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lnglllere ve 
Samuel Horun b yan• erin bir 

,...,...a ile landı 
Roma ra*teleri lnsilterenin tefevvuk ılya eti 
takip ettifini, Berlin gazeteleri vaziyetin 
gittik~ nozaket peyda ettiğini ~y.liiforlar 

( Loadra, 23 (!'ANJ - BahriJe m- Ifalp, sır lllDıuel Badun nutku
mm Sir Samuel Bor'ml beyanatı, bil· nu bUyUk bir dikkatle okuyacal-tır. 
ı.- ltalya4& ~ lwpJan,. Sll&hlanma iti ilerledikçe diplomui 
ım.tr. ıt.mı mahafil bir mlltaıea- mllnwbetlerlnfn idareld nUlkl919 • 
da baJunmun•kJa beraber, umumi cektlr. Berbalde hiç khmıe. tngtıte
Jruaat, lngDtereDin Akdeni• ltaı- re'nin amıau ne olduiu memeleatnde 
71-Ja UeJb.tar Wr 9iJMet takip etme kararmhk içinde bulundufuııdan ti· 
.dlaten m kutv.U.._.nln ltaı- klyet edemes. Anupamn ,olllll1l de
l& taralmdan ...... Be brplamm-~ lgln henllll ftldt vardır. 

JUalı ~- Bur mahafll Saınuel Horan teminalı 
de tnsat-e, !talymm t:ngiltere Be Berlln, 23 (A.A.) - K~ndans 
ldr haı1le tuh•• •lıtan enclile ede- DiploaLtlk _ _.-4 Slr lloare"un 
ıet ~ U,.amı M11ıt • .--
~ ...._ • t Mkd'•. autku ~ıkJmKla ezcllm1e tu satır~ 

Boma, 28 (A.A!) - Sil' Jlove'11D JUIJOI'• 
atkuDdaa W*lle TrtMlna .... Jngilterenln Akdenbıcleld Uıtebbtl • 
,._ dl,..- ki: Bllniln tamamen tedaftll bir tedbir o-

Jngllterenln .üclen•sdekl aevkul • 1arak anlıtılaealmı fanetmekle yan-
eeJl' dunun - hl Jiarebt .....,, otJmJ-.kt'll'. Ger-

Jd ikbd • me•le olarak çJ W ..... lllitefela.._leit ber • 
teJIJrld etmek dolnı değildir. tanı etmek sordur, fakat Slr Hoare-

ltaqa bunu llOll ~ mt1him un, IngJ1iz t•Hbatmm muayyen bir 
bir atyual teclblr oJarak addetmeli- hedefi olmadJtı ve herhangi bir lhti-
4ir. Blclmeler, fncilterenhı Akcleab- mal ga.lSnUnde tutulmak icap ettijl 
deki tefevvUılnmu tanın makudmı hakkmdaki teminatı ftlpheye mahal 
... ~- bıralrmU. 

~~ _.., ~ /,,Pg 4onannum Şarld 
ntDilıl.,qo, AWenmle 

BerUn, 28 (A.A.) - sı,..r maha- Londra, 23 (A.A.) - Deniz bakan-
ftlcle, Ak...,.,. ~ oldufa bir blmm haber verdillne s&-e, Queen 
~ .,-ıa'zrth Cır dllamll olan Bir Ellabet, Repulae,Gloriaua m'hblan 
8aanlll Bmr'un lleyuıatma btıyllk bir ı t ile birkaç torpido, ~ Akdenllde 
ebeamtlyet atfedllmektedlr: kı8a manewa1ar yapmak tbıere 80 Ey 

\ 
BerUzıer Tqebl&tt, diyor ld:ı lfllde lılaltadan hareket edeceklerdir. 

ihata dil 

Haberler arasından 

seçtiklerimiz 

M ekalka lstlklatlnln J1ld8 -

wQmQ. ~ .. ""' 
ılka COrnlturrelM i&a Atatürk 
aruında kU'flhkl• t4nlk ve t8-
f9kkUr telırafları tMtl edilmlt
tir. 

• 
I
• ki s'Jndenberf Çankırı ha 

vallılnd. fuıla ile m1Jt9. 
addit , ıartfttllar uyulmu,tur. 
DOn Blfedenberi Uç yeni ..,.."' 
tı daha ofmuftQr. Zarar yoktur. 
Sarsıntı, ll&uda çatıların ki,.._ 
mitltrlni UCjUl'mUftul' .. 

• 
B lum oumarteer &UnU C. 

nevreye &ideoektlr. 

• 
Y unan llfveklll Metaktu. 

Makedonyada kurutulan 
toprakların kıymetlendirilmesi 
hakkında bir tcanun netreclilcll
linl blldlrmiftir. 

• 
$ iman Afrika yerlllerln -

den biri Arap ıı....ı ile 
Banelon radyoeunda bir nutuk 
vermif ve bu nutukta Cezayir, 
Fu ve Tunua Halkını otorite -
lere k&rJı ihtilale tefvik etmlı .. 
tir. ı 

ki Tuhafıma giden 
şeyler 
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. Oğ~I Bu akşam SÜMER Sineması 

Bric meıeleai 1936 - 1937 Sinema mevsimini 

Y~an : Ziya Şakir Beyaz şarap 
İnkılabı akim bırakmak için tertip Beyaz şarap, tabii, beyaz üzüm - ı 
.No. 55 

•A .'O . lO .S.3 ·- MONTE KARLO KRALI 
den yapılır. Fakat kara üzümün de • ı o 6 . $'~ 

gayet sevimli ve eğlendirici komedisi ile açıyor. 

+~ 
Baş rollerde: edilen program israrla takip ediliyor salkımından yalnız tazeleri koparı. 

larak ,onların da kabukları çıkan -
•ıt .v. s •s 

• 9.T. 6:tt .D ıo. 6 

.A . V 8 

RONALD COLMANN ve JOAN BENNET 
Damat Ferit Paşanın bu hareketi- deceklerini zannetmişlerdi. Işte bu hrsa, kara üzümün sade suyundan 

ni, resmi ve zahiri bir nezaket adde- zan iledir ki, (Zonguldak) ta da mü gene beyaz şarap çıkar. 
derek hoş görmek mümkün olabilir- him bir hadise vukua getirilmişti. Nasıl yapılırsa yapılsın, beyaz şa
di. Fakat, (padişah ve halife) unva- Bu sırada, Zonguldak ve havalisi. rapta tanen azdır. O kadar ki ,arap
nmı taşJYan adamın gösterdiği tela- nin umumi vaziyeti, şundan ibaret- çılar hazan beyaz şarabı bozulma
şa, ve yaptığı işe ne mana vermeliy- ti ... Mütarekeyi mütcakıp lstanbul _ dan saklayabilm~k için ona tanen 
di '?.. da bir (kömür derdi) baş göstermiş ilave ederler. Beyaz şarapta alko • 

• 7 'f. ,5 
Kumarın hükümran olduğu muhtelif Avrupa merkezlerinde gezdi -
recek canlı ve heyecanlı bir macerayı tasvir etmektedir . 

+v.ıo. 8 +- ilaveten: Fox J urnal - Fiyatlarda mühim tenzilat 

Padişah ve Halife Vahdettin de, ti. Istanbul halkının sıhhat ve haya- lün nisbeti de zaten az olduğundan, 
Seryaveri Avni Paşayı Yunan Sefa- tını tehdit eden bu mesele, 0 kadar onda kırmızı şarabın inkıbaz ver • 
retine göndererek ,(teessürlerini iz- ehemmiyet kesbetmişti ki, kö nur mek mahzuru yoktur. 
har) la iktifa etseydi, onun hareke- buhranı yüzünden, Istanbulun bir _ Beyaz şarap, kırmızısı gibi, do • 
tini de (usulen yapılan bir diplomat- çok hayati müesseseleri birdenbire ku~duğu yeri büzüp küçültmez. Sa-

+>. .o. 9 j 
+I>·9 ·1 ·S 

Koz Karo. (S) oynar ve yalnız bir 1 

Leve verir. 1 

• Bu meselenin halli 26 Cumartesi ı 

Bu akşam IWI E L ·ı:. K Sinemasında iJI 
GARY COOPER ve ANN HARDiNG 

1 

1 
gibi iki büyük ve sevimli artistin büyük bir aşkın safiyet ve ihtişa- j: 

mım canlandırdıkları ·ı 
sayımızda çıkacaktır. 

lık ve şarlatanlık) diye tevil etmek felce uarayıvermisti ' de ıştihayı arttırır. Nesiçlerin işle • 
mümkün olabilecekti... Fakat Padi- Kara.dı::ıe . k" · .. · h d mesini de arttırdığından idrarı ço-

22 Salı sayımızda çıkan RÜYA KiRiK 1 

nız omur avzasm an • 
şah ve bilhassa Halife Vahdettin, bu 'ıstı'hsaı·t 1 ht lif galtır. Ancak verdiği kuvvet te kır-. F a yapı amaması, mu e se .•. 
hareketile de iktüa etmemış; ener b 1 d .1 . 1 kte 'd' B mızı şarabın verdıgı dereceden az o-

b. d . K ep er en ı erı gc me ı ı. u se - 1 . 
Patrikhanesine kayın ıra erı ay - . . . ur. Bundan başka sinirler cilmlesı -
makam Zeki Beyle; CBendei hassı) b~plerden bı:·ı _ d.c. (emnıyet ve asa- ni tenbih etmesi de uzun sürmez. 

Olan Refı.k Beyı· go"ndermı"şti. Halife- yış) meselesı ıdı... Meydanı boş bu- B .. 1. b' . b' . . eyaz şarap ıçı ınce ırdenbıre ır 

nin bu iki hendesi, patrik efendinin lan bırtakım .:ş.~ıya çeteleri, kömür kuvvet verir. Fakat hemen biraz 
huzurtına Çıkar rıkmaz: havzasında buyuk bir faaliyete geç- s . b' klik l' " . onra ınsana ır gevşe · ge ır. 

- Zatı şahane. bu müessif hadi- mı?ler; patronların, işçilerin, emele- Bacakları kesilir. Bundan dolayı, a-
seyi hnbcr aldıkları dakikada azami lerın başlarına bela kesilmişlerdi. daleleriyle çok çalışanlar beyaz şa· 
derecede müteessir ve mükedder <X- Bu eş~iyanın. t~kip ve d~rdestleri, raptan hoşlanmazlar. 
dular. Fakat, (aziz dost ve mütte - - umumı harp ıçınde de bırçok kıy- Uzun zaman içilirse sinrler cüm -
fikleri olan M. Venizelos Hazretleri)- m:tıi hizmetl~rinden istifade edil - lesini bozabilir. Beyaz şarabı çokça 
nin hayati tehlikeye maruz bulunma- mış olan - (yuzbaşr Şevket Turgut sevenlerde, ihtiyarlık titremesi er -
dığım öğrenerek büyük bir teselli Bey) e (1) havale edilmişti. ken gelir. Bazılarının hareketlerin -
buldular. Müşarünileyh hazretleri - Şevket Turgut Bey, elindeki vası- de muvazenesizlik bile olduğu var • 
nin bir an evvel iadei afiyetlerine. tanın azlığına rağmen derhal mika- d.w . 
samimi bir surette dua ediyorlar. deleye girişmiş; az zamanda bu eş - Beyaz şarap tazeyken az kuvvet 

Diye; efendilerinin - hakikaten kiya çetelerini tepelemişti... Fakat, verdiği halde, şişe içinde eskiyince 
samimi olan - hissiyatını (arz ve mühim bir kısmı Fransız şirketine zorlu, bazı vakitlerde tehlikeli bir 
iblağ) eylemişlerdi. ait olan kömür madenlerinin faali - münebbih olur. o vakit insana bir • 

Fener patrikhanesi, resmi ve si - yetini artırmak için Fransızlar bazı denbire bir keyif ve neş'e verir. Fa
yasi bir makam değildi. Ve .. (Padi- tedbirlere girişmişler; kömür havza- kat hemen biraz sonra yorgunluk 
sahlık ve Halifelik) m.,kamının cid- smda emniyet ve asayişin tanzimi gelir. Bundan dolayı, şampanya da 
diyet ve ehemmiyeti, öyle bir ma- bahanesile Zonguldağı işgal eylemiş dahil olduğu halde, beyaz şarapla -
kam ile - herhangi şekilde olursa terdi. rın hangisi olursa olsun, eskimiş o-
olsun - temas etmiye müsait olma- Zonguldağı işgal eden Fransız kuv !anları her vakit içilemez. 
mak lazrm~elirdi. Fakat; (hakiki F k t b - .. 1 k' · ~ vetleri; - diğer mıntakalardaki ha _ a a eJ~z şarap oy e es ımeyıp 
dost) !arını, düşman, (en büyük dil~ t .. · d 1 b' k · rekctlerin hilafına olarak - Türk mil c: uzerın en ya nız ır ış geçnıış 
man) tarını da (aziz dost) addedecek olursa, o vakit pek iyi bir şarap o-
kadar (galeti his) ve (ruhi tereddi) - li kuvvetlerile askeri ve siyasi mü - tur. Hele sabah kahvaltısında kır
ye uğramış olan Padişah \'e Halüe cadelelere girişmemişlerdi. Halktan 
Vahdettin; nihayet, zilletin bu dere· 
cesini irtikap· etmekten de çekinme
misti. 

Nazenin Türk yurdunun büyük bir 
parçasını as'kerlcrlnin ka.n\, ._;. .. -•\G 

rine çiğneten, ve binlerce Türk evla· 
dını da süngüden geçirten adam hak
kında izhar ettiği hissiyatın; bir gün 
olup ta (tarih karşısında) nasıl te
lakki edilebileceğini, bir an olsun 
aklından geçirmemişti. 

:{. 

(Büyük Türk lnkılabı) nı akim 
bırakmak için (Istanbul fesat şebe
kesi) tarafından tertip edilen prog
ram büyük bir inat ve ısrar ile takip 
ediliyordu. 

Anadoluyu baştanbaşa isyan a -
teşlerile yakıp kavurmak esasına is
tinat eden bu program, iç vilayetle • 
re hain eller tarafından yeryer tat -
bik edilirken, Karadeniz sahillerin -
de de ayni siyaset takip edilmek .. 
(Ankara) büsbütün bir isyan çem -
beri ile çevrilmek isteniliyordu. 
Programın bu kısmı; Istanbul fe

sat şebekesine daha kolay gelmişti. 
Bu harekete teşebblis ettikleri tak -

siliı.h aramak bahanesile şunu bunu 
soyan - Fransız askeri üniforması 

taşıyan - otuz kadar Ermeni ist:··na 
edilirse (2), burada Fransızlar Türk 
ıerle oldukça hoş geçınmıŞ'ler .. Hat-
ta, Büyük Millet Meclisi hükumeti -
nin ilk kahramanca zaferi olan (Po-
zanti muvaffakıyeti) ni ve onu takip 
eden muvakkat mütarekeyi de bü -
yük bir memnuniyetle telakki eyle
mişlerdi. 

lşte, oradaki bu sUkün ve huzuru 
ihlal etmek; ayni zamanda, bütün 
Anadolu sahillerinde itilaf devletle -
rinin müdahalelerini celbedecek hare 
ketler vücuda getirmek maksadını 

istihdaf eden (İstanbul fesat şebe -
kesi) , -Zongu ldağın Fransız ışgali 

altında olmasından istüade, - oraya 
bir heyet göndermişti. 

Bu heyet; (Kadri Bey) isminde 
bir mutasarrıf ile, mal müdürü Mev 
lfıt Liitfi. inzibat zabiti yüzbaşı Ce
mil Beylerle birtakım tali memurlar 
dan ve bir miktar da polisten ibaret 
ti 

[Arkası var l 

mızı şarap insana acı geldiği halde, 
böyle yalnız bir yıllık beyaz şarap 

pek hoş gelir. 
Beyaz şaraplar arasında en şöh -

retli olanlar, köpüklü şaraplar, on -
ld..l.Ul \laı v.,a. u.a"""'l'ı ... _._, 7 !!r'---:- .,. ..... _ 

panya şarabıdır. Köpüklü şarapla
rın ve şampanyanın ötekilerden far
la, bir kere fıçı içerisinde biraz ta -
hammür ettikten sonra, şişe içeri -
sinde, ikinci bir kere tahammür et
meleridir . 
Şarabın köpürmesine sebep olan 

karbon gazi bu ikinci tahammür es
nasın.da hasıl olur. Şampanyanın 

büyük keyfi de o gazdan ileri fi!'elir. 
Bu karbon gazından dolayı kö -

püklü şaraplar, yabancı kırmızı ve 
beyaz şaraplar gibi her vakit içile -
mezler. Aralıksız içilince nihayet mi
deyi kızdırarak bozarlar. Bunun i
çindir ki şampanya ancak düğünler
de, ziyafetlerde ve nutuklu toplan -
tılarda içilir. 

meaelenin halli 

·~ ·-• A-1. 2 
+ p . '1· 2 

\w ~ · ıl 
• 5.,., .,, 
- • • c,. 
• '\/ .10 

+-

i 

' 

(Peter lbbetson) 

ı Şaheseri başlıyor. Bu film; "YANIK KALPLER,, ve "AŞK HU -
ZONLERI,, filmlerindeki şefkat ve ihtiras dolu tatlı saatlerini ha -
tırlatan ve hatta his, heyecan ve hareket itibarile onları unutturan 1 

1 

bir şaheserdir. . 

PARAMOUNT JURNALDe: HOLANDA PRENSES! JULIANA'nm 

1 
nişan merasimi Nurenberg kongresi - Fransadaki büyük maçlar ve-

~ saire ... Y~erin~zi evv~den_a~dırınrz. Telefon: 40868 · ~ ~ / 
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i Bu akşam SARAY Sinemasında§ 
Koz pik. (S) oynayıp 7 Leveclen ! LILY DAMITA - JAMES CAGNEY - RICARDO CORTEZ ! 

6 sını yapar. e gibi Uç büyük yıldız tarafından temsil edilen 1 
(S) oyuna şöyle başlar. Leveler: j A MERı.KA ı•HTı•LALı• : 1 - (S) karo (V) &ini oynar. (W) • S 

karo {D) sini, (N) karo (A) sını, : 3 
(E) karo (5) tisini. § Fransizca sözlü büyük film başlıyor. i 

2 - (N) trefl 2 lisini, (EJ trefl 6 $ Amerika ihtilalinde korkunç bir fırtına olan JAMES CAGNEY'i yal- :i 
hamı, (S) koz (3) lüsü ile !<eser ve 5 nız LILY DAMITA'nm yıldızlı bir gece gibi parlak gözleri durdura- il 
(W) trefl 9 lusunu verir. E biliyor • 

3 - (S) koz 4 ltisünü, (W) 7 lisi, $ llaveten: Fox dünya havadisleri: Fransız - Suriye muahedenamesi- ! 
(N) (A) ile alır. (E) karo 8 Jisini a- 1 N b K il uren erg ongresi - Büyük maçlar - son moda saç tuvaletleri... : 
tu~ 1 d . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1 

4 - (N} trefl 7 lisi, (E) trefl 
(R) si, (S) koz 5 lisi ile keser. (W) 

trefl 10 !usunu verir. 

5 - (S) karo 10 lusunu oynar. 
(W) 3 lü, (N) 2 li, (E) 9 lu verir. 

6 - (S) kör 4 lüsünü oynar. (W) 

kör 7 lisi ile alır. (N) t refl (0) sini 
atar, (E) kör 6 lısını verir. 

deki (D) aağlanır.) 

(N) trefl (D) sini oynar, 
(R) kor, ve (S) keser. 

{E) 

(S) bir koz oynar. (W) bunun üs
tüne: 

a) trefl atarsa (N) nin trefli sağ
lanır. 

Sinema ve tiyatroların kontrolü 
Evvelce Belediye tarafindan yapıl

mış olan sinema ve tiyatro talimat • 

namesine bu müesseselerce tamamile 

riayet edilmediği geçen seneler yapı. 

lan kontrollardan anlaşılmıştır. Be-
ı-~on 1.lt:'r C .'f.l. Q..J.1U.1.9 V•UJ..l \ ' ' I .ıuu L)J Acı.LV 4L.GJ. ~c.&r \'-~ J \.&V .......... <A•\,M.,l.V - .. .... 

elinde kalan karo 4 liisü 7 li ile (N) sağlanır. , Belediye zabıtası memurlarından gaY, 

nindir. 2) 3 üncü ıevede (W) tren oynar. ri belediye müfettişleri tarafından da. 

3 üncü Levede (E) bir karo atmı- sa (S) keser, ve karo 10 !usunu oy- kontrol ettirmeye karar vermiştir. 

ya mecburdur, kör veya t ren ata- nar; (W) büyültür ve (N) (A) ile a-
maz. lır. Müteakıben (N) koz (Al sını oy- DOGUM 

6 ıncı Levede eğer (E) ortağının nar. Eğer (E) trefl (R) sini atarsa HUsnütabiat matbaası sahiplerin .. 

kör 7 lisini 9 lu ile alırsa (S) nin kör (N) deki (D) sağlanır veyahut k0r den Mithat Dördüncünün bir erkek 
8 lisi sağlanır. 

1 inci Levede (W) karo (V) sinin 
üstüne karo (D) sini koymazsa el 
(S) de kalrr. O da 2 inci Levede kör 
4 lUsünü oynar. El kör 7 lisi ile (W J 
de kalır. Yukarıda söylediğimiz gibi 
(E) ortağının 7 lisini 9 lu ile alamaz. 

Şimdi W ne aynıya.bilir? 
Ya bir koz ya bir trefl ve yahut ta 

bir küçük veya büyük karo. 
1) Koz oynarsa (N) alır ve (E) 

karo 8 lisini atar. (Trefl atarsa (N) 

9 lusunu atarsa (S) nin kör 8 lisi çocuğu dünyaya gelmiştir. Yavru • 
sağlanır. 

3) 3 üncü levede (W) karo (D) si
ni oynarsa (N) (A) ile alır. (Şayet 

(W) küçük karo oynarsa (S) nin ka 
ro 10 lusu el yapar.) 

(N) karo (A) sı ile el aldıktan 

sonra trefl 7 lisini oynar, (S) keser 
ve bir koz oynıyarak eli (N) ye ge

çer. (E) bu Levede sıkışmıştır: 

cağa uzun ömürler diler, ana ve ba
basını tebrik ederiz. 

TEŞEKKUR 
Sevgili valdemiz Eda Sandalcınm 

vefatı münasebetile cenazesine ge • 

len, mektup ve telgrafla beyanı ta • 
ziyet ederek kederimizi paylaşan ze-

{S) ve (N ) nin ya bir körtinü, ya vata gazeteniz vasıtasile teşe.kkilrle
bir karosunu veyahut bir treflini sağ rimizi sunarız. • 

biraz insa.flı olsaydı tifodan korun - lam ak mecburiyetindedir. 
dirde, itilfı.f devletleri kuvvetlerin - (1) Bu zat, şimdi (Manisa) vilayeti jan-

Şampanyanın o mahzuruna kar
şılık büyük bir faydası vardır. Tifo 
hastalığının mikroplarını on dakika
da öldürür. Halbuki ayni mihroplar 
yabancı beyaz şarapta on beş daki
kada, kırmızı şarapta ise otuz dakl· 
kada ölürler . 

mak için en ziyade zevkli bir ilıi.ç o- • Meseleyi verirken söylediğimiz 
EVLATLARI: Kevser Cezmi Kut

say, Münire Firuz Suntekin, Kudret 

Sandalcı, Calip Sandalcı 
den ve bilhassa onların harp gemi· darma alay kumandanıdır. 

. ' .. .. . . . (2) Iyi kalpli bir atiam olan Fransız ku-
lermden buyuk mıkyasta ıstıfade e- neferi derhal divanı harbe vermiıti. 

Gece Yarısı 
No. 51 

Yaşlı ka.dJn, dudaklumı ısırıyor, 

hıç;kırıklanm tutmıya uğraşıyordu: 

- Bilirim, bilirim ama ... 
!ela!, onun yüzünü okşadıı 
- Haydi, ben gidiyorum. 
- Güle güle, hanımım ... 
Genç kadın, apartmanın kapısın

öan çıkmıştı; Madam Zaruyi, onu 
aşağıya kadar uğurlamak istiyordu; 
lcliil: 

- Vazgeç, dedi. Neye boşuna yo
rulacaksın ? 

O, ınerdivenden inerken, Madam 
Zaruyi, Nhanlığm parmaklığından 

sarkmış, ıöylliyordu: 

- Sen, burasını, hiç merak etme .. 
Ben, herbir şeyi yapar, ~tırınm. 
GUzel gtizel otur... Evi biliyorum; 
eğer başım dara gelirse, doğru gelir, 
ıeni bulurum. Haydi, güle gtile ... 

Madam Zaruyi, gözünün yaşlarını 
lli;'lrinin tersile kuruhya kurulıya 

11>artmr ,..·:-r1'"ti: 
- Megcr ne çok seviyormufUm, 

Mahmut YESARi 

bu kızı... Az zamanda, ne çok alış
mışım! 
Mutfağa doğru gidecekti, caydı. 

Salonun kapısı önünde durdu, salona 
da girmedi. Yemek odasının kapı
sından baktı; başı eğik, yatak oda
sına yürüdü. Apartman, ona, birden 
ıssız, boşalmış, hatta eşyaları bile 
alınmış, kaldınlmış görünüyordu. 
lçinden, ağlamak gelmiyordu; yüre
ğine bir yalnızlık garipliği çökmUştü. 

Biri uyuyormuş ta, uyandırmaktan 
korkuyormuş gibi, yatak odasının 
kapısını usul usul aralayıp girdi; o
danm dağınıklığına. baktı; yine "içi 
kabarmıştı"; dudakları titriyordu; 
Koltuğa oturuverdi: 
- Ke~ke, geceki densizliği, bu • 

gtin de, daha birkaç gün de, sürsey
di, keşki ondan incinseydim; bu ay
nhk şimdiki kadar zor gelmiyecek
ti ! ... 

Gözlerinden yanaklarma 8e88iz, 
ıııetıslz yuvarlanan ya~ılan ıiliyor; iki 

lurdu • gibi bu misal kağıtla masa üstünde 
Demek olur ki, şampanyanın fiatı LOKMAN HEKiM ince ve faydalı bir temrindir. 

yumruğunu dizine vuruyor, ikide bir, içeriden kilitledi, sürmeledi, sonra Iüydü ... Karanlık ,erken basmış, da
hıçkırır gibi içini çekip yutkunuyor- odasına çekildi, soyunmağa baş ıa • ha lambalar yanmamıştı. Sokaktan, 
du: dı: yoğurtçular geçiyordu. 

- Bu sabah, ne de tatlı konuş- - Ben de dinlenmeğe muhtacım.. Dar sokaklardan, mahalle arala -
muştu ... Budala kadın değil, hiç bu- Uykuımzluktan, yorgu>ıluktan ke • rmdan, seslerini birbirlerinin ses -
dala kadın değil!.. Hep yaptıkları miklerim sızlıyor.. GUnlerdenberi terine ekliyerek geçen ayak satıcı -
bile bile lades.. uyumak değil, adamakıllı uzanaına • Iarı, Iclalin gözüne ve kulağına pek 
Sağ yumruğunu, göğsüne vuru - dım bile... yabancı gelmiyordu. Fakat, bu ak -

yordu: Yatağına girdi, yorganı çekti: şam, sokaktan geçen satıcılar, bu 
- Ne yapsın ki, gönill bellsıdır.. - Allah vere de uyuyabilsem l!latıcıların sesleri, onun gözüne, ku-
Odada oturmakla daha fena bo - Fakat yatakta, sağına, soluna dö- !aklarına, daha munis, daha asina 

şanacağını anlamıştı; dizlerine tu - nüyordu: idi. _ , . J 
tunarak ağır ağır kalktı: - Apartımandan çıkacağız ... Ne - Bu sesler, mahallesinin, kendi so-

- Ne ise, anacığının yanına git- rede tutmalı?. Her halde, ayak üstü kağının sesleriydi. Yıllardan ve yıl -
sin, rahat etsin de... olmamalı .. Yoksa, burasının ne ka- lardanberi alıştığı, tanrdığı sesler ... 

Odaya göz gezdirdi: bahati var? .. Hanımım, apartımanı öyle sesler ki, lclil, hepsinin ahenk-
- Sonra toplarım, dedi. büsbütün bırakacak mı ?. !erinden, titreyişlerinden, başlayıp 

lştihası yoktu, mutfağı ka1ındı. Bunu hiç ummuyordu: ve bitişlerinden, bağınş ve sönüşle-
kendi yattığı, kilerle yük aruı kü - - Allah vere de, ıöıünde, ntye . rinden, şahısları tanıyordu. 
çük odaya çekilip uyuyacaktı. Fa • tinde dunıa ... Kaç (Un ıabredebile • Ve aylardanberi, bu ıesleri unut -
kat apartımana gelecekleri dütün • cek acaba?. muştu .... 
dü, dlfan çıktı, kom,unun hizmet • Madam Za.ruyi, düfüııürken, dü • Elinde ki.ate ile, yoğurtçuyu dur-
çilini buldu, yalvardı • Jünürken dalmı9tı ; ka.pmm, kıaa a- duran küçük çocuğu tanıyordu. Bu 

- Hanım, annesine gitti, anneıi, ralarla birkaç kere çalmdıfını bile çocuk, t eli.le, epeyce boy atmıf gibi 
çok hasta imi9; bir kaç gtin gelmiye- duymadı... görünmüştü.. Genç kadın, buna, 
cek ... Ben de birazdan sokağa çıka· - 14 - • kendini inandıramadı. 
cağım ... Ben, kapıcıyı göremem bel- Iclal, alnını pencereye dayamış, Hayır, o, buralardan ayrılalı, bu 
ki, sen, söyle.. Gelen gi~en olursa, sokağa bakıyordu. kadar çok zaman olmaıpıştı. Karşı-

anlatsm... l ç sıkıcı bir kıt ak,amıydı .... Gök- ki apartımanın kapıcısı, komşu a-
Tekrar apart~ana girdi, kapıyı Y.(izü, kara, kurşun! bulutlarla örtü· partmanlardan birinin hizmetçisi ile 

şakalaşıyordu. lclal, bu hizmetçiyi 
tanımıyordu. 

Sağdaki apartımanm cumbasında 

kırmızı ışıklar yanmıştı. Iclal, tuı 
perdelere de dikkat etti; içini ç~ı<ti: 

- Sağımızdaki kiracılar da. de • 
ğiımiş ... 

Tam karşılarındaki apartımanm 
üst katının ışıkları da birden yanı • 
verdi. 

Iclal, gözlerini kaldırmıştı; şaşa , 
rak duraladı: 

- Bunlar da yeni kiracılar ... 
Iclal, evine, evinin etrafına, so ... 

kağına, bir zamanlar, ne kadar bağ· 
lı olduğunu anlamıştı. l çlerinde otu
ranlarla, eşyalarına varıncıya ka -
dar, bütUn yakın ve uzak komfu 
apartımanlan tanıyordu; hatta bir 
çoklarının hayatlarını da biliyordu • 
leli.!, aln!nı pencereye dayamı,, so
kağa ,apartımanlara bakıyordu. On· 
ce, içten bir alaka ile başlıya.n bu 
bakış, sonra onu üzmüştü. 

Sokak, ona, .rengini, sesini değif
tirmiş gibi geldi. Uzak ve yakın 
komşu apartımanların . insanlarını, 
eşyalarını PMkisi gibi tanımıyordu. 

(Arkası var). 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

,.an'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, karün gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

Giiniin meseleleri 

I' A N 5 

l Biz ı·m yaram l 1 1 ----... ·-----~a_z_a_r ______________ ...;._ ____ __J Tar iht Dedikodu 

- Ko~u 
Ş A M P 1V 0"1U' 
...,AS\L51N? 

-BEN ARTtt<.. ~AMPiVO"' 

DE G,iL '""'· 
Bu da bir 
lades 
hikayesi 

Adliyede yeni bir adını 
Meşhut suçlar kamıllu ile adliye 

1eni ve çok möhlm bir admı atıyor. -~---------------------------------...,...-----------------

Bu admım ehemmlyetlnl anlvnak 
için şu vakayı hatırlNJ>,amlZ lizmı. 

Antuan Menas efendi, Anadolu 
müfettişi umumi muavinliğinden ye
ni avdet etmişti. O zamanlar mazu
Uyet nma§ı tahsis edilmek kaidesi. 
yoktu. Kısa bir zaman sonra fakrü 
zarurete düştü. Bunun için, her gün 
Babıi.liye müracaat ederek ricali \.·e 
erki.nı görmek 18.zım gelirdi. Sadra
zam Mütercim Rüştü pa.5aya. görünme 
Din en kolayı da binek t.aşmda ete
ğini öpmekti. 

dır: 
Yolda bir habrete uğrarımm. Size 

tecavüz eden a.daım pıı.a.yet eiBenlz 
karakol karakol dolaşıp ifade vere
ceksinlz. Sonra aylarca mahkemeler
de dolaşacaksnnz. Bu kadar işkence
ye katJamnaktansa ya mütecavize 
doğnıdan doğruya haddini bildirme
ye kalkar, yahut vazgeçip i&lnbe 
giderslnlz. 

Demek ki btıgttnldi muhakeme u. 
BUllerl kanunun size karşı aldlğı hi
maye tedbirlerini sıfıra indiriyor. 
Kanun slzl bu kabil t.ecavözlere kar
ii korumak istediği halde muhakeme 
osullerlnin uzunluğu sizi kanunun bu 
hlmayesbıden mahrum ediyor. 

Bu mısaH çoğaltabllindnJz. Her 
gttnktt hayatımızda buna bemer bin 
bir vaka cereyan eder. Karmım yol
da lif atarlar; çocuğunuzu ufak bir 
yaraınaılığmdan dola.yı döverler ; 
tramvaylarda cözdaııııml kaptınr. 

8IDD vesaire, vesaire ... 

• * • 
Garp memleketlerin bir çoiunda 

bu kabil Jllelhut ve buit cU.riimler 
için polis karakollarında müstakU 
hi.klmler bulunur. 

Pollsllk bir işiniz oldu mu 24 saat 
kara.kolda beklemeye mecbur değU-
11iııiz. Derhal zabıt tutulur • Bu zabıt 
mttcrlmlerle blrlllde h&ldme verilir. 
ili.kim derhal suçluyu dinler, şlki.
yetçiyi dinler, polisi dbıler. Gösteri
len delillere bakar ve karanm verir. 
..... recttt&,~iller."''"' n .. ı .... tm lrinde 

itte methut db1lmler kanunu De 
bizde de TeşrfnleanJden itlbarmı ih
dasına karar verilen 1IS1ll ve tetkiW 
hudur. 

Artak halk ufak tefek suçlar kin 
karakollarda 24 saat beklemekten 

1 • 
hazan ka.ra.kol karakol dolqmaktan 
kurtulacak, hakkım süratle lhkak 
ettireceık, ve kanunun "endJslne ver 
diği buttiıı haklardaıı istifade edebi
lecektir. 

• • • 
Hayat pahalı değilmiş 

Belediye İstaııbulda haya.tın paıı. 
lıla§ıp pahahlatmadığııu anlamak ü
zere bir komisyona t.etkikat yaptl.r
mit. Bu komisyon sekiz 011 senelik 
rakamlan tetkik etmiş ve şu netice
ye varmış: İstaııbulda hayat paha.il· 
lamnamış, fakat halktn satm alma 
kabiliyeti azalmıtbr. 

Bu hükme vamıak ~müracaat 
edilen rakamla.n bllnıiyonız. 

Fakat bu büktim doğru t.e çok 
nıühlm, çok ciddi bir içtimai hid.Jse 
ne karşı karşıya bulunuyorm: demek
tir. 

Bir mUlette -.tın. ÜQa. kabiliye
ttn.ln •vlmuı, fakniı &ıinuw, sefa
letin çoğalması demektir. Bir mille
tin refahı'. istlhl&k kabiliyetinin art
bl88iyle ölçWttr. Demek ki İatanbul 
l'efaha doğru değil, fakre ve lefale
t.e doğru gld1yor. 

Bu hüküm, fstaobolda hayatta pa.. 
halrl8Şm881 hidlseslnden daha ıail

hlmdlr. 
lst.anbuı niçin faJdrleşlyorr Şehrl

lnlzde sefalet niçin artıyor! 
Zahirde bunun akstıı.I zaıınettire

eek birçok sebepler var. İstanbul Tör 
klyehln --.yi merkezi oluyor. Fab
lftıaıarna çoğu buradadır. lt hacmi 
günden göne artıyor. O halde halk 
beden faklrleşiyorf 

Bunu httktmettn, lktlsat Ye lçtl
lhalyatçıJamı t.etıdk etmMIDJ lstfyo
lıız. 

lata.nbulun Kurtulut Bayramı 
Altı Teşrinievvel, lstaııbulun Kur

lıııU§ günüdür. Her sene olduğu gibi 
bu yıl da Kurtula§ bayramı büyük 
ltıerasimle kutlulanacaktır. 

Bu bayrama ait programı hazırla
\'8.k üzere pazardan sonra Beledivede 
·~ -komisyon toplanacakttt. 

YENi MISIR 
Yeni Mısır, modern hayalın her lJO!unda 

•• •• ilerliyen bir memlekettir yuruyen ve 

iktısadi faaliyet ve kültürel hareket Mısırın 
en muyaffak olduğu sahalardır 

M ısır bugün, siyasi 
hayatının en mü -

him merhalelerinden biri
nigeçmekte ve bu mer -
haleyi geçerek dev !etler a
rasında istediği mevkie 
yükselmek istıyor. Mısı -
nn siyasi mukadderatını 
t ayin etmek işi gecikmiş 
olmakla bera her Mısır, ha 
yatın diğer ist ikametle ·
rinde geniş adımlar atmak 
fırsatını kaçırmamıştır. O 
kadar ki, Mısırın, birkaç 
sene içinde, başkalarının 
asırlar içinde yapamadık-
1 ~rTtn h~c::=- rmıs . olilnğ-uuu 
soyıemek, nıı:oır veçhııe 

mübalaga teşkil etmez. 

M ıınrda bir muharririn gözü-

[ Şehrimizin kütüphanelerinde ilmi tetkikler 
yapmakta olan Mısır Üniversitesi Edebiyat 

Müdenis!erinden "ahya El-Haşşab gazetemize 
yazdığı bu makale ile bize Mısırı tanıtmaktadır] 
Bilhassa üniversite gençliğinin bu 
harekette büyük hizmeti gorlil<ll'l 
ve gençlik bu yolda fedakarlık gös 
termekten ve kurban vermekten 
çekinmedi. Umumi seçim netice
sinde milletin iradesini ve efkan
umumiyenin kuvvetini temsil eden 
bugünkü parlamento vücut buldu. 

F akat Mısırda efkarmmumi
yenin kuvveti, yalnız siya

si islere inhisar etmemekte, iktı
sa<U, ıımı, ıçumaı ner sathada ken 
dini göstermektedir. 

Bunun en canlı tezahürü, milli 
teşekkilllerin gördüğü teşvik ve 
müzaherettir. Öz Mısırlılar tara
fından vUcud-e getirilen bu milli ve 
iktisadi teşekküllerin gördüğü rağ 
bet, günden güne ilerlemesine, ve 
yerlinin artmasına, muhtelif mem
leketlerde şubeler açmasına saik 
olmaktadır. Mesela Mısır mensu
cat !!irketinin, Mısır dahilinde her 
şehirde şubeleri bulunduktan baş
ka, Kahire ve İskenderiye gibi bü
yük şehirlerde, şehrin her kısmın-

da şubeleri bulunmaktadır. Mısır

lıların bu işlerle meşgul olmaları 

ecnebilerin ticareti üzerinde tesi
rini göstermiş, ecnebi tadrlerin 
çoğu iflas etmiş, geride kalanı ö
lüm buhranları geçirmeye başla

mıştır. 

fabrikası yapmayı düşünerek, Mı

sırWarde.n her ferdin bir kuruş 

vermek suretile bu ı,e iştirak et
mesini tasarlamış, fikir derhal yü. 
rümUş, her ferdin zevkle ve istekle 
verdiği "kuruş fabrikası,, ıdı veri
len fabrika vücut bulmuş, ve . ~u 
sayede tarbuşun hariçten gelmesi
ne son verilmiştir. 

Y ine öz milli sermaye ile te-
şekkW eden Mısır Banka.. 

sı, memlekete en hayırlı hizmetle-
ri yapmaktadır. Mısır Bankast, 
mensucat şirketini, denizcilik şir

ketini tesis etmiş bulunuyor. Mı· 

Yahya El - H~şa.b 

vaffakıyet kazanmıgtır. 

sırlılar bu şirketin muazzam va. K ültür--işlerine gelince, mem-
purları ile A vrupaya ve Şarka se- leketin her tarafında mec. 
yahat etmektedirler. Mısır Banka- huri tahsil kanunları tatbik edil-
smm tesis ettiği bir şirket te, tay. mekte her şehirde liseler yapılmış 
yarecilik şirketidir. Mısırlılar, bu bulunmaktadır. 
şirketin tayyareleri ile memleket Kahire üniversitesi .sdebiyat, 

hukuk, tıp, fen, hendese, ziraat, 
içinde ve dışında hava seyahatleri baytarlık, ticaret kollejlerini top-
yapmaktadırlar. Yine Mısır Ban- lamış bulunmaktadır. Bu kollej-
kasının vücude getirdiği bir şir- !erden çıkanlar en modern killtü-
ket, balıkçılık şirketidir. Bu şirket rii alarak yetişiyorlar. Üni":erslte 
te, Mısırın balıklarile meşgul ol. tahsilinde erkek kadın farkı tama-

mile kalkmış olduğu için erkekler. 
·maktadır. Diğer taraftan Mısır le kadınlar yanyana tahsil gör-
Bankası milli bir sinema şirketi mekte ve Mısır üniversitesi bir 
vücude getirmi!!, ve bu şirket yer- çok edip ve doktor yetiştirmiş bu-
li filmler yapmaya muvaffak ol. lunmaktadır. Üniversite profesöt-
muştur. Bugün bu yerli filmler, leri arasında beynelmilel 'jöhrct 
yabancı filmlerden fazla rağbet sahibi olan ve eserleri bir çok Av-

B tr kaç yıl önce gen~lerden görmektedir. nıpa dillerine tercüme olunaıılar 
bir kısmı Mısırda bir tar. Mı da vardır. Edebiyat fakültesi reisi 

b (Mı sır Bankası, daha bir çok is- dok. tor Taha Hüseyın· in El-Eyyam 
uş sırlıların giydikleri fes) lere rehber olmu§ ve bu iı:ılerde ~u. (Gü 1 ) 

f~~~i~~T;;;;;;;;;~=~~~iiiİmiiili::i=:i=~;;;;;m;;;;;!lamm~;;~~;;Y;;~~~~~n:e~r~a~d~lı~eseri bunlar arasın-

ne çarpacak en bariz nokta, 
efkarı umunıiyenin yeni vaziyeti
dir. Eskiden halk, memleket mu
kadderatile alakadar olmaz ve 
milli işlere lakayt kalırdı. Bugün 
halk, bütün memleket ve millet iş. 
!erine doğrudan doğruya hakim
dir. Mısır ana yasasının ikide bir
de karşılaştığı buhranlar, Mısrr ef
karıumumiyesinin bu uyanıklı&ma 
!mil olmuş, halk bu yüzden °ana 
yasaya sarılmak ve onu bütün kııv 
vetile korumak ihtiyacını hisset. 
m4ıtir. Bu nokta, bilhassa son 
parlamento dolayısile tebarüz et
miş; siyasiler, umumi bir seçim 
yapmak ve yapmamak arasında 
mütereddit kaldıkları halde efk!
numumiye ana yaaasnını vaşatıl
ması lazım geldiği üzerinde ısrar 
etmif ve umumi seçimin yaprlma
smı temine muvaffak olmuştur. 

Lıııe·de patronlarla ml!nllUL'at amııtte .. ı 
arutndakı ıhtıliftan c;ıkan ,.,. trhll 
kelı olmak iıtıdadmı gosteren l=l't!\' 

AükUınetın delıiletile halledildi. Blunı . 

Ulusla,r Kurumu Asambl~ı top!.>n . 
mndan Friinsa.nın sulh politikasını 
anlatmak üzere Parıate radyo ile n~· 
re-dilen bır nutuk verdi. 

.Uiler S. Sebutien aldıkta 
B ·ıb . · n sonr 

ı ao yu \'e cenupta Mal , 
d

. ed' aga yı teh 
ıt ıyorlar. HilkCımet k tJe uvve r· 

E!tramadure cephesinde rnuz ff 
d k 

. . . a er ol-
u lannı bıldırı orlar. 

Alman)-ada Nü 
remberg kon 
gresi Hitler'in 
yeni bir nutkrle • 

nıunun yenı toplant m cu- kıtpR.ndı. 
ma .-ıu başladL 

Heımwebr.ınler araam • 
da ka• ,:ıplık oldu. Mi-

r.ılay Fey . ..,......,__, 
Prena Stir 

ht-mbcrgın 1~----
mr,· lıı in• 
:!.lruağa te
şebbü! et
ti. 

Menas efendi, binek t&5ının istik
balcileri arasında yer alda. Mütercim 
Rüştü paşa., Ba.bıi.liye geldiği zaman 
eteğine vara.nla.r arasında. Menas e
fendi de ispatı vücut etmeye başla
dı. 

Mütercim Rüştü paşa, Mena.s efen
diyi her gördükçe: 
"-Hatıranda Menas dendi; hata

nmda.,. derdi. 
Men.as efendi, pek bunaldığı Jçin 

"hatınmda!,, sözü artık karnım do
yurmuyordu. Meıw; efendiye ka.mı 
doyuracak bir memuriyet lazımdı. 

Bir gün binek ta.,ı lstikbalhıde 

sadrbam Mütercim Rüştü pa.,ı;;a. ber
mutat: 
"- Hatınmda Menas efendi, hatr

nmda. .. ,, 
Deyince, Men.as efendi kendinden 

geçti: • 
"- Efendim, biz sizinle 18.des tu

tuşmuştuk ya .• ,, 
Niikt.esinl ıııavurdu. Miiterclm Rtiş

ttl paşa blliihtiya.r ka.Iıkahayı salı

verdi. 
Abdurrahman Aclil EREN 

dadır. Mısıra komşu olan "Je olnu
yan 3arklı milletler Kahire üniver
sitesine talebe heyetleri gönderi
yorlar. Halihazırda Filistin, trak, 
Şam, Hindistan ve Hint Okyanu
su adalarından gönderilen talebe 
heyetleri Kahire Üniversitesinde 
tahsil görmektedir1er. 

C amiillezherin de n izamn1.
meleri değiştirilimiş vo 

tahsil usulü yenileştirilmiştir. Bu
rada da din ilimleri dünya ilimleri 
ile birlikte tedris ediliyor <1e ya
bancı dillerin öğrenilmesine büyük 
ehemmiyet veriliyor. Ezhere bin. 
lerce talebe devam etmekte ve 
memleketin her tarafında .;1ubeleri 
bulunmaktadır. Bugün Ezher Üni
versitesinin başında düşünüş ba. 
kımından Mısırlı Milceddit Meh
met Abdu'nun benzeri olan vakur 
bir üstat bulunmaktadır. Kendisi 
bu sene Avrupamn muhtelif ınem. 
leketlerinde tahsil edecek bir tale
be heyeti göndermiş bulunuyor. 

Şimdiye kadar atılmıyan bu a

dım, Ezberde yapılacak ıslahat 

namma çok mühim bir harekctiıı 

başlangıcıdır. 

Mısırda sanayi mektepleri, orta 
ziraat mektepleri de çoktur. 

İçtimıı,i ilerleme bakımmda.n 

memleketin mütemadiyen ilerle. 
mekte olduğu son derece vazJhtır. 
Mısır matbuatı büyük Avrupa 

matbuatı seviyesine yükselmiş, 

. halkın matbuata rağbeti ka.tko.t 
artmıştır. Gazeteler yüz binlerce 
nüsha basmakta ve bunl~rm hepsi 
dağıtılmaktadır. Mısırda, ilim ve 
edebiyat bakımından birinci dere
cede olan mecmualar, Avrupanm 
haftalık gazetelerinden geri kal. 
mıyacak haftalıklar intişar edi
yor. 

Ş ehir ve köylerde yapılan . 
hastaneler halkı meccanen 

tedavi ettiği gibi yoksullar va A
cizler için de sığına.klar yapılılllf. 
trr. 

Halkın musikiye verdiği ehem-
miyet içtimai haya.tın en güzel gö
rünüşlerinden biridir. Bunun içjn 
garp ve f&l'k musikisini Jğreten 
büyük bir müessese vücude geti. 
rilmiş ve bu müesseseden bir ~ok 
san'atkarlar yetişmiştir. '" 

Mısırın en kuvvetli mesinedi ~ 
lan gençlik Mısırı diriltmek, Mısı
rın şanlı tarihini yaşatmak v~ "Mı 
sır mısırlılarındır,. umdesini can
landırmak için çalışıyor. 
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ilk ,maçta nasıl yenildik? 
Kafile ile beraber Moskovaya giden arkadaşımız, 

Dinamo stadında 4 - O kaybettiğimiz maçın 
tafsilatını yazıyor 

MoslCova, 18 (Kafile ile beraber gi
C:len arkadaşımız yazıyor) - Bugün 
ilk maçımızı Dinamo takımile yapa
cağız. Takım sabahleyin tebliğ edil
di. Şöyle tesbit edilmiş: Cihat, Hüs
nü, Lutfi, Fikret, Hakkı, Reşat, Ni
yazi, Fuat, Gündüz, Şeref, Eşref .. 

Saat üç buçukta otobüslerle stada 1 

gittik. Yollarda halk mahşer gibi sta
Cla akıyor. Tramvay. otobüs, omni
bos, otomobil velhasıl bütün nakil va
sıtaları tıklım tıklım dolu .. 

Eskiden 70 bin kişi alan Dinamo 
stadı son yapılan tadilatla 10() bin 
kişilik oturacak muazzam bir stad 
haline ifrağ edilmiş. 

Saat tam dördü 10 geçe evvela bi-
2imkiler çıkarak halkı selamlaJı1ar. 

Lacivert üstüne kırmızı yakalı f or
ma giymişler. Arkadan Dinamo takı
rnı göründü. Beyaz Ustüne ufki yeşil 
çizgili formaları var. 

Hükumet locasında halk l)pmiser
leri reis muavini Antipof, komiserler 
heyeti azaları, Kızılordu erkanıhar

biyei umumiye reisi Yegoref, Kara
han yoldaş ve Moskovada bıılurLan 

ecnebi hükumet mümessilleri bu!unu
Y.orlar. 

Oyun ba,larken 
Spor teşkilatı ikinci reısi yoldaş 

Rospevin, iki memleket dostluğu üze
rine kısa bir söylev verdikten sonra 
futbol kafilesi reisi Kemal Halime 
bayrak verdi. Kemal Halim bu söy
leve mukabele ederek Halkevi bayra
ğını kendisine takıdim etti. Milli marş 
lar çalındıktan eon-, So~t. ulu. 
mınm kaptanı merkez muhaciın Smir 
nof Hüsnüye bir büket verdi. -

Parayı onlar kazandılar. Günes a
leyhimize olarak hakem Usuf'un 
idaresinde oyuna bizimkiler başladı. 

Santradan sağa ve oradan sol içe ge
~n seri bir akın. Sağ bekleri uzun 
bir vuruşla kurtardı. Sol açıklan va
sıtasile yaptıkları tehlikeli akmda 
top sağ içe geçti. Hüsnüyü atlatan 
eağ iç topu açığa geçirdi. Fikret bir 
ok gibi fırlıyarak topu aldı. Soldan 
tekrar akın ıtazeledik Şerefin Eşrefe 
geçirdiği topu Şeref çok güzel orta
ladı. Gündüz kafaya sıçramakta geç 
kaldı. Niyazi önündeki hafı atlata,.ak 
ortaya şandelledi. Şerefin vole sütü 
bir metre yandan avut oldu. 

iki tarafın tehlikeli akınları 
Dakika 8: Çok seri oynamaya baş

lıyan Sovyetler soldan kalemizi teh
dit ediyorlar. Lutfinin bir anlık ufak 
bir tereddüdü santrforlarını kaleci
mizle karşı karşıya bıraktı. 10 metre
den çekilen şütü Cihat havada bir 
plonjonla kurtararak dakikalarca al
kışlandı. 

Dakika 10: Soldan ani bir akın ya
pıyoruz. Şerefin çok yakından çekti
ği sıkı şütü direk kurtardı. Dakika 12 
Lutfinin yer tutamamasından isti
fade eden sağ içleri Fikreti de atlata
rak beş metre mesafeden çektiği sıkı 
~ütü Cihat harikulade bir yatışla kor
nere atarak bertaraf etti. Sovyetler 
oyun üzerinde hakimiyeti almaya baş 
!adılar. Bizimkilerde bir tutukluk var. 
Verdikleri paslar birbirini bulınnyor, 
bilerek oynamıyorlar, teknik namına 
bir şey yok. Sallapati bir oyun.. 

Bizimkilerin bu beceriksizlikl<:?rini 
anlıyan Sovyetler açıldıkça açıldılar, 
ve oyunu bizim sahaya intikal ettir -
ınekte güçlük çekmediler. 

Dakika 15: Sağ iç ve sağ açık gü
.zel ve teknik bir pasla!imadan sonra 
Fikreti geçtiler. Müsait vaziyette o -
lan santrfora giden top durmadan 
kalemize havale edildi. Cihat yum
ruklıyarak kornere attı. Bu sırada 

sağ içle çarpışan L1ltfi beline yediği 
bir diz darbesile sakatlandı. 

Sovyetlerin ilk golü 
Dakika 16: Soldan seri bir akın 

yapıyorlar. Sol açığın bu tehlikeli 
Taziyetine mani olmak için müdafile
~mizin hepsi birden üstüne koştular. 

Bugün Ru..<1yada oynıya>ı f u lbtJlcülerimkin ekseri.sile yaptlmt~ muhtelitin 
son zamanlarda Taksim sa1ıasında Boçkay takımına karşı oyununda 

Fikretin lrolc &ııünde hücwm ederken alınmt§ bir resmi 

sağ açığın demarke kaldığını hisse - geçti. Hüsnü çok müsait vaziyette bu
den sol açık ustalıklı bir vurıışln to- lunan sol için ayaklarına kapanarak 
pu sağa geçirdi. Ve mükemmel bir o- muhakkak bir gole mani oldu. 
yuncu olan sağ açık da büyük bir so- Müdafaanın en muvaffak oyuncu
ğukkanlıhkla rahat bir vuruşla topu ları Cihat ve Hüsnü, Fikret de on -
ağlara taktı: Sovyet 1 - Türk - O. larda naşağı kalmıyor. 

Oyun başlıyalı 23 dakika olduğu Dakika SB: Aleyhimize sağdan fa-
halde bizim takım hala kendini top- vul. Cihat yumrukladı. Santrhafları 

hyamadı. Mütemadiyen bocalanıakta- önüne gelen topa çok ani bir şilt çek
yız. Sovyetler şimdiye kadar görme- ti. Cihat zamanında bir yatış yapa
diğimiz bir şekilde oynıyorlar. Seri rak direğe sürtünerek kaleye girecek 
ve o nisbette teknik. Maamafih bu olan topu kurtardı . 
işte hakemin de mühim rolü vardır Dakika 42: Onların kalesi önüne 
ya.. Çünkü seri oynarken yaptıkları kadar gidebildik. Gündüzün derin bir 
ataklarda mütemadiyen favul yapı - pasını yakalıyan Niyazinin ortası Şe
yorlar. Buralarda böyle ufak şeylere reften Eşrefe ve Eşreften avuta. git
ehemmiyet verilmiyor. Favuller an - ti. Ve oyun ortada oynanırkren ilk 
cak kan çıkınca görülüyor. devre 1 - O aleyhimize neticelendi. 

Aleyhimize bir penaltı ikinci devrede 
Dakika 211: Santrforları topu orta- !kinci devreye takımımız santrha-

dan kaparak kalemize doğı-u adeta fa Esadı, sağ içe Saidi, sağ beke Fa
kayıyor. Hüsnü ve Reşat ikisi birden zılı alarak çıktı. Takımda yapılan bu 
üzerine çıkış yaptılar. Reşat arkadan tadilat daha düzgün oynamamızı in -
bir ayak çıkararak topu kurtardı. taç ediyor. Nitekim, akınlarımız Ust-

Uzun bir düdük .. Hakem koşarak üste olmaya ve takımda ahenk tees-
geldi ve penaltı yerini gösterdi. süs etmeye başladı. Niyazinin sağdan 

Şaşırdık .. Ortada penaltılık hiçbir ortaladığı topu Eşref kaparak geride 
şey yok ... Bunu, takımının galibiyeti- ve müsait vaziyette bulunan Şerefe 
ni garanti etmek için icat edilmiş bir geçirdi. Şerefin şütU kaleye gidee -
avantaj telakki edenler oldu. Top ken Niyazinin ofsaydıru hakem yaka
kondu. Sıkı bir şüt .. Ust direk ve ka- ladı. 
leci bu haksız penaltıyı kalemize sok- Dakika "I: Sağ açıklan vasıtasile 

madı... hücum ediyorlar. Bu sağ açık çok 
Dakika f"I: Oyun kalemizin önünde müthiş bir oyuncu. Bütün oyun müd

devam ediyor. Takımda hiçbir anlaş- detince bir tek falso yaptığını görme
ma yok .. Sonsuz bir didinme halinde dim. Her topa vuruşu bilgiye istinat 
bocalıyoruz. Önündeki hafı atlatan ediyor. üstüne gelen Fikreti hafif bir 
merkez muhacim Smimof müsait bel hareketile geçtikten sonra topu 
vaziyette gördüğü sağ açığa topu ge- ortaladı. Santrfor kafa ile topu sağ 
çirdi. Sağ açığın acele ile yavaş iç Yakoşine geçirdi. Yakoşin Hüs
çektiği şütü Cihat yakaladı. nünün müdahalesine meydan bırak -

Dakika 30: Biraz açılır gibi olduk, madan şimşek gibi bir şiltle ikinci go
fakat bu uzun sürmedi. Niyazi vası- fü yaptı: Sovyet 2. Türk o. 
tasile yaptığımız bir hücumda kalele-
ri karıştı. Aleyhimize favul. Soldan Sovyetler hakim oynuyorlar 
tazelediğimiz diğer bir hücumda Fua- Oyun tekrar onların hakimiyeti al-
din şütü avut ... Smirnof kalelerinin tına girmeye başladı. En fazla sağ 
sıkıştığını görerek gerilere kadar gi- taraftan akın yapıyorlar. En iyi o -
dip topu alarak önüne çıkanları atla- yuncuları ortadan itibaren santrfor, 
tarak kalemize akıyor. Top sol içe sağ iç, sağ açık. Bu üç oyuncu birbir-

• 

Spor kafilemiz r nus 1 '"'\ 
L • d d 1 Öyleyse karım deg" ildi!. ; 
enıngra a var ı \.._hik_ay_es_ı ----·-·------------) 

Yazan: A. Tche.khov Çeviren: Faik Bercmm Heyetimiz şerefine bir 
kabul resmi yapıldı B 

Moskova, 23 (A.A) - Voks cemi
yeti başkam .Arssev, Tilrk - Spor 
heyeti §erefine bir ka:bul resmi ter
tip etmiştir. Bu heyet mensuplan 
Türk maslahatgüzarı, Türkiye büyük 
elçiliği erkanı, Sovyet Rusya beden 
terbiyesi kurumu başkanı Karçenko, 
Dışişleri Bakanlığı birinci şark büro
su şefi Zuckermanıi, Dışişleri Bakan
lığı yüksek memurları, Türk ve Sov
yet gaz.etecileri kaıbul resminde ha
zır bulunmuşlardır . 

Cevdet Kerim ile Arossev nutuk
lar teati etmişlerdir. Cevdet Kerim 
Moskova Sovyet ikinci başkanı Mel
bard tarafından kabul olunmuştur. 

Bugünkü müaabakalar 
Moskova, 23 (A.A.) - Türk spor 

heyeti dün akşam Leningrada hare
ket etmiştir. 

Türk misafirler Leningrad'da 24/9 
tarihinde Leningradın Siklistla bisik
let klübü ile yüz kilometre üzerinde 
koşacaklar ve Lening.rad.m Dinamo 
ve Krasnaia Zaria takrmlarm.dan 
müteşekkil bir muhtelit takımla fut
bol maçı yapacaklardır. 

25 Eylülde güreş ve eskrim müsa. 
ha.kalan yapılacaktır. 

Sporcularımız Leningratta 

Bitişikteki odada fareler ci
rit oynuyordu. Rüzgar matem hava· 
sı çalar gibi inliyordu. Ağaçlar eğili
yor, bağırıyor ve ağlıyordu. Korkunç 
bir gürültü - her halde pancur ola
caktı - penceremin kenarlarına vu
ruyordu. Bütün bunlara başımm ve 
başımla beraber ortada ne varsa 
döndüğünü ilave edin... Gözlerimi 
kapadığım vakit, karyolamın boş evi 
dolaşarak uçtuğunu ve cinlerle köşe 
kapmaca oynadığını görür gibi olu -
yordum. 

Daha az korkmak için mumu sön
dürdüm. Çünkü boş odalar aydınlık
ken, karanlık oldukları zamandan da
ha korkunçturlar ..• 

Koloneli dinliyen üç kız ona daha 
ziyade yaklaşarak sabit bir nazarla 
ve dikkatle dinlemiye başladılar. 

- Sonra matmazeller, diye kolonel 
devam etti. Nekadar uğraştıysam bir 
türlü uyuyamadım. Kah pencereden 
hırsızların girdiğini, kah birisinin o
muzuma dokunduğunu duyar gibi o
luyordum. Bir ıııözle, insanın sinirli 
bulunduğu zamanlarda duyabildiği 

bütün müz'iç ve evhamlı şeyleri ben 
de o anda hissediyordum. • 

Fakat bir aralık bütün bu şeytani 
düşüncelerle gürültülerin arasında, 

yere sürünen bir pantoflanm net se
sini farkettim. Kulağımı kabarttım. 

1 

Leningrad, 24 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Saat 10,30 da Leningrada geldik. Birisi kapıya doğru yaklaşıyordu. 
Futbol maçı 24 eylill saat 16,30 da Geldi, kapıyı açtı ve içeri girdi. 
oynanacaktır. 25 eylül saat 17,30 - Kimdir o? diyerek yerimden 
da eskrim, aynı gün saat 20 de gü- fırladım. 
reş müsabakaları yapılacaktır. 26 _Benim. Korkma! diye bir kadın 
eylUl $aat 11 de bisiklet müsabakası sesi cevap verdi. 

Kapıya doğru yürüdüm. Tatlı ve 
1 olacak ve o gece Kiefe hareket edi
lecektir. 

yumuşak bir elin omuzuma dokun -

lerile o kadar mükemmel anlaşıyor - duğunu hissettim. 
lar ki karşılarında futbolün bütün Kulağıma şunu fısıldadı: 

inceliklerini kavrayan Fikret bile tu- _Seni seviyorum ... Sen benim için 

tunamıyor. hayattan da daha azizsin! .. 
Dakika 15: Soldan Eşref vasıtasile Sıcak nefesler yanaklarıma çar-

bir akın yapıyoruz, Gündüze geçen 
tonu Sıtit. arkadan yetişerek şilte tah- pıyordu. Fırtınaları, şeytanları unu-

1 vil etti. Kalecııerı kurtaraı. Lö.t tu. l\,Q.u.&u~ .., .... ____ - --

Dakika 20: Merkezden hesaplı bir sına aldım. O DE\ vücuttu! .. Tabiat 
akın yapıyoruz. Gündüzden Esada böyle vücutları ancak on senede bir 
ve ondan da Saide geçen topu Sa.it ve ısmarlama suretile meydana ge-

vole bir şiltle kaleye gönderdi. Direği tirebilirdi. 
sıyırarak avuta giden bu top Sovyet- Nefesi muattardı. Kendimi daha 

lere epey heyec.an geçirtti. fazla tutamıyarak kollarımla onu 
Dakika 25: Ortalarda oynanan o - sıkmıya başladım. Dudaklarımız u-

yun santrforun ani bir pasile sağ a.- zun bir öpüşle birleşti. Sizin ve bü
tün dünya kadınlarının başına ye-

çıklarma geçti. Bu oyuncu topu süre

rek 20 metreden tutulmasına imkan 

olmıyan bir burun şütile 3 üncü gol -

lerini yaptı: Sovyet 3 - Türk O. 
Sanj yapılmasile bizim lcalenin ö

nünde karışması bir oldu. Smimofun 

şütünü Cihat yatarak kurtardı. 
Dakika 34: Soldan yaptıkları bir 

akında sol içleri nin müsait vaziyette 

olan sağ açığa topu geçirdi. Müdafi 
ve kalecimizin ofsayt diye durakla

malarma. ehemmiyet vermiyen bu yır 
tıcı oyuncu topu dördüncü defa ol -

mak üz.ere ağlara taktı. 

Sovyet 4 - Tilrk O. 

Sovyet lutbolüncle terakki 
Geçen senelere nisbeten futbolün 

Sovyet Rusyada çok terakki ettiğini 
bugünkü oyun çok bariz bir surette 

belli etmiştir. 90 dakikanın 80 daki
kası onlar tarafından oynanmış ve 

ancak 10 dakikası o da şahsi akınlar 
olmak üzere bizim taraftan oynan -

mıştır. 80 dakikada bütün oyunu -
muz onların yüksek tekniğine karşı 

koyabilmek için didinme halinde 
geçmiştir. 1 

Dakika 40: Son gayretimizle oynı
yoruz. Niyaziye kale yakınında yapı
lan favulden ilk sıkı ve isabetli şütü
müzü kaleye gönderdik. Maalesef bu
nu da kalecileri mükemmel bir plon
jonla atlatarak bizim şeref sayımıza 
mani oldu. 

Son dakikalar Sovyetlerin çılgın 

hücumları altında geçti. Hüsnü ve 
Cihat ümidin fevkinde kurtamşla.r 
yaparak fazla sayılara mani oldular. 
GUnün en muvaffak oyuncusu başta. 
kaleci Cihat olmak üzere Hüsnü ve 
Mehmet Reşattıt. Fikret de kendine 
düşen vazifeyi başarmıştır. Forvert 
maalesef tahminin fevkinde bozuk 
ve irtibatsız OY,DAmıştır. 

Şazi TEZCAN 

ınin ederim ki, mezara kadar o gtin
gü busenin tadını unutamıyacağım. 

Kolonel sustu. Yarım bardak su 
içtikten sonra sesini daha ziyade al

çaltarak devam eyledi: 
- Ertesi gün pencereden bakınca. 

fırtınanın fazlalaştığını gördüm. Yo

la çıkmanın imkanı yoktu. O gün ge

ne, kahyanın yanında geçirmek icap 
ediyordu. Yeniden kafayı çekip ka
ğrt oynamaktan başka yapılacak bir 

iş bulamadım. 

Akşam boş daireye döndüm ve 

tam gece yarısı o kadına tekrar ka
vuştum. Evet, matmazeller, o gece
yi aşksız geçireydim, sıkıntıdan mu

hakkak öllirdüm. 
Kolonel içini çekti. Ayağa kalka -

rak sessiz ve yavaş adımlarla salon
da gezinmiye başladı. 

Sabırsızlıktan ölecek bir hale ge -
len bir matmazel atılarak: 

- E, sonra ne oldu? diye sordu. 
- Hiç... Ertesi günü yola devam 

ettim. 
Hepsi birden korkak bir sesle: 

- Fakat o kadın kimdi? dediler. 
,- Kim olduğunu anladınız zanne-

diyorum. 
- Hayır bir şey anlamadık. 

- Karımdı. 

Uç genç kız, etlerine bir iğne bat-
mış gibi somurtarak: 

- Fakat nasıl olur? diye sordular. 
Kolonel omuzlarını silkti ve: 

- Hey Allahım ! dedi. Bunda ma
kul olm.ıyan bir cihet yok ki... Size 
her şeyi apaçık anlattım. Chevelki'ye 
karıfnla birlikte g~tmiştinı. O da boş 
dairede, yanıbaşımdaki odada yatı -
yordu. Bunda anlaşılm.ıyacak ne 
var? 

-Hayda!.. 
Diye nuıt.PıvAll"'l"iJt kollan mah-

cup bir tavırla sarktı. Bu hikaye o 
kadar güzel başladığı halde - Allah 
bilir - böyle mi bitecekti? Karınız 
ha... Pardon ama, mösyö bu anlat
tığınız vak'a o kadar enteresan de
ğil ... Hem hiç te fevkalade güzel bir 
tarafı yok ... 

- Ne garip şey! Demek o kadının, 
meşru karım olmamasını mı arzu 
ediyordunuz .. Başka bir kadın mı ol
malıydı? .. Ah matmazeller, eğer şim· 
diden böyle düşünürseniz evlendiği
niz zaman ne olacak sonra? .. 

Genç kızlar utanarak sustular ve 
surat ederek esnemiye başladılar. 

Yemekte hiçbir şey yemiyorlar, ek
mekleri evirip çeviriyorlardı. Hiçbir 
şey konuşmuyordular. Nihayet ara
larından biri sabredemedi: 

- Hayır, dedi. Bu ayni zamanda 
bir hiyanet, bir aldatmacadır. Ma
demki bu hikaye böyle bitecekti, onu 

ne diye anlattınız? Doğrusu ben bu 
vak'ada hiç te zarif bir yer göremi
yorum. Hem ayni zamanda im.kiıı. .. 
sız bir şey ... 

Biri daha atılarak: 

- Çok cazip bir şekilde başladı
nızdı. Sonra birden pusulayı şaşır
dınız... Bu bizimle alay etmekten 
başka bir şey değil doğruım ..• 

Bunun üzerine kolonel; 

- Haydi.. Haydi inanmayınız, 
dedi. Şaka yaptım. Darılmayın! .. O 
benim değil, kahyanın ~üzel karrsxy· 
dı 

- Hah ... işte! .. 
Matm.azeller açıldılar, sevindiler, 

gözleri pırıldadı. Kolonele daha fazla 
sokularak ona şarap doldurup bir 
sürü sualler sordular. Can sıkıntısı 
çabuk kayboldu. Yemekler dahi ay
ni akıbete uğradılar. Çünkü matma. 
zeller şimdi büyük bir iştiha ile ye• 
meklerini yiyorlardı. 

B1TT1 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

Otle neşriyatı - Saat: 12,30: Plakla 
Türk musikisi. 12,50: Havadis. 13,05: Plakla 
hafif müzik. 13,25 - 14,00: Muhtelif plik 
neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat: 18,30: Çay &a• 

ati ve dans musikisi. 19,30: Konferans: Dolr 
tor Salim Ahmet tarafından. 20,00: Türk 
Musiki Heyeti tarafından klisik eserler. 
20,30: Rıfat ve arkadaşları tarafından Türle 
musikisi. 21,00: Plakla sololar. 21,30: Or. 
kestra: 

1 - Kreuzer'in Grenadada gece karargt. 
hı Uvertürü. 

2 -Tschaikowski'nin Diken giilü balesi. 
3 - Offenbahch'm Güzel Elena operetin· 

den parçalar. 
4 - Massanet'den muhtelif karakter par• 

çalarL 
5 - Tellam küçük vals. 
6 - Schuman'ın Akşam şarkısı. 
22,30 - 23,00: Ajana haberleri. 

'* 
Günün program özü 

1 
' 24. !U 93tl 1 

SENFONİLER: 
21,10 Münib: Berlioz'un "Fantastik" L 

HAFİF KONSERLER 
18 Varşova: Sergiden konser nakli. 
19 Bükreş: Hafif musiki. 1 

20,15 Mozart: Mozart'ın eserlerinden 1 
20,40 Varşova: Balet musikisi. 
21,10 Sottens: Balet musikisi. 
21,10 Stütgart: Orkestra. 
21,25 Bükreş: Plak. 
20,10 Zürih: Emil Frey'in eserlerinden. 
21,30 Breslav: Bando mızıka. 
24 Deutschlandsender: Serenadlar. 

OPERALAR 
21,50 Kolonya: Weberin "Abu Hasan'' ope.. 

rası. 

23,10 Viyana: Wagner'in "Wallı:üre"si (bi· 
rinci perde). 

OPERETLER: 
21 )' Budapeşt.e: Fortunino'nun "Galatee" 

opereti. 
21,40 Roma: Emmerich Kalman'm "Mon.-

tarini" opereti. 

ODA MUS1Kt81: 
20 Hamburg: Debussy, Brahms. 
23,30 Londra (tf asyonal): Trio oda mü~ili 

PİYESLER 
20 Laypzii: "Thomas Münzer". 
22 Torino: "Nemica". 
22 Münib: "Isabeau, Frau Königiu". 

DANS MUS1KtSt 
21,10 Berlin, Hamburr, Liypzir. 23,151 
Brüno, Prar, Varıova. 23,30: Berlin ve cli
ier bazı Alınan postaları. 24,30: Peıtc, Vj. 
yana. 

• 
Taksim Bahçesi 
Kapalı kısmında 
Halk Opereti 

Bu akşam 21.45 de Tarla Kuıa. 
Ayrıca: Elektrikli kuklalar. 



On iki sene önce çalınan 
bir Türk çocuğunun es

rar la dolu macerası 

- Çocuğun kaÇlrıldığı Göksu, köprüsü 

[Başı 1 incide] 
Od sene evvel Anadoluhisanndan ça
lınmış ve Romanyaya kaçırılarak 

pa.ra. ile satılmıştır. Şimdi bu ~ocuk 
lstanbula dönmü~, ailesini arıyor. 

Bir muharririmizi, iki gündenberi 
bu hüzünlü maceranın safhalanm 
fiespite memur ettik. Hi.dlse)i bütün 
ltafsüatiyle yazıyoruz: 

k Bu çocuk kimdir? 
1 Cumartesi günü ~am Anadolu
hisarı iskele kıraathanesine bir deli
ikJ.Dlı geliyor. Ismarladığı sade bir 
kahveyi içtikten sonra içli bir çocuk 
giıbi hüngür hüngür ağlamaya başlı
yor. Kıraatha.ııedekiler bu ağlıyan 
)'abanciyle meşgul oluyorlar. 

Herhes merakla soruyor:. 
l - Niçin ağlıyorsun? 

Genç teessürle derdini anlatmaya 
başlıyor: 

- Ben ağlamıyayrm da kim ağla
fllll. Yersiz, yurtsuz, ailesiz kaldım. 
Ben geçen sene Romanyanm Silistre 
§ehrinden muhacir olarak !stanbula 
geldim. Boğazdan geçerken Anado
luhi.sar ve Rumelihisaxmdaki kale
ler 'benim içimde kanayan bir damar 
kopardılar. Bu iki his~ !stanbulu 
hiç görmediğim halde bana yaban
cı gelihedi. Ben b'tıtıla.rı tanıyor gP 

birfn. Çök eslli ~ İP~idai hatırala
rım bana buralarda doğduğum hissi
ni verdi. Daha doğrusu bütün genç
liğimde kafamda bir düğüm halinde 
kalan bir şüpheyi kuvvetlendirdiler. 
Bu hatıralarım bana Anadoluhisa -
rmda eski ve tahta bir köprünün bu
lunduğunu da söylüyor. Vaktile A
nadoluhisarmdan bir çocuk kaybol
du mu? 

l On iki •ene evvel kaybolan 
i çocuk! 
~ Mahalle bekçisi Osman atılıyor~ 
1 

- Evet, diyor, on iki sene evvel 
burada Fuat paşanm bir çocuğu kay

bolmuştu. Siz olnuyasıruz. Ben o ço
cuğu tamrdnn. Yuvarlak çehreliydi. 
Size de ne kadar benziyor. 

Hisarın bütün yaşlıları bu dertleş
ıneye iştirak etmişler. Ve bu deli

kanlmm Fuat paşanın kaybolan ço-
ıeuğu olduğu hakkında kanaat getir
mişler ve derhal bir balıkçıyı Fuat 

p~anm yalısına koşturmuşlar. 

Anadoluhi.sarmda Körfez cadde -
sinde (5) numaralı Yalıda oturan 
Fuat p~a 16 sene evvel ölmüştür. 
Rebia isminde refikasiyle Habibe, 
Masume adlı iki kızı ve Fahir adlı 
bir oğlu kalmıştır. 

Fuat paşa tekaüde sevkedildikten 
IOnra da Anadoluhisarında belediye 
reisliği yapmıştır. Paşa öldükten 
dört sene sonra da bir eylül günü 
oğlu Fahir birdenbire kaybolmuş ve 
on senedenberi de bu çocuğun hayatı 
Ye mematı hakkında hiç bir şey öğ
renilememiştir. Zavallı ana ve iki 
kardeş on iki senelik acısını çekiyor
larmış. 

Sevinçli müjde haberi 
Balıkçı saat 20 de Rabianm kapısı

ru çalmış: 
- Müjde bayan Rebia, demiş, si

ze çok sevinçli bir haber vereceğim. 
Oğlunuz Fahir bulundu. Şimdi kah
:Vehanede oturuyor. 

Zavallı ana sevinç heyecanları i
efnde bağırmış: 

- Habibe, Masume koşun, karde
liniz bulunmuş. 

Rebia kızlariyle beraber polis ka
rakoluna gitmiş ve çocuk da ·oraya 
tağrrılrnı~. 

Bundan l!lonrasım bulunan delikan
lnıan hemşiresi Ra.bibe eöyle a.nlatı
)7orf 

Gece yarısı karakolda.. 
"- Biz gece yansı karakola gittik. 

Delikanlı hıçkırıklarla ağlıyordu. 

Kendisine birçok sualler sorduk. O, 
"bana bir şey sormayın. Fena oluyo
rum.,, diyordu. Annem de birçok şey
ler sordu. O da aynı cevabı aldı. Biz 
bu delikanlının kardeşimiz olduğunu 
tanıyamadık. Yalnız Hisarlılardan 

bazıları bekçi Osman ve kayıkçılar 
benim kaybolan kardeşime benzet -
mişler. Annem de ''benim 'bu çocuğa 
kanım kaynamadı, benim oğlum ol
masa .gerek,, diyordu. Orhan Apti 
küçükken kardeşibin boynuna ufak 
bir ameliyat yapmıştı. Boğazında 

ameliyattan kalmış bir iz de göreme
dik. Polis bugün kendi.sini Orhan 
Aptiye götürdü. Ameliyattan sonra 
izin kalıp kalmıyacağmı soracak. De
likanlı, anamın, babamın ismini bil
miyor. Yedi yaşındaki bir çocuğun 
bilmesi lazımdır. Yalnız Anadolu ve 
Rumelihisarlariyle Anadoluhi.sarı -
nm tahta köprüsünü hatırlıyormuş. 

Sonradan a.plattığına göre kardeşi
miz Fahir, deredeki köprünün altın
da oynarken iki Ermeni ile bir Ya
hudi kendisini bir takaya almrşlar 

ve Romanyaya· kaçırarak Silistrede 
kendisini bir Türke satmışlar. Bunun 
lstanbuldan ka.çınldığmı yeni ana 
ve babasından hazan işittiği de olu
yormuş. Sözde oradan ka~, !s
tanbula gelmiş. 

T ehJit mektupları 
Kardeşim Fahir çok yaramazdı. 

Sokakta oynamasına müsaade etmez 
dik. Bir eylül sıcağında yavaşça so
kağa çrkmış, ve yarım saat içerisin
de kaybolmuştur. Ve gece polis bü
tün kuyuları, sahilleri projektörlerle 
aradı, çocuğu bulamadı. Zavallı an
nem bu meçhul ayrılış yüzünden mah 
voldu. Kerdeşimiz olduğunu bilsek 
derhal alırız. Fakat kestiremiyoruz. 
Kardeşim kaybolduktan sonra on se
ne bayram günlerinde muhtelif pos
taJıanelerdcn atılmış fena yazılr mek 
tuplar aldık. 1Bu mektuplarda "Fa
hiri falan balıkçı sandalına aldı. O
nu parçaladılar ve denize attılar.,, 
deniyordu. Biz bu nıektu'pları po
lise verirdik, fakat yazanlar bir türlü 
bulunamadı. İki senedenberi bu mek
tupların arkası da kesildi. Şimdi Re-

cep adlı bu delikanlı ortaya çıktı. 

Polis tahkikat yapıyor. !cap ederse 
annemle delikanlının kanları da mu
ayene edilecekmiş. Üç gün üç gece
dir, biz de o delikanlı da bir dakika 
gözümüzü kapamadık. Evimiz dü
ğün evine ,döndü. Eş, dost, hısım, ak
raba dolup boşanıyorlar. Bizi teb
rik ediyorlar. Anadoluhisarlılar da 
ilk gece sabaha kadar oyumadılar. 

Zavallı delikanlıyı kahvehanede ge
liyorlar, masanın üstünde uyurken 
bile uyandınp yüzüne, gözüne bakı
yorlar, teşhis koymıya çalışıyorlar.,, 

Gencin hakiki hüviyeti? 
Tahkikatı idare eden Hisar nahi

ye müdürü Rıfat ta şunları söylü
yor: 

" B - u muammayı halletmeye ça-
lışıyoruz. Şimdi delikanlıyı -polis i
kinci şubeye gönderdik. Yaptığımız 
tahkikata göre adı Receptir. Roman
yadan geçen sene muhacir gelmiş. 
Kırklareline iskan edilmiş. Uç ay son
ra oradan lstanbula gelmiş, Zenginli 
isminde bir zatm Bandırmaya işliyen 
motörlerinde (25) gün kadar çalış
mış. Bursaya da gittiği ve orada da 
bu ı,ekilde kendisine ana, baba ara
dığı söyleniyor. Cebinde birçok re
simler vardır. Bunlardan birisi Bur
salı kahveci Hasanm imiş. Bize bu 
benim babamdır diye gösterdi. Mü-
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·Sancak Türklüğü ekalliyet 
m.uamelesine katlanamaz 

Suriye heyeti 
reisi diyor ki : 

"Muhtariyet, ayni hukuk 
ve salahiyetlerle 

Suriyeye geçecektir 
" 

[Başı 1 incide] 
hilkilmet şeklini şöyle izah etmiştir. 
"- Nüfusu hemen hemen iki bu

çuk milyon olan Suriye, demokrasi 
usulile idare edilecektir. Dk ' işimiz 
mebusan meclisini seçmek olacak -
tır. Bundan sonra kabine teşekkül 

ederek Reisicümhur intihabına ge -
çilecektir. Reisicümhur beş sene için 
seçilecektir.,, 

"- Pariste imzalanan muahede -
nin esası nedir?,, 

İskenderondaki 
Türk köylüleri 

Bugünkü i4are devam 
ettikçe köylünün 

kalkınması imkansızdır 

Fransa Hariciye 
müsteşarı diyorki: 

" Muhtariyetin devamın
dan başka yapılacak 
hiç bir şey yoktur! ,, 

[Başı 1 incide] [Başı 1 incide] 

Anta.kyanm 45 bin nüfusu vardır. zerine aldığı anlaşılan Fran
lskenderunun nüfusu An~adan sa Hariciye müsteşarı Vie-
çok daha az, ancak 12 bin kişı kadar- t ·ı .. ·· ·· h 
dır. no ı e goruşmuş ve mua e-

Size bu mektubumda, tskendenın de hakkındaki beyanatını 
sancağının hemen yüzde doksan ek- neşretmiştir. Beyanatta Su
seriyetinl teşkil eden Türk köylüsü- riyede yaşıyan ekalliyetler -
nün nasıl sistematik surette imha- den de bahsolunmakta ve 
ya manız bı:rakıldığmı anJataca~: Türk ekalliyetinin hukuku-

İskendenın ve Antakya b.avalism- . • 
deki Türk köylüleri, &şar denilen a- na da temas edılmektedır. 
ğrr bir verginin yükü . altındadırlar. Muharrir soruyor: 
Ancak, a.,ar denilince hatıra., Osman- "- Büyük milletler için, A.sya ve 
h hükfuneti za.manmdald i.şar vergi- Afrikadaki mandaların bıraktlması
si gelir. Ha.Ibnkl, tskenderundald nm bazı tehlikeler teşkil edeceğini 
ftşar, bizlm eski i.şa.r sJstemlmi:ı.e hiç tahmin etmiyor musunuz? Mesela 
benzemez. Irakta, İngiliz mandasının kalkma. 

sı neticesinde Güldaniler ile Asurile-
C ebren alınan haraç rin katliamı: olmadı mı? Harpten 

Fransızlar, Suriye)i işgal ettikten evvelki Suriyede, Dürziler tarafın

"- Fransa ile aramızda imza edi
len muahede bir dostluk ve beraber
lik muahedesidir. Kurulacak meclis 
ilk olarak bu muahedeyi tastik ede
cektir. Suriye devleti ancak bir harp 
vukuunda Fransayla bağlanacak ve 
yardım edecektir. Fransa yakında 

Suriyedeki kuvvetlerini de çekecek -
tir, biz de her müstakil devlet gibi bir 

bir müddet sonra, bizim eski aşa.nn 
ordu kuracak müdafaa tedbirleri a-
l ~ asri vergi cibayeti ve büt.çe tanzimi 

dan Marunilerin katliamı Fransanın 
müdahalesine sebep olmadı mı?,, 

Vienot ta şu cevabı veriyor: acagız.,, 

Antakya ve lakenderun 
Türklerinin vaziyeti? 

"- Antakya ve Iskenderundaki 
Türklerin vaziyeti ne olacaktır.?,, 
"- Suriyedeki Fransa hükumeti

ne ait bütün hak ve selahiyetler iki 
sene sonra tamamile Suriye hüku • 

metine geçecektir. Antakya ve Isken 

derun bugüne kadar Fransız man -

dası altında bir muhtariyeti idareye 

sahipti, Suriye hükumetinin teşekkü 

lile bunlar Fransa mandasındaki ay 
ni hukuk ve salahiyetlerle müstakil 
Suriyeye geçecektir. Yeni devletin 

hilkftmetinden emin olabilirsiniz .• 

Bizler dost ve kardeş Türkiyenin 

terakki:ıini ve azametini görmekle 

çok memnun oluyor ve cidden ifti • 

har ediyoruz. Büyük Atatürke ve 
Türk milletine derin muhabbet ve 

usullerine uygun olmadığını ileri sü

rerek işş.r vergisi'nin maktua.n ve 
nakten tahsiline karar verdiler. Bu 

kararoı tatbikına da 1925 tarihinden 

itibaren başlandı. Vergiye esas ola

rak, 1925 den evvelki dört seneye ait 

işa.r iltizam varidatının vasatisi bu-
lundu. Ve bu vasati miktar, her kö

ye maktu vergi olarak tarhedildL 

"- Şüphesiz, ekalliyetlerin hima
yesi mühim bir meseledir. Yeni yap
tığımız muahedede bu ekalliyetlerin 
hukukunu zıman altına aldık. Ulus
lar Kurumu, onları ihmal ettiğimiz 

takdirde, mandaıruzın nihayet bul. 
masını tasvip etmezdi. Suriyede, me
sela şimal mıntakasındaki Türk ekal
liyeti gibi. Kesafet arzeden ekalliyet
leri tefrik etmek lazımdır. Bu ekalli

Köylüler o zaımandanberi, bu parayı, yetler geniş bir muhtariyetten isti
dönüm ba.~ma aralarında taksim e • fade etmelidir. Esasen Fransız man. 
derler. Her tarla sahibi, hissesine dü- dası altında iken, bu muhtariyet ken 

dilerine verilmişti. Tecrübe iyi neti
şen parayı vermekle mükelleftir. Bu celer verdi, binaenaleyh, devamdan 
şeklile, &şar vergisi, vergi değil, ceb- başka yapılacak bir şey yoktur. 
ren alma.n bir nevi haraçtır. Vergi- Suriyede yayılmış ve dağtlıruş bir 
nin mlktan, biç değişmez ve buğday halde ekalliyetler vardır. Bu ekalli
piyMMınm ytıksellp hımesfyle bir yetler için medeni hukuk müsavatı, 

ali'i.kası yoktur. 
Meseli, ilk vergi tarhedildiği za.. 

man, buğdayın kilosu 18 kuruş tut-
sevgilerimizi takdim ederim.,, maktaydı. Bugün ise, buğday, üç ku-

ihtilaflı hallerde bitaraf bir ada.Jet 
mümkün olan en iyi zımanlardrr. 

Fransız - Suriye muahedesi, ekalli
yetlerin hukukunun korunacağını, 
yalnız Uluslar Kurumuna değil, fa
kat Fransaya karşı da zıman altında 
bulundurmaktadır. Yeni muahede
nin tatbikine yol açacak Uç sene için. 
de, yeni idare bu hususun tatbikatı
nı bize gösterecektir. 

Suriye heyeti şerefine bugün Fran ruşa kadar düştüğü halde maktu vel'-
sız sefarethanesinde bir ziyafet ve- gl, eski nispetini muhafaza ediyor. 
rilecektir. 

Heyet Şükrü Saracoğlunu 
ziyaret etti 

Heyet azaları, dün saat 16,30 da 
Hariciye Veki.leti Vekili Şükrü Sa
ra.coğlunu ziyaret etmişlerdir. Bu zi
yaretten yanın saaat sonra, Şükrü 

SaracoğJu, İskenderun ve Antakya 
mümessillerini kabul etmiş, kendile
riyle bir saatten fazla. görüşmüştür. 

Heyette kimler var? 
Suriye heyeti, dün sabah Sirkeci 

istasyonunda vali muavini Hüdai Ka 

rataban ile Surlyeden gelen heyet -
ler tarafından karşılanmıştır. 

Gelen heyetin reisi Haşimül Attasi
dir. Azalar da Cemil Merdan, Sa -

dullah Ceberi, Farisi Huri, Edmon 

Hamsi, Mustafa Şehabi, Naimül A
lakidir. 

Karşılayan heyetler de şunlardır: 
Şamdan Suphi Abdullah, Meh • 

met Grivati, doktor Fehmi Fezzül 

Halebi, Bedrettin Nakşibendi, Ce -

mil Kassar, Sait Kahhale, Nuri Ha -
lil, Beruttan Mehmet Refik, Necip 
Seyit, Sadullah Seyit, Baalbekten Sa

it Haydar, Zeki Rüiai, Halepten Ab

düsselam, doktor Ahmet Hamdi, 
Ahmet Tavas, Abdülcevat Leben, Ah 

met Baki, Muhlis Cemal, Ahmet Pa

zarbaşı, Şarkülerdenden Abdürra -
him Farac. Kamil Ahdin, Tevfik Tür 
bedar, Tevfik Tahhan, Akka Filis -
tinden Yusuf Hassan, Hayfadan Mü
nir Habel, Vecihi Habeldir. 

tenakıs sözler söylüyor. Sonra ha
lat fabrikasında çalışmak için A.na
doluhisarma gelmiş. !ş bulamamış ve 
kahvehanede de şundan bundan vak
tile buradan bir çocuğun çalınıp ça
lınmadığını sormuştur. Biz iddiala
rını şüpheli ve tetkika şayan bul
duk. Hakikat polis tahkikatile öğre
nilecektir. 

Köylü fidJetli tazyik altında 
Bugün İskendenında öyle köyler 

vardır kl, bütün gelirlerini hükiimete 

verdikleri halde, işar borçlarını ka

patamıyorlar. 

Ve bu snretle, hUkftmetln çiftçide 
alacakları birikiyor. Biriken alacak

lann t.ahsiline imkan olmadığı Jçin, 
köylü mütemadi ve ~k şiddetli bir 
tazyik altındadır. Bilhassa son üç 

senedenberi, köylünün dişini tım~
na takarak, elde ettiği mahsul, tama.
men vergisi borcwıa gidiyor. 

Fransızlar, İskenderunda bundan 
birkaç sene evvel bir 8.kar bankaAt 
kurdular. Bu banka sözde köylüye 
ikrazatta bulunuyor. Fa.ka.t, para ik
raz edilirken, köylünün htikfuııete o
lan birikmiş borçlan peşinden kesil
diği için, zavallılamı eline; borçlan
dıkları para.nm ancak yüzde otuzu 
geçebiliyor. 

Mahsul zamanı gelince, köylü za
ten a.~ar borcuna yetişmeyen mah
sulünden banka taksitine para ayıra
mıyor ve 'l:leticede de borç üstüne bir 
takım yeni borçlar yüldenerek son 
derece sefalete düşüyor. 

Köylü, •ervetini kaptınyor 
Bankaca taksitlerini ödiyemiyenle

rin çitflikleri merhametsizcesine ha
raç mezat satılmaktadır. Bu çiftlikle 
ri yahükümet, yahut ta banka gayet 
ucuz fiyatlarla., adeta kelepir olarak 
ele geçiriyorlar. 

Bu yüzden, Am.uk ovasmm, zen -
glnliği dillere destan olan çiftlik sa.
hlpleri, perişan bir vaziyete düşmüş
lerdir. 

İskenderun sancağında, bu.gtin e
lindeki servetin, ya.ndan fazlasını hU
kftmete kaptmnıyan hemen bir tek 
köylü, Türk köylüsü kalıiıamıştır. 

Bugünkü idare de\ıun ettiği tak
dinle, Türk köylüsünün kallanma.sı
na ve Türk harsınm inkişşa-fma, Jm
kin yoktur. 

• • 

Yeni muahedenin mahiyeti 
Vienot muahedenin mahiyeti hak

kında şu sözleri söylemiştir: 
"- Bütün demokrat memleket -

ler, ve bizim ile beraber bu sene, In
giltere dahi, manda altında bulunan 
memleketlere karşı ayni şekilde li
beral bir hareket tarzı takınmaya 
mecbur oldular. Suriyede, bu siya -
set, bizim için esasen malftmdu. Da
ha harpten evvel, Fransanm orada 
fikri ve manevi büyük bir nüfuzu 
vardı. Nüfuzun Suriyedeki bu derin 
kökleri, muahedenin imzasını kolay
laştıracaktı. Oradaki mandamız kuv 
vete istinat ettikçe, hasım olarak, 
karşımızda, bizzat kendi prensipleri
miz ve hürriyet namma mücadele 
ettiklerini söyliyen Suriyenin mUs • 
lümanlarını bulacaktık. Mandamızı, 
ittifak muahedesine tahvil ederek , 
Fransa ile Suriye arasındaki bağları 
takviye etmiş oluyoruz. Muahede -
nin manevi muvaffakıyeti, ümit ede
bileceğimizden daha büyük oldu. 
Şamda, milli Suriye parti.si merkezi . ' 
ımza akşamı, Fransız bayrağını as-
mıştı. Yapılan büyük fener alayında 
nekadar fener varsa o kadar da Fran 
sız bayrağı vardı. ,, 

I ktısadi anlaşmalar devam 
eıhcek 

''Bu geniş müsaadekarlık ve ara
daki dostluğun yenilenmesinden gay 
ri, muabedenin, Fransa için ne gibi 
neticeleri olacaktır.?,, 
"- Şimdiye kadar yapılmış olan 

iJttfsadi anlaşmalar eskiden olduğu 
gibi devam edecek. Esasen bunlar 
pek büyük menfaatlere müteallik de 

ğildi. Suriye parası, Fransız frangı
na bağlı kalacak ve nihayet mektep
lerimizi orada bulundurmakta ve in
kişaf ettirmekte devam edeceğiz. 

Suriyeye karşı siyasetimizin he • 
yeti umumiyesinde, bu muahede, ben 

Habeş ~urahhas
ları Asambleye 
kabul edildiler 

[ Baıı 1 incide J 
nin La.hey divanına verilmesini 
teklif eden hukukçuların miltalea· 
sı hilafına, genel hukuk prensip. 
!eri mucibince Haıbeş itimatname
lerinin muteber olup olmadığı ü
zerinde hasıl olan şüphenin leh
lerine kullanılması lazım geldiği, 

buna binaen Habeş murahhasları

nın asamble çahşmft.larrndan uzak
l~tmlmamaları noktai nazannı 
kabul etmiştir. 
Akşamleyin komite kararı asam· 

bleye bildirilmiş ve bunun üzerine 
asamblede reye müracaat edilmiş
tir. 

Reyler tasnif olununca 39 r eyin 
muvafık, 4 reyin muhalif, 6 reyin 
müstenkif olduğu görülmüştür. 

Muhalifler Avusturya, Macaristan, 
Ekvodor ve Arnavutluk devletle
ridir. 

Bu suretle Habeş murahhaslan
nm 17 nci asambleye iştirakleri ka. 
bul edilmiştir. 

ttaJyanm asambleye murahhas 
göndermesine imkan kalmamış bu· 
lunuyor. 

İspanya hadiseJe,. 
rinin tesirleri 

F ransada bazı zabitler 
ihtilal yapmak istemişler 

Paris, 23 (A.A.) - Övr gazetesi, 
Makues garnizonundaki bazı Fran· 
sız zabitlerinin ihtlld.lkarane hareka· 
tı hakkında bazı haberler neşretmek· 
tedir. Bu haberlere göre, bu zabitler, 
eylül ortasında şimdiki Fransız reji
mi hakkında memnuniyetsizliklerini 
izhar etmişlerdir. Övr gazetesi bu 
hadiseden, İspanya dahili harbinin 
Fransa mmtakasmda b6 tesirler u
yandırmaya başladığı neticesini çı· 
karmaktadır. Gazete, İspanyol aske· 
ri grupları tarafından kazanılan her 
zaferin ~azı fı:an.sız mahafilinde ü
mitler uyandırdi~ı ilave etmekte~ 
dir. 

ce, ciddi bir zımandır. Mandamızı 

kuvvet ile idame ettirmekle, beynel
milel siyasetin herhangi nazik bir a.. 
nında, Suriyede isyanların baş gös • 
termesine intizar edebilirdik. Bu ka
rışıklıklar;n bizzat teşkil edecekleri 
tehlikelerden maada, bunlar üstelik, 
şimali Afrikada tehlikeli bir heye • 
can ve bizim için müşkül vaziyetler 
doğurabilirdi.,, 

Şimali Afrika vaziyeti 
"- Fakat şimali Afrikanm, Suri

yeyi misal alarak, hukukunun ge • 
nişletilmesini istiyeceğinden kork
muyor musunuz? ,, 
"- Bunu yapabilecek olsaydı, Su 

riyeden örnek almağı mı beklerdi 
zannediyorsunuz? Şimali Afrikada 
dahi, biz, liberal bir siyaset tatbik et 
meliyiz. Fakat orada vaziyet büsbü
tiin başkadır ve liberalizmin de ora
da başka bir şekil alması lazımdır. 
Mesela Cezayirin istediği - ki bu bi
zim için gurur okşayıcıdır • gittik
çe ve tarn olarak ana vatana temes 
sül etmektir. Biz, orada. Cezayirli • 
ler için medeni hukuku genişletme
liyiz. 'Iı"· us ile F".asta ise, yerli un • 
surlar için, mahali idare ve işlerde 
geniş bir yer ayırmalıyız. 

Franıanın Yakın Şarktaki 
vaziy~ti 

Vienot Fransa ile Lübnan arasın
da yapilacak muahede hakkında şu 
sözleri söylemiştir. 

"- Bana öyle geliyor ki, Fransa 
ile I:tlbnan arasında yapılacak olan 
muahede daha kolay olacaktır. Lüb
nanda, hiç te diğerlerine zulüm et 
mesi mutasavver olmıyan küçük bir 
hristiyan ekalliyeti ile, ayni prensip
ler dairesinde kendilerine hürmet e
dilecek olan bir dini ekalliyetler mo
zayiki varclır. Müşterek birçok men
faatleri olan Suriye ile Lübnan b1.111 
ları aralannda halledeceklerdir. O • 
rada dahi, yeni hükftmet, bizim hu· 
zurumuzda, asa~ ve intizamı mu -
hafaza edebileceğini i.sbat vaziyetin
de kalacaktır. Bize karşı Suriye hal 
kmm bugünkü vaziyetleri bize her 
ümidi verdirecek mahiyettedir. Fran 
sanın Yakın Şarktaki faaliyeti ve 
hareketi bitmiş değildir, daha iyi 
şartlar altında yeniden başhyor. 

T.F. 
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Ayaıncıa e t fı
atleri birden 
bire yükseldi 

Bu yükseliş, Maltaya ve 
Yunanistana fazla 

sevkiyattan ileri geliyor 
Aydın, (Hususi Muhabirimiz yazı

--r) - Malta ve Yunanistandan faz 
la sipariş alınmasından ve çok sev
kiyat yapılmasından ilimizde et fiat
leri yükselmiştir. 30 kuruş olan ko
yun ve kuzu 35, 20 kuruş ülan sığır 
eti 25 kuruşa çıkarılmıştır. Dış tica
retin genişl~mesinden ve köylüınü. 
zün ekonomik durumuna faydalı ol
masından bu yükseliş ilimizde sevinç 
le karşılanmıştır. 

Elektrik tesisah gen~liyor 
Aydın şehri elektrik tesisatı gün 

geçtikçe geni§lemekte ve aboneleri 
çoğalmaktadır. Son defa Topyatağı
na da bir hat çekilerek san'at okulu
na ve pavyonlara uray ceryanı veril-
miştir. 

Çocuk bakım evi 
'Aydmm sağlık ve sosyal nıüesse-

11elerinden birisi de uray çocuk ba. 
kım ve müşavere evidir. Çok faydalı 
ve lüzumlu müeseseden şimdiye ka
dar beklenen ve umulan sonuç elde 
edilemediği için şar kolu bunu kaldır 
mıya kadar yürümüş, fakat son defa 
bu müessesenin başına gelen genç 
mütehassıs doktor Muhlisin faaliye
ti savesinde beklenen verimi tama
men ·vermeye başlamıştır. Uray büt
~inin daha genişliyerek bu hayırlı 
müessesenin noksanlarını tamamla
ması ve şehre daha faydalı bir hale 
getirmesi çok yerinde bir karar ola. 
caktır. 

Fitilli bir bomba bulunda 
Dün Aydın istasyonunda ameleler 

toprak kazarken ~ir~y~ rastla 
tnışlar, bunun ne olduğunu bilmiye
rek bir kaç kazma da vurmuşlardır. 
Sonradan bunun fitilli bir bomba ol
duğu anlaşılmı3tır. Bomba zabıtaca 
~ıkarttırılmıştır. Bunun Yunanlılar 

ta.rafından konulduğu anlaşılmakta

dır. 

Aydın uın'at mektebinde 
Aydın san'at okulunda yeniden 

yapılan marangozluk pavyonunun 
yapısı bitirilmiştir. Keşif tutarı 

14,000 lira olan bu pavyonu, okul öğ
retmen ve talebeleri bizzat yaparak 
yalnız malzeme fiati 3,500 liraya 
mal etmişlerdir. Şimdi de tesviye 
pavyonu yapılmaktadır. 

11 daimi encümen üyeleri evvelki 
gün beraberlerinde bayındırlık direk 
törü ile, kültür ispektörleri olduğu 

halde Söke ilçesile, Bağarası, <ier. 
mencik, Karapınar, Koçarlı ve Dala
ma kamunlanna giderek oralardaki 
ilk okulların eksiklerini, yol ve köp
rülerin tamir ihtiyaçlarını tesbit et
mişler ve bu arada Çine çaymda. ye
niden yapılacak köprü yerinde ince. 
leme yapmışlardır. 

Göksu köprüsü değirmeni 
Silifke, (TAN) - Göksu köprüsli 

fi.zerindeki değirmen harabesini be
lediye ihale etmiştir. Yakında tami
rat ve inşaatı yapılacak, halkın isti
fadesine arz.edilecektir. 

:.\ydm ilçelerinde yeni telefon 
hatları 

Aydın (TAN) - .İlimiz t.eJefon 

Eski ve tarihi bir kaza 
merkezi : Gerede 
Birçok köyler, çok eski 
Türk isimlerini taşıyor 

Geredentn umumi manazaras-ı 

Gerede, (Hususi muhabirimiz ya- san'atkaranedir. Osmanlı Devri'nde 
zıyor) - Eski devirlerle ilgi - bile yabancı unsurlarla karışm.yan 

si olan bu kasabanın 60.000 nü- bir kasabamız varsa o da Gercde
fusu, 180 parça köyü, Ye - dir. Burada ne Musevi', ve ne de baş
niçağa ve Mengen isminde iki nahi- ka bir unsur ikamet etmemiştir. Sırf 
yesi vardır. Asırlarca evvel Kn'3.dya Türk olarak kalmış bu yüzden bir 
if:mini taşıyan Gerede kasa.bası çok köylerin isimleri de eski Türk
bu günkü kasabanın bir kilometre lerin hatırasına alem olmuştur. Bu
kadar üst tarafında , halen Esen rada her sene muayyen günde büyük 
Tepe denilen mesire mahallinin e- bir panayır kurulur. Bu panayırda 

teklerine doğru sarkarmış : şehirleri eski Türk'leriı/ cirit oyunları yapı
harabeleri hala mevcuttur. Sonrala- lırmış. Osma~lı Devri'nde vukun 
rı kasabanın yeri değiştirilmiş ova- gelen bir ölüm hadisesi dolayısile bu 
ya nazır şimdiki kasaba kurulmuş- adet hükumetçe menedilmiş ise de 
tur. Eski adamla ın rivayetine göre şimdi yine bu eğlence ve spor oyun
bura ahalisi, orta Asya'dan gelmiş 
Çağatay isminde bir Türk kabilesi 
im.iş. Bu kabilenin tarihi hatırası

nı gösterir bir (!Ok eski Türk İ;ii'!lıle

ri bala bazı köylerin isimlerinde gö
rülmektedir. Ckredenin şimalınde 

Argut Dağının üzerinde bir ka ıe ha
rabesi vardır. Keçi Kalesi denilen 
bu harabede eski Türkler'e ait tari -
hi bir çok izler mevcuttur. Kale vak 
tile bir kaç sur içinde yapılmış çok 

larma her sene eylfıl nihayetinde yapı 
lan panayırda devam edilmejctedir. 

Meşhur Köroğlunun Gerede'li olduğu 
muhakkaktır. Şah !smailin Osmanlı 
Imparatorlarma gönderdiği hediye 
kervanının Köroğlu tarafından mü
sadere edildiği bu Çamlıbel burası

drr. Her gün kasaba biraz daha gü
zelleşmekte, belediye esaslı faaliyet -
ler ve yeni yeni işler görmektedir. 

Bandırmada zehirli gaz kursu 

Bandırma, (TAN) - Halkevinde 
açılan ve doktor kimyager ahdi ta
rafından gösterilen zehirli gaz kur
su on gün devam ettikten sonra so
na ermiştir. Kursa Bandımıa ilçesi 
ve kamunlan memur öğretmenleriy-

le Gönan, Erdek, Manyas ilçeleri ve 
bu ilçelere bağlı kamunlar memur ve 
öğretmenleri iştirak etmiştir. Gön
derdiğim resim zehirli gaz kursuna 
devam edenlerden bir kısmını gös • 
term.ektedir. 

h~tıarınm yeni demir _di~~e~le t~k- !f'IHllllllHllll 1 lllllllllllllllllllHlllHllllllllllllllllllllllllllllllllllll'L!: 
vıye ve ıslAh olunacagı ıçm il danni = '::$ 

encümeni 1100 demir direk. satm al- § ru··rk Hava Kurumu Büyük § 
ınıştır. Bunlarla Aydın - Çine - Sö- = = 
ke ve Nazilli ilçelerine doğru hatlar § a = 
:kil=ir~.A:~ =d~.:: ~~ g ~ O W ~ JN1 1r- /()' ~ n n ~ 
yenide nısl&h ve tamir olunmakta- E . ~ lNJ W ~ ~ ~ =: !. _

1 
E Şimdiye kadar binlerce kiş iyi zengin etmiştir § 

l Küçük Haberler ::! 6 el ketlde 11 • Birinci teşrin • 9 3 8 dadır. g§ 
Aydın (TAN) - Bir buçuk ay- B Ü y Ü k i k r a m i y e 5 

da.nımari izinli olarak lstanbulda bu- - § 

~mi~:;ei~~= 200.000 Liradır li 
ödevine başlamıştır. e 

•Silifke, (TAN) - Silifke kazam Ayrıca : 30.000, 20.000, 15,000, 12,000,9 
dahili.ndeki bütü~ muallir:ııer ?u~ == 10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) liralık iki5 
Maanf memurlugunda hır ıçtima § .. .... B 
yapmışlardır. Aym yirmisinden i- -' tdet muk.afat vardır... = 
tibaren bütnn köy muallimleri mek· lliunuıwıuuuınuıwuuınnınııwınınınnı111111nııu1uuuınulii 
teplerl başına gideoekttr. 

İZMİRDEN RÖPORTAJLAR 

Sokağa bırakılan çocuklarla, işçi 

kadınların çocuklarına bakan yuva 

Z MiRD E • 
1 

O nu dün akşam bul -
muşlar ... Anası onu 

şehrin oldukça tenha bir 
yerinde bir ağacın altına 
bırakmış... Bir süt şişesi
ne kendı göğsündeki sütü 
sağmış ve emziği çocuğun 
ağzına vermiş... Ü zerin ~ 
de bulunan çamaşırlara 
bakılacak olursa köylü .. 
dür. Altı aylık kadar var. 

• zmir Çocuk Yuvasmm J,aş_ 
1 hemşiresi minimini bir kar

yolanın yanında durdu. 
- Yüzü, gözü sivri sinekten ha

rap bir halde idi... Fakat bu sa
bahtanberi tedavi ile iyileştirdik. 

- Ne gürbüz bir çocuk!.. 
- Maşallah... Pek güzel şey._ 

Kim bilir anası neden bırakmış? 
Sonra yine kendi ilave ediyor. 
- Neden olacak, herhalde sefa

letten... lşqilerin çok olduğu bu 
mevsimlerde bu nevi hadiseler da
ha fazla oluyor. Doğuruyorlar. Do 
ğurunca elbet te kucağındaki ço. 
cukla ona iş vermezler ya!... O da 
yaşamak için bir tek çare bulu
yor... Her ne bahasına olursa ol
sun bu çocuğu baştan atmak .. Bu
nun için de ... İşte bu mevsimlerde 
terkedilen çocukların adedi ziya
deleşiyor. 

K arştyakada harikulade gü -
zel bir bahçe içinde haki. 

katen bir yuva. Fakat kuş yuvası 
kadar güzel bir köşkün içinde ve 
bembeyaz tertemiz ve minimıni 

karyolacıklann ayrı, ayrı came
kanlar içine dizildiği bir kovuşta
yız ... Hemen, hemen hiç biri uyu
mamış olan bebeklerin en büyüğü 
burada altı yedi aylrk olınalı... İç
lerinde bir kaç günlükler de var_ 
Başhemşire hep anlatıyor: 

- Geçenlerde bir kadın geldi .• 
Kendisi işçi imiş. Çocuğu sıska ol~ 
muş. aşağı yukarı ölüm halinde bi. 
ze getirdi: "Alınız bunu, dedi, bes
liyenıiyorum. Göğsümde süt kal
madı. Açım, çocuğum var, diye iş 
bulamıyorum, alınız bunu Allahaş
kma! 

F akat alınması mümkün 
nıü ... Bir yatak yoK. Ço

cuk yuvasmın yalnız on sekiz bin 
liradır bütçesi. Dokuz bin lirası 

çocukların iaşesine harcedilir, do. 
kuz bini de bakıma .. Altmış yata
ğınıız var, fakat altmış beşe çı

kardrk. Çok talep var .. Belki, bin 
yatağımız olsa hepsi de dolacak. 
Gayemiz İzmirin baknna muhtaç 
çocuklarını barındırmaktır, fakat 
hariçten gelenler de olsa, :mıarı a
tamayız ya! .. Çok muhtaç iseler 
onlar da alınır ... Ha ne diyordum. 
Çocuğu bu çaresizlik içinde alama
dık, kadın ortalık kararmcrya ka. 
dar gürültü patırdı etti, ağladı, sız 
ladı. Ortalık kararınca, aldı çocu • 
ğu gitti. Karşıyakada vapura bin
miş, tam ortalarda çocuğu tutun
ca denize atmış. Allahtan o zaman 
burada Yavuz vardı. Yavuzdan 
atlamışlar, etraftan atlamışlar, ço 
cuğu kurtarmışlar. O gece çocuğu 
getirdiler amma, bir gece yaşadı, 
öldü... Kadın şimdi mahkemede 
herhalde mahktım olup cezasını 
görecektir, 

B aşbemş1re ile böyle konu
şurken yavaş yavaş ya· 

takların ara.smdan ilerliyoruz, in
sanın içinden her yatağın başu. 

cunda saatlerce kalmak, bu mini
mini yumruklu ellerle oynamak, 
onları, doya doya seyredip sevmek 
geliyor ... Fakat vaktimiz dar ... Bu 
koğuşta çocukların çehreleri hep 
asık ve ekserisi zayrf ve gösteriş
siz. Bunu söylüyordum .. 

- Evet, diyorlar. Bunların için· 
de gıdasızlıktan ölüm haline gel
miş bir vaziyette aldrklanmrz var. 
dır. Fakat yukarıya çıkacak olur
samz hepsinin ne kadar toplu ol
duğJnu görürsünüz... Bu havali 
çocukları esastan mhhatll ulak bir 

Cocuk Yuvası 
Yazan: SUAT DERVİS 

lzmir Qocuk YtJı•asında k:ıırtarıJ.an yavrular 

bakımla serpili veriyorlar. 

B eyaz boyalı camekanların 
arasında beyaz boyalı kar

yolalar ve tatlı pembe yün batta
niyelerin altından bir yaşla, ild 
yaş arasında yavrular. Hepsi birL 
birinden gürbüz.. ve hepsi neşeli.. 
Ne kadar canlı gülüşleri ve ne 
pembe çehreleri var ... 

İyi bir bakımın gürbüz bir nesil 
yetiştirdiği burada .pek bariz gö
rünüyor: 

- İşte burası da yemek odaları. 
Al<(ak beyaz bir mas'a... Alçak 

beyaz bir sıra... Beyaz bembeyaz 
bir yemek odası. Şimdi köşktea 

çıkarak güzel parkın içinden geçip 
bir başka pavyona gidiyoruz .• 

B urada daha büyük ç:ocuk
lar var .. 

- Ben bu yuvada altı yaşına 

kadar olan çocukların muhafaza 
edileceğini işitmiştim. Halbuki bu
rada büyük 'çocuklar var. 

- Evet içlerinde on iki yaşına 

kadar olanlar var .. Onları mektebe 
yolluyoruz .. Geceleri ana evi oln. 
rak buraya geliyorlar. Ne yaparsı
mz bu çocuklar burada büyüdü. 
Buradan çıkarsa gidecek yeri yok 
biz de çocuk büyüdü diye sokağa 

Aınca katili · 
Suçlu " Ne yaptığımı 
hatırl.amıyorum,, diyor 
İzmir, (Hususi muhabirimiz yazı. 

yor) - Urlanın Y elki köyünde am

atamayız ki! .. Bu yuvada altı ya. 
şına gelmiş bir çocuğu oir yatı 

mektebine yollamak lazrm. Fakat 
böyle bir yetim mektebi yok... Bi .. 
zim için çok müşkül amma.. 1şte 
böyle oluyor. 

- O halde bu gidişle sizin yu. 
vanız bu çocuklardan başka hariç
ten çocuk ala.nuyacak, yahut ta 
yatak adetlerini arttırmaya mec .. 
bur olacak. 

- Yok bizdeki çocukların için • 
de muvakkat surette buraya gel
miş olanlar vardır. Mesela babası 
a.slcerdedir. Anası işçidir. Babası 

askerden dönünciye kadar çocuğa 
biz bakacağız. Sonra birisi ı~sız 

kalırsa ve çocuk gıda alamaz.sa 
biz o çocuğu alırız. Hali vakti dü
zelince, ana yine çocuğunu bizden 
geri alır. Bazı zen? aileler bu 
kimsesizleri evlatlık olarak alıyor· 
lar. Fakat ekseriya iade ediyor
lar ... Çocuk bakımı zor galiba!-

M üesseseden ayrılırken baş
hemşireyi gördüğüm bü

yük temizlik ve intizam için teb
rik ederken, bir kadın hekim olan 
müdürlerinin ogiin orada bulun
mayışlarmdan ve kendisini tam
yıp ta bizzat tebrik edemeyişim
den duyduğum esefi anlatmıya. 
çalışıyorum. 

Av tüfeğini 
doldururken •• 
Birdenbire ateş aldı, 
bir çocuk yaralandı 

cası Aliyi öldürmekle maznun Hüse- Be~iktaşta Yıldızda oturan 17 yaş. 
yin oğlu Mehmedin muhakemesine larmda Kemal, kuş vurmak için av 
ağırcezada başlanmıştır. Mehmet şun tüfeğini almış, sokağa çıkmıştır. Ke
lan söylemiştir: mal, sokakta tüfeği doldururken bir 
"- Yakın bir köyden kendi köyü- denbire ateş almış, saçmalar o civar

me ~ö~~üğü.~ za.man amcan: Alinin l da oynamakta olan 10 yaşında Ete
beygırmın bızım çayırda baglı oldu- me isabetle kolunu tehlikeli surette 
ğunu gördüm ve hayvanı çayırdan yaralamıştır. Yaralı hastahaneye 
çıkararak çardağa götürüp bağla- kaldırılmıştır. Kemal hakkında tah
dım. Ve uykuya yattım. Biraz son- kikat yapılmaktadır. 
ra amcam gelmış, tekme ve sopa ile . • • 
vurarak beni uyandırdı, aynı za.ma.n- Bıçakla ikı yerınden 
da küfrediyordu: yaraladı 

Galatada oturan Eieni ile Salim 
tanışarak bir müddet metres hayatr 

- Hayvanr neden çayırdan aldm, 
diye sordu, ben de: 

- Öküzlerim aç, onları bile çayıra 
bağlamıyorum. Bu nasıl olur, dedim. 
Bunun üzerine beni dövmeye ba,<;la
dı. Çardakta bir ekmek bıçağı vardı, 
onu aldım. Ondan sonrasını bilmiyo
rum, birkaç gün sonra amcanım has
tanede öldüğünü duydum.,. 

Pembe, Mehmet, Ali ve İsa adında 

dört çocuk şahit olarak dinlenmiş
[erdir. 

Davacı mevkiinde vereıse vekili o. 
' 

tarak bulunan Gülsüm admdaki ka-
dm, ölenle öldürenin amca, yeğen 

olduklarını ve kendilerinin davası ol
madıklarmı söyliyerek m.aJıkeme sa
lonundan çıkmıştır. 

, 
geçirmiştir. Fakat sonradan Eleni, 
Salimden yüz çevirmiştir. Salim, bu
na çok kızmış, dün Galatada Aynalı 
meyhane önünde Eleni'nin yolunu 
keserek bıçakla iki yerinden yarala. 

mıştır. Eleni hastahaneye kaldırıl

mış, Salim yakalanmıştir. 

Bu adamı kim yaraladı? 
Taksimde Pirimehmet sokağında 

oturan ve artiıt acenteliği yapan A
dil, evvelki gece kollan ve ayaklan 
yaralı bir halde sokakta görillmüş 

ve hastahaneye kaldırılmI§tır. 
Yaralı, sarhoş olduğu için nasıl 

yaralandığının farkında . değildir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Maznun Mehmedin anası Rabia da !!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~!!'!!~~ 

§ahitlik etmek istemediğini söyliye- lan bazı §ahitlcrin celbi için muha· 
rek çekilip gitmiştir. Gelmemiş o- keme b:ışka bir güne bırakılnuştır. 
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No. 55 - Yazan : Kadircan Kaflı -

Dağlara ve denizlere her yere Türkler saklandı 
diye vehme düşmüşlerdi 

Suenau anlattıkça Hasanm gözle
rinin önündeki perdeler birer birer 
açılıyor ve Anskar görün\iyordu. 

- O adam gitti mi? Bu gemide 
ı:ni? 

Diye heyecanla sordu. 
- Ne var? Size bir şey mi yaptı: 
- Yok, canım ... Ne yapacak ba-

na. Laf olsun diye sordum. 
Balıkçı gemisine son defa baktı: 

Limandan çıkıyor ve açılıyordu. 
Anskarı göremedi. 
Onun görünmemek için gizlendiği-

ne şüphe yoktu. 
Atma bindi ve şehrin dışarısına 

giden sokaklardan birine daldı. 
Bu sırada vali Halger Rozenkrans 

uyuyordu. Hizmetçisi, kapıdaki nö -
betçinin getirdiği kağıdı vermek üze
re onu uyandırmak için epeyce bek
lemişti Çünkü vali kendis~ ra
hatsız edildiğini hiç bir zaman ıste -
mezdi. 

Valiler çoluk ve çocuklarile birlik-
te ayni binada yatıp kal~k:~rı gibi 
devlet işlerini de orada goruyorlar
dı. Bunun için zaten iki üç kişiden 
ibaret olan katipleri her sabah ko -

nağa gelirlerdi. . . . .. . . 
0 gün de valinin bırın:ı . katibı 

Erik hepsinden erken gelmışti. Uşak 
onu selamladıktan sonra: 

_ Bir kağıt getirdiler. Fakat efen-
dimiz henüz kalkmadılar. 

Dedi. 
- Kalktıkları zaman veririz. Bu-

raya bırak. 
_ Çok mühim olduğunu söyle-

mişlerdi. 
Katip tepsinin içindeki kağıda b~ak

b ve onun bir zarf içinde olmadıgını 
gördü: 

- Mühim mi.? Kim getirmiş bu-
nu? 

Bir adam... Kapıda bekliyor
muş .. 

Katip kağıdı aldı. 
Zarflı olmadığı için açıp okumak

tan çekinmedi. Zaten valiyi hemen 
uyandırabilmek için onun sahiden 
mühim olup olmadığını tayin etmek 
gerekti. 

Kağıdı açtı ve bozuk bir yazı gör· 
dü. 
Okumıya başladı. 
Henüz ikinci satırına gelmişti ki, 

oturduğu yerde birdenbire çuvaldız 
çıkmış gibi sıçradı. 

- Bir Türk mü? .. Bir Türk ha.? .. 
Diye kekeledi. 
Uşak şaşırmıştı. Katibin solgun 

yüzünden her halde korkulu bir ha
ber aldığını anlamak kolaydı. Fakat 
zaten, "Türk" sözü, onun da, bütün 
lzlandalılann da kalplerinin titreme-
11ine bol bol yetiyordu. 

Katip uşağa döndü: 
- Çok mühim.. Çok mühim .. He-ı 

ınen vermeli ... 
Diyor, kağıdı uzatıyordu. 
Uşak kağıdı almak için titrek eli

rı.i uzatırken katip onu vermekten 
'\Taz geçti: 

- Alma... Bırak.. Ben götürü -
liim .. 

Valinin odasına gideceği halde 
pencereye yürüdü. Denize, şehre, 
kapıda bekliyen nöbetçilere baktı • 
Hepsi de kendi hallerinde duruyor -
Ciu ve ne limanda ve ne de açıklar
da bir Türk gemisi vardı. 

Balina. hanında bir Türk bulun -
<luğunu haber alınca bütün şehirde, 
8okaklarda, dağlarda ve denizlerde 
de Türklerin bulunduğu vehmine 
düşmüştü. 
Uşak da ondan farksızdı .. 
Katip valinin dairesine gitti. Ka

pıyı hızlı hızlı vurdu. 
Genç bir hizmetçi ile karşılaşın -

Ca: 
- Efendimizi görmek istiyorum. 
Dedi. 
- Henüz uyanmadılar .. 
- Uyandırmalı.. Çok mühim .... 
- Fakat... 
- Çok mühim diyorum.. So~ 

hepimizi kovar buradan.. Hemen 
davranmak gerek .. Yoksa çok fena 
al ur .. 

Katia o kadar heyecan ve korku 
ile söylüyordu ki hizmetçi kız içeri 
tiderek uyandırmağa karar verdi. 

Onun gitmesi katip için kafi gel
lrıemişti. Kendisi de ~iı;metçinin ar-

l zldndada bir bayram günü yapılan §enlikler 

kasından gıtti. Hatta ondan önce 1 rif... Bunda bir yanlışlık olsa gerek .. 
davranarak valinin odasına daldı. Bir Türk, şehre nasıl girer? 

Vali henüz uyanmamıştı. Geniş Hem kendisinin korkmadığını an-
ve süslü bir odanın köşesinde büyük latmak istiyor, hem de: 
ve her tarafı koyu mavi perdelerle - Nöbetçiler kapıda mı? Bu ka
örtülü büyük bir karyolada uyuyor- ğıdı kim getirmiş? Getirin onu bu -
du. raya • 

Katip ona yaklaştı: Diye karmakarışık emirler veri -
- Efendimiz efendimiz... Uyanı- yordu. 

nız!.. Çabuk davranmak lazım.. Katip çıkıp gitti. 
Vali başını çevirmiş ve gözlerini Vali hem çabuk giyiniyor, hem de 

oğuşturarak: kağıdı tekrar gözden geçirdikten 
- Ne oluyor? Ne istiyorsun? sonra şöyle düşünüyordu: 

Bekleyemedin mi biraz? - O korsanlardanmış. Gemisi -
Diye çıkıştı. ni kaçırmış olmalı .. Yoksa casusluk 

Fakat katip sözüne devamla: için mi kaldı? Buraları öğrendikten 
- Şehirde Türkler var.. Türk - sonra gene hücum mü edecekler ? .. 

ler.... Estrid tanıyormuş ha... Tamam .. 
Deyince odanın ortasına fırlamış- lşi bitirmek, doğruyu meydana çı -

tı: karmak pek kolay ... Fakat nasıl ya-
- Türkler mi? Şehirde ha?.. kalamalr? Hemen şimdi hanın etra-
Pencereye koştu. Perdeyi yırtar fmı sardırmalı .. Hayır, hayır.. Orta

gibi çekerek dışarı baktı. Ortalıkta lığı velveleye vermeğe gelmez. Yal
hiç bir kargaşalık görünmüyordu . ruz gözcü koymalı ve iyi bir plan 
Ne limanda, ne de açıklarda bir ge- kurduktan sonra işe başlamalı .. 
mi vardı. Beş altı dakika sonra giyinmişti. 

Katip kağıdı uzatıyor ve şaşkın - Kumandasındaki iki zabitin, baş 

lıkla yaptığı yanlışı da düzeltiyor - papazın, hakimin ve şehrin büyük -
du: !erinden dört kişinin hemen konağa 

- Baline hanında ... Bir Türk var gelmeleri için adamlar gönderdi. 
mış .. Kılığını değiştirip gelmiş ora- Ayni zamanda en güvendiği adam
ya .. Türk korsam .. Buyurunuz ,oku- lanndan sekiz tanesini Balina hanı -
yunuz!. na yolladı: 

Vali kağıdı aldı ve bir sobkta - Hancı orada ise hemen buraya 
gözden geçirdi. gönderin .. siz de dışarıya kimseyi çı-

Kendisini toparlamağa çalıştı: kartmayın ... 
- OdümU kopardın sersem he - [Arkası var] 

Sık orman~ar arasında .. 
Abant gölü, günden güne zi
yaretçi uğrağı haline geliyor 

Abant gölünün güzet bir manzarası ve goıae 1Cayı1eıa aota§anıar 

Bolu, (Hususi Muhabirimiz bildi- rafta av hayvanatmın her <!insi meb
riyor) - Bolunun garbinde ve Mu- zulen bulunduğundan adeta zayıf o
durnu kasabasının on beş kilometre lanlar için burası bir semirme kü
şimalinde 1800 rakımlı (Abant) dağ rü mahallidir. Gölün suyu tahlil et
larının en sık ormanları arasında ko- tirilmiş, mikyasıma derecesi sıfır ola
ca bir göl vardır. Gölün bulunduğu rak tesbit edilmiştir. Bir çok hasta
mahallin rakımı 1350 dir. Bu göl, lar ve zayıflar burada bir kaç ay 
dağlardan sızan berrak memba sula- kalmışlar hem kilolarını artirmrşla.r 
rmm toplantısı ile husule gelmiştir. ve hem de suyun şifalı kudretinden, 
Etrafı cesim çam ağaçlarile çevrili çam kokularından istifade ederek 
olan bu gölde nefis iki nevi balık var. hastalıklarından kurtulmuşlardır. Gö 
dır. Mahalll tabirince biri alabalık, itin suyu o derece berraktır ki, sekiz 

on metre derinliğinde çakıllar birer 
birer görülebilir. Civardaki köylüler, 
bu suyun yılan akrep gibi bazı ha
şerelerin ısırmasına karşı bir panze. 
bir olduğu kanaatindedirler, 

diğeri mercandır. Yazın civar vila· 
yetlerden buraya sayfiye için gelir

ler. Spor klüpleri, öğretmenler, ki

bar aileler burada kamp kurarlcır. 

Karaköse 15 
güne kadar ışı
ğa kavuşuyor 

Karsta erazi tevzii 
işleri bitmek üzere .• 

Erzurum, 22 - Müfettişlik doğu 

mmtakasmdaki gezintisinden dönen 
üçüncü umumi müfetti~ Tahsin Uzer 
gezisi hakkındaki intibamı şu suret
le anlatmıştır: 
''-Doğu illerimizde yer yer kalk

ma ve genişleme hareket ve faaliyet
lerine memnuniyetle şahit oldum. 

1 Bilhassa yol ve yapı işleri süratle i-
1 lerlemektedir. 
1 Transit yolu da bu meyandadır. 
1 Yeni teşekkül eden Pa~us . ~azası 
1 merkezinde hükumet da.ıresı ınşaa
f tı bir aya kadar üzeri örtülmüş bir 
: hale getirilecektir. 
j Burada bir de tayyare şehitleri 
! abidesi yapılmaktadır. Harap Pat
~ nus pek yakında küçük bir mamure 
ı olacaktır. Şimdi çarşısı ve yolları 
, kurulmaktadır. 

Karaköıede elektrik 
Karakösede on beş güne kadar e

lektrik tenviratma başlanacak, cum
huriyet bayramında töreni yapılacak-
tır. 

Burada da büyük bir halkevi, bir 
orta mektep yapılıyor. Cumhuriyetin 
ooeri olan yeni mekte:ıı-te tedrisata 
cumhuriyet bayramında başlanacak
tır. 

Burada ayrıca büyük bir un fab
rikası ile srhhi ve fenni şeraiti haiz 
bir hamamın inşaatı bitmek üzeredir. 
Karaköse şimdi meedni bir şehir çeh 
resi gösteriyor. 

Karsta arazi tevzi ve temlik işle
rinin arkası alınmıştır. 

Kağızmanda yerleştirüen 
göçmenler 

Tahsin Uzer, bu bölgede gördüğü 
kalkınma faaliyetini anlatırken, Ka
ğızmanda yerleştirilen muhacirlerle 
yerlilere verilen arazi tapularının 
tevzii töreninde 'bulunduğunu ve bu 
işin bir vilayet işi değil, bir devlet ve 
hükumet mevzuu olarak halledildiği
ni söylemiş ve bu işin diğer vilayet
lere ve bu arada ilk olarak Erzuruma 
da teşmil edileceğini bildirmiştir. 

Kar11n imar planları 
Kars, Iğdır içme suları Nafia Ve

kaletince tasdik edilen proje dahilin

de artırmaya konmuştur. 
Doğu illerinde 11 şehir ve kasaba

nın elektrik tesisatı mukaveleleri im

zalanmıştır. 

Karsın haritası ve imar planı bit 

miştir. Erzurumunki de bitmek üze

redir. 
Yeni Erzurumun planları tasdik e

dildiğinden münakasaya konmuştur. 
Mimar B. Necmi bu projeleri Erzu

ruma getirmiştir. Bu yıl ihaleleri ya
pılırsa, kışa hazırlanacak, ilkbahar
da plana göre sokaklar açılacaktır. 

Erzurumun elektrik işi 
Erzurumun elektrik işi Nafia vi

layet ve belediye arasında müştere
ken yapılacaktır. Erzuruma getirile
cek su Pasinler suyu denilen en iyi 
sudur. Palandökenden getirilecek -
tir. 

Tahsin Uzer, izahatını bu suretle 
bitirmiştir: 

"Doğuda mutlak bir emniyet var
dır. Sebebi de halkın Atatürk reji
mine, cumhuriyet prensiplerine, va
tani ve milli duygulariyle intibakı
dır. Artık maziye karışması lazım 

gelen şekavet bundan sonra masal 
olarak söylenecektir. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Bir aylık • 1 • , 
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"caat edilmelidir. 

Kilc;llk illnlar dolrudan dolnıYI 
•daremizce aJmabUir. 

Kilc;Oll Rlnlarm 5 ntrrlıfJ bir 
defalık SO lnıruıstur. 5 aatırdan faJ 
lası ic;ln satır baısma 5 kuruş ıhnu 
Bir defadan fazlı lc;fn J'ekdndaıı 
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MAnl ANTUVl\NEli .. 
~omo.nı 

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

Bu mektuptan Mari Antuvanetin 
mÜşfik bir anne olduğu anlaşılıyor 
Çocuklarımın bana büyük bir iti- j Fakat zaman hodbin ve kararsız 

madı vardır. Kabahat yaptıkları za- bir müttefiktir. Daima kuvvetli ta .. 
man onları anlıyacağımı bilirler ve rafla birleşir, kendisine güvenenleri 
derhal bana kusurlarını söylerler. terkeder. 
Ben de onları tekdir ederken onlar Thtilal daima ileriye doğru yürü ~ 
kadar üzgün olduğumu gösterir, öf- yordu. Her hafta binlerce insan şe• 
kelenmediğimi fakat müteessir oldıı- hirlerden, köylerden, ordudan ihti • 
ğumu hissettiririm. Benim istediğim lal hareketine iltihak ediyordu. Ye· 
ve emrettiğim her şeyi bilatereddüt ni teessüs etmiş olan (Jakobin) klü
yapmıya onları alıştırdım. Münakaşa bü krallığı devirecek olan manive .. 
etmezler. Çünkü onların anlıyabile - laya biraz daha ağır basıyordu. 
ceği şekilde bir sebep gösteririm. Kral ve Kraliçe inzivada yaşıyor .. 
Sırf bir lüzumsuz arzu olarak bir !ardı. Fakat birdenbire hayatlarmm 
şey istemem. Her yapmalarını arzu ve mevcudiyetlerinin tehlikede oldu~ 
ettiğim harekette bir sebep gösteri- ğunu hissettiler ve kendilerine müt
rim. Oğlum okumayı güç öğreniyor. tefik aramağa başladılar. 
Çünkü pek dikkatsiz bir çocuk. He- O aralık hiç beklenmiyen bir a• 
nüz kendi mevkii ve içtimai vaziyeti dam, saraya bir çok defalar haber 
hakkında hiçbir fikri yoktur. Bunu göndererek üstü kapalı tekliflerde 
şimdiden kendisine öğretmeyi lüzum- bulundu. Ittüak teklif etti. Bu adam, 
suz buluyorum. millet meclisi reisi, ihtilalin kahra • 

Nasıl olsa günün birinde ne oldu- man aslanı Mirabo idi. 
ğunu anlıyacak, kral olacağını neka- Bu mesele pek gizli kalnuştır. 
dar geç öğrenirse o kadar mes'ut ya- Çünkü böyle bir ihtilalcinin saraya 
sar. Kız kardeşini büyük bir şefkat- ittüak teklif etmesi akılların kabul 
İe sever. Sevdiği bir şeyi ona verir- etmiyeceği bir şeydir. 
seniz ya kardeşile paylaşır yahut 0 - Uzun zaman saray halkı kendisi .. 
na da verilmesini ister. Neş'eli bir ni emniyette zannetmiş ve fırs·ntan 
çocuk olduğu için açık havayı çok istifade etmemişti. Hatta kraliçe bu 
sever." adamın ne kadar ehemmiyetli oldu-

Mektup bu mealde daha uzun de- ğunu kavrayamamıştı. 
vam etmiştir. Fakat bu kadardan da Thtilal idare etmekte ve isyan çı
Mari Antuanetin ne dikkatli ve müş- karmakta Mirabonun eşi yoktu. Cid
fik bir anne olduğu anlaşılıyor. Eski- den bu, adeta hürriyetin canlı bir 
den yazmış olduğu mektuplarla bun- timsali, ihtilalin en özlü kuvveti, 
ları mukayese edince bu kadının ne- canlı bir (Anarşı) idi. 
kadar değiştiği derhal göze çarpar. Meclisin diğer azaları okumuş, j .. 

Saadetli zamanlarında büsbütün baş- 1im. ve hukuk erbabı adamlardı. Na
ka felaket içinde gene bambaşka ol- muslarma, demokrathklarma diye .. 
muştur. cek yoktu. Yeni usuller kurmak, yeni 
Yumuşak, munis, henüz olmamış kanunlar yapmak emellerile titr;yor· 

ham ruhlar felaketle şekil ?"1ırlar. . Iardı. 
Mari Antuanet te felaketıle kendı 

kendini tanıdı. llk beyaz s~çAlar b~-
( Arka.s:ı var) 

' 
şma geldiği zaman asıl hakikı şahsı-~~ 

yetini bulmuş oldu. B o R s A 
Bu tebeddül Koucharski namında-

ki Polonyalı ressamın yaptığı bir .......;......_~........._.... • .,.. 
tabloda da göze çarpar. 

Bu resme Tuilleries sarayında baş
23 EYLVL ÇAR§AMBA 

lanmıs fakat oradan Varennes'e kaç Paralar 
tıklar;' için natamam kalmıştır. Bu-
na. rağmen Mari Antuanetin en gü

zel daha doğrusu asıl kendine . en 
çok benziyen resmi budur. Wertuil
ler ve Madam Vigee Lebrun tarafın
dan yapılan tablolarda da~m~ ~an -
sa kraliçesi olarak gösterılmiştır. 

Süslü elbiseleri, tüylü şapkaları, 
kıymetli elmasları içinde şahsiye~i 
kayboluyordu. Halbuki Koucharski
nin tablosunda arkasında sade elbi
sesi ile güzel bir kadın, önüne baka
rak oturmuş, düşünüyor. Halinde 
yorgunluk ve bitaplık var. Uzerinde 
ne bir süs, ne bir elmas bulunmuyor. 
Kendisini beğendirmek zamanının 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kur0n" 
20 Belçika fr. 
20 Drali.ıni 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
Isviçre frr. 
Florin 
Avusturya şilin 
Mark 

Zloti 
Pen&o 

Leva 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

geçtiği, artık havailikten ve hoppa - Çek I er 
lıktan hoşlanmadığı her halinden Londra üzerine 

belli... Paris üzerir -
Aralarında gümüş teller olan gü - Nevyork 

zeJ saçları omuzlarına dökülüyor. Du- Liret 
Brüksel 

<laklarında hiç bir tebessümün göl • Cenevre 

gesi, gözlerinde hiç bir arzu yok. Bu Sofia 
resimde görülen kadın genç bir ka- Florin 
dmdır. Fakat güzelliğinde durul- Avusturya 

1 b . Çekoslovakya 
nıuş bir hal var. Tatlı ve güze ır Mark 

anne hali... • lsveı;; kuronu 
Kendisini beğendirmek istemiyen ispanya pezeta 

fakat her şeye rağmen gene çok be- E ı la a m 

lş Bankaıı Mü 
• N 

A 1J 1 

633,-
123,-
84,-
80,-
21.-
13,-
48,-

164,-
158,-
815,-
83,
'?2,50 
28.-
20,-
22.-
22,-
32.-
31,-

959,-
242,-

ğenilen bu kadında sakin bir sonba
har gününü hatırlatan uzak ve_ mah
zun bir glizellik var. • .. Hım nine 

Mari Antuanetin bütün öteki re
simlerinde şuh ve şakrak bir saniye 
için eğlencesinden vazgeçip ressa -
mın önüne zor duran bir genç ka -
dm hali var. 

Danstan, eğlenceden, gülmekten 
gözleri parlıyan bir güzellik ile gö -
ründüğü o resimlerde belki daha 

Anadolu% 60 
,, % 100 

Şirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı aBnkası 
Şark Merkez Eczanesi 

Mısır tahville'ri 
parlaktır. Fakat Polonyalı ressamın -

1
-
8

-
86

-
1
---·----

tablosundaki ciddi durgunluğu fera- 1903 n 101.-
ğat ve istırap senelerinde yaşadığı 1911 m 94,50 

hayatın bir timsalidir. I • ı i it r a z l a r 
Müteaddit zengin tablolar arasın

da duran bu natamam resimde 
olduğu kadar hiç birinde bir krali -
çenin de ruh ve kalb sahibi olduğu 
anlaşılmamıştır. 

YiRMi BEŞiNCi BAP 
Mirabo 

Thtilalle,1 ezici mücadelesi esnasın
da Mari Antuanetin bir tek müttefi-
ki vardı: Zaman. 

Türk Borcu I 
.. ,. il 
,, ,, III 

Ergani A. B. C. 
istikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum I 

•• JI 

Tahvilôt 
Rıh um 
Anadolu I ve II kupon kesik 

m 
Mümessil 

Satı ı 

638,-
126,-
90,-
84.-
23.-
16,-
52.-

166,-
164.-
820,-
85,-
24,-
30,-
23,-
24.-
25,-
34.-
33,-

960,-
243,-

640,-
12,03,50 

0,79,23 
10,07,8() 

4,69,-
2,43,-

64,10,65 
1,16,i2 
4,19,20 

19,15.38 
1,97,-
3,03,37 
7,08,57 

82,
ıo.
ıo.-
24,65 
41,-
16,-
17,75 

9,25 
12.75 
12.90 
82,-
31 ,50 

3,60 

102,-
95,50 

t3,80,-
22,-
22,30 
97,-
97,50 
99,:ıO 
99,50 

10.40 
42,-
46,-

45.-
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ı'GUZELÜglni TEni" EDlnlz/) 
Bu çok kolay bir .. ydlrl TURAN 
ubunlarile her gOn yepMcM 
bmyo hakiki bir güzellik *' 
.. - - yolUdur 

··VERDA .. " 
••tlı .- hoı r•yih•lı biiyük lülıa 

(!Uun~ 

"ROSEMARY,, 
"'Hik cilcller için o-yel 11111 bit 

~ '°' ... ~""""' ubun. 
,. BATH SOAP,, 

~olony• suyu ile ihur edilmif bol 
ıw. reth lc6püldi ubun. -... 

• .. FATMA,, 
r \l.relı tuv•let ubunl•nnın .,. .. . 

8;1.o.a ................. . 

11...T_U_A_A_H_ nAMu LATr 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
19 EYLOL 1936 vaziyeti 

:.\KTIF 
Kua: 

Lira PASiF Lira 

Dahildeki Muhabiri• ı 

24.028.693.35 
11.277.910,-

904.017,1 

Türk Uram • • 1 • • • • Lira ~.336,30 ---------n 
Hariçteki Muhüirler : 

ALTIN: Safi kllopua '-388.2---..uı....ı.ııa. 
Altma tahviU kabil 8erbelt 4ö-
'Vlsler • • • • • • • • • ... 
Diler davlller ft Borcl• kllrlag 

6.188.482,30 

bakiyeleri • • • • 1 • • • ı__:.",;__------ı 

Hazine Tahvilleri ı 
Deıılhde edl.evn.Ja nakdiye 1tar-

158. 7 48.563, fllılı • • . . . . . . . . 
Kanunun i5 ve 8 lncl maddeleri
ne tevfikan huhıe tarafından 
_ ... ·--·-· .. 12.0M.611, Va&&--.,,- • o o e e • • 1.-,;.;;__ _____ -tl 

Senedat Cüzdanı : = =:ı:. : : : : ._E:_ .. ___ 1_~-~~-~_::;o_s_: _
1 

Esham ve Tahvilat cüsclenı: 
( Deruhde edilen evrakı DÜ· 

A- ( dlyenln kartıbiı Eabam ve 
( Tahvlllt (itibari kıymetle) 

34.152.879,20 

B - Serbest esham ve tahvlllt " •. 172. 72S,88 

Avamlar: 
Altm Ye~ ihıerlne • 
Tahvlllt tllerlne • • • 

--------u 

• • • IIJra 88.873,01 
• • • l.:..__" ___ ı_6._12_a._sss_,1 

38.210.820,&0 

283.336,30 

17 .592.368,97 

146.m.952,-

19.249.928,90 

38.325.4~.08 

Sermaye • • • • • • • 
ihtiyat Akçeai • • • • • 
Tedavüldeki Benknotları 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hulne tarafından 

• • • 
• • • 

lGS. 748.563,-

vaki tedfyat • • • • • • • ,, 12.064.611, 
''----------11 

Deruhde edl. evrakı nakdiye 148.683.952, 
bakiyesi. • • • • • • • • 

18.000.000, 
KartıbğJ tamamen altın olarak l _ 
ll&veten tedavWe vuedllen • • I~ 

-------ıı 

Türk Liruı Mevduab : 

Döviz Taahhudatı : 

ring baktyelerl. • • • • • " 

4.240.753, 

27.'14.28S,20 

Alma tahvlll kabil dövlder • • r. 
Dijer dövizler ve alacaklı kil· 

·-------
Muhtelif • • • • • • • • • • 

- 15.000.000,
ı.a51.182,A 

162.m.9S2,

ı5.24&. 755,83 

31.655.038, T• 

159.9'3.163,5? 

KAYIP: -Tıp FakUlteainden al· Hi11eclarlU'. • 
dığmı htıvtyet varakamI kaybettim. Muhtelif • • • 
Yenialnl alacağımdan eskiainin htlk-

• • • • 
• • • • 

• • • 
• • • 

YekUn 

16.812.558,11 

4.500.000,-

6.421.922,81 

286.080.092,67 YekUn 286.080.092,87 
m11 yoktur. 

Tıp Faldlltesinden 1111 

Muatafa Nazif 

UGECjMEZ 
"Güzellik,, padrasanı 

T ecriibe edinia 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
İskonto haddi% 5 ~ Altın üzerine avans o/o 4 1Aa 

Telsiz makinisti aranıyor 
Eskişehir Tayyare fabrikası 

Direktörlüğünden : 
Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

makiniRti alınacaktır. 
1 - Orta mektepten mezun olacak 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden .ziyade telsiz mürailelerinin tamirin

den anhyacak, bilhal88 limbalı postalar üzerinde ihtisaaı 
bulunacak. 

4 - En az iki sene bil'fiil telais makiniatlili yapmıı 
olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 

5 - Ecnebi kadınla evli olnuyacak. 
6 - lstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verue-

cek. • 
İngilizce, Almanca, Fransızca liaanlanndan birini bi

len ve muhabereye aşina olanlat tercih edilecektir. İmti
han cfinü aynca ilan olunacaktır. Taliplerin yazı ile Es
kitehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 

(1426) ıasa 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
OSMAN~lA~ANKASı Ademi iktidar Satınalma Komisyonundan: 

_ Ael Glandokratin kilo ı.:=.~·:=-:.:~ Bel Gevşekliğine Ademi iktidara, ııafbetl a· CiDll =ır:ı ihale'!:" N~:ı:::, 
tibaren ,eni bir lf'ara kadar, &f8İI • mumiyeye ve uabl buhranlara L. K. 
da yudl uatıerde qık bulunacak • en teıdrll bir Ulç BERVOIN'dlr. lh- karlı, mef)ıur P.rof. Brown Sadeyaf 21517 1462 23 ı . 10 • 836 peraembe 16 
tır· Uyarlara pncllk, yorgunlara dinçlik Sequard ve Ştelnabm btftdlr. kapalı zartla 

i' - GALATA. ımRKBZI ILB verir. T&fl'&J& ıata ile 181 kuruf& Ecsaneıente kutusu 200 kurut. 1 - Canakkalede 1, 2, 3, 9, 10 sayılı jandarma okul-
V'll01ı.~,..A.~ •Ttonma~.. !~~~~Sirkeci Merkea Eclahan~ 1 °1 • d h • • E lül ""nl • ~f:,WI ... ~ yu~ "'Al&~ an e Jan arma aıtanesının 1 y · 93C5 gu emecın-

Aclt ,Unlerde: ...t 10 dan 16 ya 1508 1328 den 93 7 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçlan olan yuka-
~ ~ Jllııleri: Saat Oll .. Iataııbul Birincl Ticaret Kahke • lltanbul Kadutro Hi.Jdmutfn • nda yazılı ( 1 ) kalem erzakm hizasında gösterilen gün-

2 - BEYOGLU ŞUBESi: meadnden: den: lemeç cün ve saatlerde 9 sayılı janciarl!Ja okul ordu e-
Adl gQnlerde: Saat ıo dan 12~ a Ttırkiye 1f Bankam taratmdan ı. KUçtlkpuar kurbbıcle Demlrtaf vinde salahiyettar komisyonca eksiltmes~apılacaktır. 

kadar aat H ten 18 ya kadar Cu • tanbulda ~maaltmda 18-20 numa - 2 -Teminat mektuplan ihale günü saat 14,30 za ka-
ıurt.a lbJ.n · eaat 10 dan 12 ye rab --a.--..ı. u1dm Hata ka-1• malıallelinde Hayri Mehmet cunli d k · tesl" dilmi 1 aktır • -.- m P ,tM66 &l'IUID& vlJd tecavtllden dolayı Bv- ar omısyona ını ~ ş o ac • 
bdar ıade Mehmet Kadri ve Iamall Bacı . 3 - Şartnameler Canakkalede Jandarma Satınalma 
---------- Gafur aleyhine OM/1382 4oeya nu- kat lda.ruile Beyuıtta Tiyatro cad • k • da il k . ( 1 ) ru" "mat,. oldvlwau ~ DS&l'Ul1e qıtan uno Ura alacak da clelbıde ı No .lı Jıanede mukim Ha. omısyonun parasız ver ece tir, 1 431543 

Bu baalt tecrnbeyl Puclrad& <tuta llipQk) aldup l;ln vumd& otur4ulu ,eri belli ohna,.n t:lce Şerife arumd& •Utekevvlıı da· --------------------
:yapam. rtıtubetl m11b.Y91Ut ..... Buıum aıtlddet&lt)'lı Kadri U&lıen yapdul vaya alt Davetiye ve lltida Hatice 

'l'oblon padrul. terklbbıde)I la• lgbıc1lr ki. Toblola »'*- 8 l&at ~ tebUlat& rtlmen mahkeme,. pi • lerltlaba IDınttfllu ...Pul o14uta 
lbas1ı ,.S Ctlfte klpft) ...,.... 1l1t b1D" w ~ bQtQıı auvare • ~- bôbı4a FJaP Pr&rı daıı teb1llat ,.pdm"'rtr c1a..u,. • 
-,.mda al1dta pulakbiıDa ldbaı.t ele llGlk alemci& dana e&ıblllnlnlı. YWllerelr bıvııame ıaahlreııae dl'ftll ııbı art111111a )'Ullan fel"hten anlıpl 
...,... Bu bult JrOV& ile 111a&t Ten1a11, Dk ~ falle wı ııer • !aaneliJle uılnuttn'. • Ktlc!ülaleyb mıt wı muhakemenin 4e ı.u-988 tt,.. 
tecriıbeaıl J&lllD'I· mla fl)dlnl muhafaza eder. Yeni "ft Kadri mahkeme tpı tayin edilen 18- ıihlne mbac:Uf Puartell gQııU 1&at 

ParuaUJ•renman blrlnl 'Tini nl Mat,, Tokalon pudruı ne yağmur 11-936 çaqamba gttııtl 1aat H te 1' te icruma karar verllmlf oldu -
llat,, yeni Tokalon pudruma bul&f· dan ve rUzPrd&n ne de terı.m.den mahkemeye relmedllt veya vekll gön fundan mezldlr ıtın ve eaatte mah
llımn: da au bardaİJll& batırmıL ınUteelalr olur. Burnun parlakhğma dermediği taktirde muhakemenin tr kemede hazır bulunmuı veya bir ve 
tarmapım ~ çekince ne nihayet verildlfl pranti edilmekte- yaJ>eıı devam edllecell illn ?lunur. kil g6nclermeli llbc tebllt olunur. 

ne 

M. M. V k 1 tinden 
M. M. Veklletl Emaldn lnpat ıubeainde münhal bu· 

luran bir mühendislite mühendislik diplomasını haiz bir 
mühendis alınacaktır. En son verilecek maaı 300 liradır. 
Talipler şeraitini öğrenmek ve fazla maliimat almak için 
hergün Ankarada M. M. Veklleti İnpat Şubesine müra-
caat edebilirler. (307) (1378) 




