşerlik bir köylil kalabalığı, kı • 
cemaatle şarkı söyliyen çocukların mıldamyor, yaldız işlemeli bayraklar 
bulunduğu kilisooe sandı kendini.. havada dalgalanıyordu. Alay kilise-

nin etrafını dolanırken, Miheyiç se
Ve ayini idare eden, çoktandır Tan- \'İnçli sevinçli: 
nnın rahmetine kavuşmuş olan "Hazreti lwt dirildi, c'!irildi .. ses .. 
Naum babayı, rüzgarda sallanan ol- !erini duydu. 

işlediğini ileri sürmüşlerdi. l Geçen haf tak.f d(i ğiiştcn bir intiba lş Bankası Mil 
.. " N 

85,-
10.-
10-
24,75 
41,-
16.-
17,75 

gun başş.kları andıran yüzlerce köy- Ihtiyarın kalbi, kopacakmış gibi 

lü kafasının, inip kalktığını görür atarak bu sese makes oldu. Kandil
gibi oldu. Köylüler istavroz çıkar- ler daha parlak yanıyor, halk daha 
dılar. Bunlar hepsi tanıdığı, ama fazla heyecanlanmış; bayraklar san· 
çoktan ölmüş insanlardı. lşte şurada ki canlanmış, ve uyanan rüzgar da. 
sert yüzile babası duruyor, ötede, bu ses dalgacıklarını kanatlarında 

kardeşi dindar bir hu§ula dua edi - toplıyarak, çanların ahenkli ve hızlı 

yordu. Işte bizzat, kendisi de şura- seslerile karıştırıyormuş gibi geldi 
da bilemediği, anlayamadığı saadet ona ... 

Hakem neler anlahyor 
Dün Romanyalının maçında saat 

hakemliği yapan Şakin gördük. Kcn 
disi hadiseyi ve maçı neden tatil et
tiğini bize şöyle anlattı: 
"- Evet biliyorum, nizamname 

saat hakemine maçı yarıda tatil et
mek hakkını vermemiştir. Bu hak 
orta hakemine aitti. Fakat spor ni
zamnamelerinin bir mantığı vardır. 
Ölecek hale gelmiş ve yahut gençli
ğini sakat geçirecek şekilde yumruk 
lar almakta olan bir boksörün orta 
hakemi tarafından döğüşe devam et 
tirilebileceğini nizamnameyi yapan -
lar akıllanndan geçirmedikleri için 
maçı durdurmak hakkını orta hake
mine bırakmışlardır. 

Ben okuduğum feci maçlarm ha -
yallerini, b:ırnda gördüği.im hazin 
bir maçın bütün acılannı o gün gö
zümün önüne getirdim. Ve insani 
bir hisle maçı tatil etmek üzere ça
nı çaldım. Bakın size anlatayım: 

Eski cihan şampiyonu meşhur 

Dempseyle Brenon isminde pek 
genç, fevkalade istidatlı bir boksö • 
rü döğüştUrmUşlerdi. O genç boksör 
Dempseyin karşısında on devre dur
muştu. O devreler içinde müthiş 

yumruklar yediği halde hazan Demp 
seye faik döğüştüğü de görülmüş -
tü. Boksörün maneceri ve orta ha -

kemi gencin yediği müthiş yumruk
larla pek sarsıldığını kabul edip ma
~ı bıraktırmamışlardı. Onuncu dev • 
reden sonra. esasen epey sarsılmış o
lan Brenon ibaşına müthiş bir yum -
ruk daha alınca put gibi yere yuvar 
landı. Hastaneye kaldırdılar. Bir 
kaç gün sonra hastanede öldü. Faz
la dayaktan müdahalesi çok gevşe -
miş bir adamın hasmı yumruklarını 
rahatça ve olanca hızı ile vurabilece 
ğinden böyle feci kazalar her za -
man olur. 

Pakratın ölümü hatlueai 
Bir defa daha anlatayım ki, lstan 

bulda geçmiştir: 
Mütareke senelerinde Ermeni bok 

sörlerinden çok nefesli ve harikiıla -
de cesur bir Pakrat vardı. Onu bir 
gün Batling Kelley ismindeki bir A· 

m i.k..,lı boksörle karşılaştırdılar. A
merikalı Pakratı hayli dövdüğü hal
de yere yuvarlayamamıştı. Fakat 
Pakratın harikulade cesareti ve ina
dile, takatinin haricinde bir enerjile 
ayakta durmak istediği hissolunu -
yordu. Orta hakemliği yapan Rum 
boksörlerinden Mazlümides Pakratın 
o haline rağmen müsabakayı durdur 
rnıyordu. Zavallı boksörün yardımcı
ları da arkada~'anna pes ettirmiyor 
lardı. Amerikan boksörü bu hal kar 
şısında şaşırmış kalmıştı. lşi bitir -
mek üzere sıkı bir yumruk daha yer 
leştirdiği sırada Pakrat ringin ipleri 
arasına takıldı, kaldı. Takati, hatta 

intikali tamamen bitmişti. Ringin ip
lerinden kendini kurtarıp doğrula • 
mıyordu. Buna rağmen düşmediğihi 
gören hakem Ringin iplerinden Pak· 
ratı kendi kurtardı. V c mecalsiz, göz 
leri ölil gibi dönmüş, kollan ıuu~ı.c. • 
mış duran Ermeni bOksörUne hücum 
etmeye gönlü razı olamıyan Ameri
kalıya hakem maçın devam ettiğini 
ihtar etmişti. O sıra vaziyeti kavrı -
yan birkaç kişi hakeme bağırıyorlar 
dı. Fakat gecikmişlerdi. Amerikalı 

hakemin ihtan üzerine müdafaasız 
duran hasmının çenesine bir yum • 
ruk daha vurdu. O yumruk Pakra • 
tm yediği son yumruk oldu. Yukarı 

da da işaret ettiğim gibi müdafaa • 
sız bir hasma rahatça ve olanca. kuv 
vetile yumruğunu yapıştıran Ameri
kalı hasmını öldürdüğünün farkına 

varamamıştı. 

Baygın yuvarlanan Pakratı hasta
neye kaldırmışlardı. Fakat Ringin ü
zerinde gözlerini kapıyan zavallı 
genç bir daha o gözlerini dünyaya a
çamadan bir gün içinde öbür dünya 
ya göçetmişti. 

Ben bu vakayı gözlerimle görmüş
tüm. Buna benzerleri de okumak su
retile dimağımda yaşıyordu. 

Pazar günkü döğü, 
Pazar günkü maçta Kiryako bir 

boksörün tahammül etmesine imkiın 
olamıyacak kadar ağır döğülüyor -
du. Mütemadi yere düşüyor ve her 
def asında kendi kalkamadığı için dı 
şardan muavenet suretile ayağa it1-

. Ankarada Çanakkale kup~sı maçları 

. . 

liyordu. 
Dört, beş kere aolmzar saniye yerde 
kalmıştı. Takatsizlikten müdafaası 

tamamen düşmüştü. Ayağa kalktığı 
zaman sarhoş gibi sallanıyordu. O -
nun ,bu haline mukabil Romanyalı 

maça henüz başlamış kadar taze \Ji. 
Kiryakonun kazanabilmesi için bir 

milyonda bir ihtimal kalmamıştı. Bu 
na rağmen ne orta hakemi ne de 
kendi yardımcıları maçı kestirmiyor 
lardı. Hele son defa yere düştügii 
zaman ölü gibi idi. Hasmı da başu • 
cunda bekliyordu. Yardımcıları dı -

şardan kaldırmak istiyorlardı. Hatta 
bir aralık kalkar gibi de oldu. O sa

niye hatırıma Pakratı öldüren yum

ruk geldi. insani bir hisle orta hake 

" .. J.. Hamiline 
Anadolu /o 60 

.. '% 100 
Sirketi Hayriye 

Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

Mısır tahvilleri 
1886 1 
1903 il 101,-
1911 111 94,50 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

,, II 
.. .. 111 

Ergani A. B. C. 
İstikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum t 

Il 

Tahvilat 

925 
12.75 
12,70 
80,50 
29.-

3,60 

102,-
95,50 

'.?3,52,50 
21,95 
22,05 
97,25 
96.75 
S9,25 
99.25 

minin geciktiği kararı ben verdim. __ R_ıh_um ___ _ 
10,25 
45,10 
46,50 
46,-

Bila ihtiyar yaptığım bu hareketin Anadolu l ve ll 
JII 

nızamnamece yahı ınrgunu 130n ,, Mümessil 

radan f arkettim. Fakat size bir mi
salle o dakikadaki haleti ruhiyemi 
anlatayım: 

YENi NEŞRIY AT 

Balkanlar ve Türklük 
Müdafaasız bir adama bir silahlı 

Yaşar Nabi, Balkan memleketle
insanın hücum ettiğini gördüğünüzü 

rinde yapmış olduğu bir seyahatin 
farzedin. nk yapacağınız hareket intıbalannı Balkanlar ve Türklük 
hücum eden adamın silahını patlata 

maması için olan bir irkilme ve mü

dahale hareketidir. Yoksa silah taşı 
manın memnu olduğunu o dakika 

düşünemezsfniz. 
Ben de ayni hisle evvela patlıya -

cak silahı çekmek arzusuna kapıl • 
dım fakat sonradan nizami tarafını 

düşündüm. Maamafih hissimde ne -

kadar isabet ettiğimi bir saniye son
ra Kiryakonun aldığı vaziyet göster 

di. Çocuk sandalyesinde oturmuş va 

ziyctte bile duramıyarak boylu bo • 
yuna yere düştü ve bayıldı. Kendisi

ni dakikalarca tedaviden sonra a:>ıl
tabildiler. Hattiı. hastaneye gitmesi

ne ve orada tedavisine de lüzum gö

rüldü. 

isimli bir ciltte toplamıştır. Rumeliyi 
kaybedişimizin sebeplerini tahlille 
başlıyan mUellif bugün Balkan mem
leketlerinde yaşıyan Türk kitleleri -
nin içinde bulundukları hayat şart
ları hakkında 6traflı malumat ver
mekte ve bilhassa henüz memleketi
mizde pek az tanılan Gagauz Türkle
rinin Etnolojik hususiyetlerini ayrı 
bir itina ile tetkik etmektedir. 
Sonunda toplu ve organize bir göç 

hareketinin lüzumu kadar icap ettir
diği şartlan da inceden inceye göz· 
den geçiren bu 260 sayfalık eser, 
Balkanlardaki Türklük hakkında 
Türk münevverlerine etraflı bir fikir 
verecek mahiyettedir. Fiyatı 100 ku
ruş, tevzi yeri Ahmet Halit kütüp
hanesidir. 

Lokman Hekim 
Bu isim altında intişar eden sıh

hat' mecmuasının üçüncü sayısı inti
şar etmiştir. 

M. T. A. 

ümidi ile sıhhatli ve kuvvetli, ayini lhtiyar Miheyiç şimdiye kadar, hi~ 
seyrediyordu .. Ah bu saadet .. Nere- de böyle hevesle, kuvvetle çan çal. 
de kalmıştı bu saadet? .. Birden ihti- mamıştr. 

yarın beyninde yepyeni bir ışık yan- lhtiyar adamın kalbi, cansız made-
dı ve geçen ömrünün çeşitli safhala
rını gösterdi, yaydı .. 

Bütün ömrü tasa ile, köpek gibi 
çalışma ile.. Kederle geçmişti. Kör 
talih, ağabcyisinde misalini göster
diği gibi, genç bir adamın belini bü
ker, yüzünde derin yas çizgilerini 
perçinler ve iç çekmesini pek kolay-

lşte şurada, sol tarafta köy kadın
larının arasında, sevgili kansı, engin 
bir tevazu ile başı eğik olduğu hal

de duruyordu. Allah rahmet eyle -
sin, toprağı bol olsun, çok iyi bir ka
dındı o. Nekadar da çok çekmişti 
zavallı .. Hiç şüphe yok ki, mütema
di yoksulluk, didinme ve tabiatile 
kaçınılamıyan, savuşturulamıyan ke
der, yas bir genç kızın, kadının gü -
zelliğini soldurur, göilerlndeki par
laklığı giderir, ve netice itibarilg yü
züne her zamanki sükunet yerine, ü
mit edilmeyen felaketlerin pusuda 
bekle~ n korkusu ebediyen silinmez. 
Şu halde, bu kızın mes'ut oluşu ne
rede kalmıştı? .. Biricik neş'e ve ü
mitlerinin mahsulü olan tek bir o -
ğulları kalmıştı. Fakat o da nazara 
dayanamamış gürlemiş gitmi§ti.. 
Şurada da gözyaşı döktürerek, 

birçok yetimlerin ahını aldığından 
pişman olan zengin dü§manı diz 
çökmüş, günahlarının bağışlanma -
sı için dua ediyordu. Vira istavroo 
çıkarıyor, başını yerlere vuruyordu. 
Miheyiç'in içi bir tuhaf oluyor, ve 
duvarda .asılı bulunan azizlerin re -

ne akmış, geçmiş, ona yeniden can 
vermişti. Çanlann sesi, harikulade 
bir ahenkle ç~ğlayarak, çınlayarak 

söylüyor, gülüyor, ağlıyor; ve mil· 
yarlarca yıldızlarla bezenmiş göğe 

kadar yükseliyor, yükseliyor.. Son ... 

ra, oradan titrek bir eda ile yere, 
toora.ifa a.kıvordu-. 

Kuvvetli ve kalm sesli bir çan: 
- "Hazreti Isa dirildi!.,, diye ilan 

etti ve iki tenor sesli çan demirden 
dillerinin birbirine uygun ahengi ile, 

neş'esile tekrarladılar: 

- "Hazreti Isa dirildi! .. ,. 

İki küçük suprano sesli çan da 
arkada kalmaktan korkarmış gibi 
acele acele ahenkle daha kuvvetli ve 
tiz sesile katılarak, sevinçle: 

- "Hazreti Isa di:Tildi! .. diye te .. 

rennüm ettiler .. .. 
Köhne çan kulesi sanki titriyor, 

sallanıyordu. Rüzgfır da, kanatlannı 

ihtiyar zangoçun yüzüne çarparak~ 

Hazreti Isa dirildi!.. diye tekrarla
dı .. 

Koca gönül, tasa, kederle dolu na
yatını unuttu. İhtiyar zanguç, ömrü
nün, bu kupkuru çan kulesinin dört 
duvarı arasında hapsedilmiş olduğu· 
nu; ve, ne bileyim, eski kırık bir e~ 
ya gibi 'dünyada yapayalnız kalmı1' 
bulunduğunu unuttu. 

İhtiyar zanguç, terennüm eden, 

Tekrar ediyorum. Bir nizamname
nin tatbiki için nizamnameyi tatbik 

ettirmeye memur hakemlerin kifa • 
yetleri şarttır. Aksi takdirde senede 
binlerce maç yapılan Amerika ve 
Avrupa meydanlannda yüzlerce kur 

bı:ın görebilirdik. Bizde şimdiye ka -
dar yapılan büyük maçların adedi 

iki yüzü geçmez bir ölü ile yaşından 

evvel sakatlanmış bir alil kurban 
verdik. Bu adet yüzde bir nisbetinde 
kaza demektir. Başka yerlerde bu 
nisbette kaza olsa bu sporu bırakır
lardı. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

tarafından iki ayda bir çıkanlan 
mecmuanın Ağustos sayısı da dolgun 
yazılarla intişar etmiştir. 

ağlayan seslerin göğe yükseldiğini 

ve oradan tekrar yere aktığını duY.· 
du. Ve, kendisini oğullarile torun .. 
lannın arasında görür; onların neş'e 

li seslerini işitir gibt oldu. Yaşlı ve 
genç hançerelerden çıkan bu sesler, 

ona, hayatında asla tatmadığı saad~ 

tin şarkısını söylüyordu sanki... Göz

lerinden yaşlar boşanır, ve kalbi sa
adet hulyası ile şiddetle çarparken 

ihtiyar zanguç çan iplerini çekti, 
çekti ... 

lşte Pazar günü yapılan maçın ba 
na göre hikayesi. .. önümüzdeki pa -
zar günkü Romanyalı - Melih ma -
çında saat hakemliğini ısrar edildi -
ği halde yapmamaya karar verdim. 
Temenni edelim ki, hasımlardan bi • 
rinden biri feci vaziyete düşerse ay
ni hata tekrarlanmasın ... 

Kocaeli muallimlerinin seyahati 

Aşağıda, halk bu çan seslerini din· 
liyor ve Miheyiç'in §İmdiye ka.dat 

böyle ahenkle, ustalıkla çalmadığını 
biribirlerlne anlatıyorlardı. 

Birden büyük çandan tuhaf, anla.· 
şılmıyan bir ses çıktı ve kesildi. Kil· 
çük çanlar da sanki nefesleri tüken· 
miş veya büyük çanın havada yavd 
yavaş dağılarak giden matemli sesi· 
ni dinleyip utanmışlar gibi susuvet" 
diler ... İhtiyar zanguç tamamile bit
gin bir halde sıradan arka üstü yere 
yuvarlandı ve son iki .damla gözyaŞ1 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz
den) - Ankara mıntakası futbol he
yeti, Çanakkale kupaaı maçlat~ tertip 
etmi• Pazar gürl! bunlatdan ilk 
kısmı karşılaşmıştır. Bu maçlarda 

Gençler Birliği 2 - O Altınorduyu, 
Çankaya da 3 - 2 Ankara şampiyonu 
Ankara gücünü yenmiştir. Resmimiz 
Ankara gUcüne ikinci golün oluşunu 
göstermektedir. 

TAN - Şakir nizamname tara -
fından haksız fakat bir mücadele 
sporu nizamnamesinin ruhu ve insa 
niyet tarafından haklı olan beyanın
da vak'ayı olduğu gibi anlatıyor. 

Sporcu arkadaşlarımızın ve ha • 
kem heyetinin buna vereceği cevap· 
ıara sUtunhmmız açıktır. 

Kocaeli mua1lim1eri Hakimiyeti Mı1liye heykeline çelenk koyarlarken 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz -
den) - Kocaeli muallimlerinden mü 
rekkep bir grup, Ankaraya gelmişler 
dir. ~uallimler, şehrin görülmcğe de 

ğer yerlerini gezmişler ve evvelki gün 
Hakimiyeti Milliye meydanındaki A
tatürk heykeline çelenk koymuşlar
dır. 

da soluk yanaklarından aşağıya sil• 
züldU ... 

- Heyyy ... Buraya bakın cemaat·· 
Bir muavin koşturun yukarıya ... Jlı• 
tiyar zanguç son çanını çaldı ... . 
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içindeki bin cWrt yüz can He birlikte mahvol.an tarihi Alka.:arın harap akibeti 

İspanya faciaları : 

İı1:N = 
Bir sahte senet 

davası 

Duruşma imzanın tetki
ki için talik edildi 

Fransız müteahhitlerinden Şarl 
Lakruva'nm Isveç sefareti memurla
rından birinin eski zevcesi olduğunu 
söyliyen Kristin Frankoviç adlı bir 
kadm aleyhine açtığı 10 bin liı'alık 

l bir sahte senet davasına dün Üçün-
1 cü Ceza mahkemesinde devam edil
i miştir. Hadise şudur: 

7 

Şehrin deniz kapısı 
olmalıdır? • 

neresı 

En münasibi, T ophanede~i yolcu 
salonu civarını güzel bir meydan 
haline getirmek ve işe buradan 

başlamaktır 

Alkazara gömülenler: Bin genç 
asker, 150 kadın, 250 çocuk! 

Kristin, bundan evvel, Şarlın im
zasını taşıdığını iddia ettiği bi?"' se -
nedi ibraz ederek, hukuk mahkeme
sinde, Şarl aleyhine 10 bin hralık 
bir alacak davasi açmıştır. Dava, 
mahkemede Şarl aleyhinde netice -
lenmiş, fakat sonradan yapılan is
tiktapta, senetteki imzanın Şarhn 

imzası olmadığı anlaşılarak davanın 
reddine karar verilmiştir. ŞarJ. bu -
nun üzerine Kristin aleyhinde ayrtca 
ceza mahkemesinde bir sahtekarlık 
davası açmıştır. 

Dün, Üçüncü Ceza Mahkemesi, iş
te bu dava ile meşgul olmuştur. 

Sahteliği ortaya atılan bu senette, 
Şarl Lakruvanın Kristinle evlenme
diği takdirde, kendisine 10 bin .lira 
vermeği kabul ettiği yazılıdır. Asiler teslim ·teklifine 

şöyle cevap verdi!er: 
Hayır .. Mümkün olsa, bütün dünyayı 
bizimle beraber ölüme götüreceğiz ! 

Ve sonra on buçukluk obüs mermileri tarihi 
Alkazan bunlara mezar yaptı 

Pariste çıkan Paris - Soir, gazetesinin İspanya ihtilali
ni takip eden muharrirlerinden birisi, Alkazarda imha e
dilen asilerin feci akıbetlerini· bütün açıklığıyle anlatan 
bir yazıyı gazetesine Madritten göndermiştir. Dün ge
len - Paris - Soir - dan bu yazıyı aynen naklediyoruz: 
DUn gece, otomobil ile, Toledoya 

loğru giderken sevinç içindeydim: 
~ihayet, diyordum, elli gündenberi, 
llkazarda mahsur bulunan kadın 
re çocuklar kurtulacaklar. Elli gün
ilenberl gUn yüzü görmiyen bu in -
sanlarla diğer mahsurlar da bu ce
hennem azabından kurtulacaklar ... 

Çok yazık ki, Alkazarm karşısına 
\'asıl olur olmaz bu Umitlerimın ne
kadar bo§, vahi olduğunu anladım. 
Karanlıklarda boğulmuş şehir 

içinde yalnız bir ışık görünüyordu ... 
~kazar yanıyordu ... Yanarken de 
semanın ağır bulutlarını aydmlatı • 
Yordu ... 

Her taraftan perdeleri indirilmiş 
Kızılhaç otomobillerinin Madrlde 
doğru, sür'atle yollandıklarını görü
l'orum. Bu fena alametti. Yavaş 

Yava, yaklaşıyorum. Hissettiğim a
cıyı size anlatamam. Şehir derin bir 
Uykuya dalmı§ bir haldeydi. Sokak
lar msızdı. KIZii bir gök ortaltğa bi
.taz ışık aksettirebiliyor, bana sank.iı 
l'ol gösteriyordu. 

Vaktile, bu saatlerde genç kızla
l'tn genç ve gUzel milis efradile do
laştıkları, ihtiyarların hava aldıkla
l'I bu sokaklarda kimseler yoktu. 
l'ivet.. Bazı kimseler vardı. Bunlar 
lk>kak başlarında ellerinde silah nö
bet bekliyen milislerdi. 

:ı/o 
1 syanın sembollerinden 

Ağır ağır, harp komitesinin bulun- herkesten şüphe etmek mecburiye • 
duğu binaya doğru yollandım. İçeri- tindeyim. 
~~ girer girmez birçok §eylerin de -
giştiğini anladım. Sabık erkanrhar
biye heyeti yerine bir harp komitesi 
~ainı olmuştu. Her şeyi bu komite 
1~are ediyordu. Kumandan, yine ay
tı.ı adamdı. Fakat birçok siyasi mü
~av~rler vardı. Komiteyi teşkil eden 
u ınsanıar bir lambanın ışığı altln

Qa toplanmışlar, yavaş sesle konu • 
fllyorlar, adeta fısıldaşıyorlardL 
el l<urnandana yakla§tım, kendisin -
~ .. b~ malumat sordum. Birden 

Sendeler gibi olmuştum. Yavaş ya 
vaş lambaya doğru yaklaştım, ken
dimi orada bulunanlara tanrtnıağa 
çalıştım. Heyhat... Bütün zahnıeUe
rim boşa gitti. Kimse beni tanımak 
istemiyordu. 

Kumandan, tekrar emreden bir 
eda ile: ' 

- Derhal burasını ter kedin! dedi, 
artık bir saniye bile burada dunna -
ruz caiz değildir. Gündüz gelirseniz, 
belki sizi kabul eder ve suallerinize ZUnıe baktı: 
cevap veririm. - Sizi tanımıyorum. 

Dedi. Şaşırmıştım. Derhal evi terkettim. Yanımda. da 
bı - Fa.kat, dedim, beni tanımıyor dört milis neferi vardı. Bunlar şeh
b Usuııuz?.. Bundan evvel altı defa rin haricine çıkıp çıkmıyacağırnı gö-

Ul{evde sizinle görUşmüştUm. zetlemek için benim yanıma katıl-
•ft urnandan, tekrar ve haşin bir mışlardı. 
-~= • 
~ - kimseyi tanımıyorum, dedi... Alkazar yanmakta devam ediyor. 
de ~~eye de hesap vermeğe mecbur İki dakikada bir toplar bu yangmm 
~ın ! Çıkınız, derhal buradan gi- üzerine mermi yağdırmakta devam 
--=:ı lt.hirden _çekiliniz. Bu ~<la ediyorlardı. Yüksele~ alevleriıı ~ .:. 

Bir k-ili:~enin çan 1.,··u1esi üstünden 
'kurşun yağdıranlar 

~ hennemi içinde insanların yaşamal!ı
J na imkan var mıydı? Vardı. Üstü 
1 yanan bir yığın taş, toprak altında 
j bini geçen insan vardı. Bunlar yaşı
j yorlar, teslim olmaktan azılı bir 
J inat ile imtina ediyorlardı. 

! Bunlar geçen gün bir huruç hare

l keti yapmışlar, fakat ancak biraz 
i ilerdeki kiliseye kadar varabilmişler 

1 di. Bunun üzerine, hükumet mah -

1 surlara bir teklifte bulunmağa ka -
1 

1 rar verdi: 
1 "- Kadınlan, çocukları dışanya 
1 
l çıkarınız. Siz de silahlarmrzı terke-! dip çıktığınız taköirde hayatınız 

1 

bahşedilecek.,, 

Cümhuriyetçi kumandan Rojo iki 
tarafın da itimadını kazanmıştr. A • 
silere bu teklifi bizzat onların yanı
na giderek yaptı. İki saat nevmida

ne bir müzakere... Fakat asiler tes -
. Ilın olmuyorlar, tüf eklerini bırakmı-
1 yorlardı. 

1 Ölıniye karar vermişlerdi. Bera -
: berlerinde bulunan kadın ve erkek-, 
1 ler de onlarla beraber öleceklerdi! .. 
1 
ı Kumandan Rojo bunları anlatır • 
ken ağlıyordu. Asiler ona şunla

rı söylemişlerdi: 

"- Evet.. Kanlarımız ve ço1.:uk
larımız da bizimle beraber ölecek -
ler ... Mümkün olsa bütün dünyayı 

bizimle beraber ölüme sürüklemek 
isterdik! .. " 

* 
Asilerin bu kat'i cevabı üzerine 

harp komitesi reisi Kumandan Bcr

selo telefonu aldı, sert bir soğukkan
lılıkla sordu: 

- Orası on buçukluk obüs batar· 
yası kumandanlığı mı? 

Ve sonra §U kat'i emri verdi: 

- Derhal ateş? .. Hedef Alkazar!. 
Gece, gündüz, tek kişi kalmaymcıya 
kadar ateş ediniz!.. Alkazarda t:ış 

üstünde taş kalmıyacak! .• 

Bin genç asker •• 
Yüz elli kadın ... 
lki yüz elli çocuJC .• 

Loui Dekıpprec 

(Pariı - Soir) dan: 

Mahkeme, imza gibi yazının da ki
l me ait olduğunun istiktap suretile 
\ tesbitine karar vererek duruşmayı 
ı başka güne bırakmıştır. 

! Garip bir ihbar 
1 Dün adliyeye garip bir ihbar yal pılmıştır. İddiaya göre, Hayrı is
. minde bir doktor, Karagümrükte, 
f kendisini muayene maksadile evine 
, girdiği Latifeye sarkıntılık etmiştir. 
1 Kadın, bu tecavüz karşısında şaı;ır -
r mış ve "Yetişin, kurtarın!" diye bıı· 
1 ğmnağa başlamıştır. Komşuları ye
i tişerek Latif eyi, Hayrmm elinden al 
J nuşlardır. 
1 Kadının yaşı itibarile bu tecavüz 
1 iddiaSI, pek yerinde görülmemckie 
l beraber hadise hakkında müddeiıı -
; mumilikçe hadise hakkında tahki -
' r kat yapılmaktadır. 
1 

Bir suçlu mahkum oldu 
Yanında ;Sıraklık ettiği Ömer Mek

kinin eşyasını çalmak ve arkad8f1 
Mehmet Eminin verdiği 150 kuruşu 
suüstimsıl etmekten suçlu Hamdi, 
dün Üçüncü Ceza Mahkemesinde 3 
ay 5 gün hapse ve 15 lira para cez:ı
sına mahkum olmU§tur. 

Nakil ruhıatiyeıini tahrif 
etmit 

Nakil ruhsatiyesi olmadığı halde 
bir arkadaşının nakil ruhsatiyesini 
tahrif ederek kullanmak ve bu sııh
te ruhsatiye ile Şileden köm~r geti
rip Üsküdarda satmaktan suçlu Şi
leli Musa, dün Ağır Ceza Mahkeme
sinde 10 ay ağır hapse mahkum ol
muştur. 

Feci yanlışlık 

Bir kadın sancılar 
içerisinde kıvranıyor 
Bakırköy çimento fabrikasında a

meleden Fatma Zehra dUn, kimya -
hanede eline geçen bir şişeyi, içinde 
su var zannederek içmiş, fakat bi
raz sonra, sancılar içinde kıvranma
ğa başlamıştır • 

Fatmanm eline geçirdiği §işenin 
içinde hanıızi fosfor olduğu anlaşıl
mı§, zavallı kadın sancılar içinde 
hastaneye kaldırılmıştır • 

Oıt kat penceresinden çetme 
çukuruna düttü 

Fatihte oturan Mehmet Alinin 3 
yaşındaki oğlu Kadri .evinin üst kat 
penceresinden çeşmenin çukuruna 
düşerek ağır surette yaralanmış ve 
Etf al hastanesine kaldırılmıştır • 

Gizli bir mezbaha 
Şi§li Etfal hastanesi arkasındaki 

bahçede yapılan araştırmada, Uçü 
kesilmiş ve biri kesilmek üzere üç 
mezbaha kaçağı koyun bulunmuş, ve 
bahçe sahibi İhsan hakkında takiba
ta başlanmıştır • 

Kadıköy Su Şirketi 
Kadıköy Su Şirketinin satmalın • 

ması için ilk hazrrlıklar ikmal edil
miştir. Satış müzakeresinde bu • 
lunmak üzere salahiyeti kamileyi ha 
iz olarak Mösyö Valter isminde biri
si seçilmiştir. Bu delege yakında 

Paristen hareket ederek şehrimi:::e 

gelecek, buradan Ankaraya giderek 
derhal satış mizakerelerine başlı -
yacaktı:r. 

Tophanedeki DenizyoTlan yolcu salo nunmr bugiinkü vaziyetini g6steren 
fotoğraf 

Bu yazımızda, son iki hafta zar
fında 'Yaşadığımız tarihi günlerdeki 

İstanbulun manzarasını gözden ge

çireceğiz. 

zelliğine ve cazibesine rağmen agu • 
şuna düşUnce duyduğumuz bu "bil • 

rudetinden" dolayı orada ne gazino 
ne kahve yaşıyamıyor. Bunlar §öyle 

dursun, topluca halk kütleleri bile 
görünmüyor. Denize olan manzara
sının kapalı bulunmayışına rağmen 

halk parkın karadan gelişmesi 

"nisbeten" kolay olan gUzel ağa~lı 
taraflarını tercih ediyor. 

Büyük misafirimiz Haşmetlu İngi
liz Kralı Sekizinci Edvardm gelişi 

münasebetile yapılan şenliklerin 

Balkan Festivali haftasına rastladı
ğı hatırlardadır. Bu arada İzmir 

Sergisinin Başvekilimiz tarafından 

açılması gibi şehrimiz için Uzeriııde 
gıpta ile durulup düşUnülecek !>üyük 
milli ve iktısadi bir hadise de cere
yan etmiştir. 

30 Ağustos milli bayramımız yine 

ayni hafta içinde kutlanmıştır. Ve 

yine ayni gün doğrudan doğruya !s

tanbulun iman bakımından pek bii

yük ehemmiyeti haiz olan "Gazi 
ldSprilsilaila temel atma" töreni ya

pılmıştır. 

Belki ayni mahzurlarından dolayı 

bu güzel yeri ne büyük misafirler ve 
ne de turistler ıçın §ehrin 

deniz kapısı olarak kullanamıyoruz. 

Tophane nhhmı. 

Sarayburnu, 3ehrin deniz kapısı o

larak muvafık bulunmayınca "Nere
'3İ uygundur?" suali kendi kendine 

ortaya çıkıyor. 

Maalesef seçecek çok yerimiz yolr 
tur. Bizim bilmediğimiz, düşü.neme-

"Demir tavında iken dövülmek ge- diğimiz bazı mahzurları yoksa, Dol

rek" derler. Biz de, 1stanbulun tes- mabahçe meydanı ve nhtmıı akla ı;e
it ettiği hadiseler arasmda haşmet- liyor. Şiddetli lodos rüzgarlarmd8.Jl 

lu misafirimizi karşılarken şehre başka deniz cihetinden bir mahzu· 
dair duyduklarımızı birkaç satırla ru göze çarpmıyor. Tabii rıhtımını 
tebarüz ettiriyoruz: tamir etmek, bu işe göre ıslah et. 

Evimizde bile çok kereler başı - mek, meydanı tesviye etmek llzmı.ı 

mıza gelmiştir. En iyi bir tarzda Bunlar yapıldıktan sonra da buranın 
izaz ve ikram etmek istediğimiz b;r tedricen ve ucuz bir tarzda ~ehıin 

misafirimiz geldiği zaman, ya evin en büyük, en güzel, en cazip ve işe 
bahçesinde, ya antresinde, ya salo - en elverişli bir yeri haline gelebile
nunda veya bazan hepsinde ıslah e- ceğini ötedenberi iddia eder dunı • 
dilmeğe muhtaç ve o güne kadar rum. Bununls. beraber Dolmabahçe 
her nasılsa gözUmUze batmıyan ku- pek uygun gelse bile bir hayli vakit 
surlar buluruz. Bunların nekadar ve biraz da nakit llznn. 

kolaylıkla izale edilebileceğini dil- Binaenaleyh Dolmabahçeyi de bı• 
şündükçe de nasıl olmuş ta bunu rakip da1ıla dün bu maksat için kW· 
evvelden görmemişiz diye kendi ken- la.ndığımız Tophane rıhtımı ve rıh • 
dimize hayret ederiz. Ve derhal ye- ' rrndan ta geniş caddeye kadar da. 
rinde karar veririz. Hele misafiri - yanan büyük meydanı ele alalım. 

miz gitsin, derhal işe başhyacsğız! Çok şükür, buraya her ne maksat. 

Şehrin denizden kapısı la olursa olsun, ufak ve dar da olsa. 

Şehrimizi şereflendirecek büyük enerjik bir idare adamı zamanm1a 

misafirlerimizi denizden kabul et· yapılmıs olan yolcu salonu ve asfalt
mek için "Merasim Kapısı" diye, al· lı bir : t. J var. Şehir haritasını tet
danmıyorsam biz Sarayburnunu ha- kika ve burasının 150 metreye ya • 
zırlamışızdır. İdari baknndan mu- km genişlik ve uzunlukta dört köşe 
vafık olup olmadığım münakaşa et- çok güzel bir meydan haline getiri
mek bana düşmez. Fakat yer v e lebileceğini düşünmeğe vaktiniz yok 
mevki itibarile Sarayburnu yanma ise, şöyle yanmdaiı geçerken bakı -

.. .. . nız, az himmetle şehire lizım ve Ja-
guç yanaşılır guzel, fettan bır kadı· '-k . 1 · ıı· b"ır """•kle 

yı , ışe uygun ve e verış .,.., 
na benzer. Buraya, ne poyrazı, ne getirilebileceğini kabul edersiniz. Şu 
de lodosu olmıyan, en sakin bir ha- tarih!, büyük hatıra daha bu ka • 
vada bile sandalla ve hatta motor- dar taze iken şu güzel işe derhal 
botla yanaşa.ı:ak çıkmayı tecrübe ;t- başlasak, demez misiniz? 
tiniz mi? Bu tecrübenizi fiddetli a- Belediye, liman idaresi, deniz yol 
kmtı ile mücadele etmekte en mahir lan idaresi ve daha bu işte ilgili di

sandalcı ve gemicilerle bile yapmışsa
nız yine bir daha tekrarlamadığınıza 

§Üphem yoktur. Karaya çıktıktan 

sonra şöyle deniz kenarında gezin • 
mek veya oturmak için biraz vakit 
geçirirken, pardösUnUzü almadığını

za pişman olmad.ınızsa, İstanbuıun 

rüzgarsız ve en sıcak zamanlannda 

bile Sarayburn_unun zevkini tada -
bilmek için çok ender tesadüf edi
len gün ve dakikalarına rasUamış • 
smızdır. 

ğer daireler varsa hepsi el birliği 
etseler. §ehir, deniz kenarında çok 
arzu edilen bir gUzellik kazanJYl1' o
lur. Umanın ki Prost ta bunu mu· 
vafık bulur. BUyUk bir kısmı bot 
ve bakımsız duran koca bir meydan 
güzelleşecek. Şehrin. müstakbel pli. • 
nı bakımından bunda bir mahzur gö 
rillebilir mi? 

Ve sonra, burası Umit edildiği ka
dar güzelleştirilebilirse ve layık gö
rülürse yüksek tarihi hatıra olarak 
bu meydan ve önünden geçen geniş 
caddeye haşmetlu misafirin ismini 

Ve zannederim ki Sarayburnunun vermek kabil olmaz mı? 
uzaktan bakarken gördüğümüz gii- V. BiR.SON 
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" Habeş yurdu, henüz· işgal 
edilmiş olmaktan uzaktır 1,, 

Fetliiyede meyva ve 
sebze fiatları pahalı 

Biçki ve dikiş Bir lngiliz gazetesi ''iki taraf arasında şiddetli 
Ay~:ı .~~bir mücadeleler devam ediyor. Adisahaha ci'Oannda 

Aydın. (TAN) - Süreyya Diker h • J A • J • . .J lı ~ J_ • J. • J. • 

B 1 d · 1 "' f · · f k biçki ve dikit yurdu. Kurtu1uı gUnil ite QSlıer 'lJQZlgeıe QKlmaıT ,, uzgOT e e ıye, UCUZ UQU emın e me merasimle açılmqtır. Merulmde Va· 

için esaslı tedbirler alıyor ~:==ur"':' Vlllyet memur· 
Bu yıl sanat okuluna alınacak ble 

belerin imtihanlan yapılmıt ve 20 

Şehrin iaşesi meselesi buhranlı bir vaziyette •• Bol 
parası olmıyanlar kafi yiyecek tedarik edemiyorlar 

kiti ıirmittir. Mektebe 55 talebe a- [ Lon,Jrtula ~ ilan· 
lmacaktır. Tqradaıı ve Aycimdan chuter Guarclian gaefP.ai· 
kaç talebe almacalı henu. belli de· nin Acliaababtulalıi muha • 
fildir. biri vaziyet hakkında elik· 

Bu sene villyette mevcut 108 mek kate değer bir mektup yaz· 
mııhr. Bu mektu6u nakle· 

tepte 8539 erkek, 4143 kız olmak n • 'İJ'Ol'D:] 
zere 12683 çocuk okumuı, tam devre ltalya htikiUiett, &falı yukarı bU· 
ti mekteplerden 501, 8 ,MDelik köy tUn Habeşistanm istilA. edildiğini, 
mekteplerinden de '95 talebe oeJıa • memlekette sUkfiııetin hüküm atlrdtt 
elet.name ve tudlkname almqtır. ltlnü haber veriyor. Hakikat öyle 

dtğfldir. Memleket baştan başa fşgal 

B d B 1 d 
edilmemiş olduğu gibi Gondar, Deb· 

ur ur - a a iZ ra Markoe. gibi lfga1 albnda bulu -
• nan yerler de, yollarm İtalyan hlki-

• - • miyetl altında olmam.. ytlzUnden 

1 ılattın muvakkat teslım blriblrine batlı değildir. Ara ma 
muamelesi yapıldı zırhlı otomobillerden mttte,ekkll bir 

kol, bu yollardan geçiyor, ve bunla -
Burdur, (TAN) - Yapılmakta nn geçmesile vuiyet eaJd haline dö-

olan Burdur • Baladıı demlryolu ta- nUyor. 1 
mamlanımttır Anbn.daıı gelen he- ltalya, girdlğl yerleri tutmaya kl-

Dont yay'laaında muayeAeye ge'len köylüler Balkevj iyeleri ile bir arada Jeti fenniye, hattın muvakket teeel· fi gelecek kuvvetler göndermediif l· 

l'ethiye, (Huaum muhabirimil 1 köylWtıri muayene etmitler ve Halk- Hım muamelesini imzalamıştır. A· çin buralanm tatill edememekte • 
JUIJOr) - Bu yıl, aebıe ve meyva eviııia verdiği iliçlan Ucretais olarak çılıı merasimi bu ay sonunda yapı. dir. KUç~ kuvvetler ille, çok geç • 
fiatlarında geçen yıllara nazaran köylülere dağrtlDJllardır. lacaktır. Iatasyon f08e8İ tamamlaıı· meden, lilinip ltlprWUyor ve akibet-
pahalJlık vardır. Bunun en açık mi- Bu dolqma eanumda artma mn- mak Umredir leri meçhul kalıyor. 
ll&H, Antalya, Mufra villyetleri do • cadeleslne bağlı köylerde bir çok • A'im6a6a luaıır ,,. .aWn 
matestn ldloeunu 15 • 20 k\.&l"Uf& Yetr· hutalddara teeadM edllmift,lr. Ban- isüwh 'efil 
bn ~d~ 80 kuruttan qağıya lar hakkında mtma ve hflkibnet dok- Asri mezbaha Adlu.babanm kendial, resmi teb-
dllpwnıp. torların& müracaatta bulunularak rM-t... llÖylendiil gibi hUSUI' ft 1111· 

Taze fasulye en ucuz 20 kunJf& t.bit edilen li8te ile yur1armm birer 15
--

1&tılmıttır. tlUl'etım merlrmi WllWDiye eöaderü- Yozıat Belediyesi, kf1n ıç1n4e clelildir· ... _
11

_ 

1 
_ 

Sem zamanlarda oram bunlarla mJttjr • k Ara mra burada -.-a111 o unan nı· 
mtcatlele etmek 1c;1n tedbir almıf .,. • yakında ınşaata geçece esa ,ereftne tlSrenler yapılıyorsa da, 
mtll ftatlan ile &111 fıatıanm t.tk~ C6ı"-1~ -'-""""' Yompt, (TAN) - Belediye, as- bunlarm müstevlilere prestij temin 
"8 baeJ•mqtır. . •15aıara 1 . d1*mı .. laa.J'&llkz-.,a•-...-. ~ göıalnatyuı. ~ 1M& 

H._,.__.• . 1--'• . .-J CUmhurıyet ı!1nmda Halkevı mittir. Hazırlanan projeye göre ya· reıılerin biri Ras Seyyum için ya • 
aı11e11ının amı.111::'" b k ş b Km , "ylediii 

Halkevi temsil ve köycWük ıube- q anı a an ay m 80 kında mezbaha inşaatı mtıııakasaya pılmıttır. 
imi Dont " Seki yaylalarma side • koaferam bllylik alib UJUMÜl'mJI- konacaktır. Adiaababa ıeçen temuzda yapı • 
Nk lrö~Weri ~nvir_ için kODfenu tD' • Vlllyete ballı Yerköy Jatasyonun· lan taarruzdan beri, iki Uç günde bir ltalp • Babef 1u.ırbl wa1antidG H., gnçl6fi ,ete'lere "'enauıı cm-
w tami1 v~. Koafenm ild ,.._ devam et- da yaptırılmakta olan büyük aüonun panik reçiriyor. Şehrin etrafı, tel ör g4wr1er tarofwlan böyle yeti§tirilmiflerdir. · 

Köyeillilk ta4Mwi doktorlan, libı· mit " eap.ıarm tarilacmi ula • temel inp.atı ilerlemiıtir. Silonun gUleri ile örUlmiiftUr. Fakat mUda • I 
*ee at u.erillde dol•tarak ha.ata tıl•,.W • harici kıamı .. ..,.. kadar bitirilecek· f tertiba•· .... ı..ı.. ortalarına ka • talyanlar tarafından tevzi oluna 

Diyanbekirde yeni ömek köyleri 

' 

• AAp aa w. ~ w erzakm, battl mUhlmm•tm lailere 
tir. dar uzanmaktadır. Her gece burada 1attlcbll ketfedllmlı, &a da bir baJ.-

a~ :ş · açılıyor ve mitralyözler faaliye li cledlkoduya eebep ohnuetu. 
Burdur .afiinie plaJ te ıeçer geçmez yeni ve genit bir 

Burdur, (TAN) - Burdur ı&Une taarruzun vuku bulduğunu zannedl· 
yapılmakta olan pllj tamamlanm11· yor. ÇUnktl Adisababanm civarın • 
tir. Bu ctilUD suyu, cilt hutalılda· 4akl arazi ile demiryolu &ahuma ka 
rma en birinci deva teıkil etmekte- dar uzanan yerler "bt,,lerin elinde· 
4ir • • clir. Bunlar bilhaaaa geceleri buraya 

hlkim oluyorlar. Adisababanm ha • 
Bir .... ye -'""' oWu nlislnden olan Addia-Alem yolun • 

Burdur, (TAN) - Bet yUz lirayı claki Gulaleh bu lsilerin elinde bu • 
simmetine ıecil~n Kiilıkirat lnhiA· Junuyor. Asilerin kuvveti hakkında 
n muhaaeheciai l'ehm.i, bir aeneye bir ki1DBeniQ fikri yoktur. ıratat bun 
mahktUD olmuttur larm her gUn kurdukları tuzaklar 

hakkında bir aUrU malillnat almıyor. 

Dnaınlı ilatilallta ~ 
Alman ldaıt ve tetril tedbirler, ı. 

talyanlann henüz tyt. tefkilltçl ola

ınacbklvnu g&rterlyor.Gerçt eski Ha. 
bet idareli, idare değildi. Fakat ba 
idare henüz l8lah obmamaml§br. Jr.t 
kiden Habetliler, Japıimuı leteneıı 

her il lçiıı "yarın!,, derlerdL Bugftn 

de ttalyanlar ayni .U tekrar edl • 
yortar. ,,,.. 

tntt111111D1ıtıar, yermere, fatih • 

lf' arumda nıiDI vahdet bulnmnıc!J. 
fım anlatmaktadır. Faflatlerle kara 

Ş la • • • oelai Onse1' ~btrl Bartın, (TAN) - Ziraat Veklle- e nn IClfOI m Babef _.,.,........, ,.,._.ı.r bimriler arumda Udde blrcle lhtl • 

DIJulııeldr, ·(TAN). _ Vülyet ve eivarmda yeniJerlDe önıeli ~JablJe. Unce tahammUI miktarmm tesbitine . Şehrin iateti mesel:sı ol bulırplı gibi anut lhU,.oJar kolay kolay te Wlar t*JYOf' w 'bunJarm U.hldkl • 
eek bdar gu.eı ıöpıen nUmune köyleri kurulmaktadır. Bu koylerde Jtbum görtllen Sançiçek devlet or· bir .l(&fhadır. Paraaı bo ~lar darik ohmamamaktadlr. aı- ber rumda yerlller phitllt ediyorlar. 
halkın btltUıı t.tirahat eababı dUfbllmUfttlr. Evler hep bir pllıı be· murnclekl tetkikat bitmittir. Tetkl· ld.fı •recede cıda maddelen teda • Bu Jlbi hldhıeler hemen her sUn va 
rlne teala edllmlt tek katlı, eıb1ll binalardır. Saydan gtttlk99 artan ba katı ,apan mfth•NHaJer bura,a d6n· rlk edememektedirler. Ara 11ra yer· hee~ pcle ~ r::= Pi!_~~-~ iN bulmakta ve Babetll bu ea,ede 
klS)'lerin k6J.Hl Y.UJttqlar tmerinde ~k iJ.l bir t.ir blrakt.Jtmda IÜpOe lllere hattl Avrupalılara hizmet e • u ;,u _...... • .. .,..,,._ ... 
edileme&. mOtlerctir. Orman hakkındaki mtl • kendileri de öteberi tedariki için g11. Italyanm nizami orduu De fatf.t 
-=-=-==ııl!==-==-======-======-========:ıııı=:====-=== talealannı Vekllete bildireceklerdir. denler, evleril ndeon çıkmambayak m~ • mUı para vermek IZbrarmdacbı lllliai arumda derin anlapmamaz • 

M K 1 k- J • d t bur ediliyor ar. zaman er es, .en • .. • ema paşa oy enn e anı I dl ,tyecetlni tedarik tçtn g&J'l1Y& ıtaıyan ukerltrinbı oa1u ,.,. •CJ ıııa a1a1 erdiriyor. eu vu1,.yn .. • 

·~ .. .,. bulutlÔnlM 

il Kemalpap, CTAN) - Kuaya ballı KiMyiz köytb:ade huırlamn 
Cllahuriyet lbidMi, meruimle açıl.mıttu'. Meruime civar kaza ve köy· 
-- kalabalık bir halk kit1etli ıeJmiftir. Aakerllk au-ı reili Ali RI

~birçok hatifleriD nutukluı takip, eta•ptr. 

1 .Klçlk Ha1Mırl• lqmak w ttifeı'ek, lraJaprak Ji19- olmaktan tlklyet ediyorlar. Brltn1l lıtılm•R ltalyanlan. faJda ptlrml. 
cefiai i~ğini tedarik etmek mec • uker1er • e11eriDe dUflrdlWlrl her J9C8ktir. 

J 

• tzmft, (TAN) - Emniyet U· buriyetiDde kalJY,OI'. Uıı, flker, tul l'li. mUl&dere edlyorlar. GegaJerde ........._ GaudlM,. 
naum Mtldtırll Şttkr11 Kılıç, tehrimtze 

1 plmiftir. Umum MildUr, polis mer· · 
t m ve karakollanm tettit etmif, ba· 
! 11 liyaretJer yapm11 ve Ankaraya 

J d&mdl9ti1r. 

1 • Burdur, <TAN) - Bunlurda 
1 tktmAll nsiyet ~k ~- Her 
• ttY ueudnr. Udmtın ldloau d&t 
1 bruttur. Halk bağlarım bozmakta 
Ti pekmes yapmaktadır. 

Sebse pek fazla oldufwıdan An· 
taı,aya kWliyeW miktarda gfuıderil· 
meırt.cllr. Y1111WrtaD.m yecllai bet ve 

karpama 1dJmu lııir kurultur • 
• Burdur, (TAN} - Jhtlllmdan 

401&71 bir leDeY9 mahkO.m olan Tll· 
tUn tnbtaan mubıMıbeclet Kaldr 
mllddetial 'bWrerek tyliJe olunmq-
tar. A4'8ababa cWannda at1c at7c Mdiae phr'dıklan blld.,.,. Mlaell41' ll•hf C'llfelerhletl Mrf ~ 1'aıtüd 
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/ No. ·'1 - Yazan : Kadfrcan Kaflı -

Geçtikleri yollar üzerinde, yahut yakınlarında küçük 
köyler görünüyqr, çok şirin bir tabiat manzarası 

ayaklar altında uzanıp gidiyordu 
!u b~daki kadınlardan ve ktz

~Jan bir çoğu başlarım çevirip on
fara baktılar ve ellerile eel8.mladılar. 

Her yolcuyu böyle sela.mlamak ve 
ugurla.mak lzla.ndalılarm adetleriy
di. DerUi Hasan topuklarlle atının 

karnına hızla vurdu. 
Orada kaybettiği bir kaç dakikayı 

Van gölünde 
örnek bir nakliye 
servisi kuruldu 

Bu işin tanzimi, düzgün 
bir iç mübadelesine 

imkan verecektir 
Aııka.-a, 15 (Hususi muhabirimiz 

yazıyor) - Van gölündeki nakliya
tı, devletin inhisarı altına alması ve 
bu maksatla, bir Van gölü işletmesi 
şirketi tesis etmiş bulunması nakli
yattan elde edilen faydalar bakımın
dan müsbet verimini göstermiş bu
lunmaktadır • 

Yeni şirketin teessUsüne kadar, 
bütün bütçesi hazine tarafından ve
rilmesine rağmen verimsiz bir va
ziyette ve yalnız devlete bir masraf 

No. 46 

MAl21 ANTUV ~N ETiN 
~omtAnı 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Sokaklarda biriken binlerce insan 
coşan bir sel gibi akıyor 

Esasen Mari Antuanet için vaziye-ı tandaslar! Uyanın vatanseverler! dl· 
ti saklamak, daima yalan söylemek ye haykırıyorlar. Milletin kalbini 
kabil değildi. Ta.biati buna müsaade krala ve saraya karşı kin ve nefretle 
edemezdi. Her §eyi doğru söylemek dolduruyorlar. Binlerce insanın coş· 
ve açık yapmak isterdi. Nitekim masına sebep oluyorlardı. lhtilalin 
Fersen ile olan münasebeti izdivacı- ön saflarında çalışan halk ellerinde 
nm on beşinci ve yirminci senesi a- tüfek ve mizrak kalblcri öfke ve ga
rasmdadır. O zaman zevcile olan rezle dolu bekliyordu. 
münasebeti tamamile bitmiştir. Krala göre her şey pek çabuk iler-

kazanmak için dörtnal sürdU. 
Autbert ona yetişmek için gUçlUk 

çekiyor ve Hasan arasıra yavaşla

ınıya, hatta durmıya mecbuur olu
yordu. 

Geçtikleri yollar tlzerinde yahut 
)'akmlarmda kUçük köyler görUlU
yordu. Sazlarla örtülU olan sivri 
damlan, alçak duvarlarındaki kU
çük pencereleri ve çevrelerini kuşa -
tan çitlerle Anadolu köylerinden pek 
farklı idiler. Bu köylerin meydanla
nnda çocuklar oynuyorlardı. Yakın 

'ı kapısı halinde kalan Van gölü nak
liyatı meselesi, 'bugün tamamiyle 
halledilmiş, beklenen faydaları gös
ternüş ve etrafındaki kasabaların şi
kayetlerini dindirıni§ bulunmakta -
dır. 

Mari Antuanet siyasi sebeplerle liyor. Çünkü bu durgun adam için 
evlenmiş olduğu kocasına iki erkek bu kadar hareket bile fazladır. Fa
evlat vermiştir. Bundan sonra va- kat coşkun ihtilal için her şey ya· 
zifesinin bitmiş olduğuna hükmet - vaş gidiyor. Saray hala tereddüt i
miş ve sevdiği bir adamla birleşmek- çinde ! Hücum emrini vermek ve bir 
te mahzur görmemiştir. senelerce an evvel her şeyi bitirmek lazım. 
On altıncı Lüi'ye sadık kalmıştır. Halkla kral arasındaki bitmez tüken
Bu muhakkak, fakat Bourbon hane- mez müzakerelere bir nihayet veril
danma iki varis iki erkek evlat ver- melidir. Gazeteler sade bundan bah
dikten sonra bu sadakatinin onca sediyorlar. Ve halka (Topun tilfe • 
artık manası kalmamıştır. Gerek ğin var! Mahzenlerde küflenen bu 
memleketine, gerek kral hanedanı- silahları git al! Versay'a hücum et. 
na ve gerekse kocasına karşı olan Kral ve kraliçeyi oradan çıkar, va • 
vazifeleri artık bitmiştir. Yirmi sene ziyete hakim ol} diye öğüt veriyor
siyaset ve Fransaı için kendisini fe- lardı. Palais Royal sarayında içtima 
da etmiş olan bu kadın artık biraz eden ihtilalcilerin başında Duc 
da kendisi ve sevdiği erkek için ya- D'Orleans var. Versay sarayı He 
gıyacaktır. Fakat ne yazık ki, tam şehrin arasında yeraltından giden 
kendisine uygun, mert, kuvvetli ve gizli yonar var. Para ile satın alın
cesur bir arkadaş bulduğu sıralarda mış uşaklar vasıtasile vatanperver .. 
ö!Um ona doğru yaklaşmıştır. Bu ka- ler burada geçen her vak'ayı ve her 
dını namuslu telakkilerine göre al - sözü · haber alıyorlardı. Diğer tarııf
çalmış görmek nekadar yanlıştır. O- tan saray hnlkı da ihtilal hareketıe-i 
nun ne derecede mert ve cUr'etkar ni kendi adamları vasıtasile öğrenı .. 
olduğunu anladıktan sonra ona hak yorlardı. Ve kendilerini müdafaa et
vermcmek ve hislerine hürmet etme- meye hazırlanıyorlar. Fransız as
mek kabil değildir. Uzun seneler - kerlerine itimat edemedikleri için 
denberi devam eden temiz hislerine Belçikadan bir tabur asker istiyor· 
mağllıp olan bir kadın çok asil ve lar. Tcşrinievvclin birinde bu tabur 
namusludur; şüphesiz. Kraliçe ola - Parise gelecektir. Bunları istikbal i
rak yaşamak da kadın olarak ve çin hazırlıklar yapılıyor. Paristeki 
insan olarak yaşamaktan daha yük- kıtlığa rağmen bu ziyafetlere bol ~ e 

Bugünkii Tzlandada lzl<indalı kızlar 

bayırlarda ve düzlüklerde küçUk ko- fransızcayı bilseydin seni Ingiliz ve
yun silrülerl, inekler, gUr ve kısa ya Fransız diye tanıtırdık. Zaten In
kuyruklu, kısa boylu tıknaz atlar gilize benzer yerin de yok. 

Hasan şehri gezmek için sabırsız
lık ediyordu. 

•ardı. - Buraya gelmiyen ·ve burada 
Eyrarbakki'den ayrılalı üç saatten dilleri bilinmiyen bir milletten oldu

~ok olmuştu. Hasan bunu gUneşin ğumu söyleriz. 
yüksekliğine bakarak anlıyordu. - Ne gibi? 

Son defa kılavuza: - Mesela, Italyan... Ispanyol... 
- Daha çok var mı? Aşağı yukan Italyanlara ve Ispanyol 
Diye sorduğu zaman Autbert biraz lara biraz benzerim. Sarışın değilim. 

ilerideki yassı bir tepeyi göstermiş Ispanyolcayı da biraz daha iyi bili-
:ve cevap vermişti: rim. 

- Hayır ... Şu tepenin? ardında.... - Buna diyeceğim yok. 
Oraya vardığımız zaman görürüz - O halde ben bir Ispanyolum. 

Tepeye çıktıkları zaman Bessasta- Bir balıkçı gemisinde çalışırken ge· 
Cfü"i gördüler minin yanması Üzerine karaya çı • 

Derili Hasan onun limanına, açık kan bir adam ..• 
!enlze, solda engine doğru uzayan Uyuştular. 
yalçın kıyılara, san kızın karaya çık- Autbert kasabaya yakla§ırken bi-
tığı ve kaçtığı yerlere baktı. Şehir iki rer birer gösteriyordu: 
gün önce geçirdiği heyecandan ha- - l§te çal'§ı şuradadır. Limanın 
beniz, her .zamanki hayıltmı yaşı- keııarmda ... Orta yerdeki ıstı büyük 
yordu. Lima.nru.,.yahıa bir ~ gemi -ve 'beyaz bin9' :valinin Jcon~dır. 0-

vardı. Bu da on adrm kadar uzunluk- nun biraz ötesinde de kilise var. Çan 
la bir balıkçı gemisiydi. Dertli Hasan kulesi ve damı görünüyor. 
onu ilk bakışta tanır gibi oldu. Şe- Hasan valinin konağına dikkatle 
birden garbe doğru giden kıyılarda baktı. Orayı unutmaması gerekti. 
nstladıklan ve oralarda tn~iliz harp Çünkü oralarda dolaşacaktı. 
gemileri bulunduğunu söyliyP.n ln • - Oraya nereden gidilir? Burada 
giliz balıkçı gemisinin bir eşiydi. yollar pek o kadar dolambaçlı de-

Bunları hatırladığı ve bu benzetişi ğil ama ... 
yaptığı zaman kendi kendine şöyle - öyledir. Kolay gidilir. Ben gö-
ıöylendi: türürüm seni ..• Hepsini gezeceğiz. 

- Belki de odur. 

Aut bert il!ve etti: 
- Çok yorulduk. Biraz dinlenelim, 

yemek yiyelim. Daha vaktimiz var. 
Yemekten sonra yaya olarak geze
riz. 

- Niçin şimdiden, atla gitmiyo -
ruz? ... 

- Siz bilirsiniz ama, kasaba içinde 
atla gezenler az bulunur ve göze çar
parlar. Fakat yaya olursak kimse 
aldırmaz. Göreceksin ya burada at 
o kadar bol değildir ve ata binen 
hep tanınmış kimselerd:r. 

Hasan hak verdi. 
Katip gibi ham vücutlu olmadığı 

için hiçbir yorgunluk duymuyordu 
ama tanınmayı da istemiyordu. Kar
nının acıktığını da inkar edemezdi. 

Oldukça düz fakat bozuk yollar· 
dan geçtiler. 

Autbert limandaki kilçük ve tilht.ıi 
iskelenin karşısında sivri damlı iki 
katlı büyücek bir binanın önilnde 
durdu. Bunun kapısında yalnız bir 
balina resmi vardı. Bu resmin üstün
de küçük bir yazı bulunuyordu. 

Hasan sordu: 
- Burası neresidir? 
- Handır. Balina ham ... Ustünde 

resmi var ... 

[Arkası var 1 

Fakat bundan ona ne? .... Bir tngi
llz balıkçı gemisi .. 

Bu gemi Dertli Hasa.nda. şUphesiz 
ki hoş bir hatıra bırakmamıştı. Çün
kü Recep Reisin bu kıyılardan bir an 
önce uzaklaşmasına bu gemi sebep 
olmlJ4lu. Nasıl olsa Bessastadir'den 
ayrılmışlardı amma., lzlanda kıyıla
rında kaldıkça ean kıza tekrar ka
~şmak ümidi bUsbütUn ölmUş ol· 

lzmir fuarında inhisar 

1nuyordu. 

* • 
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• 
Fena bir tesadüf ... 

Hasan §ehre girerken kendi ken-
Cline şöyle dilşünUyordu: 

- Ben buranın yabancısıyım. Sa
bmm ki her za.ma.n gelip giden ya
baneılar bulunur ve kıyafetimle beni 
görenler hemen şUpbelenemezler. Fa 
kat buna rağmen kasabanın sokakla
rını, çarşısını ve hele hanlarmı ta.nı
!naklığım 19.zmı. Bunları bana Hako
hun katibi iyice gezdirsin ve göster
l!in; ben de san kızı ararken şaşkın 
taşkın etrafa bakıp kalmayım. Türk 
o:duğumu da kimse bil:nemeli. Çiın
kü simdi bunların lı~psmde yaman 
bır Türk düşmanlığı vardır ve beni 
buraya Türk kadirgalan hesa.bma ca
l!usluk yapmak ve ya herhangi biri
sini kaçırmak için geldiğimi sanırlar. 

O, bu düşüncelerinde haklıydı. 
Arkadagma döndU. 
:Suntan anlattı. 
Autbert de kendi d\l3ündilklerlni 

llöyledi: 
- Sana burayı gezdiririm. Her 

:Yeri öğrensin. Zaten bUyUk bir yer 
değildir .Bu arada benim iyi tanıdığım 
\re Hakon'un dostu olan bir hancı 
\>ar. Adı Suenan'dır. Seni oraya gö
tUrUrUm. Yalnız, Türk olduğunu na
l!ıl gizliyebillrlz? Sen buranın dilini 
hilrnediğinlçin yabancı olduğunu a.n
hyacaklar. Şüphelenirlerse sorguya 
~kerler. Ingilizceyf, hic olmazs'.l 

• 
idaresinin paviyonu 

Sergi kapandik
tan sonra da daimi 

olarak kalacak 
İzmir, (Hususi muhabirimiz -

den) - İnhisarlar paviyonu İzmir 
fuarında birinciliği kazanmıştır. Be
tondan inşa edllmi§ olan bu paviyon, 
fuar kapandıktan sonra da daimi 
bir sergi olarak İzmirde kalacaktır. 

Fuarda en büyük paviyon Sümer 

Bank'mdır. Buna rağmen, inhisarlar 
paviyonunun içi çok gilzeldir. MU • 
kemmel ziya tertibatı sayesinde ge

celeri, paviyonun çok muazzam bir 

manzarası vardn'. 

Weni şirketin nakliyatta pren -
sip olarak kabul ettiği "sağlam va
sıta,, ve "ucuz fiat,, esasları Van 
gölü nakliyatiyle alakadar memle -
ketlerimiz için iki hayati meseledir. 
Eski şirketin kırık dökük nakil vası
talarile ve çokluğunu fakir halkın 

teşkil ettiği sahil köylerin tahammUl 
edemiyeceği bir tarife ile devam et
tirmeğe çalıştığı nakliyat işi bu şe
kilde halledilince, hem nakliyat art· 
mış, hem de köylünün işi göri.ilmüş 

ve mukabilinde verdiği para evvel -
den verdiğinin yansına düşmüştür. 

Şu noktayı itiraf etmek lazımdır 

ki, Va.n gölünlin münakalat hacmi, 

normal fiatlarla geliri, hakiki ihti -
yaca tekabül edecek kadar munta -
zam seferlerle çalışacak tek bir te
şekkülü dahi yaşatmıyacak kadar 

~~ bl rd sek ve daha şayanı hürmet bir vazi- mek ve c sarap va ı .. 
Bundan evvelki şirkete devletin 

yet değildir. Operanın büyük salonunda sofra· 
her sene yaptığı 50.000 liraya yakın b 

Yirmi ikinci ap lar kurulu' or. Ozamana kadar hiç 
yardıma rağmen hakiki ihtiyaca ye- V enayda son gece 1 
tecek kadar seferler yapmak imkanı Asırlardanberi Fransaıda mahsul - yapmadıM "ı bir şeyi yapıyor ar. 

Ziyafet esnı\Sında kraliçe kuca~mda 
bulunamamıştır • 

Küçük ve fahsi te\febbüsler 
Devletin bu uzak, fakat bakıma 

muhtaç vatan parçasına el uzatması, 

oradaki nakliyatı bir inhisarla ida -

reye karar vermesi bu mecburiyet -
lerin sevkiyle olmuştur. 

Ancak, biribirine çok yakın iskele-

ler arasındaki nakliyatı temin etmek 
isteyen küçük te§ebbüslerl de büs -
bütün öldürmemiş olmayı düşünen 

hükiı.ınet b~ (Gros tonilatoya) kadar 
olan nakil vasıtalarını inhisar idaresi 
şümulünden harice bırakmıştır . 

Nakliyat işini deruhte etmiş bu
lunan inhisar, mUnakalat imkan ve 
icaplarını kolaylaştırmak için vücu-

da getirilmesine lüzum görülen iske-
le, rıhtım, mendirek gibi tesisatın 

yapılması, vazifesini de üzerine al

mıştll' • 
Van gölü işletmesi inşa edeceği 

tesisatı ve takip edeceği nakliyat 
proğramını devletin idari ve askeri 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundur -
maya mecbur bir amme müessesesi 
olmakla beraber ticari bir mahiyeti 
haizdir. 

Bu itibarladır ki muamelat ve he· 
sabatı arttırma, eksiltme ve ithalat 
kanununa ve divanı muhasebatın vi
zesine tabi tutulmamış, fakat büs
'bütün de serbe~t bırakılmıyarak hu
susi bir nizam çizilmiştir. 

Jer bu kadar çaouk yelişmemişti. E-
kilen tohumlardan 1789 senesinde çocuk olarak kralla beraber salona 
bol ve bereketli mahsul alındı. Ihti - geliyor ve a kerlere iltifat ediyor. 
lalin ektiği tohumların neticesi de Mari An uanet hayatında hiçbir 
görülmeye başladı. Etrafı kan ve du- zaman y 'i1 merek, hesaplı iltifat
man sarıyordu. Yirmi otuz sene· !ar ederek ·"~ nlan kendisine cez. 
denberi devam eden suiistiınallere 

betmeye <' '1'\amıştır. Fakat ta .. 
nihayet veriliyor. Kralların asırlar· 
danberi hapishane diye kullandıkları 
Bastil de halkın eline düşüyordu. 

4 Ağustos günü halkın coşkun teza
hüratı arasında bu eski kale fethe -
diliyor. Köylü ve §ehirli ayni hak
lara malik oluyor. Matbuat serbest 
oluyor. O yaz Jean Jacque Rousse
au'nun bütün hulyaları hakikat olu
yor. 

Versay sarayının pencerelerinden 
halkın sesleri geliyor. Sokaklarda 
biriken binlerce insan coşan bir sel 
gibi akıyor. Sarayın içini de derin 
bir süküt kaplıyor • Saray halkı dı
şarıya korkarak bakıyorlar. Ve kar
şılarında duran kuvvetin bir gUn 
krala ve bütün memlekete ha.kim o
lacağını hissediyorlar. Ne yapaca • 
ğını şaşıran On altıncı Llli etrafın -
dakilerle müzakere halinde fakat bi
rinin sözU ve düşüncesi ötekininkine 
uymuyor. Nihayet kral ve kraliçe 
bu fırtınanın geçmesini beklemenin 
en iyi çare ol~uğuna karar veriyor
lar. Sükuneti muhafaza ederek ge
ride durmak en muvafıktır. Fakat 
vakit kazanarak her şey yoluna gire
cektir diyorlar, ve bekliyorlar. 

Fakat ihtilal durmuyor. Coşmuş 
bir sel gibi daima ileri~ akıyor. Bir 
saniye dursa mahvolur. Geri dönse 
büsbütün fenalaşır, galebe çalmak i

biat ona ö. ·1 vvet ve kudret 
vermi§tir ki • enler d rhal 
cazibesine kapılırdı. Daha fazln. 
tanıdıktan sonra bu cazibe kuvvetini 

kaybederdi. I te bu defa da salona 
bu .genç ve güzel kadın girer girrneı, 
bütün askerler ve zabitler yerlerin• 

den fırladılar. Kılıçlarını çekerek 
(yaşa) diye hnylurmaya ba§ladılar, 

Kraliçe aralarmdJt dolaştı. FevkaJa .. 

de nazik tavırları onlara iltifat et• 

ti, tebessüm etti. Fakat bu iltifatla• 
ra rağmen öyle kırılmaz bir gururu 
vardı, ba§ını eğmeden tutuyordu ki, 
onlara bu tebessümleri lfitfen hediye 
ediyormug gibi bir tavrı vardı. 

(Yaşa) seslerinden çoktan mahrum 
kaldığı için bu ca.ndan gelen kelime 
onu pek memnun etmişti. Bu kaba 
saba askerler aralannda dolaşan la
tif kadını gördükçe ve onun bir kra
liçe olduğunu düşündükçe büsbütün 
coşuyorlardı. Onun için canlarını ver 
meye hazır idiler. Hepsinin kalbini 
kendisine cezbetmiş, bir müddet için 
daha Fransa taç ve tahtını emniyete 
almı§tı. 

Fakat bu emniyet çok sürmedi. 

1 ,.. " çin daima ve daima ilerlemesi lazım
dır. Gazeteler ihtilal için çalışıyor
lar onun büyümemesi için uğraşıyor
lar. Hakiki bir ordu gibi gUrUltü ile 
haklarını istiyorlar. Ve muharebe 
ediyorlar. Matbuat serbest olunca 
ortalığa otuz, kırk hatta elli yeni 
gazete çıktı. Mirabeau, Desmorilin, 
Marat hepsi birer gazete çıkardılar. 
Ve etraflarına kari toplamak için 
biribirlerile vatanseverlik yarışına 

girdiler. Oyle bir gUrültü yapıyor
lardı ki, zorla herkesin nazarı dikka
tini celbediyorlardı. Saray aleyhine 
kral aleyhine propagandalar günden 
güne çoğalıyordu. Kralın vatanına 

ihanet ettiğini, hükümetin memleke
te buğday girmesine mani olduğunu. 
böyle devam ederse kan gövdeyi gö-

Ertesi gün gazeteler kral ve kraliçe
nin halka karşı kendilerini müdafaa 
için hariçten asker getirdiklerini ve 
bu askerleri şarap içirerek sarhoş 

ettiklerini yazdılar. Hatta bazı gaze
teler kraliçenin onlara güleryiız gös 
tererek kandırdığını bile pek fena 
bir lisanla anlatıyorlardı. 

j 
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TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Bir •Yll& • o ı • 
s • • ••• 
G " ' ' • ' l FJlldr • • • • 

Türkiye 
lcin 

1 50 
4-
7 50 

14 -

D11an 
lçio 

8-
14 -
28 -

hin için Olncıhls Sirkctlerlnı mfl 
racaat edilmelidir. 

Kilcük lllnlar dotnıdan dotnıYB 
darcmizce almabllir. 

Kilelik lllnlarm 5 utrrhtJ bir 
Jcfaltk SO kunıştar. 5 satırdan fu 
laaı icln satu baııma 5 kuru• almır 
Bir dcfedao fazla itin 1clsilndaıı 
Ofa to kura' indirilir. 
GUn\I l:'t'tmie nüshalar 5 kunıstuT 

.,,. ... ._ ___________ _,_. türeceğini yazıyorlardı. Uyanın va-

!ki gün sonra 5 Teşrinievvelde Pa• 
riste kıyametler koptu. 

Bu o kadar muntazam ve mUret • 
tep bir şekilde oldu ki, nasıl ve ne 
zaman hazırlandı, kimler tarafından 
düşünüldü. Hala anlaşılmamıştır. 

lhtilfılin esrarı asırlardanberi el'an 
meydana çıkmamı~tır. Fakat çok 
iyi düşünülmüş ve pek iyi tertip c -
dilmiş olduğu da muhakkaktır. Ver
say sarayına hücum etmek ve kralı 
buradan çıkarmak için kadınlardan 
mürekkep bir ordu hazırlanmıştı. 

(Arkası '·ır) 
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Kazaların önüne Ruam mücadelesi 
geçmek için.. yakında başlıyor 

Emniyet direktörlüğü 
yeni tedbirler ahyor 
Kazaların önüne geçmek içi::ı yeni 

ve ciddi tedbirler almmaktadll'. Em
niyet direktörlüğünün gönderdiği bir 
tebliğde, bu tedbirlerin tatbıkıni ko
laylaştırmak için, caddelerde halkın 
karşıdan karşıya geçecekleri z:ı.ınan 

r.ok dikkatli davranmaları lüzumu te
barüz ettirilmiştir. Tebliğ şudur: 

"Şehrin büyük ve küçük caddele
ri ve bu caddelerin birleştiği mey • 
danların ortası münhasıran vesaiti 
nakliyenin geçmesine mahsus oldn • 
ğundan yayaların vesaitin geçtiği yo 
la. inıniyerek yaya kaldırımlarından 
yürümeleri ve yürüdüğü yaya kaldı
rnnmm da sağ tarafını takip etme
leri seyrüsefer kaidelerinin en esac
lumu teşkil etmektedir. Hal böyle 
\ken ve herkes bu kaideyi bilirken 
maalesef yaya kaldırnnlan müsait o 
lan caddelerde bile buna riayet eJil
miyerek halkın yolun ortasından per 
vasızca yürüdükleri görülmektedir. 

Hastalıklı hayvanlar 
imha edilecek 

Bir teşrinievvelden itibaren lstan
bulda ruam mücadelesine başlanıla

cak, bu mücadeleyi vilayet içinde 
vilayet baytar müdürlüğü, belediye 
hudutları dahilinde de baytar mü
dürlüğü idare edecektir. 

Mücadele, tek tırnaklı hayvanla -
ra, yani beygirlere munhasırdır. İs
tanbul vilayetinde, dört bini beledi
ye hudutları i<;inde olmak üzere 9 
bin beygir bulunduğu tesbit edilmiş
tir. 

İki sene evvel de bu mücadele ya
pılmış, fakat yalnız hayvanlardan 
kan alınmJBtı. Bu defa, hastruıkh 

hayvanlar imha olunacaktır. Müca • 
dele üç ayda ikmal edilecektir. 

Şeker mütehl'ssıalan 
dönüyorlar 

Alpullu, Uşak, Eskişehir şeker 

fabrikalarındaki tertibat ve Idlahat 

ile uğraşan Alman şeker müt~'haı;sı

sı Dr. Spengler ve Fredel'ik Meyer, 

işlerini bitirmişlerdir. Dün, tzmirdcn 
şehrimize gelen mütehassıslar Nr • 
kaç gün sonra memleketlerine döne

cektir. 

Muall:m kadroları 

TAN =--~====================== 16. 9-936 --

Kıbrısta tesisi 
düşünülen üs~er 

Kıbrıs Valisi "Bundan 
haberim yok ! ,, diyor 
Pazar günündenberi şeht'ımizJe 

bulunan lngilterenin Kudüs valiı:-i 

Palmer, Berut tarikile Kıbnsa dön
mek üzere dün Mısıra hareket et • 
miştir. 

Hareketinden birkaç saat evvel 

kendisile görüşen bir muharririmize 

Sir Palmer, şunları söylemiştir: 

"- Seyahatimin hiçbir siyasi e • 
hemmiycti yoktur. Üç ayda.nberi 

Londrada mezunen bulunuyordum. 

Senelerdenberi methin( işittiğim. ls
tanbulu görmek fırsatını kaçırmak 

istemedim. Yolum düşmüşken uğra

dım. 

- Kıbrısta yeni deniz ve ha.va üs
leri tesis edileceği haberleri doğru 

mudur? 

- Kıbrıs coğrafi vaziyeti itibari

le bir üssü bahri için çok elveri.;di -
dir. Lakin buna ihtiyaç olup olına

dığını bilmiyorum, daha doğrusu he 

nüz böyle bir emir çıkmamlştır. Bız 

hükiımetten aldığnnız direktifle ha -
reket ederiz." 

Palmer, Adadaki Türklerin akalli

yet vaziyetinde olmadığını ve iyi 

bir halde bulunduklarını ilave etmiş4 

z 

istanbul Gayr.mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

3093 Odunkapısı 
Sandemir 

1983 Boyacrköy 

3704 Kılıç Alipaş~ 

Tophane 

3834 Çengelköy 

4651 Büyükdere 

4663 

4630 Bakırköy 
Kartal tepe 

5652 Üsküdar 
Yenimahalle 

8014 Aksaray 
Katip Kasrın 

2096 Yeniköy 

998 Büyükada 
Yalı 

927 Kumkapı 

Muhsine Hatun 

406 Büyilkada 
Cami 

Sokağı 

Kı'ble çeşme 
ve Muradiye 

E. Yenimahalle 
Y. Şirin 
Mumhane ve 
Kılıç Alipaşa. 

Hasan paşa 
Seddi 
Cevizli bahçe 

Büyükdere Cad. 

incirli 

Fıçıcı 

Rüstem 
Langa 
Bostanları 

Maslak 

İsa Cad. 
ve Mehmetr,ik 
Kilise mahallen 
Telli odalar 

Emli.k No. 

E. 28 
:r. 28-21 

E. 1 
MU. 

E. 8-14 
16-40 

Y. 8-14-178' 
mahallen 
34-42-178 

E. 8-8 Mü. 
Y. 3·13 

E. 5 Mü. 
Y. 1 

E. 132·132 
mükerrer 134: 

Y.139 
E. 3-4-5 Mü. 

harita 345 
6-8-10 

E. 8 
Y. 35-

35-t 35-2 
E. 52 
Y. 58 

3-"19 

2 

Cinsi ve His. msseye göre 
muhammen K. 

OstUnde od.alan olan 
kagir dükkanın 11 -120 
His. 
Arsa 

Kagir salhane ve ahır 

350 T.L. 
110 .. 

ve üstü odaların 1-4 His. 4422 ,, 

Bahçeli ahşap hane 

38 metro arsa 

348 metro arsanın 
36-60 His. 

2449 metro arsa 

58 metro arsa 

Ahşap hane ve kulü. 
besi olan bostanın 
10-72 His. 
6959 metro arsa 

47 metro arsanın 
1-3 His. 
170 metro arsanın 
20,50-120 selıminin 
tekrar 452,50-780 His. 
90 metro arsa 

420 ,, 

50 " 

320 ,, 

300 ,. 

60 ,, 

1000 ,, 
2080 " 

70 " 

230 " 
200 " 

Bu vaziyet İstanbulda tramvay ve 0 4 

tomobil kazalannm en birinci sebe

bini teşkil ediyor. Kazaların öniimi 

almak için polis bu hususu tanzime 

çalışırken bir taraf tan halkın da 
kendini tehlikeden koruması lalam -

dır. Bu meyanda karşıdan karşıya 

geçmek zarureti halinde herkesin et- tık tedrisat muallim kadroları bi- tir. 2695 Aksaray Katip 
Kasun ve Lan,ı?a 
Beyoğlu 

E. Doğramacı 
Y. Donanma 
Kumsal 

E. 8 
Y. 20 

ı E. 76 
Y. 235-237 

E.2-4 
49-51 

E. 33 Mil. 

124 metro arsa 250 " 

rafını kollıyarak en kısa yoldan ve rinci kısmı dün tasdik edilmek üze-
mümkün mertebe topluca kimselerin 
geçtiği noktadan amuden geçmeleri 
icap eder. Bundan sonra bu kaide • 
lere aykırı hareket edenlerle bu işde 
ihmal gösterenler umuru belediye::e 
müteallik ahkamı cezaiye kanununa 
tevfikan ceza göreceklerdir." 

Elektrik şirketinin hesapları 
İstanbul Elektrik Şirketinin tees

süs tarihindenberi tutulan hesabını 
ve umumi muamelatını tetkik etmek 
üzere Nafia Vekaleti teftiş heyeti 
re....;i Şefiğin reisliği altında yedi ki
şOik bir heyet şehrimize gelmiştir. 

Ev ve eli,leri sergisi 
29 teşrinievvelde Ankarada açıla-• 

eak olan ev ve elişleri sergisi için 
temaslarda bulunmak üzere Bursa -
ya giden sanayi müfettişi Daniş şeh
r: -ıize dönmüştür. 

Sergi için şehrimizde çalışan ko
mite dün, vali Muhiddin Üstündağı 
ziyaret etmiş ve temaslarda bulun
muştur. Ve yeni bazı kararlar ::ılın -
nuştır • 

re Maarif Vekfiletine gönderilmiş -
tir. Yeni açrlacak mekteplerle illi.ve 
edilecek şubelere ait muallim kadro
sunu ihtiva edecek olan ikinci kıs1m 
kadrolar da hazırlanılmağa IJaşlaml
mıştır. 

Deniz ticaretine bir müracaat 
Adana va.putu siivaıisi Haliın De

niz Ticaret Direktörlüğü:ıe müraca 4 

at ederek vapur sahibinden a!acağı 
olan 480 lirayı tahsil edemediğini 

bildirmiştir. Halim Kaptan vapurun 
lzmirde bulunduğu Eırada hastalıı. • 
narak reı;mi raporla ameliyat edil • 
diğini. ve bu iş için sarfettiği 480 li
rayı Deniz Ticaret K~n~r..u Jl\L~ciJ;ıin
ce vapur sahiplerinin ödemesi la -
znngeldiğini iddia etmekte ve resmi 
muamele yapılmasını istemektedir. 

lngiltereye ihracatımız 
Evvelki günkli nüsha•nızda çıkan 

(Mali ve iktisadi hafta) başlıklı ya
zıda yumurtalarımız, lngiltereye en 
fazla ihraç ettiğimiz maddeler sıra
sında gösterilmiştir. Tashih ederiz. 

açıldı park bir Urfa da • 
venı 

Parkın güzel bir görlinüşü 

· Urfa, (TANf - Belediye, yeni inşa ettirdiği sinema ve otel önünde 
gayet güzel ve muazzam bir park vücude geti,;rniştir .. ı:ar~, ~tina ~~e 
hazırlanmış ve bu sahaya yeniden birçok süs agaçları dıkılmıştır. Sus 
ağaçlannm hepsi demir mahfazalar içerisindedir. Halk, parkta her ak· 
:şam yapılmakta olan radyo neşriyatından da istifade etmektedir. 

I! lılli••lerl fabrika ~arkalı O,s ~~uı~ "::u!~:~;;~·~~~~~~ 

511 
~ .. ak , ... ;ı dôl••ııor. 

'FRUIT SALT' 
.lnkibaz ve ondan 
. mütevellid migre
ni, baş anrılarını 

ve dermansızJ.!nı 

def'eder •. 

Ticaret Odası Meclisi buı,,>iin 
toplanıyor 

Ticaret Odası Meclisi idaresi bu -
gün bir toplantı yapacaktır. Top -

lantıda, borsada yapılan reis ve aza

ların intihaplan tasdik edilecek ve 
patates talimatnamesinin tadili işi 
görüşülecektir • -----

İzmir Fuarı filme alınıvor 
Bir müddettenbcri şehrimizde hu

lunan Amerikalı sinema mütchru31sı 
Bsyau, Maarif Vekaleti hesnbma 
film çevirmek için dün lzrnire hare
ket etmiştir. Bsyau, orada panayı -
n. nümune köylerini ve Bergama ha 
rabclerini filme çektikten sonra Tru
vaya gidecektir. 

8322 

7619 
Hüseyin ağa 
Burgazada 

3456 Aksaray Langa 
İmrahor 

3939 Erenköy 
Catalçeşme 

6432 Bostancı 

Bülhüldere 
ve Zabrta 
E. Yeni 
Y. C'~kıltaş 
E. Bakla 
Y. Nefer 

Catalçeşme 

Alinaşa tariki 
Çatal çeşme 

mahallen 45 
E. 10-51-53 
ada 38 ha· 
rita 1584-1 

E. 11-15 
harita 67 

16 Mü. 
harita 54 

2170 Aksaray Katip E. TAnr.:-a bostanı E. 216 
Kasım Y. Kumsal Y. 95 

84,50 metro arsa. 200 " 

300 metro arsa 200 " 

78 metro arsa 470 " 

161 metro arsa 200 .. 

155 metro arsa 220 ,. 

45,50 metro arsa 200 " 

Yukarda evsaf1 yazrlı gayrimenkuller 25-9-936 tarihine tesadüf eden Cuma gününden itibaren on 
gün müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık için talin olanların Salı ve Perşembe günleri saat 
ondan ikiye ve on dörtten on yediye ve bu iki günden maada her gün sabahları saat ondan on ikiye ka
dar müracaatları. Satıs roünhasn-o:ın ı:-~~rrimiino:ıfl11 hono~i1::ırhr. 

~~~.~~~~~~~~~~~N~~~~~- ·~ıırııııııııııır 1 11111111111111r1111111111111111111111111111111111111rııııııııı~ 

§ Türk Hava Kurumu Büyük § - -- -
Basımevinın Bastığı Kitaplar - -
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Kş. 

25 
40 
50 
75 
75 
75 
75 

50 
50 
50 

Kitabın ısmi Müeliifi 

Gönülden GönUle 
Muvaffakiyet · 

M furan 
Gass.on tercilmcsı Muallim Mübaha 

Propaganda 
Çok Serı Kazanı; Yollan 
Kendim Tanıı mısın ? 
Tali Sensin 
M üşkilllerle M ücadelo 

.. .. .. .. 
• 

• 
• .. 
• 
• 

- -§ Şımdiye kadar bın erce kışıy zeng ı n etmıştıı § - -:= 6 d keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. := - -a Büyük ikramiye § - -
~ 200.000 Liradır ~ 

İdeal Büro ,. ~ ., = = 
Yenı Müşteri Bulmak Sanatı • • = ] 12 000 -
Askeri Me-ktepler için = Ayrıca : 30.000, 20.000, 5,000, , , § 
Veni Kıraat Kitabı Mua1Hm o--man St>nBi = }0.000 liralık ikramiyelerle (50.000) liralık iki= 

75 Beı, Mürebbi Muallim HUv1\'et 81'kiı - -
50 Kılıcımı SUrOvnrum ~"sa' Eni• := adet mükafat vardır... EE 
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Uzunköprü Türk Hava Kuru
mu, Şubesi Reisliğinden: 

U zunköprüde yeniden yaptırılacak olan çalışma yeri 
binası 7-9-936 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşif 3023 lira 26 
kuruş olup muvakkat teminat 227 liradır. İhalesi 
22-9-936 Salı günü saat 14 te Uzunköprü Hava Kurumu 
şubesinde yapılacakır. İstekliler bu işe ait keşif evrakı
nı İstanbul ve Edirne Hava Kurumu Şubelerinde de gö-
rebilirler. ( 1190) 1467 

Tapu ve Kadastro Umumi 
Müdürlüğünden: 

Trakya Heyetleri için 3 adet S'nğe Tackmetresi 
ile 4 adet gradlı Verniyeli Minkalenin 21 • 9 - 1936 
Pazartesi günü pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. İsteyen
ler mezkur günde saat 1 S de pey akçesile birlikte Le
vazım Müdürlüğünde müracaatları. (806) ( 1145) 

1542 

Akay işletmesi Dırektörlüğünden 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 16 EylUl 936 

Çarşamba gününden itibaren sonbahar tarifesi tatbik 
olunacaktır. 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. ( 12 7 O) 
1544 

lstanbul 4 üncü • 
ıcra me-

murluğundan: 
Menaşe 'Menqe Sltton Ayşe Nüzhet şahsına izafeten esalcten ve ço

culdan Meziyet, Fatma GUzide ve Hatice Feyziye ye izafetle velfı.yeten 
birinci ve ikinci derecede İPOTEK edilmiş aşağıda evsafı yazılmış gayrı 

TAN 

Nafıa Bakan lığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira 

olan 230 ton kok kömürü Bakanlık binasında teslim 
şartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 Eyllll 936 tarihine raslıyan Cuma günü 
saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve res
mi gazetenin 7 / S / 1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakanlığından alın
mış müteahhitlik vesikası ve 534 lira 7 S kuruşluk muvak 
kat teminatları ile birlikte 25 Eylul 936 Cuma günü sa
at 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız o
larak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ala-
bilirler. (719) (943) 1383 

Devlet Oemiryollan Ye Limanları iıletme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i 
portlant çimentosu 1-10-1936 Perşembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

-Bu işe girmek istiyenlerin 2 2 2 7 lira 5 O kuruşluk mu 
vakkat temiı:ıat ile kanunun tarin ettiği vesikaları, res
mi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 No: lu nushasında inti 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. ( 1291) 

inhisarlar Umum Müdürıüğünden: 

menkuller ile alacağı olan mebaliğin temini istifası için yeminli üç ehli 1-1905 lira 56 kuruş keşif bedelli Cibali iskelesi inşa-
:vukuf tarafından kıymetleri takdir edilı>n: · k · 
ı _Bütününe (16580) lira kıymet kesilen Galatada Yenicami mahal- atr, eksiltme gününde ıste lı çıkmadığından yeniden pa-

lesinde eski Zülfüaruz ve aöğüd yeni SöğUdlU '80kağmda bir tarafı Hav- zarhkla eksiltmeye konulmuştur. 
ra sokağı bir tarafı Çituri han önü Söğildlil sokak arkası Cemaat hanı 2 - Eksiltme 28-9-936 tarihine rastlıyan Pazartesi 
ile mahdud eski (8-10-12-15-17) yeni 17 No. lı sırf mülk bili hava şerbet günü saat 15 de yapılacaktır. 
hane gediğinden dönme yerin havasını mUştemil berveçhi mUlkiyet ta- 3 _ İstekliler, şartname ve keşifnamesini görmek Ü· 
sarruf olunur. Gediksiz yeri müştemil Tonozile mestur bodrum katı ha-
riç olmak üzere Uç katlı kargir ve zemin katı demirkapu marsilya ta~ile zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde o/o 
antresi, camlı kapu bir koridor üzerinde üç oda bir hela ve birinci kat 7 ,5 muvakkat güvenme parasiyle birlikte Kabataşta Le
ibir koridor üzerinde birinde bölme olmak üzere üç oda bir hela ve ikinci vazım ve Mubayaat Şubesind~ki Alım Komisyonuna 
kat birinci katın şeklinde olduguw ve ilçUncü katta bir sofa ve dolaplı bir 
oda camekanla kapanmış ve Cemile Latif hanı demekle maruf Kargir 
bir bab han ve müştemilatı. ' 

2 - BUtUnüne (25940) liraya kıymet kesilen Beyoğlunda Şahkulu ma 
hallealnin Cerrah sokağında sağ tarafı feyziye evi sol tarafı Çıkmaz so
kak arkaaı Pet!'ô ve Ffrm ıie mahdud eski (6 ne 12) ve (d ilr!2) mü
kerrer ,,...t (8-8-10) No.lı elektrik, 'terko11 ve havag-azı teaısatmı havi 
lst"'r kepenkli iki dükkan ve medhalde demlrkapu, mermertaşlı antresi, 
iki kapulu odası, Bir No.lı daire bir koridor üzerinde dört oda zemini 
kırmızı çini bir matbah bir hela ve iki No.lı daire birincinin aynı ve birin 
el katta (3 ve 4) No.lı dairelerde bir koridor üzerinde dörder oda ve 
birer heli ve birer matbah ikinci katta (5--6) ve üçüncü katta (7-8) 
ve dördüncü katta (9 °10) No.lı dairelerden her birinde bir koridor ü
zerinde dörder oda ve birer hela ve birer matbah ve beşinci katta 11 
No.lı dairede kırmızı çini bir koridor Uzerinde üç oda bir hela ve bir mat 
bah ve 12 No.lı daire kırmızı c;:ini koridor üzerinde iki çamaşırlık nıs
fmm üstü galvaniz örtUlU, çini bir terasa, Bodrum katında 11 göz kö
mürlük bir heli., uç •u depoeu ve aydınlığında bir kapu mevcuddur ve 
Hamit bey hanı namile mı.ruf iki dükkaru müştemil apartman ve müf
:temilatı. 

3 - Bütününe (6080) liraya kıymet kesilen Tophanede Hoca ali ma
lıalı.tnde Hendek caddeainde Eski (63-65) yeni 59 No.lı önU BUyUk 
hendek caddesi arkası Mandıra sokak solu Ahmed İdris evi sağı 61 No. 
lı diğer müşterek ev ile mahdud elektrik ve su tesisatı havi ve kapudan 
gfrildiğtnde mermer taşlı antresi, bir koridor Uzerinde iki oda bir kiler bir 
bel&, Maltız ocaklı matba.h, Bodrum katı (8) göz odunluk bir çamaşır
lık. Btr:inci katta bir sofa üzerinde üç oda iki kiler heli, matbah ve ikln
d ve UçUncü katlan birinci katın aynı olduğu ve dördüncü kat çatı ara
• olup üstü galvazm, kırmw çini terasayi havi bir baıb hane, 

<i - BUtUnüne (6075) liraya kıymet kesilen Kadıköyünde Osmanağa 
ftlahallesinde iskele caddesinde eski 37 yeni 49 No.lI ve sağ tarafı Vasi! 
Sol tarafı Apuatolun evleri ve önü Kilise meydanı ile mahdud ve cebhesi 
lstor kepenkli, camekan fınn, odunluk, asmakatta bir sofa ve zemini 
la, ocaklı hamurhane ve birinci katta bir aralık iki oda bir hell mevcucf 
fırmm yan hlaeat 

gelmeleri. "1316" 

lstanbul Vilayeti Nafıa Müdür
lüğünden: 

24-9-936 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Na-
fia Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında 5000 lira 
keşif bedelli Davutpaşa Orta okulu tamiratı açık eksilt 
meye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık iş 
leri genel, Umumi, Hususi ve fenni şartnameleri Proje, 
keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
gösterilecektir. 

Muvakkat teminat 3 7 5 liradır. 
İsteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer İş yaptığı

na dair Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhit
lik ve Ticaret odası vesikalarile 24-9-936 Perşembe gü-
nü saat 15 de Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. "1007" 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
4281 sayılı Tütün Eksperliği nizamnamesi dairesin

de ehliyetname almak istiyenlerin 11 Teşrinievel 9 3 6 
tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğüne müraca
at etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra müracaatta 
bulunacaklann ehliyetname alamıyacaklan ilan olu-
nur. (1026) 1382 

G - Hane ve araanm btltUnüne (8958) lira kıymet kesilen Kabatasta 
l'atmahan mahalleainde gUmÜf8uyu caddesinde aağı iffet solu Küşadİye IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 
~e kıfla çıkm&u aokafı önü gilmUşsuyu caddesi ile mahdud 23-1 No.lı , 
~&nenin kapusunun medhallnde Karesiye bir pabuçluk etrafında iki oda Hepsınin muham İlk te-
dlter bir kapulu aofa üzerinde yüklü dolaplı bir oda bela bölme bir oda 
bel&, zemini menner biri soğukluk olmak Uzere Uç kı.ırnalı iki hamam o- men bedeli minatı 
dası arkada bir oda ve bağçeye çıkar mermer taşlıklı bir koridor, bağ- 350 kilo tere yaiJ 334 lira 50 kuruş 26 lira 
çede ve haneye ve bağçeden girilir üç mermer tekneli bir matbah, kül- 70 çuval toz şeker 1785 ,, ·134 lira 
han matbah ve hamam hariç, Bağçede bir kuyu iki göz ahır bir hizmetçi Düşkünler evi için lazım olan yukarda miktarları ya-
odası ve bir havuz ve maileziz (7) incir (4) akasya ve muhtelif ağaçlar 
Ve hanenin birinci katında tepesinden caınlı aydınlıklı bir ıofa üzerinde zıh olan tuzsuz tere yağı ile toz şeker ayn ayrı açık ek-
ikist yilkltl be, oda bir kiler bir heli içinde elektrik ve ah,ap kwmlan sil'tmeye konulmuotur. Şartnameleri levazım müdilrlü
l'ağlı boya ile boyanmış ve emllk eyt.aın b&nkaama birinci derecede 1PO- ğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesi
'.l'lm( bulunan konak ve arsa ve müştemilatile içindeki malzemenin a- ka ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
ÇıJc artırmaya çıkarılmıf olan şartnameleri 30-936 tarihinden ltlbaren 
divanhaneye aaılarak 19-10-936 günlemecine rastlayan pazarteal günü mektubile beraber 29-9-936 sah günü saat 14 de daimi 
a.at (14-16) ya kadar dairemizden açık artırma suretile Ntılacaktır. encümende bulunmalıdır. { 1164) 
Artırmaya girmek için( % 7,5) teminat akçesi alınır, birikm.19 vergi,-----------------------

belediye resimleri ve vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Artırmada gayrı menkullere takdir edilen kıymetlerin ( % 75) ni 

bulmak ,art olup akei halde en son artıranın teahhüdü yerinde kalmak 
Uıere onbet gün uzatılarak 3-11-36 günlemecine rastlayan Salı günü 
Pey ve aynı saatta aaWarak bµnlardan eski (8-10-12-15-17) yeni 17 No. 
~ Lltlt hanı bu artırmadada kıymetinin ( % 75) ni bulmazu utıp 2280 
'~O.h kanun ahklmma tevfikan geri bırakılacak ve bunlardan Kabatq. 
tak! müfrez bağçe maa müştemilat konağın birinci artırma da birinci de 
~ce mükellefiyeti ve kıymetinin ( % 75) nl ikinci artırmada da yine birin 
ti derecedeki mükellefiyet temin edilmek şartile en çok artıranm Uze
line bırakılacaktır. Ve diğerleri en çok artırana ihale edilecektir. 

2004 No.h kanunun 126 mcı maddesi mucibince lPOTEK sahibi ala
~llklılarla diğer allkadarlann ve irtifak hakkı sahiblerinin gayri menkul 
Uzerlndekl haklarını, hususile fais ve masrafa dair bulunan lddialannı 
lr\Uıblt evrakile birlikte ve 20 gün içinde dairemize bildirmeleri ,art olup 
'kat halde haklan tapu ılcillerile 18bit olmadıkça satış bedelinin paylq
:tlnıdazı hariç kalırlar. Daha geniş bilgi edinmek isteyenlerin 934-1823 
oeya No. mızJa dairemize mUracat?an filn olunur. (2:5630) 

Senelik muhammen ilk 
kirası teminatı 

Beylerbeyinde çamlıca caddesinde 
3-5 N. 1ı eski hamidiye mektebi 60 4,50 

Eyüpte cami kebir mahallesinin o-
yuncakcılar sokağında 6 N.da arsa 24 1,80 

Yukarda semti senelik muhammen ve ilk teminatları 
yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 
938-939 seneleri mayısı sonuna kadar ayn ayn kiraya 
verilmek Ü2ere açık artırmaya konulmuştur. Şartname
leri levazım müdürlüğünde görülür. Hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
29-9-936 sah günü saat 14 de daimi encümende bulun-
malıdır. (B) ( 1165) 

' 

il 

lstanbul Vılayeti Nafıa Müdür
lüğünden: 

24/ 9/ 1936 Perşembe günü saat 14 de İıstanbulda 
Nafıa Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında 
( 2 4 9 O. 9 3) lira keşif bedelli Bakırköy emrazı akliye 
hastahanesi pavyonunda yapılacak tadilat işleri. Açık 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme• Bayın
dırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje, ke 
şif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde gö 
rülebilir. Muvakkat teminat (187) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müte
ahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 24-9-1936 Perşem
be günü saat 14 de Nafia Müdürlüğüne gelmeleri. 

(999) 

Kocaeli Memleket Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Kocaeli Memleket Hastahanesine iki tane hastabakı
cı bayan alınacaktır. Ücret 35 liradır. İaşeleride hastaha 
neden verilecektir. Ehliyeti olanların vesikalarile bera-
ber hastahane baş tababetine müracaatları. "1295" 

Pazarhk suretile eksiltme lllnı 

Nafia Vekiletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi ya

pılamıyan 22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara 
Jandarma Mektebi arkasına yapılacak olan müstakil jan 
darma taburu yiyecek ve yem anhan, hayvan sulama 
yalağı, mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pazarlık suretile 
yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - İnşaata aid {enni·şartname 
E - Keşif cedveli 
F - Proje " 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 115 kuruş bedel 

n1ukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 29-9-936 Salı günü saat 16 da Nafia 
Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1 722 lira 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alın
mış yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif zarfları yukarıda 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(891} (1267) 

Nafia Vekiletinden: 
8-9-1936· Tarihinde kapah zarf usulile münakasası

nm yapılacağı ilan edilen İm. ak - Filyos hattı üzerin
de Germece, Balıkısık, Kayadtbi yolcu binalarile Umu
mi hala inşaatına talip zuhur etmediğinden mezkur bi
naların inşaatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya 
konulmuştur. 

L - Münakasa 2-10-1936 · tarihinde saat On Beşte 
Vekalet demiryollar inşaat Dairesindeki Arttırma, Ek
siltme ve ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

2. - Bu inşaatın muhammen bedeli 60 bin ve Muvak 
kat teminatı 4250 liradır. 

3. - Bayrndırlrk genel şartnamesi, çimento şartna
mesi, vahidi kıyasii fiat cetveli proje ve planlarla münaka 
sa şartnamesi ve mukavele projesinden mürekkep bir ta
kım münakasa evrakı 300 Kuruş mukabilinde Demiryol 
lar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4. - Bu Eksiltmeye girmek isteyenler, 2490 Numa
ralı eksiltme kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
tan evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince veka
letten alınmış oldukları müteahhitlik vesikasını ve tek
li! zarflannı mezkur kanunun tarif atına uygun olarak 
hazırhyarak 2-10-1936 tarihinde saat on dörde kadar 
Dcmiryollar İnşaat Dairesine tevdi etmeleri lazımdır. 

(875) (1253) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlar1 

Kiralık Emlik 
Topçu başı Abdülmümin vakfından Tophanede Kılıç 

Ali mahallesinde Topçular caddesinde 326 No. h dük
kan. 

Beyoğlu Hüseyin ağa Sakız ağacı caddesi 53 No. b 
Nısıf hisse Ev. 

Yukarda yazdı vakıf mallar 31 Mayıs 937 sonuna ka
dar kiraya verilmek üzere 14 Eylül 936 gününden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmı~trr. 

İsteklilerin her gün Beyoğlu vakıflar direktörlüğii a-
karat kalemine gelmeleri. ( 1299) 
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HASAN ÖKSÜRÜK PASTiLLERi 
öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 

Fena havalar yaklaşıyor 1 
~l~;ihti~~~:nm E K s E L s y o R 
şımdıden Galatada 

Büyük Elbise Ticarethaneainden Temin Ediniz. 
En mahir makastarlar tarafından biçilmiş ve en mükemmel kumaş
larla kemali itina ile dikilmiş kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
ELBİSE, PARDESU, MUSAMBA VEPALTOLARIN en zengin 
çeşitlerini bulaCaksmız. 

İngiliz 
biçimi 
Emper
meabilize 
Gabardin 

Muşambalar 11 *liradan itibaren 

) Pardesüler 13 1h liradan itibaren 

) Pardesüleri 17 1h liradan itibaren 

Paltolar 13 *liradan itibaren 
• C<>cuklar için zengin çeşitlerde PARDESU ve MUSAMBALAR da 

vardır. 
Tllrldyen.bı ve btltlbı p.rkm en bllyUk e1blle ticarethanesi olan Galatadakl Ekaelsiyor 
mamul&tmm netuet ve mükemmeftyett u.yesinde mevcut dilnya buhranına rağmen 

------------ u.tıp yüzde 50 ııilbetinde artmıftır. ________ ,, 

... ADEMi IKTIDAR-4 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
H• eczanede arayınız. 

IJ Nişantaşında ...ır 

IŞIK Eski "Feyziye,, L l SES l 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

hastalıklarile sesi kısılanlara şif ai tesirleri 
çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

Kanzuk meyva tuzu en h<>t 
meyva uSa.relerile hazırlanmıı -
tir. Hazmı kolaylqtmr. lnkı
bazı izale eder. Kanı temlzllye
rek vtıcuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - Istanbul 

Mektep' er açılırken ... 
LOtfen ~ocuklarınızla beraber ına· 
§azalarımızı ziyaret ediniz. 
Tren~kot ve Gabardlnlerlmlz 

gen~ll§ln en pratik ve en fazla tercih 
ettl§I kuma9la d1r. 

Beyotlunda BAKER maıazala 
rının ~ocuklara ınah•u• .. ya dalre
•I, bUtUn l•tanbulun en iyi ve en 
zengin ç .. ltll dalreeldlr. 

VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 
lS1lYORSANIZ DAiMA 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Alhöı 
Venüs Rimell 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Kullanınız. 

Venthı mtıstalızarab en at, en tmlll 
ve gayri mmir maddelerden yapıldı· 
ğmdan. aiBe ebedi gençlik teaıln ec1erı 
Deposu: NUREDDİN EVLİYA ZA... 

DE TtCARETHANES! latanbal 

Tavas Hukuk Hi.kimliğinden: Da- ' 
vacı Tavasın kızdca bölük nahiyesi· 
nin yukan mahallesinden Koka namı 
diğer kuku oğlu Osman vekili Ali 
Tuncel tarafından. davalı uzun punar 
köyünden dingil oğlu Bekir kızı Ka-
mile aleyhine açdan tescili talak da- ---------------------

vasmm yapdmakta olan dunJ4masm- o D E o N 
da: davabnm ikametg&hı meçhul bu- ----
lunduğundan lllnen tebligat yapıldı
ğı halde gelmemİI} olduğundan gıyap 
kararmm dahi illnan tebliğine mah· 
kemece karar verilm.İf olduğundan 

, a o a -,:t(f..'36 fai11irtie mtı: 
sadif çarşanba gUnU saat 10 da da 
Tavas Aallye Hukuk Mahkemeeinde 

Yeni çıkan pliklar 
BQanMOZEYYEN 

No. ~ - Beste: Zeki Pıt 
Suzinak fl.!'kı - LEYLA 
Nihavent prkı-BtR GIZLt S0Z0K 

-----------------------------'------ bizzat veya bir vekil göndermesi Bayan NEDiME 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma 
komisyonundan 

ve ilan tarihinden itibaren 00. gUn 
içinde itiraz eylemesi aksi takdirde 
badema duruşmaya kabul olunma· 
yacağı llln olunur. (25650) 

No. 270098 - Beste: Nebil oğlu 1 Hakkı 
Hicaz f&l'kı - BAOLARINDA 'OZOM VAR 
Muhayyer prla-Y1NE BtNMlŞ GOZEI·fM 

Dıale glln- G Untı Saati Nasıl olacaiJ Kilo Muvakkat 
bedel Temtıiat lemeci 

Bayan RADiFE 
İstanbul İkinci İf1i8 Memurluğun- No. 270101 _,Beste: Ze.Jd Duygulu 

dan: Ufak prla - SİTEM ETTtM O YARE 
L. K. L. K. 

Müflis Yorgi Efremidi M&1asma .. --· Hicaz prla- SENi SEVEN BiR BENbl 

Ekmeklik un 668133 93538 63 15926 93 28 / 9 / 1936 Pa zarteai 16 Kapalı zarfla gelen Alyans Sigorta Şirketinin iste- ---------------------
Sıfır eti 128661 28305 '2 2212 91 29 / 9 / 193& Sa 1ı 16 Kapalı zarfla 

1. - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 Sayılı Jandarma okullarile J. Hastanesinin 1 Eyliil 
936 giin)emec~nden 937 Nisan nihayetine kadar ihtiyaç lan olan yukarda yazılı (2) 
kalem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı Jandar
ma Okul ordu evinde salahiyettar Komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

diği 34 7 lira 51 kuruftan 270 liranın sıgortalı Maldan. imtiyaz hakıa 01_, .. ___ ı.s.TANBULUN SESi ÇIKTI j 
mak üzere muntazam ve mütebaki· MUvezzllerden araymnız 

2. - Teminat mektuplan ihale ıünü saat 14,30 za kadar Komisyona teslim 
edilmiş olacaktır. 
3. - Sığır eti prtnamesi parasız, un eartnamesi ( 4) lira ( 6 7) kuruş mukabilinde 
Canakkalede Jandarma satınalma Komisyonunda verile bilir. 

İstekliler kanunun istediii vesikaları beraberinde bul undumıalan şarttır. ( 1092) 

~Okullar Güneşi~ 
' Şemsllmekltlp 

Yuva - ilk - Orta kumnlara herglln yatılı, yatım im ve erkek talebe 
yazıhr. ilk lmmıda ecnebi 1iaam vardır. Beşiktq: Yıldız - Tel: 4.2282 

1552 

Gecel ·Günsel - Kız - Erkek (Eski: inkılap) 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve Direkt6rll: Nebi otıu BamcU Olkilmen 

Kayıt muamelelline 1-tlanmıttzr. Cumart.eel ve Puanlan 
bafka hercUn 10 • 1T arumda okula müracaat edilebilir. 

t.uJ8ll)ere tarifname g&ıclerlllr. 
c.aaıothl. Yanık u.raylar • Telefon : 20019 

1271 

nin adiyen kabuluna ve bu suretle 
sıra defterinin düzeltilmesine karar 

verilmif olduğu ilin olunur. (25627) --
MtlbalAgalı &özler ve ra
kamlar hot görUnebilir. 
Ancak mukayeae teruiaini 
elden bırakmamalıdır. 

KREM PERTEV 

için buna lUzum yoktur. O 

föhretine daima sadık kal
Dl1' ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 

müspet cevap vernıiftir. 

BAYLARA LAIIM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZA NEOE SATILIR 

AZY1 - Vefa llseai tlçUncll 8llll'f 

~-------------------• pbe B 443 numarada ve Kart 936 iNGf LiZ ERKEK MEKTEBİ IOlllarmda aldJtmı tucJUmameml za 
ENGLtSB IUGB SCBOOL yi ettim yeııilini aldıfmıdan eskiai-

Taahilı • Tan, Alrf&ID ve Agılr S6s Nlfantat _ :r.tanbul, Telefon: 41078 nin hütmtl kalmadıfmı beyan eyle • 

gazetelerinin 13 Eyıtll nUahalarmda Mektep 23 Eyltllde açdacaktır. Kayıt muamelesi Cumartesi ve Pa· rim. ll'tMJt oğlu Bfiaameffitl 
zayi olduğu ilin edilen makpazl&rdan ardan maada hergthı uat 10 dan 12 ye kadar. 

7391 •
-------------------- ZAYi - htanbul muallim mekte· birisinin numeroeu M oldulu 1239 bi orta kamından al.mıt oldufum tas 

7azılacak iken sehven 2'7391 teklin- ==-==-==========-==-===========- dlknameml zayi ettim yenialnl alaca 

Sandalye ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu, hem gUzellnl almak için l.tanbulcla 
Rlzapap ,oku,unda 88 no. ASRI MOBiL YA 
ma§az••ını ziyaret ediniz 

~!ii!i!!!!!i!ii! AHMED FEVZi Tel. 23407 --

de dizllmittir. Tashih olunur. Sahibi: Ah n .... ır••M•N-Unnaml NeptJata idare Eda: a. 8••1• fmıdaıı htlkmtl yoktur. 
SOr'at Keııaucat ._brik• GueteelD ft lftllt)at ftrls ,....,. l'ftl&'-Bı...,.,. TAN matblam .J60 Bnwr oğlu Lemi ~"· 


