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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Suriyenin imZasile Frcinsa 
nın imzas~nı bir tutamayız 
Fransa, Türkiyenin haberi ve rızası 
olmadan bize karşı giriştiği taahhütleri 
başka bir hükfi.mete- devredemez! 

Emniyetli 
Dostluğun 

1 Iskenderundaki kaçak 
Ermeni!er te~ aş içinde . . 

Harbiye lst:ınbuldan ayrılıyor Şartı 
Ahmet Emin YALMAN 

:Ankara, 24 (Batmuharriri-
mizden) - Suriye heyeti mem
leketimizden geçerken Türk kal
binin derin yarasını görmüştür. 
Bu yara yeni değildir. Antakya 
ve İskenderun Türklüğü ana va
tandan koptuğu ve ayrı düştüğü 
öakikada başlamıftır. Antakya 

Sancak 1 ürk/er,i anavalanın 
alakasını sevınçle karşztadılar 

Fransızlar, Antakya v.e İskenderun
da sonaskerimanavralarını yapacak 

Ş@.ln0o G=llc§lırlbüy~yü <dhün 
h~y~~@.lını0©.l Y<glYlır0t§l<dlolk 

ve lskenderundaki kardeşlerimi- ( Arkadtıfımı:z Mümtaz Faik bildiriyor:) 
zin istırap içinde ~ıvra.ndığı~ı Payas, 24 - İskenderun ~~~ 

Genç Harbiyel ler, istanbul halkının çoşkun 
tezahürati arasında şehrimizden ayrı!dılar 

gördükçe yaramız tıddetlenm~·· ve Antakyanın hususi muh- Surı·ye Kral'ıg"' a 
acısına dayanılmaz hale gelmıt- . d k - h k i 
f tar ı areye avuşacagı a -
ırSuriye heyetinin memleketi- kındaki haberler, bu mınta- doğru IDU gidiyor 

Italya şimdi 
ne yapacak? 

mizdeki hüküm süren' duygula- kada yaşıyan 2 8 O binden 
n ve görüfleri olduğu gibi anla- fazla Türk arasında emsal - Fransa siyasi mahafılile · d 

1Kahramanlar yuvası Harbiye 
bufIÜn Ankaranın kuca.~ında 

masmı ve vatanda.tlarına bildir- . b. . d t Milletler cemiyehn en 
.. d'l . Ah nkl. b. .. sız ır sevınç uyan ırmış ır. temasfar yapı acakmış ! k k B l k f 

mesını ı erız· e ı ır mu- .. • çı a ca , eş er on e-
nasebet tarzı ancak iki tarafın Sancak Turklen, anavatana Kahire, 24 (Hu-
biribirini dinlemesi ve anlatt:ıaıı şartsız ve kayıtsız kavuşa .. ımsi) - Burada ~ f8DS1D8 girmeyecek, bÜ 
suretile mümkün olabilir. caklan günü heyecanla k- ~kan El - OihMI tün Habeşi f ehtedecek ! 

~ R; ... .1.,._f~ ••ı•·•~c. l..:lj~H~;" ~·- '" :t-1-.--...:ı--.. n u.,._A.... r;azetesinin ··-::·u ~ Londfa, :.14 {'Radyo - Tan) -
Kt, - bugunKu urKıye Kenaısını k h lk k '"' 'lh k gı malfimata goro 
Ostt:ıanh İmparatorluğunun va- ta ya ~ ını,. atı ı . a tan Irak Hariciye Na- • ' . Milletler Cemiyeti Asamblesinin 
risi addetmiyor. Türk milJeti, başka hır şeklın tatmın et - zm Nuri Sait Paşa ~ Habeş murahhaslarını kabul için 
İmparatorluk idaresinden en mesine imkan yoktur. Bu- Suriyede bir Kral- . W verdiği karardan sonra bütün bey-
çok zarar gören unsurdur. Yeni radaki. Türkler, 0 zamana hğm tesisi için Ü nelmilel siya.set mahafilini alaka-
Türkiye eski Osmanlı lmpara- kadar muhtariyetin Türkiye Fransa siyasi me- dar eden en mühim nokta Italya-
torluğunun arazisi üzerinde ku- h.'k" . . k 1.. l hafili ile temas e- Nuri Sait P~a nm ne yapacağıdır. Italyan maha-
rulan müteaddit yeni hükumet- u . ume:~nı.~ _oı:ıtro ~ a tına decek ve teklifi kabul oJundu~o tak- fili, bu mesele hakkında henüz res 
lerden ancak biridir. Diğer hü- venlecegı umıdındedırbr. dirde Suriye Krallığına, Şarkta ~ok mi bir mütaleada bulunmamıştır. 
kumetlerin de milli mukaddera- Fransa - Suriye muahede- i~i tanınmış bir Arap PrensJni nam- Fakat gayriresıni bir surette an-
tına tamamile sahip ve hakim sinin imzası dolayısile vazi- zet gösterecektir laşıldığına göre Sinyör Musolini 

lstanbıı.la ı·eda lolması~ı can~a~ is!eriz. Suriye yetin kat'i olarak taay~ün e- S C h Milletler Cemiyetini tamamile 
'.Araplıgmın ıstıklal namına u- d w • h kk kt uriye üm urreisi Beyrutta terketmeyi düşündüğü gibi A-
zun ve istıraplı mücadelesini ecegı mu a a rr. Kahire, 24: (Hu- [Arkası s üncüde] Kahramanlar yuvası Har-
Clost gözüyle görür ve bu müca- Askeri manevralar ~usi) - Suriye 
ld.elenin iyi ıneticeler vermesine Habe~ aldığıma göre, Antakva ve OOmııurreisi Bey- AJ H k biye, bugünden itibaren An-
Suriyelilerle beraber seviniriz. İskenderun mıntakasmdaki Fransız hıtu ziyaret etmiş . aca öyü te karanın kucağındadır. Genç 

Biz iyi bir komşuyuz. Bütün askerleri büyük bir manevra yapmak re çok iyi karşı- Harbiyelilerin ve Harbiye 
komtulanmız bunu takdir et- üzeredirler. Bu manevra ve ha- lanmıştır. Fakat Zengin vesikalarla dolu Mektebinin şehrimizden ay-
mektedir. Çünkü makaatlarımız rekatın bir veda tezahürü olduğu söy- ~tikbal niimayiş- bı·r mezar daha bulundu rılrnası münasebetile dün bü 
hakkında tam bir emniyet beıli- Jenmektedir. leri arasında. bir 
yeceklerini ve dahili itlerile ıer- • ıakım arbedeler Istanbul, 24 (A.A.) - Türk tarih yük merasim yapılmıştır. 
bestçe mefgul olabileceklerini Ermenıler kaçıyorlar ,1 (lopmuş ve bir kaç kurumunun Alaca Höytik hafriyatın- Talebeler, sabah sekiz bu-
pek iyi bilirler. Yeni inkitafa Son sevinçli haberler, Türkiyeden Suriye Cumhur kişi maktul düş- da yeniden bakır devrine ait zengin çukta Harbiyede toplanmış
muhtaç memleketler için böyle buralafa kaçan Ermeniler arasında. Reisi Mehmet tükten ba.5ka 20 bir mezardebnn~umn1ilrteuştur. Sekiz buçuk lar, alay kumandanının tef _ 
'bir komfuya sahip olmak bir ni- büytik bir telaş uyandırmıştır. Bun- Ali Abit ~i yaralanmıştır. metre meydana çı- t. . . .. k b .. .. d 
mett. B'z Surı'ye • • d · [Arkası 3 Uncüde] kan ve asıl deg-erı· yenı· vesı"kalar ışın. ı mutea ıp utun ca -ır. ı , ıçın e emna- ~.......,._........._..._._, 

yetli bir komfu olmaktan batka veren bu mezar şimdiye kadar bulun- deyı dolduran halkın alkış -
gaye beslemiyoruz. iki memle- 1 k muş olanların en iyi muhafaza edi - lan arasında mektepten çı-
ket arasında sıkı ve emin iktısa- spanya argaşalıgv ı ye lenidir. Taşlarla çevrili olan mezar karak Taksime gelmişlerdir. 
C:li münasebetler hüküm aürmeıi, • odası ağaç ve kerpiçle kapalıdır. A - Alay Taksimde İstanbul 
her iki taraf için bir ihtiyaç, hat- . ğaç tavan üstünde kurban edilen bay K 'd G l H 

1
. 

ti zarurettir. • k . • • ? va.nların başı ile ayak kemikleri al • uman anı e~era a ıs 
Bu ahenkli vaziyetin husulü Dl Çl ma z. a mı gı rıyo r • tında dizleri bükük iskelet yanında ve General İbrahim tarafın -

için bizim ileri sürdüğümüz fart- altm, gilınUş, ziynet eşyası, geyik dan karşılanmıştır. 
ta hiç bir aykırılık yoktur. Biz, heykeli, güneş kursu, 60 santim kut-
ilhak istemiyoruz. Ancak Fran. Hükumet bir nehrin bendlerini runda büyük bir bakır kap ve diğer 
sanın bize karfı mühim bir taah. eserler bu mezardan çıkan vesikalar 
hüdünün tamamile yerine gel. k b• d• • • • d • b ki arasındadır. 
mesini istiyoruz. açara Jl Va iYi SU IÇJD e Jfa J Bu yeni eserle Alaca Höyük hafri-

İskenderun ve Antakya ana yatı arkeoloji aleminde gittikçe ehem 
vatandan ayrılırken oradaki miyeti btlyüyen bir. mevki alma.ırta-
kardetlerimizi dütüneceğimize dır. 
ve kendilerini mukadderatları
na tamamile hakim bir vaziyette 
bulunduracağımıza aöz verdik. 
Türk milleti, daima sözünü tut-

' muflur. 
Fransa ile 1921 ve 1926 an

latmalarımız, Sancak Türklüğü
nü Türk bayrağına benzer bir 
bayrağa sahip bir ıaha haline 
koymakta ve ora Türklerinin 
harsi ve iktısadi inkişafı husu
sunda esaslı prensipler ihtiva et
mektedir. Bu anlafmalar hüsnü
niyetle tatbik edilseydi müsterih 
elacaktık. 

[ArkaM $ üncüde]' 

Dün gece geç vakit gelen telgraflar, Ispanyol kargaşalığınm yeni bir 
safhaya girdiği merkezindedir. General Mola'ya suikast yapıldığı hakkın
da bir şayia da çıkmıştır. Bir başka haber, hükfımet kuvvetlerinin Tagus 
nehri barajlarını a~ıklarmı ve bu suretle asilerin Madrid üzerine yürüme-
lerine mani olmak istediklerini bildirmektedir. · 

İs{>anya hadiselerine ait bütün tafsilatı 3 üncü sayfamızda bulacaksmız. 

Leniiıgraddaki 
maçı 1- O 
kaybettik 

Balkevi futbol takımımız, ikin
cl tnaçını dün Leningrad' da Le
ningrad muhteliti i1,e yapmıştır. 

Oyun, Halkevi takımının 1 - O 

mağltlbiyeti ile neticelenmiştir. 
Tafsilat 4 üncil sayfamızdadır. 

T akmnde hareket 
Harbiyeliler abidenin etrafında yer 

aldıktan sonra Istikla.J. marşı çalın
mış, bütün Harbiyelilerin bir ağızdan 
söyledikleri Harbiye marşından son
ra, ikinci smrf topçu bölüğünden En
ver, bir nutuk söyliyerek, Istanbula, 
mektep namına veda etmiştir. 

Harbiyelinin nutku büytik alkışlar
la karşılanmış, bunu müteakip mek· 
tep kumandam abide defterine ŞU sa
tırları yazmıştır: 

"Harp okulunun Ankaraya gi<lişi 

münasebetiyle Atatürk huzuru mane
ciyesinde eğilirken sayın lstanbullu-
1.ara ve kıymetli 1 stanbul,a veda say
gılarımı sunar1m.,, 

HaydarpQ.faya geçiş 
Abide etrafında geçit resmı yapan 

Harbiyeliler, buradan Tepebaşı, Şiş
hane, Karaköy yoluyla Tophaneye in
mişler, Akaym hazırladığı vapurlar-

!Jfektep Kumandanı ve bir Harbiyeli 
Taksimde abide de/teriııi 

imzalıyorlar. 

la Haydarpaşaya hareket etmişler
dir. 

Yollarda biriken halk, Harbiyciileri 
candan alkışlamıştır. Tophane nhtr
mırun kalabalığı dün görülecek bir 
manzara arzetmiştir. 

Harbiyelileri selametlemeğe gelen 
büyük bir kalabalık gençleri sevinç 

[Arkası 6 ıncıda] 
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Ankara mektubu 

Köylerin kalkinması ~:~~ ~~~~~~~~~~~~ 
için nasıl çalışılacak? B:ş yüz mahkfım 

Siyaset alemi 

ispanya hadiseleri 
ve balkanlar 

Dahiliye Vekaleti köylerimiz 
geniş bir anket açh 

. . Zonguldakta 
ıçın amelelik yapacak 

Belki uzak olmtyan bir i8tik'balde \,ı kişafa 'kavıışacak ol.an bugünkü köy 
hayatından bir görünüş 

A nkara, 24 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - lçbakanlık 
köycülük şubesi, köy kalkınma programının hazırlanma

sına esas olmak üzere köylerimizin bugünkü vaziyetlerini ve hu
auşiyetlerini en ince teferruatına kadar teıbit edecek bir anket ha
zırlamıştır. Anket köylerde nahiye direktörlerinin nezareti altın
da, köy muhtarları, jandarma karakol kumandanları ve köy mu
allimleri tarafından yapılacak, kaymakam ve valilerce de kontrol 
edilmek suretile köylerimiz hahlanda esaslı bir malumat elde 
edilmiş olacaktır. 

Bu anket 6 ayda ikmal edilecek, ! 
1çbakanlık gelen cevapları tasnif c- ruluyor mu! .. Ne zamanlan kurulur, 
decek, koylerimizin vaziyeti harita- ı kaç gün devam eder. Köyün bu pa. 
lar üzerinde tesbit olunacak ve bu- zar ve panayırdan ne istifadesi var
günkü koy vaziyetini hakkile tanıta. dır. 

cak bir eser de vücude getirilecektir. 9 - Köyün mektebi var mıdrr? Bi-

Adliye Vekili bugün 
lmrahdaki zirai hapisha 

neyi tetkik edecek 
Adliye Vekiileti hapishanelerin ıs

lahına büyük ehemmiyet vemıekte -
dir. Vekil ŞilkrU Saracoğlu bugün sa
at sekizde Marımaradaki İmralı ada -
sına gidecek, orada geçen 'Se.Oe ku -
rulan ve iyi neticeler alman zirai ha
pishaneyi tetkik edecektir. 

Vekile Amerikan sefaret müste • 
şarı ve sefir vekili M. Skous, Büyük 
Millet Meclisi Adliye Encümeni maz
bata muharriri meb'us Salahaddin, 
İstanbul Müddeiumumisi Hikmet, 
Adliye Vekaleti hapishane miltehas -
sısı Mutahhar, Adliye Vekiileti Kale
mi Mahsus Müdürü Şakir ve İstanbul 
hapishane doktoru İbrahim Zati de 
refakat edecektir . 

Gazete muharrirleriyle foto muha
birleri de bu tetkik seyahatine iştirak 
edeceklerdir • 

Hapishaneler mütehassısı Bay Mu
tahhar lmralıdan döndükten sonra 
Zonguldağa gidecek ve oradaki ame • 
le evlerini ve barakalannı tetkik ede
cektir. 

Adliye Vekiileti, ilk parti olan kö
mür madenlerinde dört ,beş yüz mah 
kum çalıŞtımuya karar vermiştir. 
Mahkumlara burada gündeliklerinin 

bir kısmı verilecek, bir kısmı da ban
kada kendi hesaplarına saklanacak 
ve tahliye edilirken kendilerine 
sermaye olarak verilecektir. Bu su • 

.., 
Kaçırılan çocugun macerası 

Mesele gittikçe dal 
budak salı•·or 

Rece o. Bursa va 2'Önderilecek 

Fuat paşanın Anadolu hisarındaki J1alt8ı 

On iki sene evvel Anadoluhisann
da Göksu köprüsü altında oynarken 
bir taka ile Romanyaya. kaçırılarak 

satılan çocu~ tahkikatile polis dün 
de meşgul olmuştur. Hadis~ bütün 
esrarını dün de muhafaza etmiştir. 

zırım.,, 

Rebianm bu teklifi polisi işin üze
rinde ehemmiyetle durdurmuş•ve tah 
kikatm derinleştirilmesine lüzum 
göstermiştir. 

İspanyada aylardanberi devam e
den dahili boğu .. ma, bütün A\'l'Upa. • 
n.m en hassas dikkatle takip ettiği 
mesele olmakta devam edJyor. İspan
ya hidiselerl, A'TUpayı blribirine 
düşman iki hasım karargihına ayır
ouştır. 

Fakat İspanya hidiselerinln bizi 
ve komşu Balkan devletlerini alaka -
dar eden ve bütün bu muhitlerde te
irinl göst.eren safhalan vardır • 

Yunani•tanda yeni rejim: 

Yuıuuıistanda kurulan yeni reji • 
min, İspanyada vuku bulan ha.dlse • 

ı lerin -t.eslri ile wku bulduğu §Üphe 
götürmez bir hakikat sayılabilir. 

Londrada çakan Ob!ıJerver gazetesinin 
neşrettiği mühbn bir yazıda anlattı -
ğı gıöi Yunanistan kom\i'nistJeri 4 
Ağust.osta umumi bir grev yapmağa 
karar verdikleri zaman &letaksas hU
kfuneti, Yunanlstamn t~panya vazl -
yetine benzer bir '\"aziyet.e düşmesin .. 
den endişe etmiş, ve bu yüulen par
lamanter u"ulden aynlmak mecburi
yetini hi<ısetmiştir • 

Romanyada yeni kabine 

Romanyada vuku bulan ve 'nte • 
leskuyu iktidar meddindt>.n makla..s
tıraıı kabine değişikliğinde İspanya 
h&dlselerinhı tesirini ta.kip etmek 
mümkündür. 

Kabine değişikHği, Rmnen siyase
tini daha fazla sağa sevketmiş ve Ro-

Anadoluhisarı nahiye müdürlüğü 
tarafından ikinci şubeye gönderilen 
RE~cep, dün tekrar Anadoltihisarına 
götürülmüş \'e tahkikata devam e
dilmiştir. 

Macerapere.t bir genç mi? 
Çocuğun üzerinde bir çok resim- manyanm sol unsurlara kar,,ı daha 

!er de çıkmıştır. Recebin apaş t:lbise- fazla dik.katıl davranmak ihtiyacını 
sile çıkan bir resmi de vardır. Recep hi!'lsettiğlni göst.ermiştir • 

Recep neler anlatıyor? 

iki eline iki tabanca almış, başına bir Akdenizin Şarkı ve Garbı: 
apaş şapkası, ayağına da bol paçalı 

Anket •ualleri nası nasıldır. Kaç çocuk mektebe 
devam ediyor. Bunlann kaçı erkek 

O n yedi paragrafa ayrılan an
ket suallerini bildiriyorum: 

1 - Köyün zahire miktarı ve ne-

kaçı kızdır. Kütüphane \•ar mıdır? 
Varsa kaç kitap vardır. Kitaplar ne
lerdir. Kimler bu kitapları okumak
tadırlar. 

retle mahkümlar hem iş ve hem de Bir muharririmiz dün Anadoluhi
hay~ı.ta atıldıkları zaman para sahibi. sarında Receple görüşmeye muvaf. 
olacaklardır. fak olmuştur. Recep 18, 19 yaşların-

pantalon geçirmiştir. Grup halinde Akdenizin emniyeti ile çok yakın• 
bulunan resmin ortasındaki (8 yaşın dan ali.kadar olu!}mnuz, İspanya hli
daki bir çocuğun fotoğrafını da gös- dlselerine verdlğimjz eheoımlyeti lza
tererek bu benim küçüklük resmiıu ha kafidir • 
diyor. Başka ve tek bir fotoğraf da- İ<ıpa.nyada '\'11.ku bulan h8.d18elcr 
ha vardır. Bunun ikinci babası oldu- neticesinde Garbi Akdenizln müvaze
ğunu iddia ediyor. Halbuki Anadolu- neı"i bozulduğu takdirde, bu bozukluk 
hisarında bulunan Bursalı bir polis Şarki AkdenJze de tesir eder ve bu 
bu adamm B~ kahvecilik ya- yüzden temini için çalı ılan emniyet, 
pan Hwp olduğwıı.ı. r-örlemiştir. p 0 daha fazla emniyet izliğe doğnı 

vileri nedir? İçtimai yardım husu
ıumia köyde ilaç kutusu var mıdır. 
Varsa hangi ilaçlar ve ne miktarda 
mevcuttur. 

Köylü borçları 10 - Köyde nasıl su içiliyor. Kö
yün kaç pınarı ve çeşmesi vardır. 

ıı - Köy 'kaç- hanedir. Nüfusu ·ne ilk taksitlerin vaktinde 
2 - Koyde şose, kaldmm vlir 

nudır. Kara yollan varsa gose :Ve 
kadardır? Kaçı erkek kaçı kadındır? •• d • ) A ı· 
Kö,rde doğum, olüm ve eYleııuıe va- _ o .. enm~sı azımee ıvo~ 
· t • ed' ., Zurram, Zıraat Bankasına taksıt-

da görünen sarışın, çatık kaşlı, yu
varlak çehreli ve yakışıklı bir genç
tir. Elbiselerinden iyi bir hayat ya
şamadığı anlaşılan Recep, çok az 
konuşuyor ve yalnız sorulan suallere 
itinalı ~vp.plar v~mekl& ~it~ edi-
J v.a., ..l!,:,· -- 1.ı. 

"- Ben Silistireliyiın. İkinci ba
bamın adı Alidir. Annem ve üvey 
kardeşlerim de vardır. Şimdi onların 
nerede olduklarını bilmiyorum. Bir 
sene evvel muhacir olarak Kırklare
linc geldim. Boğazdan geçerken Hi
sarlar bana yabancı gelmedi. Beni 
12 sene evvel iki Yahudi ile bir Er
meninin Anadoluhisarmdaki bir tah-

1. · ü .. ki ·r 
p:~~p~.a~is~~;:nh'l ~~aıi_~;k fro~Rlyor ki Avnıpanm mr ucııu· kaldır.ımlar kaç Jdlometredir. 1::eni 

mi yapılmıştır. 
zıye ı n ır. 

lcndirilmiş olan borçlarının ilk ta:kr 
Yol muele•i 

tadır. da \.'Ulcu bulan dahili çarpı ma., haki .. 

sit müddeti gelmiştir. Bu taksitlerin K öy nahiyeye, kazaya, vilaye- vadesi içinde vermelerinin borçlula-
te ne kadar uzaklıktadır. Na- rın menfaati iktizasmdan olduğunu 

hiyeye, kazaya ve vilayete nasıl yol- ve köylülere anlatılması Dahiliye Ve
la gidilir. Köy şoseye, sahile, demir- kfıletinden Vilayete öildirilmiştir. 

Recep macera romanlarından c:ok 
hoşlandığını da muharririmize söy
lemiştir. Cebinden çıkan artist kart
ları da macera düşkünlüğünü anlat· 
maktadır. 

katen clhan~Umul mahiyeti haizdir. 
İspa.nya hadiselerine gösterilen 

aJi.kanm çok yerinde olduğu §ilphe 

götürmez 

ltalya ve Avrupa: 

3 - Köy sandığından kaç hasta 
ve yoksul çocuğa yardım edilmiştir. 
Kaç çocuk §ehir mektebine gönde
rilmiştir. Yanan, yıkılan ev sahiple
rine, herhangi bir ifet dolayısile za
hiresiz kalanlara yardım yapılmış 

mıdır. Yapılmışsa kaç kişiye ve ne 
kadar yapılmıştır. 

yoluna ne kadar uzaktadır. Aksi halde bütUn borçlan mua.r.ce- Kan tahlili de yapılacak 
Polis Recebi bir defa da Borsaya 

göndermeye karar vermiştir. Bun-

' 
13 - Köyün gelirleri nelerdir? liyet iktisap etmekle beraber faizle-

ta köprü altından taka ile kaçırdık
larını hayal, meyal hatrrlıyorum. 

4 - Köyün orta mallan var mı
dır? Varsa ne miktardadır. Gelirleri 
ne kadardır? 

14 - Köyde korucu, bekçi, muh. rl de banka mevduatına göre hesap 
tar, katip gibi aylıklı memur ı.•ar mı- edilecektir. 

Bunun için buraya geldim. Böyle ço- d~ sonr~ icap. ederse kanı da tetkik 
cuğu kaybolan bir ailenin bulunup e~ılecek~ır. Pohs 7 ya§ında kaçırılan 
bulunmadığını soruşturdum. Bana bır çocugun hatıra kuvetlni de tetkıka 
kıraathanede Fuat Paşanın Fahir ad l~~~ göstermiştir. Dün bir muhar
lı bir çocuğu kaybolduğunu söyledi- rırımız ~oktorlarla da kan ve hatıra 
ler. Ben eski ana ve babamın evleri meselcsıni konuşmuştur. Tabibı adil 

5 - Köyde ziraat makine alet-

dır. Varsa kaç tanedir. Köy sandığın Zürram bu vaziyete düşmemeleri 
dan bunlara ne miktarda para verili- için idare amiri ve köy ihtiyar heyet
yor. teri bu işi etra.file borçlulara anlata-

leri var mıdır? Varsa nelerdir ·ve 
ne miktardadır. 

15 - Köyde bataklık var mıdır. caklardırr. 

Varsa köylilnUn bu bataklıktan şika- ----------=---
6 - Köyün damızlık hayvanı var 

mıdır? Cinsleri nedir? Köylilnün ne 
kadar ve ne nevi hayvanı vardır. 

Köylünün tarlcuı 

K öylünün ne kadar tarlası ve 
ormanı vardır? Koyde ağaç 

dikme vaziyeti nedir? Fidanlık var 
mıdır? Her sene ne miktarda agaç 
dikilmektedir. 

8 - Köyde pazar ve panayır ku-

yeti nelerdir. 
16 - Köyün mezarlığı nasıldır. 

Köye yakm veya uzak mıdır~ Köyde 
lağım var mıdır? Köy liel&ları ne şe
kildedir? 

17 - Köyün meydanı, odası, bah
çesi ve nbidesi var mıdır. Varsa ne 
kadar ve kaç tanedir? 

Dahiliye Vekaleti her vilayet mer
k~zinde bir köycülük bürosu kurul
masına da karar vermiştir. 

Dil bayramı yarın Kavgadan sonra .. 
kutlulanacak 

Bütün Halkevlerinde 
hazırlık yapıldı 

Bir mermerci arkadaşını 
ağır yaraladı 

Gala tada Mumhane caddesinde 
mermerci Yusuf, karşısındaki dük-

Yarın, ilk Türk dili kurultayının kanda mermercilik yapan Koçoya 
toplandığı günün yıldönümüdür. Her git.ntiş ve Koçonun kımıldamasına 
~ne olduğu gibi yarın da bu büyük meydan bırakmadan onu vücudunun 
guıı Türk Dili Kurumu, Halke••ieri, muhtelif yerlerinden bıçakla ağır su
ve yurdun dil severleri arasında kut- rette yaralamıştrr. 
lunacaktır. Bu bayram münasebeti· 
le verilecek konferans ve konserlerin 
her taraftan dinlenebilmesi içın An
kara ve Istanbul radyoları birlgtiri-

Koço hastaneye kaldınlmış, fakat 
hayatından limit kesilmi§tir. Yusuf, 
bıçağiyle beraber yakalanmıotır. Yap 
tığımız tahkikata göre cinayet bir 

lecek, evvela Kurum adına bir nu- kavga neticesi olmufhır. 
tuk verilecek, sonra her Halkevinde 
dıl hakkında konferanslar verilecelt

tir. 

Bu seneki bayramm hususiyeti, 
Bllyük önderimizin himaye ve il'§adı 
altında yapılan araştmnalarm yalnız 

türkçeyi değil, bütün dünya dillerini 

Cam •Üerken aiiftü 
Kumkapıda Cemre sokağında. otu

ran 15 yaşlarında Feride cam siler
ken yere düşmüş ve ağır surette ya

rnlanmI§tır. Feride hastaneye kaldı
nlmıştır. 

alakadar edecek bir buluşa varnıası _. _____________ , 

-.e aynı zamanda yeni Türk dili tezi. 
•in 3 üncü P-ltaya i§tirak eden bil-

tün dil bilginleri tarafından kuvvetle 
ks,rşılanmasıdır. 

~--- --- __ .. .......-ı gibi kendilerini de hatırlıyıı.mıyo- Enver Karan hatıra meselesini §Öyle 
rum. Ben Fuat Paşanın çocufruyum izah etmiştir: 
diyemem. Fakat buradan ka~ırıldı- "- Herhangi bir çocuk altı, yedi 
gı- mı kuvvetle iddia edebilirim. Bük- yaşındaki bazı hatıralarını ve bilhas

• spanyada Madrit hUkôme • 
1 reşte okudum. tyı· tesviyecilik bili- sa o zaman kendi üzerinde derin te-

BiRKAÇ 
SAJ IRLA 

tine taraftar olmadığın- · ı rim. Rumca, Rusça, Rumence ve sır er bırakan hatn-atı kısmen tahat 
dan istifa eden ispanya Başkon - t ed 1 b" t · Türkçe konuşur ve yazarım. Fakat ur er ve an ata ıl r. Derın korku-
solosu bugünlerde şehrimizden ben gazetecilerden çok korkarım. Be lar da kuvvetli tesirler arasındadır. 
hareket edecektir. nim ağzımı arayorsunuz. Fakat poli- Adli tıp işleri müşahede müdürü 

• • se ne söyledimse size de onu söylü- Rıfkı da kan meselesi hakkında de-

v unanistanın lstanbul ea,. yorum. Rica ederim fazla, eksik bir iniştir ki: 
konsolosu Triandafilidis, "- Kan tahlili suretile bir "OCU· 

şey yazmayınız . ., !. 

Yunan hariciye nezaretinde şark ğun ana ve babasını kuvvetli bir ib-
işleri müdürlUğüne tayin edilmiş Rebianın teklifi • timal halinde söyliyebilmek için ço-
ve dün şehrimizden gitmiştir. Fuat P~amn refikası Rebia ile cukla beraber ana ve babasmm kan-

• • kızları Habibe ve Masume dün de !arının da tahlil edilmesi lazımdır. 

M 
uamele vergisinde tadilat 

için tetkiklere dün de de
vam edilmiş ve dün müskirat A • 
milleri dinlenilmiştir. 

• • 

E v ve elişleri sanayi sergisi 
için Bursaya gitmiş olan 

sanayi mUfettlşi Daniş dün şehri
mize gelmiştir. 

• • 
D ünkü akşam gazetelerin-

den biri Vali •ve Belediye 
Reisi Muhittin UstUndağın Anka
raya gittiğini yumıştı. Bu habe
rin aslı yoktur. 

• • 

Y etllköy ve BUyükdere ltal
yan mektepleri talebesiz

lik yüzünden kapatılmıştır. 

• • 

M aarif müdür muavinliline 
,ene müdür muavinlerin. 

den Nurullah terfian tayin edil
mi~ir. 

emniyet müdilrlüğüne müracaat ede Söylediğiniz hadisede ortada baba 
rek son vaziyeti öğrenmek istemiş- yoktur. Binaenaleyh yalnız anasile 
!erdir. Rebia, polise kısaca şu teklifi çocuğun kanlarile bir hükUm verme-
yapmıgtır : ye fennl bir imkan yoktur.,, 

"Bu çocuğun benim Fahirlm oldu. İşte romana benziyen bu hidise-
ğu hakkında bende bir kanaat uyan- nin son saflıası budur. Esrar perdesi 
madı. Kanım kaynamıyor. Eger po- ancak bir kaç gUn sonra kalkabile
lis bu senin oğlun derse kabule ha- cektir. 

25 EylCU 
CUMA tlugünkü Hava : AÇI~ 

Hava, dün iyi reçmiıtir, Sıcaklık derece
si 22 dereceye kadar yükıelmlıtir. Memle· 
ket hava rasatlarmm tespit ettiiine rore, 
buı:lin de hava cüzeldir ve açıktır. Bu vazi
yetin devam edeceği anlaıılmaktadır. 

Memlekette hava 

9 uncu ay Gün: 26!1 

1355 HlCRI 

Recep: 8 

Hur: 143 

1352 RUMI 

12 Eylnt 

Güneı: S,50 - ôflo: 
lkindı: 15,29 - Akpm: 

12,06 
18,03 
14,l 1 Yatsı: 19,35 - Imıllc: Memlekette hava vaziyetine gelince: Bu

sün ıema, ekseriyetle açıktır. RüzcAr ıimal 
istikametinden her yerde orta kuvvette ese- Rutubet derecesi % 62 dir. 
cektir. 

Geçen sene bugün Dünkü hava 
Dün hava çok ~üzeldi. Sonbahardan si- Geçen sene buıün barometre 59,9, hıra-

.. ,~ yade yazı andırıyordıı. Hava taz:;'iki 765, ret derecesi en ı;ok 24,8, en az 17,5 kayde-
buhar 17,5, hararet en çok 22, en az 20 d;r. dilmiştlr. 

Milletler Cemiyeti a.~sar:">le!'lnln 

bu defaya mahsus olmak üzere Ba.

beıt mura.lıhaslanru kabule karar ver 
mesi, İtalya.om bu t.oplantıya iştira

kine mi.ni olacaktır. Fakat Habet 
murahhaslannı kabule dair verilen 
karar, yalnız bu t.oplantıya aittir. Ve 
gelecek toplantıdan eV\'el bu mesele
yi halletmek icap edecektir • 

Fakat \'erilen karar, italyayı yal • 

ruz Milletler Cemiyetinden ma.klaş· 

tırmalda kalmıyacak, ıtaJyanm yeni 
bir Lokamo 8.ktl için toplanması ls
t.enen BeşlN' konferansına da iştira.
kine mini olacak, bu suretle A'TUpa
n.m p.rkını ihmal bahasına garbinde 
emniyeti sağlamJarnağa matuf olan 
teşebbüs belki de akamete uğraya -
cak, ve onun yerine bütUn Avrupada 
emniyeti gözetliyen bir projeye yol 
açılacaktır • 

ômer Rıza DOCRU L 

Buğday 
yolsuzluğu 

Tahkikat evrakı yine 
iade ediliyor 

Buğday alım ve satımı meselesin
den dolayı Ziraat Bankası İstanbul 
şubesi eski mUdürü Ahsen ile diğer 
alakadarlar hakkındaki evrakın tet
kikini viliyet idare heyeti bith'ltli§
tir. 

Ancak Devlet ŞUra8mm istediği tah 
kikatın tama.men yapılmadığı. bazı 
noksanlar bulunduğu görüldüğünden 
bunların yerine getirilmesi için dos
yaların Ziraat Vekaletine gonderil
mesine karar verilmiştir. Bır bavul 
içinde 30 kilo tutan tahkikat evrakı 
dün postaya verilmiştir. lki sene için
de bu dosyalar Vekalet, Devlet Şit
rası, Vilayet arasında belki yirmi de
fa gidip gelmiştir. 



• 
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ltalya ne yapacak? ElEK 
.-------- Milletler Cemiyetinden çekilecek, 1· t b 1 ı 

1 k l v Haberler arasından B l K f . k s an U namına. spanya argaşa ıgı· ye- seçtiklerimiz eş er on eransına gırmeyece ' Dün HarblyelDer İstanbul& veda et-

. k • • ? F mstin hidiseıerinm b&f- bütün Habeşi fethedecek! :;· :U.= =.::~ 
Dl çı maza mı gırıyor • lanııcındanberl 2643 A • Janmühbe~yoecanlıklu. ·-~1. ocağmul n ...... mmagiVdlşla-rap ve S46 Yahudi tev4<if edilmit- [Bqı 1 incide] Bugün Milletler Cemiyeti Asamb- u-s ........., -!!!!:!?.!!--

Hükumet bir nehrin bendlerini 
açarak bir vadiyi su içinde bıraktı 

... Londra, 24 (Radyo -Tan) - Dün İspanya hükiimet 
mahafili, Alkazann kamilen işgal edilmiş olduğunu, hü
cu'TI askerlerinden 400 nün kaleye saldırarak müdafile
ri aciz bıraktılanru ve vaziyete hakim olduklarını bildiri
yordu. Toledo' da bulunan bir Fransız ajansının verdiği 
habere göre, Toledo'da vaziyet henüz değişmemiıtir. 
Ve asiler hala mukavemet halindedir. Neticenin ne ol
duğu belli değildir. 

Asilerin Toledo tehrini ve asileri ı------------

mUtkUl vaziyetten kurtarmak için yo- U k Ş kt 
ıa çıkardıkları lliralay Yagodan da za ar a 
bir haber yok. Bir rivayete göre Mi-
ralay Yago Toledoya yardımdan vaz- Japonlar yeni harekete 
geçerek Toledonun 60 mil fimaliııde geçmeye hazırlanıyor 
bir yeri ele geçirmeğe çall§Dlakta ve 
bu suretle Madrld ile Toledo araam
dald irtibat! kesmek istemektedir. Te 

eyytıt etmiyen bir habere g6re hUkii-1 
met Toledodan vazgeçmek ve Madri
din mUdafaaamı takviye etmek üzere
dir. 

. sambleain karannı tam bir l&kay- lesi reis vekillerini sevmekle met- .,~ 
tır. U usttiJıdai bu mutlu ocağm son yav. 

Olenlerin sayısı 700 dür. Bunun di ile kartılamayı da düşilnmekte- gul oldu ve dünkü karara mukabil ruJarmı uğurlamaya istasyona gelmJş-
35 fİ polis veya asker ve 82 si Ya- dir. UçUncU bir ihtimale göre, Italyayı hotnut etmesi melhuz o- ti. Bir güzel merasim oldu. Valinhı 
hudidir. Italya, Milletler Cemiyeti komite- lan bir harekette bulundu ve reiıs yanında bizim arkadatJan)aıı .Ddslııba 

!erinde çalıfan bütün Italyanlan vekilliklerinin birine bir Italyan bahm11tu nmn dlkka.tl celbedlyor _ • 
• zmir fuarının kapanması 

1 münasebetile çekilen tel • 
ırata Bqvekil fu cevabı vermif
tir: "lzmir fuarının kazandığı 

muvaffakıyeti tebrik ederim.,, 

• 
S ıhhiye ve Maarif Vekilleri 

dUn sabah Ankaraya var
mı,ıardır. 

• 
G Umrük Veklleti müsteprı 

Adil, Trakyaya ıitmek ü-

• zere buıün ,.hrimize aelecektir. 

P ariıle Bordo arasında bir 
tren kazası olmu,. 4 kiti 

ölmUf, 20 ki•i yaralanmıftır. 

* M tSır Bqvekill Nahas Pa,a 
ile Maliye Nazırı üç gün 

kalmak üzere Berline ıidecekler
dir. 

çekecek ve Milletler Cemiyetin - delegesini seçti. Diğer reis vekil- du, bmılarm blrlal Selimi luet, diğeri 
den aynlmıyaeaktır. leri Fransa, lngiltere, Yugoslavya, de Refik Ahmet. 

Bununla beraber Italyanm her Kanada ve Rusya murahhaalan • Bu iki guet.eel arkadat meldepllle. 
,eyden evvel Habefistanda ukeri dır. ıtn eDerbal lllkQlar. Ben de orada ı. 
harekata giriferek bütün Ha.befİll- Yann Cemiyet Genel &krete - dlm. 
tanı işgal itini tamamlıyacağıru, rinin raporlan müzakere edllecek-
ve altI aylık hareklta muhtaç o- tir. lngiltere Dit Bakam söz al-
lan bu iti llUr'atle bqararak bir- DUf bulunuyor. 
kaç hafta içinde mtıstakil Habe,ts Hukukt m~leleri tahkika me-
tan diye bir ülke parçası bulun- mur edilen birinci komisyon Ce-
madığmı bütün dünyaya isbat ede- miyet misakmı llllaha ait muhtelif 
ceği söyleniyor. Fransa .Mat • teklifierin mUzakereaini daha son-
buatI Habeşlileri asambleye ka • ra içtima devreBine tehire karar 
bul için verilen karan muhtelif vermİftir. 

tarzda telikki etmiflerdir. Mat- Ko1111ey gayridaimt azalrklan 9 
buatm bir klllllll karan, Betler dan (11) e çlkarmıya karar verdi. 
konferansmm toplanmamm iste • Bunlarm birisi Çin'e verilecektir. 
miyen Rusyanm bir zaferi tel&kki 
ediyor, bir kısmı da Italya ile ıe,- ltalya, Milletler Cemiyetini 
riki mesai imklnmm tamam.ile or- protato edece/ı 
tad k ıktı .. sö ıu bir Nevyork, 24 (Radyo. TAN) _ 

an a gmı y yor, U "ted p . . . 
'··- d k kü Uk mili t1 . nı renasın Roma mubahın tara 
ıuomı a aran ç e enn . .. 
af ri tel

• kki edi fından verılen malumata gore, ltal-
z e a yor. hü'..11.- ti . 

- Acaba, ben de Nkum 1111! de • 
dlm. Soma lçlmdeıı "Nene Jizmıl 
Belki bunlar vulfeten bu işi yapıyor. 
lar,, diyerek ~-İt bitti. Her. 
kes çekUdl. Ben bldm 1kl arkadııa 
yaklaf tmı. 

Selimlye: 
- Yabu! dedim. Burada ltfnknef. 
Betik Ahmet cevap verdi: 
- 1stanbaı namına Barbqellleria 

ellni llkmaya gekllk.. 
- Ya!. dedim. Ne iyi .. 
Daha sözümü bitirmeden 8eJlml 

atıldı. 

- Her gün can sıkacak değllls ıa: 
Bugün de el sıktık. , 

Dedi... ~ 

İIMI ~0ı;;~l 1zzet! Çok yaı;a!. GW· 
dürdü beni. De l. T lgraf .. k ltal Y3. .ıı.wue , asamblenın Habeş Ie-

u 0 
- • . • ın e ve ıgı arar o ayısıyle Mılr B. FELEK ç ankırıda dıtrt defa yer •ar Y 1 e a gore, arar - h. d rd .... k d ı · · 

sıntısı daha olmu•tur Za nm çekılmesıne sebep olul'll& bu- letle Ce . ı· d k· ı . k f Gene teeyyüt etmiyen bir habere T • • • • • r mıye ın en çe ı mıyece · , a-
yiat yoktur'. nun Mil.Jetler Ce~yetine bir dar- kat Milletler Cemiyeti asamblesi ta-

göre, htıırlmıet Tagus nehrinin baraj- be te,kil edeceği kabul etmemek rafından Habeş murahhaslarını ka-
lanm açarak tehrln hlkim olduğu saçma olur. Fakat karann ka • bul için verilen karan protesto ede-

lbnisina 
vadiye 10 milyon miklp metre su bı- Ankara Telefonlar1 zandlğı ekseriyet Cemiyete mey- cektir. B 
rakmJ§ ve bu euretle &ellerin Madrid dan okumakta olan ltalyaya kar- üyük Türk fey' ozoru 
u.erıne yt1r11melerine mani olmak ia- ı·smet Jno··nu•• tı hialledilmekte olan iıüıalin de- Milletler Cemiyetinin kararı nun 900 üncü yı dönümü 

vam ettiğini gösteriyor. karşı•ıncla 
temiftir. Mançester Gardiyana göre, In- Roma, 24 (Hususi) -lstamba ga- kut' ulanacak 

HUkOmet kuv:vetleri Aailerin Ovie- Dün, Nafia Vekaletinde giltere Itaıyanm Betler konferan- zatesi yazdığı bir makalede Milletler Istanbul 24 (A.A.) - Büyük Türk 
dodald mevkilerine fUJlamz hücum- meşgu) oldu sma l,tirakini temin için en ufak Cemiyetinin Sovyet Rueya iradesine ilimi lbnisina'nın 900 üncü ölüm yılı 
larda bulunmqtur. HtlkQmet Estra- fedaklrlığa bile razı olmıyacaktır. ramolarak Habeşlileri kabul için ka- tesit olunacaktır. 
madorer'de bilere kaptı mühim bir Ankara, 24 (TAN)- Başvekil, bu Deyli Meyi karan budalalık te - rar verdiğini, Italyan klhcmm Habet Türk tarih kurumu bugUnktl top-
muvaffak:ıyet kazandığı ve 400 biyi gUn saat 16 da Nafia Vekiletine gi- likkl ediyor. meeeleeini çoktan hallettJğini lantıamda büyük Türk llimi lbnistna .. 
öld derek vekilet makamında bir saat • • yazıyor 900 UncU ölüm .... 1 • 

Urilldilğtıntı haber veriyor. 1cadar meMUI olmuttur. Müsteşar A- Milletı.r c ... ıyeti lopl,,,.,,..nJa ve Betler konferansmm fimdiden A- nm . . "'"mı ~t etme. 
lladrld profeeörterlıiden Kaıtlleko, rif ve mU.nabllt dairesi nrist Kadri Cenevre, 24 (Radyo • Tan) - kim kaldığm.ı ili.ve ediyor. ye karar vermıştır. Bu münasebet-

lnıdltanmln dahlll huW du.rdUPMa"lr ~ı-:· ·-u- 194.:1 t-w-m.nıua le lbnWriııanm tercllineihali, phsi• 
ıçm·--mucwıareeinl temiiie çall§IYOr. Amtral Naga.rıo ıza.hat vermf.flerdir. lsmet İnönü, bi- • k d )'etf'; 'tlb ve felaefe lfemindeld büyllt 

Profeeöre göre harp dunırsa here- Londra, 24 (Radyo. TAN). - U- ~~a~:ıhhiye Veklletine giderek Is en erondaki Emniyetli mevkii, ilmin terakkiaine hizmeti te-
yaletfn dileğine göre bir idare vUcu- zak Şarkta vaziyet gerginliğini mu- ır m det orada kalmıştır. barUz ettirilecek, Ibnisina'nm gayri 

~u.:::;:ıeroı bir !dan! tur- bafua etmektedir. Ka:roeri telefonu bitti kaçak Ermeni- Dos ti u g" un matbu ve henüz maliim olm:ıyan eser-
• Şanghaym Hong Kiyu mahal _ ~nkara, 23 (Hususi muhabirimiz.. 

1 
!erinden bir kısmı metin olarak ueş-

General Molaya nıilıaat mı? lesinden başka Çinlilere ait o. :~ ~.Ka~ telefonunun inşaatı er telac. içinde Şartı rolunacaktır. 
' Parill, 24 (A.A..) - Figan, p.3ete- lan Şapey mahallesinin Ja • ~ ıtınif ve hattin ilk tecrübele- "I Tt1rlc tarih kunımu bu işle me,gul 
lhıin hentlz teeyyüt etinemiı bir ha- ponlar tarafından ı-gaıt _ " .. yapılmıştır. Hat Birinciteşrinde LBatı 1 incide] olmak üzere profesör Şemsettin GU-

' . .., ' pro gorUşmeye açılacaktır. lardan mühim bir kısmı daha cenuba [Bl.lft 
1 

lt&Ctdel 
berine göre General .Mola yıa bir ecne- tellto ıle k&J'§ılanmııtir. Burası 1032 gitmek üzeredirler. Fakat, tatbik edilmemittir. Bi- naltaym baıkanlığı altında daimi bir 
bt tarafından llUlkut yapllm.I§tır. Ha- de Japonlar ile Çinliler arumda vu- ilk tec:lriaat programları Ankarada 20 teşrinievvel 1921 de zim ahırlı beklemelerimiz bop heyet teokil etmiıtir. 
ber, lapan~ heyecan Uyanduınl§- lru bulan kanlı muharebelerin sahne- Ankara, 23 (TAN) - Bir heyet imzalanan ve cenup hududuna dair çdmııttır. Sancakta doğrudan . w~T AN. - lbtıiaina 1037 de vefat et-
~ sidir. Japonlar, Japon bahriyesini tarafmdan hazırlanmakta olan ilk olan itillfnamenin ikinci madde8i der dox...· "mba . ti tak" t•gıne göre, gelecek yıl ölümünün 900 

~Wilhrim Fat11 öldürenleri aramağa devam ediyor- tedriaa.t müfredat programlarının ki: I~. ııyue ıp o- iiKCU yıldöniimüne müsadiftir.) 

l.ondra, 24 (H1llml) - Nivn• Kro- lar. Bugün bu mmtablarda Japon- bamlına:m bitmiftir. Programlar bu ''ttlli.fumeldn hnuenu müteüdp Suriye mukadderatında bir 
" - yıl tatb k 1 ktir tarafeyn tlHrayı harblyeıdyle mev • 

ilik! gueteafne g&-e Rif kahramanı ya t&rafmdan örtf idarenin ilin olun-
1 0 unaca · kuf ve mahpus bulunaa rttık, Fnn- deiitiklik olurken bu meselenin 

Abdtllkerimln eeJd veziri Mehınet dufu bildiriliyor. Hikimler arasında tayinler •a bU6mum fJllıu serbest buakda • esumclan halledilmeaini ve 
o., Franmz1ar tarafından tahliye Japon bahriye nazın bu 11abah Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)- .nk bu hU9118ta ı&tterOeaek m yalan 1921 ve 1926 anlqmalarmdaki 

Lehistan 
Yahudileri 

olunmUI ve Fua ıeımı.tır. Kendisi "Müzakere defil, fakat hareket ll- Hikimler arasında tayin ve nakillere tehre sevkohmaeaklardır. İfbu mad- ruhun tamamile tatbik görmesi 8• 
halihazırda Rlf ahalial ile muhabere zım,, demlıttr. Japonya imparatoru ait olarak yQz bir ldfilik yeni bir ka- de hllkmtl, t.evldf, hapis ve fJll&l'eUn zaruridir. Fransa, bizim haberi- ır kısmı Filistine göç 
etmekte ve Franko aleyh~e bir ha- bugün deniz manevralannda hazır rarname hazırlanmıf ve tebliğ edil- tarihi ne oluna olaua btltb mevlru- miz ve nzamız olmadan bize etmeğe başladılar 
reket hazırlamaktadır. &ki vezir, bulunmak için hareket etmif, kendi- miştir. Bunlardan üçü temyiz azalığı fln ve mahpuslne tunlldlr.,, kartı olan taahhütlerini bqka VarfOva, 24 (A.A) - Aralarında 
"Yağmur meYlllml batlar bati•· sine refakat etmeei lAzmı gelen bah- na tayin olunmU§, on yedi hi.kim yet işte bu maddeden istifade ederek bir hükilmete devredemez Suri- 200 talebe bulunan 700 Yahudi mu
mu bUıtUn Rif haUnnın lDıam ede- riye nuın Amiral Nag&na Tokyoda mİ§ bir liraya, ikisi elli beş liraya, on birçok vatansızlar en yakm şehir o- yeye kıymet veririz, fakat • yeni haciri dün Filistine hareket etmişler 
eefinl,, aöylemittfr. · kalmıtbr. UçU kırk bet liraya, otuz Uçil otuz lan Iekenderun, Ant.aqa ve Halebe bir hükGmetin imzaamı Fransa- dir. 

J beş lira gitmi§l rdi mn imzaaile bir tutamayız. öntımbdeld ay için, muhaceret bil 
8alnt • Jean • de • Lal, 2f (A.A.) aponlar Hankvoda bir Japonun ya, yedisi de 30 liraya terfi et Bunl e r. Pek iyi biliriz iri, bupn kar- rolan, İngiliz otoritelerinden Fillsti· 

- Burgoe'tan blldirlldifine göre, öldilıillmeai dolaymiyle buraya da tirilmi§lerdir. arm yeglne malfetlerl ka- tmuzda muhatap yoktur. Suri- ne muhaceret hakkında henüz bir me 
Naayonalitrtler, bir iki gflne kadar t500 ldtilik bir takviye kıtaa8ı gön- AJ J h• çakçıbktır. B~ maksatla kaçakçılara yede intihabat yapdacaktır. Ye • zuniyet alm•mlf'ardır. .J 

bUtUn eeplıelerden Madride hucum e- dermitlerdir. manya a ey in eeya satan mağazalar aÇllllflar, TUr- ni meclia Pariıte parafe edilen ı 
deoeklerdir .. Toledoya dofru da yapı. Japonyanm Nanklndeki eefiri, Nan d v b• kiyenin ticaret müvueneelnl, tktıaa- anlqmayı tuclik ettikten aonra Vekillerin Giresun tetkiklerl ı 
lan ileri Jıareketl devam etmektedir. kin htlkametine Japonya ile iyi mtt- e agır Jr yazı diyatmı gizlice vurmak için ellerin- Fransa - Suriye ittifakı husule Giresun, 24 (TAN) - tktısat ve 
General Olyanog, Bilbaboya b.rp nuebetlerin teaiai geçi'ktiriline Nan- den geleni yapmaya koyulmuşlat"'iır. ıelecektir· Maliye Vekilleri Ege vapuru ile gel· 
lıareketin devam .++ı.ı.1 .. 1 bildiriyor. kinden aynlacağmı bildirmittfr. Bir ltalyan gazetesinin Şimdi, bunların çenelerini bıçak .~~tün alilcadarlarda ayni hüs- diler. Tllccarlarla görüştüler. Fındık 

"-e,.- açınamaktadlr. nunıyet mevcutla, 0 zamana ka- mahsulümtı.znn vaziyeti hakkında iza 

ı 8oX.azlarda tatbik edı• - şiddetli neşriyatı Son . t üzerin dar h~ual temaslar devam eder ha taldılar. Tetkiklerini bitirerek ay-• d ~ Paris 25 (Radyo) B gUn bi I vazıye e, bu mafazalar- ve zemın ahenkli bir anl&fm& i l dıl . 
zmır e - lecek yenı· ahkaAm ' - u r - dan bir kıamı artik eıya getiıteme- için hazırlanır. Sonra, Fransa ve n vapura ayni ar • 

talyan gazetesi Alman emperyaliz- S ;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ; 
Yakı d 

• Ankara, 24 (TAN) _ lS 1..;.. ......... _,_,_ tehllk mekte ve bir çoklan da kapanmakta- uriye ile beraber her üçümüz 
n a gamızon 1936 tarUıU notuma et 0ıa..=;;.;. uwuıı eteri hakkında bir maka- dır. birden müzakere maaaaı batma 

manevral 1..--ı cak le Y&Zmlf ve Alman tealihatma göz M·· FAiK ıeçecetiz. Kltıt üzerinde kalmı 
VEFAT 

an "'89 ıya ciye vekllett tarafmdan Ankaradaki yumulmumnı doğru olmadığım an- umtaz anlqmalara hakiki bir tekil ve- Reisi mepyih Ayaaofya kürsü 
.lzmir, 24 (Huauıi mu· ecnebi sefarethanelerine Boğazlar u- tattıktan IOnra, Her Bitler baklanda H t ,. l b .. NCefİz ve bunlan aailam temi- teYhi ve Evkaf müdüriyeti umumi-
babirimizden) - Ya· mum! tabiri Ubnda ifade edilen Ça- ''lıledeııiyet mUdafüllği aon derece eye aza an ugun nata bailıyacajız. Ancak bun- yeai encümen ve tevcih mümeyyizi 
landa Jmıir civanncla nakkele Botuı, Marmara denizi ve füphelidir demiftir G te Halebe gidiyorlar dan aonra Türkiye ile Suriye a- Hafız irfan Kıaltaş pederi Hacı Ha-
aarniaon mannraJan. Karadeniz Bofazmda tatbik edilecek tınlmıt b~unuyor. . aze toplat- Pariate Franaıs • Suriye mukavele- ~~~t dda-~ıl~~-~:~ete Smüs- fızef Mt Ulltafyl :.ı~ımlltq sektei kalpten 
nm .,._, __ .:::._ haL.... &• yeni ahklm haklmıda mütemmim 1• nameeini lmaa1ıyarak tehrimize gel .aua van• aunu~ ve uri. v a e e"™" o akla bugün Koca-

' -p&UMOqı ua- ahatı h vl yeni • en ye iıtitdile miiltenit tabii haya.. mutafaP&flLda StlmbUlefendi caım. 
lınmqtır. tir. a . nota tevcU edilmif· lzmirde hava tehlikeıine Sunye ~eyetl, dün öfleden evvel Tak· tına airebilecektir. inde cuma namazı eda edilerek Mer-

kartı deneme sime gıderek CUmhuriyet lbideaine 
1 Al.met Em• Y' .t. • .. AN kezefendide aile kabristanma defne. 

, S~hiye Vekili Ankarada Titüleaku biru iyi 
hmir, 24 (TAN) - Slhhiye Ve. Sen Moritz, 24 (A.A.) - TitWes-
~ Refik Saydam, dtln ~ kunun sıhhi ahvali düzelmekte de
~·.göçmen itlerini tetkik ettik- vam ediyor. Hasta hafıf btr gıda •· 
o.a IOAl'a Anbrua lritmiatir • labilmiat.lr 

İzmir, 24 (Hususi Muhabirim'- çe enk koymuttur. , ın ~ ~ dileceğinden Lllelide Koska cadde-
~en) - YarmK saat onda İzmir, Yüce ll Heyet bumdan olan Suriye Ma- ret binaımıda bir ziyafet vermiştir. ilinde 2 numaralı hanesinden saat on 

urnuva ve •1'11y&kada hava tehli- ye Nazın Edmon Homai de Suriye heyeti bu sabah saat d k buçukta kaldınlacağmdan merhumu 
kesine kareı korunma aenemesi ve d~ .11abahld ekspresle Paristen gel- da Toroe ekspresiyle Halebe har~ak: seven ihvanlarmm bulunmalarını ri
&qam saat dokuzda da 11ıklan sön- mi§tir. Fransız 1efareti, Surlye he- edecektir. Bu suretle heyetin Anka- ca ederiz. 
dilrme denemeleri :vaDdacaktir. yeti ,ereflne Trabyada yazlık sefa- rada kalamıyacağı anlqılmaktaııiır. 
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• a.ıan : Ziya Şakir 

Zonguldakta Büyük Millet Meclisi 
Hükumetinin nüfuzu teessüs etmişti 

Bunlardan ilk marifeti, Mevlilt Türklere karşı olan muamelelerinde 
Ltitfi Bey göııtermişti. Fransız ku - ıbir kat daha samimiyet göstermişler 
mandanın& (arzı tazimata) giden bu dl. 
malmüdUrU Efendi, kendisinin der- Bu bahse hitam verirken istitrat 
hal (muhasebeciliğe terfüne tavu - olarak arr.edeyi.m ki, bu esnada 
sut buyurulmastnı istirham} eyledi- (Ereğli) ye 200 kadar Fransız aske
ği gibi ; bir iki gUn zarfında Ermeni rinin çıkarılması (işgal) ma.hiyetin
ve Rum kulüpleri erki.Dile de anlaşa- de değildi. Bunun sebebi de; Zongul
rak (Büyük Millet Meclisi) ne mer - daktan İstanbula giden bir Fransız 
but 14 zatın tevkifi için de bir liste ganbotu ile ( ipsiz Recep) çetesine 
tertip ettirmiş.. Sabık mtlhasebeci ait bir Laz arasında vuku bulan mü-
(Artin Efendi) ile birlikte mahirane sademede, iki taraftan da bir kaç ya-

bir tertip yaparak maliye kasasında ralı verilmesinden ibaretti. Fransız
bulunan (17 bin lira) yı, (Dersaadet lar, Uz çetelerinin Ereğliyi basacak
te, Hürriyet ve ltili.f fırkası heyeti lanın zannetmişlerdi; bu maksatla 
merkeziyesi) ne göndermek suretile Ereğliye bir kuvvet göndermişlerdi. 
cidden işbilir bir zat olduğunu gös _ Halbuki böyle bir vak'a zuhura gel
termişti. memiş; Fransızlar da askerlerini çek 

Büyük Millet Meclisi hUkumeti, bu mişlerdi ... Zonguldakta Rumlar tara
vaziyetten haberdar olur olmaz; me fmdan yapılan mühim teşkilata, ve 
seleyi kökünden halletmek istemiş _ bu teşkilattan zuhur eden vakalara 
ti. Fakat bu hal şeklinin, şöylece bir gelince; bunlar, daha sonra vukua 
,(üslubu hakimane) ile yapılarak kan gelmişti.) 
dökülmesine meydan verilmemesini * * • 
iltizam eylemişti... Bu mesele ile a- (İstanıbul fesat oebekesi) her vaka 
IS.kadar olan makam; 0 sırada (Zon- ve hadisede olduğu gibi, (Zonguldak 
gulda.k ve ha.valisi kuvayi tedibe ku meselesi) nde de partiyi kaybetmişti. 
mandanı) Unvanını alan yüzbaşı Şev Zongulaaktan firar edenler, tstan
ket Turgut Beye, şu mealde, mah _ bula gelir gelmez, doğruca Damat Fe 
rem bir emir verilmiş; rit paşaya gitmişler; vaziyeti izah 

(lstanbuldan gönderilen mutasar- etmişlerdi. Günden gUne kuvvetlenen 
rıf Kadri Bey ile refakatindeki me • Büyük Millet Meclisi hUkfımetinin, 
murların, derhal tevkifleri ile bura- artık olur olmaz teşebbüslerle sarsı
ya gönderilmeleri elzemdir... Bunu lamayacağını ilave etmişlerdi. 
temin etmek için, ya mutasarrıf Kad Fakat bu muvaffakıyetsizlikler, 
ri Bey ile rüf ekasmı bir bahane ile gerek Damat Ferit paşaya ve gerek 
kasaba haricine çıkararak tevkif e - onun şebekesine ümitsizlik vermemiş-

ti. Bir taraftan Yunan ordusunu ileri 
diniz. Ve yahut başta siz olmak üze- sürmek için hazırlıklar devam eder-
re kafi derecede bir kuvveti amele ken ; diğer taraftan da daha kuvvet
kıyafetine sokarak kasabaya giri - li isyan hareketleri vukua getirmek 
niz; bir gürültüye meydan vermeden maksadile yeni yeni teşebbüslere gi
o zatları tevkif ederek derhal kasaba rişmi.şlerdi. İşte, bu fasıla arasında, 

Yabancı iller;n şarapları 
Bizim inhisarlar idaresi iyidir, 

hoştur akıllıdır ama, biraz da, koca
larına kendilerinden başka gül kok
latmak istemiyen kıskanç güzellere 
benzer. O da, onlar gibi, kendi tü
tünlerinden, kendi şaraplarından 

başkasını içmemizi sevmez ve ya -
hancı tütünlere, yabancı şaraplara 

- hemen hemen büsbütün yasak et
mek istiyormuş gibi - ağır resim
ler kor. 

Halbuki bir tek gUlün kokusu ne
kadar güzel olsa da inaana baska 
gülü koklamak yasa~ edilince, , en 
sonunda onun güzel kokusuna alı -
şır, burnu hiç koku alamıyacak ha
le gelir. Vaktile Selanikli zarif bir 
zat ne güzel anlatmıştı: Oranın va
lilerinden bir paşa lskeçede kendi
sine mahsus olarak / yapılan sigara
lardan başka tütün içmezmiş. Bir 
gün o zata şikayet eder, artık bu tü
tün de bozuldu. diye teessüriinil 
gösterir. O zat paşaya birkaç gün 
Selaniğin eskiden kötülüğile meş -
hur üçüncü nevi sigaralarından iç
mesini tavsiye eder. Paşa böyle ya
pınca, kendisinin o güzel tütününün 
kadrini yeniden anfar ... 

Şarap için de böyle, hem de tii -
tünden daha ziyade böyledir. Inhi
sarlar idaresinin çıkardığı şaraplar 

gerçekten nefistir. Fakat henüz 
gençtir. Halbuki şal'ap yaşlandık -
ça değerleri artan insanlar gibidir. 
Sonra da, bir çiçekle bahar gelmez. 
Biz de yalnut bir türlü şaranlar ye -
meklerimizde yalnız su yerine, ~uy
la IJ&rap içmiye alışamayız sanmnı. 

Radyo 
. Bugünkü program 

lst.anbul 

Öile neıriyatı - Saat 12,30: Plakla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis ; 13,05: 
Plikla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plik neııriyatL 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Çay sa

ati, danı musikisi; Matmazel ]aninin re _ 
p~rtuvarı ; 19,30: Konferans: Dr. Ali Şük
ru tarafından; 20: Sadi ve arkadaı:ıları ta
rafından Türk muaikiıi; 20,30: Safiye ve 
arkadaşlarının İ•tirakile Türk muaikiai ve 
halk şarkıları; 21: Plakla sololar; 21,30: 
Orkestra: 1 - Strauss'un Çingene Baron 
operetinden uverturü; 2 - Tacaikovski • 
nın Romans F . Mieure; 3 - Jensinin Ha
va Uğultusu; 4 - Zellerin Kuş Tuccarı o
peretinden parçalar; S - Hellmund'uıı 
Litif Rüyasından entermezzo; 6 - Leo . 
pold'un Macar Havaları; 7 - Gülistan A
merikan ıarkııı; 8 - Viyana havası: Tek
rar G~inzin& de bulunmak iıterdim; 22,30 
23: AJans ahberleri 

i: 

Günün program özü 
24.g,1935 

Senfoniler: 
21,40 Viyana: Trapp, Valton. 
22: Varıova: Orkeıtra, kuartet. 
Hafif komerler: 

18 Varşova: Hafif orkeıtra. 
19 Bükreş: Orkeatra. 
19 Liypziııt: Bando, ıarkı ve saire 
20,30 Budapeşte: Macar musikiıi. 
20,40 Prag: Fucilrin eaerlerinden. 
21,10 Hambur&: Varyete 
22 Breslav: Sılezya halk musikisi 
22,10 Beri in : Orkeltra, keman. 
22,30 Straıbur&: Karııık konser 
23,10 Viyana: Şrammel muıikiıi 
23,30 Stutıart: Asleri bando 
23,45 Straaburı : Serenatlar 
24,25 Viyana: Bale musikisi. 

Operalar: 

20,35 Bükreıı: Vaınerin Triıtan und İ
solde operası 

21,10 Breslav: Die Gunst deı Auıenbli-
cks operası 

21,40 Roma: Polla de Mozzi operası 
21,45 Prag: Stüdyo operası Janacek. 

Oda musikisi: 
18,10 Praı: Kuartet (Cherubini). 
21,40 Torino: Keman - piyano 
22,10 Zurih: Viyolonıel _ piyano (so -

natlar) 
23,05 Budapeıtte: Kuartet 
23,20 Kolonya: Şubertin ıarkdarmdan 

ve korb 

Resitaller: 
dan çıkarıp gönderiniz.) (Trakya) da da mühim hadiseler vu-

Denilmişti. kua gelmekte idi. (Trakya - Pa.şaili 

Her memlekette olduğu gibi, bi -
zim memleketimizde de başka baş
ka mmtakalarda yetişen üzümlerden 
çıkanlacalç şaraplar şüphesiz baş -
ka başka hassalarda olacaklardır ve 
gene şüphesiz, inhisarlar ida!"f"si 
başka başka mıntakalanmıztn ü
zümlerinden şarap yaptıracaktır. 

Fakat o vakte kadar. bizi bir ke _ 21 Var~ova: Sopran ıantö:ı tarafından 

b 
havalar. 

Bu hususta geniş sallhiyete ma - vakayii) hakkında evvelce bir baylı 
lik olan Şevket Turgut Bey; UçUncU malumat vermiştik. Şimdi bunun ne
bir şekil ihtiyar etınift,i. Zonguldak- ticeaini de hillbatan arzedelim. 

re şara a alıştırabilmek için, yerli 
şarabın yanında yabancı Şarapları Dans muslldsl: 
da, yanlarma yanas.abilmesi mUm - 20: Varıova; 21,30: Torino; 24: Buda-

ta koskoca blr Fransız afayırtftı ?fl:ev ('Kuvayi Milliye) ı1e Damat "P'~rit 
cudiyetine rağmen, seçme efrattan pa.şa arasındaki mücadeleleri büyük 
mürekkep bir müfreze ile doğrudan bir dikkatle takip edenler, mühim bir 
doğruya Zonguldağa girmiş.. Ote - noktaya dikka.t etmişler; ve buna, 
den beri kendisini sevdirdiği Fransız hiç mana verememişlerdi. O da; Da
zabitanma dostça bir ziyafet vere - mat Ferit paşanın, Anadoludaki (Ku 
rek bu ziyafette Büyük Millet Mec - vayi Milliye) yi imha etmek için her 
lisinin temiz ve necip gayesini izah bir te§ebbüse giriştiği halde, Trakya 
etmiş.. Bu suretle, Fransız kuvvet _ ve Paşaili mmtakasmda teşekkül e
lerinin bitaraf kalmasını temin ettik den milli kuvvetlere karşı pek müsa
ten sonra; lstanbuldan gelen heyeti, mahakar hareket etmesi idi. 
olduktan yerde tevkif eylemifti • ])amat Ferit paşa, milli maksat ve 

Bu heyetle gelen polisler; Şevket mefldire ile sili.ha sanlan her ferdin, 
Turgut Beyin müfrezesini görUr gör en aman.sız bir düşmanı kesilmişti. 
mez, derhal BUyUk Millet Meclisi em Bu mesele, yüzlerce misallerle tahak
rine girmif}ler; milli müfreze ile kuk etmiş bir keyfiyetti. Halböyle 
müştereken hareket eylemişlerdi. Mu iken merkezi Edi.rnede olan - ve, 
tasarnf Kadri Bey ile refakatinde _ (Mustafa Kemal paşa)dan emir alan 
kiler ise, bazı kayıt ve şartlar dahi _ - Trakyadaki kolordu kumandanı (Mi 
linde Anka.raya itaat edeceklerini ralay Cafer Tayyar bey) e (1) karşı 
söyliyerek Dahiliye Veklleti ile tel _ ka,rı,ı hi~ ~ takibatta bulunmaması 
graf muhaberesine girişmişler; ve bu es:aı:ngız hır muamma haline gel-

fırsattan istifade ederek te Istanbu- mış~. 

kiln olacak bir halde, taruttırmak 
ıı:ıtt::ı·. .x aoancı şarap1arın ~ogu :vıJ-

lardan. a"Sırlardanberi tetkik edil -
miş. Hekimlik bakımından bassa -
lan meydana çıkarılmıştır. 

Mesela şampanya şarabı, en yük -
sek keyif vermesinden başkaca, en 
ağır hastalıklarda kıymetli bir kuv
vet ilacıdır. Fakat burada hastala
ra şampanya içirilehilmek icin şam
panyanın da biraz bize doğru yak
laı;ıması lazımdır. 

Sonra Bordo şarabı bir taraftan 
kadife gibi yumuşak bir şaraptır. 
Bir taraftan da devamlı içilebilecek 
bir kuvvet illcıdır. Şampanya iç • 
miye hastanın kudreti yetse bil~ 

onu devamlı içemez. Halbuki Bordo 
kendine masush kadehle hergün de
vamlı olarak iki Uç kadeh içilebilir. 
İştahlan azalmış, hazımları bozul -
mu". mideleri düzeltir. Yorulmuş 
zihinlere kuvvet verir; fikirlere par
laklık getirir. 

la sMşmak istemişler .. Görtllen lil - Blr çok Rvat bu muammayı hallet 
zum ve icaba bm· aen mn---ah ·· melde meşgul olurken, Cafer Tayyar Burgonya şarabının verdigıw· nea'e 

W5ö.lll a gos- Be b · d b · lstanb "' terilmesi üzerine, 336 senesi hazil"'3J1J· Y ır en ıre w ula gelmiş .. ve ötekinin verdiğine benzemez. Bunu 
nm 2 incı· ·. bir R İstanbulda çıkan agır başlı gazetele- içenler yu··reklerinde ba1:1ka bı"r kuv-

gecem, us vapuruna rin b tl d d b. b" . . . .....,. atlıyarak, maksatlarına muvaffak 
0

• az. armf kral a. ır. ınnı m~teakıp vet duyarlar, daha yemeği bitirme-
lamada.n Istanb 1 d · · şu ganp ı a ar mtışar etmiş; her- den türkü söylemiye kalkışırlar. In-

u a av et etmi,terdi.. kese derin bir hayret vermişti· 
Bu kadar maharet göstereıniyen mal A · ce fikirli, alaycı olurlar. Bu hassa-
müdürü Mevliit Lfıtfi Efendi ila in- Caf T yııen Be lanndan dolayı Burgonya şarabı, 
zibat zabiti yüz~ Cemil Bey iıe, bir Edirne k ~;~ar Yd Ca.f melankolik adamlara neş'e verecek 

mı.ili müf ~--ı · edil 0 0 u uman anı er bl·r 1"l
4

ç olur 
rezeye ı.A::O!lln erek (Dev- Tayyar Bey dün -·ı..ah dahil" a. • 

peşte; Dofçlandzender, Varıova. 

1 urlC Tıp cemıyeLı 

toplantısı 
Türk Tıp Cemiyeti bu seneki ilk 

toplantısını yaparak yeni idare heye
tini seçmiştir, birinci resliğe Dr. Or
han Tahsin, ikinci reisliğe Op~ratör 

Kazım İsmail ve Avni Aksel, umumi 
katipliğe Dr. Ihsan Şükrü Ak::ıel, vez
nedarlığa Dr. Fethi, celse katiplikle
rine de operatör Yusuf Ziya, İbrahim 
Hanif, intihap edilmişlerdir. Ayrıca 
neşriyat bürosu teşkil edilmiş, bura
ya da Dr. Etem Bakar ve Dr. Osman 
Şerafettin seçilmişlerdir. 

Cemiyet ilk ilmi toplantısını 29 ey
lül salı akşamı 6,30 da Beyoğlu!lda
ki cemiyet binasında aktedecek ve 
bu toplantıda Berlin üniversitesı ho
calarından profesör Munk tarafından 
bir konferaruı verilecektir. 

YENi NESRIYAT 

iKLiMLER 
Monıa'nm en ünlü romanı, son yıl

ların en çok beğenilmiş eseri, beş yıl
da yalnız Fransada 500 defa basıl
mıştır. Bizde de gördüğü büyük rağ
bet üzerine ikinci defa basılmıştır. 
Tercüme Haydar Rıfatmdır. 

Sahte doktor 

~5 - 9 • 936 --
Leningratta dünkü ma

çı 1 - O kaybettik 
Eskrim müsabakası bugün yapıla
cak. Güreşlerde gece karşılaşacağız 

Leningrat, 24 (A.A) - Hususi 
muhabirimizden: 

Halkevi futbol takımımız ile Le
ningrad muhteliti arasındaki futbol 
maçı bugün Lenin stadında 40,000 
kişi önünde yapıldı. 

Saat 16,30 da evvela Türk takımı 
sahaya çıktı ve alkışlar arsında hal
kı selamladı. Bunu takiben Lenin
grat takımı da sa.haya çıktı. Mutat 
merasimden sonra saat 16,!2 de o
yun başladı. 

TUrk takımı: Necdet - Fazıl, Fa
ruk - lbrahim, Lfttfi, Reşat - Dan 

yapılacaktır. Bunlarm neticelerini 26 
eyJillda yapılacak bisiklet yarışı n~ 
ticesiyle beraber 26 eylül gecesi saat 
8 de Leningrad radyosundan verile .. 
cektir. 

Bulgar Leviski 
takımı 

lstan bul ve lzmirde 
müsabakalar yapacak 

yal, Fikret, Hüsnü, Sait, Niyazi. Sofya, 24 (Hususi) _ Geçen sene 

İlk hücumu biz yaptık. Fakat bu İstanbul ve Ankarada Türk talmnla-ı 

hücum yarı yolda kesildi. Leningra- rına mağlup olan Bulgar Leviski 

dm mukabil hücumunu kalecimiz futbol takımı ay sonunda lstanbula 

~l ~ir polonjonla. kurtardı, hava hareket edecektir. Bulgar takımı Is.o 
güneşlı ve. k~vvetl bir rüzgar tama-ı tanbulda Galatasaray, Fenerbahçe 
men aleyh1mıze .. İlk korneri biz yap. ve yeni Şişli taknnlarile karşı!~ 

tık fakat fena çektiler bu sırada gü- cak, bu maçlardan sonra da 1zmire 
zel bir akınmuzı Leningratlılann to- giderek orada da maçlar yapacaktır, 

İki profesör 
Memleketimizde arke .. 
oloji tetkikleri yapacak 
Vaktile üniversitemizde jeoloji pro

fesörlüğü yapmış olan Şapi, me nl~ 

ketimizde fizik ve jeoloji coğrafyası 
hakkında tetkjkat yapmak üzere dün 
şehrimize gelmiştir. Ken,disine pro-

fesör Gabriyel refakat etmektedir. 

Gabriyel, Fransız enstitüsü namına 
arkeoloji tetkikatı yapacaktır. 

' 

pu taca. atmak suretile aldm bıraktı
lar. Leningratlılarm mukabil akınla
rında top kale önlerinde oyuncuları

mızdan birinin eline değdi. Hakemin 

verdiği penaltıyı Leningratlılar fena 

bir vuruşla dışarıya. attılar. Umumi
yet itibarile iki takım arasında teva

zün var. Bu sırada kale önünde bir 
kargaşalıktan istifade eden Lenin

gratlılar 24 üncü dakikada birinci 
gollerini yapWar. Bu golün arkasın

dan bir iki tehlikeli dakika. daha ge
çiriyoruz. Yaptığımız akını Lenin. 

gratlılar 18 çizgisi dışında hatalı bir 

surette durdurdular. Çektiğimiz fa.

vul kale üstünden gidiyor. Yine bir 

hücumda lehimize olan kornerden is· 

tifade edemiyoruz. Buna mukabil 
Rusların çektikleri 'bir serbest vuruş 

kalenin yanından avuta gidiyor. Bi

Bu profesörler yarın şehrimizden 
Anadoluya hareket edecekler ve Es
kişehir, Kütahya ve Afyon vili.yetle
rinde etütlerde bulunacaklardır. T~t .. 

kikat üç ayda ikmal olunacaktır. ) 

- · · • ·- -~· ...... ., .. v w ~wuıu Ut:Ltc~ veı ı ıcaret an1qmaıan uA~Ufff.u.AA 

miyar ve ilk devre bu suretle 1 - O talimatnameler 
aleyhimize bitiyor. 

!kinci devre saat 17,35 de başla

dı. l'akımımızda ufak bir değişiklik 

görülüyor. Sağiç Saidin yerine Muh

teşem geçmiş ve daha ilk dakikalar -

da kuvvetli akmlar yapmağa başla -
dık. Oyun ilerledikçe hakimiyetimiz 

bariz bir şekil almağa başladı. Fakat 
netice vermiyor. Mütemadi şutları -
miz kalenin üstünden ve yanlarından 
gidiyor. Sıkı bir hücumumuz da ka -
lenin önünde üç kişinin topa çıkma • 
sına rağmen neticesiz kalıyor. Oyu -
nun bundan sonraki kısmı nisbi bir 
hakimiıyetimiz altında devam ettiği 
halde beraberliği temin edememik ve 
Leningraddaki bu oyunumuzda 1 - O 
mağlubiyetimizle neticelendi . 

Eskrim müsabakaları yarın 18 de 
güreş müsabakaları da gece 20,30 da 

Yeni Türk - lngiliz ve Türk - A· 
vusturya ticaret anlaşmalarına göre 
ne şekilde ihracat yapılabileceği hak· 

kındaki talimatnameler, dün Ankara• 

dan alakadar dairelere gönderilmiş.

tir. 13u talimatnamelere göre ithal 

olunacak mal bedeli Merkez Banka• 
sına yatırılacağı gibi ihraç edilen mal 
bedeli de ~u bankadan alınacaktu. 

Hafif yemekler - Blldırcm ıska.ra, 

kabak kuşhane, ayva kompostosu. 
Ağır yemekler - Rosto patates 

pore8Ue, zeytinyağlı patlıcan dolma81, 
revani. 
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! Bu akşam Yeni bir büyük film veriyor: 6 

;·~e':a~ VOLGA 1 
= i 
~ MahkQmOarı ı 

rek)e gönderil · lerdi. . ' . . DaıU lye na: Burada, yabancı illerin şaraplan-
y 

.. ba ~ . mı Reşıt beyı zıyaret ederek, sureti ek 
u ~ .ce~il ~eyın teşkil edeceği hususiyede uzun müddet mülika.t et- nı t mil sayamıyacağımı kolayca 

(Kuva~ .mzıbatiye) için Istanbul • miştir. tahmin edersiniz. Bunu yapmak ev-
da~ getırilınİ\I olan mühim miktarda Ertesi günkü gazetelerden; ayııen rensel coğrafya kitabı yazmak gibi 
elb1se ve as~eri teçhizat, ki.milen mll ve h&rfiyyen: olur. Kıbrıs şarabı, Balkan şarabı. 
U mUfrezenm e~e geçmişti. Bu me- Ca.fer Tayyar Bey Macar şarabı, Kiyanti şarabı, Ren 

Hanene adında bir kadına diploma
sız ilaç vermekten suçlu Nuri ıı.dtı:ıda 
bir delikanlı sahte doktorluk suçun
dan üçUncU ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmeye baı;ılanmıştır. 

: ' ! Rus aşkı - Rus heyecanı - Rus şarkıları - Çarlık devrinin müthiş zu- i 
i lümleri en nefis ve ihtişamlı dekorlar arasında bir aşk ve ihtiras ma- i i cerası. Mükemmel RUS - KAFKAS ve Ç1GAN ORKESTRALARI ;! 
z: -Yatatanlar: PlERRE BLANCHAR. CHARLES 1 
i VANEL • VERA KORENE ! 
5 DİKKAT: Bu filmimizin başka sinemalarda evvelce ilan edilen ya- i 
:: but da gösterilen filmlerle hiçbir alakası olmayıp çevrilmesi henüz o!!! 

i 2 ay evvel bitmiş YENİ BlR FİLMDİR. :oii i Aynca: Paramount dünya haberleri - Fransız - Suriye muahedena - ~ 
-
1 

mesi - Son moda saç tuvaletleri - Holanda Prensesi Juliana'nm nişan 1 
.,,merasimi - Nurenberg kongresi • Büyük maçlar ve saire... 1 

selede en teessüfe şayan bir şey var Bugünkü (La novel Oror) gazetesi şarabı... Biri idran arttınr, öteki 
sa, Damat Ferit Paşanın hususi ta- ya.zıyor: böbreklerdeki kumlan döktürür, bir 

~:bı.il;~~İ:n ıo~~r:s=n ~od~ " Sabık Edirne kolordu kumandanı başkası insanı sarhoş etmeden yal
Beyin getirdiği iki b vul d 1 a n Cafer Tayyar Beyin mutavaatı, hükii nız neş'elendirir. Ya, otuz yıl şişe 

. a o usu pa· meti yalnız müşkül bir işten kurtar- içinde durduktan sonra altın gibi 
ranm, yıne bu zat tarafından maha- a.kl • . . parlıyan, yüz yıl mahzende yattık-
retle alınıp .. tüıill eai .dl _ m a kalmayup, An&doludaki ası-g~ m 1 . Eğer bu lerin gözlerinin açılmasına icrayi te- tan sonra taze fındık gibi güzel ko-
paradan vaktile haberdar olunup ta · ede ktir ku veren eski şaraplar, herbiri, bir 

.. d sır ce. musa. ere edilseydi, herhalde büyü • Haber aldığımıza göre Cafer Tay- yüksük içine sığacak kadar bir mik-
cek bır fayda temin edilecekti. yar Bey, Zatı p.haneye ka.rİı olan tarda bile kuvvet ili.et. 

l,te, bugünden itibaren Zonguldak sadakatini temin etmekle beraber ku- Hep bunlan bize tanıtacak olan 
ta ~ ~UyWc Millet Meclisi htıkt- vayi milliyeyi imha etmek tızere vu- yine bizim inhisar idaresidir. Biz 
metinm nüfuzu teeuüı etımit, evvelce kubulacak sevkiy&t için de arzı biz. bunlan nekadar tanısak, güzel ko· 
m~tasa.rrıflık veklletine taym edil- met eylemiftir. Ca.fer Tayyar Beyin, kularmı nekadar kokla.sak, dönüp 
mış olan (Cevdet Bey), tekrar muta- Anadoluda cereyan edecek hldisatta dolaşıp yine koklıyacağımız kendi 
sarrıflık umuruna vaziyet etmişti ... mühim bir rol oynayacağı anlaşılı- gi11ümüz, kendi şarabımızdır. Fakat 
Fransızlar, Büyük Millet Meclisi hü· yor." o vakit onun değerini daha iyi tak-
kıimeti namına görülen işlerin ciddi- [Arkası varl dir ederiz ve onu daha ziyade seve-

Jet ve · · · dairesinde cereyanmı riz (1) Mütekait liva, "Cafer Ta)'71lr Pa- · 
takdir eylemişler; o günden sonra, ıa" • Sabık meb'uı. 

LOKMAN HEKllll 

VEFAT 
Sabık Galata paket gümrüğü mü

dürü; Yanyalı merhum Hayrettin 
paşa kerimesi lkbal hanımın zevci, 
Borsa acentalanndan Bay Selim oğ
lu Refik'in pederi, 

Bay S~lim onıu Tevfik 
dün vefat eylemiıtir. Cenazesi bu
günkü cuma. günü saat 10,1/2 ta Ci
hangir Susam sokağındaki evlerin
den kaldınlarak Bakırköy camiinde 
öğle namazının edasından sonra Ba
kırköy aile mezarlığına defnedilecek
tir. Merasimde bulunmak istiyenler 
saat on buçt.V<ta evde veya 12 de Ba
kırköy camiinde bulunmalıdırlar. 
Allah gani gariki rahmet eyleye. 
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FRANSIZ TiYATROSU 
26 Eylfıl cumartesi suvare sa.at 21 de 
27 EylUI pazar matine saat 18 de suvare 21 de 

TAMA RAB EK 
revüıünün veda müaamereai 

TAMAMlLE YENi NUMARALAR Pariı için 
hazırlanan programlar. 

Fiyatlar: 75 - 50 - 25 kuruş localar 2 ve 3 lira 



25 - 9. 936 TAN 5 

TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

l __ B_i_z_i_m __ y_a_r __ a_m_a_z_l_a_r ______________________ _J j Tarihi Dedikodu t 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, aamimi 
olmak, kariin gazeteai olmaya 

çalıtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

-t-JEOEt-..s 
ACABA? 

fl.(fıl 

l -YENı Bı~ ÇOP 
SEPE.TıNE 11-4TİYACI 

C.-,"~~ "f'A ' 
~BA •• 

Müstemleke oluyormuşuz 
Cihan Harbinden evvel Türkiye bir 

fanın müstemleke idi ' 
Kapitülasyonlar, Düyunu Umumi. 

ye, ecnebi sermayesi, ecnebi devletle
rin nüfuzu, ecnebi şirket ve mektep
ler ve saire, Türldyenin lstiklfilini e
linden alan 8.m.illerdi. 

Efsane sehri 
Cihan Harbinden sonra tam müs - Y U G O S L A V 

teınJeke oluyormuşuz. Batta ha.rpt:en RO .. PQRTA 'LAnl 
galip çıkmak bizi bir Alman müstem- .._, ~ 

lekesi olmaktan kurtaramıyacakmış. 
Cihan Harbi esnasında maliye ne

tareti müdürü olan Raşit Gökdemir 
Sarayb0S1ta 17 Eyul 

.. 7 Gün"de Cihan Ha.rbinin bize kaça çetine rüya ile hakikat a-
rn.a.lolduğunu gösteren bir bilinço ya- rasında bir yer ... Ora-
pryor. Bu bil8.nçoya. göre, Türkiye 6 d l l k b. · k. 
7eşrinisanl 914 de Umumi Harbe ka- ~n ayn a ı · anca ır, ı ı 
nştığı zam.an kasasında beş parası gun oldu. Fakat masa başına 
yoktu. Her sene Osmanlı Bankasın - geçip Çetinede gördüklerimi 
da.n almağa mezun olduğu bir buçuk ve duyduklarımı kağıt üzeri
milyon liranın da ı,210,000 lirasını ne sıralamağa çalışınca epey
aa.rfetmlş b~unuyordu. .. ce durakladım. Karmakan -
Boş kasa ile harbe giren Türkiye k b · .. d h 

harbi idare etmek için borçlanmağa şı ır :uyayı sonra ~n. ~-
mecbur oldn. Harp müddetince AI- tırlamaga çalışmak gıbı bır 
manya ve Avusturya.ya 289.138.000 şey ••• 
lira bor~IandJ • K ral Nikolanm eski saraymm 

Ahnanya bu parayı bize kara gözü. karşIBmda kocaman bir ba-
müz için vermiyordu. Harp galibiyet- raka var. Burada eski Karadağın 
le bit.er bitmez masa. b~ma. otunıp üç, dört yüz metre murabbaında 
bizden hesap istiyecek, para alama.- bir kabartma barit.Mı vücuda ge
ymca. Türkiyeye bir müstemleke gibi tirilmiş. Karadağ Avusturya işga
yerleşecekti. Zaten askerile, mektehl- li altında iken Avusturyalılar ga
le, mütehassıslarlyle, sennayeslle yer liba yapacak bir şey bulamamış
leşmeğe b~la.ım~tı bile. ları, bu haritayı çok büyük emek· 

Bu karanlık neticeyi görmedik~ lerle hazırlamışlar. 
Türklyenln bugünkü istlldiJ1ni temin Haritanın etrafındaki bir yol
eden büyük rejbnin a.mmetlnl anla - dan Karadağm deniz cephesini ve 
ma.k mümkün değildir, hudut sahalannı görüyorsunuz. 

• * • Tam ortadan bir köprü yapılmış. 

i\tinada Alman nüfuzu 
Birkaç basamak merdivenle bura.
ya çıkınca memleketin dağlarını, 

Ahnanya ~ elyul faa-:.., _ 2öllerinitıMehirlerini k!!Şbakışı sey-
11,t"ı.UI6 neva.m ecııyor. reaıyors n uz. 

Titülesku esra.rengiz blr surette ze- Bu memleketin her tarafında 
hirlend.f. bir parça mazi yaşıyor. !şte Go

Alman hariciye nazm Von N eurath 
Macar ricalile görüşmek üzere Buda • 
peşt:eye gitti. 
Alınan propaganda. nazın Göbbels 

de Attnada bulunuyor. 

Metaksa.s Yuna.nl4'tanda. faşist bir 

devlet kurma.ğa teşebbtis etmiştir. 

Almanya kuvvetli bir t.emayül gös • 

termektedir. Almanlar da onun bo 
temayülünden istifade etmekt:edir. 

tnglliz kralmın Atina.yı ziyareti. bu 
tema.yülü bir ~ baltalar gibi ol-
muştu • 

Almanya vaziyeti düzeltmek ve M~ 
ta.ksasa. yol değiştirmek için lmk8.n hı-
.rakınamak üzere derhal harekete geç-

ti. 

Göbools'in Atina ziyareti bUttin Bal 

kan devletlerini şiddetle &18.ka.dar e. 
der. Ç~ biribirinl takip eden h&dl
ıeler Almanyanm Balkanlarda slst:e
ma.tik bir siyaset ta.kip ettiğini ve 

Balkan devletlerini birer birer kazan· 
mağa. çalıştığını göstermektedir. 

Bükreş, Atina, Budapeştede Alman 

faaliyeti hergüıı bir parça daha. mn
\'&ffak olma.ktadrr. Belgrat, Pra.g•cıa 

da faaliyetten geri dunna.maktadır. 

Yugoslavyayı kazanmak için Alına.n

)'a. ~k gayret sarf etmektedir. Fakat 

bu iki memleketteki faaliyet muvaf -
fakıyetll netic.eler ,·emıemektedir. 

AJ.ma.ııla.r ne\mit olmamışlardır. 

\r aziyeti kendl lehlerinde bulduklan 

için faaliyete devam ediyorlar. He -

Pimiz dikkatli olmalıyız. 

Gazi Köprüıü intaatı 
Gazi köprüsünün temel inşaatı 

l'l'tuvakkaten durdurulmuştur. Bu
ltun sebebi de denizde yapılacak te
tnellerin inşasına mahsus çimento 
lllemieketimi.zde mevcut olmadığın· 
dan Almanyaya sipariş edilmiştir. 
:Bittabi buradaki çimentolar neniz 
haricindeki inşaatta gene kultantla
Ctlktır. Almanyadan çimentolar ge
linciye kadar köprünün inşaat ltazrr
bldan yapılmaktadır. 

sine tarafı ... Burasını Berlin mu
ahedesi Karadağa vermiş. Fakat 
civar halk bu hükmü kabul et
memiş, sil8.hlanmışlar, uğraşmış • 
lar, 8Jla vatana bağlı kalmayı te
min etmişler. Balkan harbinden 

sonra Karadağlılar b~un intika
mını almak istemişler. Gosine hal
kından 12,500 kişiyi toptan hıris

tiyanhğa davet etmişler. Bu ta
lep kabul edilmeyince 500 kişi ::U

tale uğramış. O zaman müftü 
fetva vermiş: "HıriBtiyanlığı ka • 

but eder gibi görünmek caizdir. 
MC.sait fırsat düşünce ınüslüman
lığa. avdet edersiniz.0 Uç ay B<"nra 
bu müsait fırsat zuhQ.r etmiş. 12 
bin kişi Uç ay hıristiyanlıkta mi· 
safir kaldıktan sonra yalnız bir 
tek noksanla tekrar müslüman ol
muşlar. 

A şağıda Işkodra gölil görlinü
yor. Son aylarda bu göle ait 

bir dalyan davası Çetine muhake-

melerini işgal etmiş. Mesele şu

dur: Bundan 230 sene evvel bu

rası hıristiyan manastırına ait i
ken civardaki müslilman beyler 

dalyanı işgal etmişler. Manastır -
daki papazlar kadrya müracaat et

mişler. Kadı evvela beylerin şa • 

hitlerini dinlemiş. Hepsi dalyanın 
beylere cedlerinden kaldığına yemin 
ediyor. Manastınn mümessilleri

ne sormuşlar. Onlar da dalyanın 
manastıra ait olduğunu, eski ma

nastır k&Yrtlarmı göstererek ispat 
etmişler. Kadı bu kayıtlara kani o
larak dalyaıun manastıra ait ol
duğuna hUkrnetmi;. 

Son zamanl&rda da civar köylü

leri dalyana sahip çıkmışlar. Ma· 

nastır tekrar mahkemeye başvur
muş, fakat kayıtlar yandığı ıçın 

davasını ispat edememiş. Fakat 

eski davadan haberi olanlar var
mış. Evrak mahzeninde 230 sene 

Kral Nikola ve çocukları 

Cetinede 
ESKi KARADACIN BU KOÇUK ŞEHRi 

ROYA iLE HAKiKAT ARASINDA BİR 

YER: BURADA EFSANEVi VE YARI 

VAHŞi BiR ÇOK HiKAYELER DiNLEDiK 

Yazan: AHMEf EMİN YALMAN 

-~-------- -- mi varmış. 

P ark civarına geldik. Buı a. 
da yer, yer kuyular ... Bun

lara Köprülü kuyuları derlermiş. 

Köprülülerden biri buraya gelince 

Çetinenin susuzluktan istırap çek. 

tiğini görmüş. Derhal kuyular aç
tırmış. Kasabayı suya kavuştur

muş. Bu yüzden Karadağda K0p-
. rülüntin adı asırlardanberi saygı 

ile yad edilmiş ve park içinde Köp
rülünün atını bağladığı bir taş iti

na ile saklanmış. 

Çetine denilen Kartal yııuııstndan btr manzara.H 
Çetinenin dikkate değer tarihi 

'Ilo.ıaaıarmr gorduınen ve mazinin 
garip ve yan vahşi havasını tenef. 
füs ettikten sonra sıra Türk Va

sili ziyarete geldi. 

evvelki huccet aranmış, bulun - Çetineye bir katre bile su gelmi -
muş. Buna istinaden dalyan, ma· yecek, boş yere masraf edecek· 
nastıra. tekrar iade edilmiş. sin. 

S ahilde (Bar) şehri görülüyor. 
Karadağın bu limanında ha

la epeyce müslüman halk var. Li
sanlan da türkçe... Bunların vak
tile hazır cevap bir müftüsü var
mış. Karadağ kralı, yeni bir ad
liye binası yapınca ecnebi memle
ketlerinin mümessilleri ve Kara -
dağın ileri gelenlerile beraber bu 
müftüyü de açılma resmine çağır
mış. Birçok nutuklar irat edil -
miş, Kral Nikola Bar müftüsünün 
de bir şeyler söylemesinde şiddet 
ile ısrar etmiş. Müftü nihayet a
yağa kalkarak demiş ki: 

- Bu adliye binasının yapıldı
ğı yerde bir vakitler bir şer'i mah
keme vardı. Bir gUn bir inek mah
kemenin içine dalmış. Halk kız

mış:- lneği öldürmüşler. Biz bu 
ineğin bedelini size hala bugüne 
kadar borçluyuz. Müsaade edin 
de ben bu bedeli ödiyeyim, siz de 
zaptettiğiniz Müslüman mallarını 

serbest bırakınız. Böylece bu ada
let binasının açılma resmi yapılır
ken ödeşelim ve sulh olalım. 

Kral kızmakla gülmek arasında 

tereddüt etmiş. Fakat merasimde 

hiç ses çıkarmamış. Her şey bit
tikten sonra müftüyü çağırmış. 
Yarı şaka, yan ciddi demiş ki: 

- Bre müftü, bilir misin ki ben 
adamın boynuna ~ asarım. 

Müftü cevap vermiş: 
- Ben de salip asacaksın, san

mıştım. 

Salip denilen şey meğer Karada
ğın en büyük nişanı imiş. Hazrr 
cevaplrk Dağlılar kralının hoşuna 
gitmiş. Hem müftüye nişanı ver
miş, hem de mUslüman mallarını 
iade ettirmiş. 

K abartma harita blnMmda.n 
çıktıktan sonra tarihi bir 

noktada durduk. Bir vakitler Kral 
Nikola Çetineye su getirtmiye te
şebbüs etmiş. Muhalifler demişler 
ki: 

- DüşUndUğün yerde su yok. 

Kral Nikola aldırmamış, teşeb
büsüne devam etmiş. Çetineye bol 
bol su gelmiş. Bunun küşat res

mine muhalifler de çağırılmış. Kı

ra! Nikola eline kocaman bir hor
tum alarak kendilerine demiş ki: 

- Behey muhalifler, su var mı, 
yok mu, kendi gözünüzle görüp 
anlayın ... 

Hortumu Üzerlerine çevirerek 

hepsini adamakıllı ıslatmış. Ama 

muhalifler ve taraftarlan bu ıs

lanmayı hiçbir zaman affetmiye

rek şiddetle aleyhine yürümüşler. 

A ğaçlar arasında bir taş yı. 
ğmı... Bunun önünde dur

duk. Burası altmış, yetmiş se
ne evelisine kadar kabahat işliyen 
genç kızların taşlandığı yermiş. 

Kız bUyük armut ağacının dibine 
oturtulur. Anası, babası, en yakın 
akrabası her kimse ilk taşı o atar
mış. Sonra bütün halk sevabına 

taş yağdırırlar, kabahati yakala
nan genç kız bunların altında gö. 
mülür kalırmış. 

Sayısız kızlara mezar otan bu 

vah§i nokta karşısında ürpermele
rimfa geçmeden uzaktaki tepede 
bulunan bir kubbeli binacığı gös
terdiler. Bir vakitler Karadağda 
Müslümanlık artmış. Piskaposun 
biri bu cereyana mani olmak için 
erkek müslümanları o kubbeli yer
de idam ettirmiş. Kadın ve çocuk. 
lar hıristiyanlığa alınmış. Nikola
nm annesi de böylece Müslüman 
olan bir ailenin neslinden gelmiş. 
Bu yUzden dağWarm hayatma bir 
takım Müslüman an'a.neleri ve 
hisleri kanfllllŞ. Meseli bir aile. 
nin çocuğu bir, iki defa ölürse ye
ni doğan çocuğun yaşaması için 
MüslUman adı takmak ldetmiş. A. 
na veya baba tarafından Müslü
man olan hiristiyan çocuklarmm 
kahraman ve kabiliyetli kimseler 
olduğu zannedilirmiş. Bu nevi a. 
damların, hatırımda doğru kal
mışsa, Starinar diye ayn bir is-

Türk Vasil diye Çctinede 
meşhur olan adam, Kay

serili bir Rumdur. Tek Kayserili
nin Çetinede işi ne diyeceksiniz. 
Vaktile Cafer Tayyar Paşa İpek 
mutasarrıfı olunca Vasili ve kan-

sı Helenayı halıcılık hoca~n diye 
8 altın maaşla İpeğe getirtmiş. 

Balkan harbinden sonra Vasilin 
memuriyetini Çetine Kız Sanayi 
mektebine geçirmiş. Karadağ inhi
lfile uğrayınca Kayserilik an'anesi 

mucibince bir bakkal dükkanı aç. 
ınış • 

Aradan otuz sene geçmiş. Fakat 
Vasilin ve Madam Helenanın hala 
Kayseri, Talas ve pastırma göz
lerinde tütüyor. Vasil diyor ki: 

- Türkiye bir bahçe,.. Orada 
bir renkte pek çok çiçek var. Ne o

lur, biz de orada olsaydık... Bir 
bahçeye renk renk çiçek lazım ... 

Arada pek az Türkçe konuştuk
tan halde Kayserili karı kocanın 

Türkçe bilgisine otuz senelik za
man hiç tesir etmemişti. I~ayeeri

ye, Srvasa, Samsuna şimendifer 

yapılması, Kayseride fabrikatar-a:

çılması gibi memleket havadisleri
ni "ey Allahnn!,, diye heyecanlıı 
yerlerinden zıplıyarak, "vaı:a ı;ıın 

Mustafa Kemal Paşa!,, diye bağt
rarak dinliyorlardı. 

Ş ehri gezmeye devam ediyo· 
ruz: Perdeleri smuııkı ka

palı bir ev ... Burada eski Karada. 
ğm ve Kral Nikolanm matemıni 

tutan tek bir ihtiyar kadm yaşı

yor. Karadağ müstakil değil diye 
evinden dışanya ayak basmıyor. 

Bu matem hissi umumi değil, çün

kü Kral Nikolanın iki yüzlü bir rol 
oynadığını herkes biliyor. 

Nikola düşünmüş: Cenup Slav lı
ğı aleminde iki Kral hanedanına 

haı-pten sonra yer olnuyacak. lti-

Altın sahanlar 
içinde 
altın 
Sultan l\lahmudun kızı Adile sut. 

tan, Trabzonlu Laz .Mehmet Ali Pa,a 
ya verilmiı:;ti. Bir zamanlar bahriye 
nazırlığında bulunan l'\lehmet Ali Pa
şa daha Abdülmecit zamanında şeb • 
zade Abdülaziz Efendi ile münasebet 
tesis etti. Ramazanlarda saraJ·lar \'e 

sultanlar arasmda biribirine iftariye 

gönderilmek adetti. Şehzade sıkıntı 
çekmesin diye, Mehmet Ali Paşa al
tm sahanlar içine altınlar doldurur, 

bir siniye ko;l·ar ve sininin üzerine 
bir beyaz örtü gererek mtihürlerdi. 
Sini:)i baltacı Esnt Efendi ba..51 üze -
rinde ta~ır, şehzade Abdiilaziz Efen
dinin dairesinde harem kapısına ka
dar götürür idi . 

AhdüHiziz padişah olduktan sonra 
bir meseleden l\lehmet Ali Paşa;\-·a 
canı sıkılarak onu Trabzona nefyet. 
ti. Baltaeı Esat }<;fendi de pa§asma. 
refakat etmişti . 

Abdülazize tabiat hilafı iş görme
ği ilk öğreten Laz l\fehmet Ali ol
muştur. 

Uz )leh.met Ali Galatacla bir 
l<ürk~ünün ~ırağı idi. Sultan l\lah • 

mut görüp beğendi ve kendisine da
mat ya ımuştı . 

• • 
Y etli kardeşler 

Sene 1308. Sadaret ınakamında 

Kamil Pa.}a bulunuyordu, Antu:.ın 

IUanas Efendi de Bti;l·ükderede seki • 

zinci <lairei belediye müdürü idi. 

Bir gün lodos havada Boğazlar mu 

hafm Asaf Paşa ile San~ erden ,·a -
pura bindiler, konuşa lrnnuşn Üs • 

küdara kadar geldiler. Vapur 1}skü -

dar iskelesinden aynldıktan sonra. 
Kızkulesi ~ıklanna A"eldi. 

Lodos havalarda Kızkule~i açıkla

n_ıufa deniz pek kabq.pk olur. Dalz;a
lar biribirlni kovalar Denizl'ilrr Kız. 
kulesi açığındaki denize "Yedi Kar

deşler'' derler. ~fanas Efendinin ka
mara arkadaşı olan Asaf Pe.şa "Ye .. 

dl Kardeşler" den pek mustarip oldu, 

gayri ihtiyari: 

"- Aman illallah su Y •eli Karde:>

lerilen ! .. " dedi 
Ma.nas Efendi hemen ahlnrnk: 

"- Aman efendim.. insaf btı)'ll • 

nmuz! .. "Yedi Kardeşler, f' ta'net -
meyiniz. Yedi kardesler olmnyrp ta 

sadrazam hazretlerinin mahdumlan 
gibi on iki kardeııler olsalardı hali • 
miz neye varırdı'? . ., dedi. 

Herkeste bir kahkalıa ... 

Abdurrahman Adil EREN 

laf tarafı harbi kazanırsa nasıl ol· 
sa Kara Corclar başa geçecek. Fa
kat tesadüfen Almanya kazamrsa 
kendisinin büyük bir memleke~ 

Kral olmasına ihtimal var. Bir a
ralık Almanyaya dönmüş, fakat 
münferit sulh te9ebbüsleri üzer in
de yakalanmış. 

Bu iki yüzlülük Nikolanın hu
yunda var. Abdtilhamidin verdlJi 
60,000 altın lira maaş kesilince 
Balkan harbinde ilk kurşunu at
mamış mı idi? 

Çetineye bugünkü ehemmiyetini 
veren ve Yugoslavyanm yedi u
mumi vilayet mıntakasmdan Zeta 
hanlığına merkez olmasını temin e
den sebep, Kral Nikolanm ı.rtık u
zak tarihin malı olan hatıra ve ef
saneleri değildir. 

Kral Aleksandr, Kara Corc ha
nedanı mülteci sıfatile Karadağda 
bulunurken burada doğmu§, doğ

duğu yere kıymet verdirmek için 
Çetineyi banlık merkezi yaptır

mış. Bu yüzden nüfusu üç misline 
çıkmış. Çetine güzel caddelere ve 
binalara sahip olmuştur. Hele 
banlık idare binası resimde göre
ceğiniz veçhile pek güzel bir ya
pıdır. 

Kataroye banhğmm yaptırdlğı 
bir yoldan indik. Gilzel ve şirin 

manzaralarını bir defa dahıt kuş

bakışı gördük. Sonra bir istasyon
da dar hatlı trene binerek neyaha
timizin çok meraklı bir noktasına, 
Saray Bosnaya yollandık. 
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Dünkü teşyi merasimi heyecanlı oldu 
UGURLAMA MERASİMİNDEN NOTLAR Şanh Harbiyeyi dün 

Gözbebekler:nde sonsuz birsevginin ifadesini taşıyan analar heyecanla uğurladık 
teşyie gelmiş küçük çocuklar ve ihtiyar . babalar 

Şimdiden sonra böyle sorulacak: 
Harbiye Mektebinin bil -

yük bahçesinde bu sabah 
son defa olarak toplanıyor -

Kahramanlar yuvası Harbiye, bu 
gün Ankaranın kucağında 

[Bqı 1 incide] 
göz ya.şlan içinde uğurlaDUflardır. Harbiye giderken 

Vapurlar, doğruca KadıköyUne ya- --------
lar. 

Birazdan hareket edecek -

.. nqmışlardır. Alay, buradf1 Haydar- Mukaddes 
paşaya geçmiştir. 

ler ••• 

Bahçenin demir parmak -
bklannın dışında, kaldırı 
mın üstünde duruyorum. 
Onlan seyrediyorum. Bura
da kaldınmm üstünde du-

HayJar"":/:m,.'t'rlama yolculuk 
Saat 15 e doğru, Harbiyeliler, Hay

darpaşaya geçmişlerdir. Gençler, bu
rada merasim krtalan tarafından se
lamlanmıştır. 

Garda kısa bir tevakkuftan sonra 
Harbiyeliler vagonlanna gec;mişler -
dir. ran ve parmaklıkların ara- H'"y"'"--""" .. ._,,,.,,._,,.,_ Taksim ôbidesinde nutkunu söyliyen Harbiyeli .......... ~ ~··-

sından içerisini seyreden yal Teşyi1 merasiminde tehir namına 
ruz ben değilim yanımda da- yllk kısmını kadınlar teşkil ediyor ... nannda: larm çoğu beklemekten yorgam ve 

h b k 
· l d Uç çocuğuyla birlikte bir köocde du- - Aman, oralan serindir, kendi - pek harap bir halde!. 

a aş a ınsan ar a var·· ran bayana: ni iyi koru tıhamim, diye bir anne içlerinde kaldmmlarm natnne otu-
Başlannı p~rmaklıklara da- - Çocuğunuz mu gidiyor, diye sor- bağınyor. rup dinlenenler var. lakarplnlerini a-
yamış ve gözbebeklerinde dum. - Ablana mektup yazmayı unut- yaklamıdaıı çıkarmıt olanlar var. 
sonsuz bir sevginin ifadesi - - Evet, diyor, oğlum gidiyor. ma ha... Hani ben de sıkılmasam yere oturup 
ni taşıyan analar •• Bütün ge- - Bu kUçUkler de sizin değil mi?. - Relim gönder bana!... iskarpinlerimi ayaklanmdan ~ıkara-

• k -ı ak - Evet.. - Aman çocuğum, iyi ye, iyi iç, cağım. Sabahın dokuzundanberi, a • 
ceyı uy usuz ve ag ıyar - Bunlan da asker yapacak mısı- kendine iyi bak... yaktayız, saat iki oldu. Takatim kal-
geçirdikleri kızarmış gözle - mz? _ Bizi unutmak yok ha! .. Sık mek- madı. 
rinden belli nişanlılar ve en - Tabit... Onlann babalan da as- tup isteriz.. itte mUzika Be8i: 
temiz esvabını giyerek ağa - kerdir... Vapurlar hareket etti. Vapurla ay- - Geliyorlar. 
beyini teşyie gelmiş küçük Bir an duruyor, sonra: nlış ne fena ... Tren bir anda uçar gi- Sıralarda bir heyecan .• 

ukı "h • b bal - Askerlik ~fli, şanlı mes - der, halbuki vapur gidip, geliyor ve - Aman artık kalbim duracak. 
ç~lkma~~~:ı. ~fr~~ıltıa var:ar •• tektir, diyor, fakat asker kanlann:n, zorla kppar gibi nhtnndan aynlmak - OIUyorum, harap oldum... Ah, 

_Ne zaman hareket edecekler? asker analarmm göğüslerindeki kalb, istemiyor. acaba vedalapıaya bırakacaklar mı? 
ta.ştan olmalı. Bu aynlıklar çok gUç... - Allaha 181Darladık.. Bizi? ... 

- Tam dokur.da. El L-

ş. d' 1 ., Lacivert mantolu, orta yaşlı bir -Güle ... gllle.. Allah lellmet ver- - bette uu-akırlar. 
- mı ı ne o uyor. bayan yanımızdan: sin! • 
- Alay kumandam teftiı yapıyor. - Ah, bizim çocuklara şu pak~tle- Beyaz tayy6~ \ıılraz futa tom _ Vedalıpnalr pek Jtolay olmuyor. 

Y aan: Saai AT iLLA 
llarblyenln .bkara ytlröyüşö, 

Tttrk yurduna bayat ve saadet ve
ren lstlldil gtlneşlnüı doiulUDdan. 
bir yıl sonra bafladı .. 

Bir yıl sonra, 1920 llkbahan için -
de. başlayan bu yttrilytlş, tam 16 u
sun yılDı ardmdaiı, Barblyenba bö • 
ytik kısmiyle Anka.raya doiru yola 
çdonaslyle bitti. Her biri bir vasıta 
ile kaçsa, Anadolu kıydanna ayak 
bumca, yiblerlnl Aııkanda yanaa 
çuaya dönerek ytlriiyen, KoleU tale • 
heleri bu yttrilytlş kolunun "Uc,, oy• 
du. 

Ba Uc, çet.e1eriD aruma slrereir 
kanmı topraia alotmağa bamtamr
kea, tistüne UMQUD 'kanadı prildL 
Onla benüs twnamlyle doğmamş 
olduğandaa Abidin Pata kö§ktlncle 
ilk lstikW JlarblyfJlll ~- Talebe, 
kartal yuvuı gibi Anbraya baba 
bu binada çabpnağa .......... 

l;Temmm/ 9'l0 de ~ ba 
mekt.ebln adı, Tallmgilı ........ be • 
raber kendW bir llarblyeycll. Bara • 
dan orduya yanöbay yetlteeekU! ... Sabah daha erken amma, Harbi- ri veermezsek, pek yananın, diye te- bulca, E1811ler bir bayan, mavi bil' men Halk, bir perondlt, Harbiyeliler öte

ye mektebi ka~smd&ki apartnnanla- llola gec;iyor. dil veya boyun atkuam öyle büyllk kinde .. Biz gazeteciler bile onlan gör
rm ~ncerelen hep açık ..• Omuzlan- Elinde ufak bir paket var. Her hal- bir heyeeanla llalhyor ld nerede Uıe meye beyhude çalıfJYOru&... Polialer 
na kimonalarmı atnu:t genç kadm - de bir hediye olacak. den.ize clUfeeelt.. Solgun )'eldirmeli ih- tntizamı muhafaza etmek, mvil halkı, 
lar, başlarmı örtmüş ihtiyaı: nineler, Arkadaşı ~yor: tiyar nine; afladıfmı _._•emek ı- p Jmkardetleri, erkek kardeşleri, 
pencerelerden _...,.W.J ~ -~B.abeyi~ ~ ve"JDe- cin öy1'aııPinefs ediJQl.W ~ddu~ri aptetmek 

Ankara talimgi.l1111du IUlll ve feytı 
•la.nlama ercWdeıf • btiytik ....ıee;. 

1 Mustafa Kemalin yularmda, ~ 
lamada.. yer ~ olmam, kfllldilerlyle 
~ ipi. ""11 k ....... ldL 

edar flmdl•• ~ dfn. &n ayJe yaptım. tlj"•.lo.& ula"'" ,ya.u- t§Ult=, 5\l• 

atine çıkmış v~ bklJrmı~ dı- - Yola çıkarken veteyim tıcdim. le .. 
zilmiş duranlar ve bekleyenler pek Daha hoşuna gider zannettim de.. - Hani ağlamak yoktu, baba an -
çok.. Çiçek tarhDlJ1l yanındaki taşlara o- ne! 

- Saat kaç oluyor. Neden hlll ha- turmuş, solgun yeldirmeli, siyah bat- Beyaz mendilini sallıyor ve dişsiz 
reket etmediler?.. örtü, ihtiyar bir kadın hıçkınyor. O- ap!yle glller gibi bir eeyler yapıyor. 
Yqlıca bir bayan:· u.bll'lulılda na yaklaşıyorum: - GUUlyonım yavrucuğum, ağla-

genç bir kıza soruyor: - Ne hıçkınyonnm, nine? diyo- mıyonım ki.. diye bağınyor. 
- Aman teyze, bu kadar erken mi rum. "Yol L-L- · 

Anka "di ,,_,,1nr azan aiirN ••• ,, 
gı·ttiklerini istiyorsun? Ne oldun, iş- - Torunum raya gı yor. Vapurda talebeler yorgun, yorgun 
te saat dokuza Uç var.. - Allah selAmet versin... Bu, bu 1ar b" •----: 

oturmuş , ır ~· soruyot': 
_ Ayol, kim ister erken gittikleri- kadar ağlıyaoak bir gey değil, diyo- _ Istanbulun en çok nesini anya-

ııi... Daha miniciğimle ilk aynlıpn, rum, hayırlı bir sayahat.. Bu ka.dar caksm? 
bu.. kendini üzecek ne var? Mektebe gide-

- lstanbulun en çok denizini an-
- Amma da minicik.. 'Koskoca cek. 

ulan gibi delikanlı maşallah.. - Ben askerlerin gidişine dayana- yacağnn .• 
Sen 1 b. d bana di rahm ıı· ba .... --mı ben ı .. ı...rinde şakala§Dlumı seven bir - onu ge, ır e sor ... mam, yor, e ı una , 'ııA" 

Hlll gözüme kundaktaki haliyle gö- böyle gene dUğUn gibi tenlikle Çanak- genç,' arkadaşlanm gllldUryor: 
rUnUr. kaleye gönderdim. Allah ona bir feY· - Aman, diyor, bu çanta belimi 

Harbiye alayı görünüyor lerl benP.etmeırin ya! .. Bir daha geri çökertti. Belim ağr;ıyor .. EP....!ıen bu-

Harbiye alayt Harbiyeden çıkarken 

Istanbul valisi ile aehlr meclisi i.za
larmdan mütqekkll bir he)'etle latan 
bul kumandant General Halis, harp 
akademisi kumandanı General Fuat, 
33 UncU tali komutam General Osman 
Tufan ve daha birçok askeri erkin ha 
zır bulunmuşlardır. 

Harbiyeliler, burada da mqazzam 
bir kalabalık tarafından ve büyük bir 

1 teza}ılln.tla uğurlanmışlardır. 

lzmitten ıeçerlıen 
Izmit, 24 (Hususi muhabirimiz-

den) - Harbiyeliler, buradan geçer
lerken binlerce halkın coşkun teza
hUratiyle karşılandılar. Vali Hamit, 
General Mürsel ve Izmitin büyükleri 
kendilerine hali:m sevgilerini bildir
diler. 

Genç Harblyeltler, cotkUn bir ~çek 
yağmuru içinde uğurlandılar. 

EvvelA kapıdan Harbive müzikası. dönmedi. Anuı lohwsa yatağında gUn kaç acs birden içime çöktü. Hem 
arkadan Harbiye alay 11&11cağı, daha kahrmdan öldU. Ben onu ne zahmetle sanki ben de Ankaralıyım .. Orada ev
sonra da muntazam ve çevik admılar- yeti§tirdim. Vanm, canım, hayatım ceğizime gidiyonım amma, gene içi
la ilerliyen genç Harbiyeliler çıkıyor- o... nizde lstanbuldan en gQç ayrılanı ben 
lar. - Uzağa, gitmiyor niae.. Seneye olacağım ... Bakm, uzaktan ~encfi.rek ellerine sanlan. lrüçtlk kardetler: 

Ve Tabime doğnı ilerliyorlar. döner, gelir, seni görür ineallah. ~ ~e olurdu, bisl Halıç ~apu- - Sana llyık değil amma .. 
- Ah gidiyorlar, artık.. - Çok yaşlıyım, kızım... Seneye nyle geçıneydiler karı:-··· !;!ı°l- - Ne zahmet ettin... . 
- Allah hayırlı Y.Olcululdar ver- ya kalmm ya kalmam, ya kavuşu- maaa, eelds 1&&t .nre · 'Jı'• nn Alay atJtlCOğt 2'4bimde - Belki bizi Qrada hatırlarsın de-

ü ! rum ya ka~pnam p... kap~_!il döblim, yo= .ursn:;: dim de ..• 
• "G-'" rl Bir ar&adqı onu I& teae ı için çok gayret ediyorlar. Yeni bir devre a-•ıyor 

• !fAIYG ar ••• ,, . ediyor: ıou 
Tabfm meydaıımdaJd merasim bit- Jıltlzika aeeı duyulu):or. Balk bıri- _Canım dönm . ,__!dı Bu- Analar perondan perona bağıra- Trene doldular .. Bir müddet tren-

ti. Alay yoluna devam edecek.. O- b" · k ' emıze ne aa • de kaldılar. Sonra birden tren hare-

............ ~ 4-..zY;ltr..t d~ ... ij1'1~ 
Blytik .....,. .. il • '• laUllclMI 

tozlu yoldu. kant.er içinde geçerler
ken, çıruma k()ftuklan büyüğöa 
balkonda göribıenk kmdllerbıl ile • 

limlunuı, Ankarannı Dk harbiyeli • 
lerl için, bttttbı yorganlaklan aut • 
turan Blhlrll bir Dtifat olurdu. 

l~erl and aiı'ana, apaletlerlnl 
gtlaet mıtmadan ıteblt olu gen....._ 
w:wı ve ub batualamu koynmdll 
aaldayan Ankara, Harbiyenin bure
tlne daha fala dayanunudı. Derme 
çatma sUUılarla, zorlukla tedartk ~ 
dllebilmlt tecllbatla metin yt1r11mfttl 
olan lstDdU Jl.al'blyelllerlnin yeıtne 
tatlldiJln, lakd&bm, bir llÖlde Cömbu-
riyeöa harblyml gidiyor. 

Kuter ~de manevralardan da.. 
nerlerken, yorgunluldamu unuttan
cak td9DDa kav1Jllll&ia, ayni bavaJI 
koldam&P, gidiyorlar. 

Bir bando, bir sancak, böltikler w 
bölükler ballnde, Bayclaıpapnm u
falt fÖIM'tdDI, muntuam rap! rapl 
lar1a dö'Ml bu ....... bftleatnld 

ınne •.ntıyor: günilıı yanaı geçti sayılır.. Tam on rak konUfUyorlar: 
tomobile gitmek için aralanndan ~ _ Gelıyorl&r.. . d-rt •• n.. iatereen _ Faik, terlisin, biriciğim.. Şöyle ket etti.Harbiyeliler pencerelerde, ka 
tiğim halkm içinde bir kadın bıçkın- Geliyorlar ve muntazam adıml&rla bır ay, 0 

•-- aonra gene pılarda, vagonlarm UstUnde, halk ae-

,.. Allkandlr. Çelınleıtadeld 
~ ... , emmlaımdald llOll 

..... ael&blarla bir iman leli debte" 
tiyle çağlıyan Harbiye, onu selimi.,. 
mak lç1n ~ilk bir duvar gibi d1ll'd 
Mehmet.çlğtn önünden geçerek AnW 
raya gicllyor. 

"Gitme!" diyeni yok! "Gld~ 
sin t, diye bu.yaram yok!! Btlr Bar " 
biye, .............. fU1ll'U ..... dik, 
gösleıi, yardan-. tatlkı.B bdllf 
berrak ve parlak Jl.al'biye ! Ba gidi .
tlnle...t8 yıl önce yola ll8lclddarmdt 
glcllP U'88IDdakl fark: Eeaıetle htır
rlyettlrt. 

vor ve yanındakine: · · l Istanbuldayu. kenara çekil. llmetlivor, mendiller U"n•nyor. 
~. - Işte kardet! 1'te fU eıı önden va~:=i.:i arbayanlann içiniden, Birisi atılıyor: - Al 111 paketi.. Sana biraz ötebe- - GUte, gtlle ... GUle, ;ID; .. 
..ı.:a • • •-- ...._:-. .--.x...- - AJiıma, acaba o aman onda, ri aldım. Allaha ladı'-
e.-en ın, yan ı.uDuu, ~ 'JIU"""6.._., onlar geçtikçe, kendi çoculdarmı t. Anbraıdan dönüp ı.tanbula gelmek - mnar a. .. 
diyOJ'. DJYJP: anuau kalacak ım. Aııkand&n ayrl- - Anne, bizim yiyecefimlz var.. - Yaz, Allah aşkma-

Topltane nlafunında - Fethi ••• Muhtar ... euın. Tıır-
1 

bil k mi" Uzme -endini. Ve Harbiyeliler m.areJa.rmı ok·ıya-
Toph&D:e nhtnnmdayu. Buruı gut ve illh ve lllh .... Diye bağnpn- 8 ece ... Bir kız arkadqma~ rak gidiyorlar: 

hem :aa,rbiYeden, hem de Taksimden lır, aelim verenler, ağlapnlar, ip.ret Haytlorpflfqa iniliyor _ Kendi elimle dt1n puta yaptım, ~:=== ::u!f!ri:. S:i:!:: • 
daha kalabalık. ihtiyar, genç bir b'\y- edenler pek çok. A81l Harbiyelllerl beldlJm .büyftk di r ıimdl annesinin yanında eline "Kanla irfanla kardü biz ba mevcudfyeti,. 
rama gider gibi süslenınit bir halk Şimdi Harbiyeliler gllvert.ede veya kalabalık, Haydarpaflıda.. Binlerce yo ' tamY Sesİer uzaklaesyor. Şimdi annele-
ortumday_ız .. Bu kalabalJPı en btl- vapurun yanında, halk nhtımm ke- iman hep orada toplanmqlar ve bun- vermeye u oı:um· rtn hıçkmklarmı duyuyorum: 

· · -. Ayol, deli mıain! O aen1n yaban- _ Sel&metle gidiniz yavrum. GWe, 
cm ım? Nişanlm... ~e dönerelniz inp.llah .. 

Bir batka kadın yanmdakfne: • 
- Neye ağlıyanun kardee, diyor. Bir general 'bazı Za.bitlerle kowı,u-
- Aman lleJ1 bana bakma. •• Sen at- l'OI': 

lama.. Billraiıı ben &e:*IJylm, qla • - itte bir devlİ' bitti, bir devir a
rmı. Bu benim yedi Uıammdaıı ka· çıhyor. ŞimdideJi llODra onlar biribir
lan sonuncueu. Hepainl bu üniforma l~ höJle llOl'&Clldar: .. Nerede oku
lgiade kaybettim ı.- dunuz, ı.tanbuldaki Harbiyede mi? 

Saat iki buçııia kadar cfevam e&en .Aııkatadald Harbiyede mi? .. ,, lstan
int&am. son daktkılarda flddetinl bul eeld, Ankara yeni. \Peni ekol.. Es
kaybettl. Siviller •lterlerle birbirine ki ekol .. diyecekler. 
nnttııar. Yavrularmı kucaklıyan an Büyük bir kalabalıkla beraber gar
neler, oğullarmm omuzlanm okşıyan dan çıkıyoruz. 
anneler, yilzleriııden öpen ba.b3.lar, 

Fakat, bu gldlşbı o gtdlt ....., 
ınlnah, o glc1lt kadar mukaddee bit 
yolculuktur! .. 

Yud lcıla eaa ftl'lrkea gözll ya -
pnmyaD llebmet.çllln, btlytilderi9t 
rttrk analarm.m., Türk lmlaımm, br 
yecandaa Y8fU'llllf gözleri anünd' 
yola ~ tren. ba&tba Aliku'aya o
la§ıyor. 

Ctlmharlyetla llarlllJ'elller bh -
nnumı.. kayaair Alalmrayı, eead 
Barblyelllerbl maaevl varllioMJan tAı' 
Um alırken, ADkan4a, ~ balJ'lll" 
elan Yetitenk kendW için mn venolf 
olanlar kadar kabnman bir gençllf' 
kaWflllÜla mes'ut olaeaktır. 
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Harbiyenin· Qidişine 

Genç H arbiyeliler Harbiyeden ç ıkıvorlar 

Alay, Taksimden Tophaneye iniyor 

Vapur Haydarpaşaya hareket ediyor 

Trenin hareketinden önce vedalaşma 

' 

ait intıbalar 

Taksim abidesinde merasim va oılıvor 

Tophaneden vapura biniş 

Genç Harbiyelilerin Haydarpaşay a 

Harbiyeliler Ankara yolun l 

... . ' 

1 
l 
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IZLANDAVA 
''TC!IR.1<,, AKINI 

No. 56 - Yazan : Kadircan Kaflı -

Sanırım ki, Vestman denilen adaya kadar yollanmak 
lazım olacak, .orası her halde daha ıssız.dır 

Suenau neye uğradığını bilemi • 
yordu: 

-......--~--------~---------- :: -
- Benim suçum yok .. Ben bir §eY 

yapmadım .. Vali ne istiyor benden?. 
Diye şikayet ediyordu. 
Valinin adanılan, kendilerini bel-

li etmeksizin oradaki en yakın köşe
lerden birinin ardına saklandılar ve 
gözetlemiye başladılar • 

Valinin kurduğu mecliste pek he
yecanlı konuşmalar oldu. Yarım sa
at kadar sonra şöyle bir plan kurul
muştu: 

Bütün asker Balina hanını sara -
caktı. Bu sırada ,!ıalktan da elleri 
ailA.h tutanların gelmeleri için del -
lalla.r bağıracaktı. Türk korsanına 
teslim olması söylenecek, Eğer razı 
olmazsa han yakılacaktL 

--

Teslim olmazsa banın yakılması 
fikrini valinin kendisi bulmuş ve bu- lzlanda manzarali:ırındını • Bir tayyare hangarı 
nu kendisi başta olmak üzere hepsi lar ve kazmalar kaynaşan halkı gör- h:ı uzağa çekilmişti 
de alkışlamışlardı. dil. Ha&an dört taraftaki pencereler -

Hasan rahat rahat gezinti yapa - BütUn sinirleri bir anda gerildi . den dışarı baktıkça önce bir iki ses, 
cak halde değildi. Kafası karınaka- Etrafı daha iyi görebilmek için sonra pek çoğu birden valinin bulun-
rışıktı ve ne yapmak lazım geldiğini pencereyi açmak istedi. Kim'bilir n~ duğu yere doğru 'bağırıyorlardı : 
llOn olarak kettirmenin imkanı yok- zamandanberi açılmadığı için iyice - lşte, burada .. Pencereden bakı-
tu. sıkışmıştı. Ancak zorlayınca hızla a- yor .... 

Bu yüzden yarım l!laat kadar do- çıldı ve arkaya çarparak camı parça 
Iaştıktan sonra döndil. Gene odasına parça oldu. 
kapandı. Orada Margritin getirdiği Pencerenin dışarısında bir gerile-
sütü yudum yudum içerek ekmeği - me ve kaynaşma görüldü. 
ni yiyordu. Sonra ortalığı derin bir sess.iz1ik 
Kafası kazan gibiydi ve şöyle söy- kapladı. 

leniyordu: Hasanm gözleriyle karşılaşan bu 
_ Sanmm ki Vestman denilen yüzlerce gözde korku ve tehdit biri -

adaya kadar yollanmak lazım ola -· birine karı§ıyordu • 
cak. Orası her halde daha !88ızdır. * 
Hem san kız oraya giderse, Hasa • - 19 -
nln da "abuk davranması gerekti. K d y apan a ..• 
Çünkil Anskar şimdiden oraya git • Çavuş veya onbaşı olduğu samlan 
mişti. bir asker, hanın önüne doğru bağm-

Yemekten 110nra dışarıya baktı. yordu: 
Sokaklarda kalabalık artıyordu .. 

- Gideyim gene oralarda gezine· 
)im .. 

Dedi. 
Şimdilik san km ele geçirmek 

imkanı olmasa bile ona yakın oldu

ğunu bilmek,' hele onu uzaktan gör
mek Hasanı avutuyordu. 

Dışarıdan ayak sesleri ve merdi
venden inenlerin gtirültüleri duy·ılu

yordu. Bu her zaman olan şeyler

di. 
UstünU başını düzeltti. Aynaya 

baktı. Şapkasını hemen tanınınıya • 

eak şekilde koymıya çalıştı. 
Gözleri pencereden dışarıya kay

dı ve ancak bir kenan görünen kar
fıki sokakta büyük bir kalabalığın 
toplandığını gördü. 

- Bayramları olsa gerek ... 
Diyerek aldırmadı ve iyice bak • 

ınadı bile ... 
Odasından çıktı. 

Her zaman onun kapısı açılır a
~ılmaz karşıki kapının eşiğinde gö
rünen Margrit şimdi yoktu. 

Ona da aldırmadı. 
Merdivenden yUrildü ve inmeğe 

ba,ladı. 
Her zaman onu karşılayan ve ge

vezeliğe başlıyan hancı da meydan-
da yoktu. 

1 

Bundan başka salonda hiç kimse 
bulunmadığı gibi hanın içinde baş
ka birinin de bulunduğunu anlatan 
en küçük bir işaret de görülüp du -
yulmıyordu. 

Kapının kapalı olduğunu da an -
eak merdivenleri indikten ve oraya 
doğru ilerledikten sonra anladı. 

- Tuhaf şey.:. Ne oluyoruz?. 
Diye mırıldandı. 
Tekrar etrafına bakındı. Birisini 

görmek istiyordu. 
Göremiyordu. 
Kapıyı açmak için tokmağını kav 

radı ve çekti. 
Kapı açılmıyordu • 

- Burada... Pencereden bakıyor .. 
Ayni zamanda gerek asker ve ge

rek halk gittikçe geriye çekilıyor -
du. 

Halk l!leydanı boşaltmış ve yakın 
sokaklara gitmişti. Askerler de so
kak başlarında, silah elde, dövüşmi -
ye hazır duruyorlardı. 

Hasan oradan ancak bir tarafı gö
rüyordu. Acaba diğer taraflar na -
sıldı? Oralardan kurtulmak müm -
kün değil miydi? . 

Pencereden indi ve merdivenleri 
ikişer ikişer çıktı. 

Hanın üst katındaki odaları do -
laştı .. Dört tarafı ayrı ayrı gözden 
geçirdi. Her yerde ayni ka!ahalığ~ 
gördü. 

Vali, tüfek ve kılıçlarla silahlan -
dırılmış ve en seçilmiş olan yirmı ka
dar askerle çevrili olduğu halde Ha
sanın biraz önce baktığı pencerenin 
karşısına gelmişti. Fakat henüz ora
ya varmadan: 

- Gitti... Gitti.. içeri girdi.. 
Diye sesler yükselmişti 
Vali gene hanın ön tarafına ve da-

[Arkası var 1 

85000 lira 
tazminat 

Bu parayı tramvay şirke
tinin davacıları istiyor 
Dün ağır ceza mahkemesinde Şiş

hane tramvay faciasının muhakeme
sine devam edildi. 

Suçlu vatman Fahrettin mahkeme
ye lneboludan bir telgraf çekerek fır· 
tına yüzünden vapurun !neboluya. uğ
rayamadığını söylemiş ve muhak~me
nin tehirini istıımiştir. 

Mahkeme davayı 22 teşrinisaniye 
talik etti. Davacılar şirketten (85) 

bin lira tazminat istemektedirler. 

3.500 liralık ihtilas davası 
3500 lira ihtilas etmek suçundan 

tevkif edilerek ağır ceza mahkemesi
ne verilen Beyoğlu birinci noterı Sa
lahattinin muhakemesine dün de de
vam edilmiş, bazı şahitler dinlenmiş, 
gelmiyen şahitlerin celbi için muha· 
keme 9 teşrinisaniye bıraktlm1~tır. 

Noterin suç ortaklarından başk:itip 

Kamilin davası bu davadan tefrik e
dilmiştir. 

Mister Baksterin hafriyatında 
hırsızlık yapmıt 

Asliye üçüncü ceza mahkemesi dün 
Halis adlı bir genci bir buçuk sene 
hapse mahkum etti. 

Bir celsede bitirilen bu davanın 

mevzuu şudur: Halis Sultanahr.ı.etb 
Arasta sokağında Baksterin yaptığı 
kazı yerine girmiş ve eski eserleri ca
Iarken cürmü meşhut halinde yaka-
lanmıştır. · 

Bir iki defa daha sarstı 
Mutfağa doğru bağırdı: 

- Hey... Suenau! Neredesin? ~ Muayeneleri bitirüenyeni arabalardan biri 

Kim kapadı bunu? 
Bu gür ve kızgın ses bombo§ ha

nın kalın duvarlarında, yüksek, kü
çük ve kirli pencerelerinde akisler 
)'aptı. 

Pencerelerden birine koştu ve o 
ıaman hanın etrafını sarmış olan üç 
dört dizi askeri ve ukerlerin ardm
k ellerinde baltalar, kürekler, sopa-

Vali ve Belediye Reisi Muhittin üs da komisyona iltihak etmiştir. 
tündağm riyasetinde Belediyenin Arabaların görünüşü pek gilzeldir, 
başlıca memurlarından müteşekkil ve taksimat itibarile Üsküdar tram
bir heyet Tramvay Şirketinin şebe
kesine ilave etmek istediği çok yol. 
cu alabilen ilk büyük arabaları Şişli 
Atölyelerinde muayene etmiştir. Şe-

hir planını tanzim etmek üzere bu-

2i.inlerde gelen meşhur şehirci Prost 

vaylarına benzemektedir. 

Yürürken pek iyi kapanan geniş 

kaptlı büyük sahanlıklar sayesinde 
bu arabalar 17 si oturmuş olmak ü
zere 54 yolcu alabilecektir, 

Yeni cürmü 
meşhut kanu
nu nasll tatbik 

edilecek? 
Yeni talimatnameyi 
aynen neşrediyoruz 
Ankarada alakadar dairelerin 
reyleri alınarak hazır'lanmTŞ olan 
cifrmii meşhut talimatnamesi ls
tanbulda salahiyetli kims~ler ta.
rafından bir kere daha gözden 
geçirilmiş, emniyet umum direk
törü ile lstanbul müddeiumumi
sinin de mütaleaları alınarak 

kat'i şeklini bulmuşltlr. 
Haber aldığımıza göre, bıt lrnnu
mm §İtmulüne giren suçlan zabz
tamızın kolaylıkla diğer st~çlar

dan tefrik edebilmeleri içi1ı Ad
liye Ve1ailetince bir i::ah11anıe 

hazırlanmaktadır. 

Talimatnamenin elde ettiğimiz 

bir nüsha,<tını chcmmiyetiııe bina
en aynen neşrodiyoruz. 

Madde: 1 - Kanun meşhut suçlar 
hakkında tatbik edilir. Meşhut suç -
lar ceza mahkemeleri usulü kanunu
nun 127 inci maddesinde tarif edil -
miştir. Bu tarif dött hali ihtiva et
mektedir. 

A - Tarifin ihtiva ettiği dört 
halden birincisi asıl meşhut suça ta
alluk eder. Asıl meşhut suç işlenmek
te olan suçtur. Fail suçu işlerken 

görüldüğü için suçun bu şekildeki 

m~hutluğu suçlunun onu işlediği 

hakkında kat'iyet ifade eder. Suçu 
işlerken üstüne varıldığı takdirde 

suçlunun inkara mecali kalmaz . 
B - Tarifede bundan sonra meş

hut suç sayılan haller yazılıdır. Bu 
üç halde suçlu suçu işlerken başka -
ları tarafından görülmüş değildir. 

Suçun.işlenmesinden hemen sonra 
zarar gören şahıs ,yahut fiili gö

renler tarafından husule gelen tees -
sür ve heyecan içinde suçlunun takip 
edilerek yakalanması meşhut suç sa

yılan hallerin başında gelmektedir: 
Suç işlenip bitmiş ve hakiki manada 

meşhutluk kalmamış olmakla bera -
ber suçlu takip edilerek yakalan -

mış olduğu için hakkında çok esaslı 
karineler mevcuttur . 

C - Suçu işlerken görülmemiş 

ve takip edilmemiş olmakla beraber 
suçlunun pekaz evvel işlendiğini gös

teren eşya ve eserlerle yakalanmış 

olması hali de meşhut suç sayılmış -

tır. 

D - Tarifin henüz işlenmiş olan 
suç kellmelerile ifade ettiği dördün

cu halde suçlu suçu işlerken görül

müş olmadığı gibi zarar gören şahsın 
veya suçu işlenmiş bir halde görenle

rin husule gelen umumi heyecan için

de taakipleriyle de yakalanmış değil
dir. Kendisinde suçlu olduğuna esas
lı karine teşkil edecek eşya ve esrar 

da elde edilmemiştir. Fakat suçu iş -
leyip bitirmiş olan suçlu henüz suçu 
işlediği yerde bulunmaktadır. O 

suretle ki suçun başkası tarafından 

işlennti§ olması ihtimalini selbetmek 

itibariyle kendisini ittiham eden bu 
vaziyeti aleyhinde çok esaslı ve ku v

vetli bir karine teşkil etmektedir . 
Kanun meşhut suçların bu dört 

hali hakkında da tatbik edilir • 
Madde: 2 - İşlenmekte olan suç

larla henüz işlenmiş olan suçların 

Ceza mahkemeleri usulü kanununda

ki tarif mucibince meşhut sayılma -
ları için failin yakalanması şart ol -

madığı halde bu istisnai takip ve 

mahkeme usulünün tatbik edilebil -

mesi için bu hallerde de suçlunun 
yakalanması şarttır. 

Kanun bu şartı birinci maddesinin 
ilk fıkrasındaki faili o sırada veya 
pek az sonra yakalanan kelimeleriyle 

açrk bir suretle ifade et~tir • 

Madde 3 - Kanunda suçlunun ne 
kadar müddet içinde yakalanması i
cabettiği tasrih edilmemiştir. 

Kanunun ruh ve manasından mül

hem olmak suretiyle C. Müddeiumu -

mileri suçun yaptığı tesirlerin dere -

cesini ölçerek müqdetin kaç gün ola
bileceğini tayin ederler. 

[Arkası var] 
i 
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Bir Mirabo, bol para sarfetmeden 
ve israf etmeden yaşayamaz 

Memleketi karmakarışık etmek J yordu. Mirabo da esasen kraliçe ile 
hatırlarından geçmiyordu. Halbuki anla,mak istiyordu. Çünkü o da 
Mirabonun ruhu, kafası, herşeyi herkes gibi farkına varmıştı ki kral 
karmakarışık ve muğlak idi. bir işe yaramıyordu. Kendi kendine 

On insan kuvvetinde addettiği yazmış olduğu hatıra kabilindeki 
kendi kuvveti hakkında sonsuz iti - notlarda şöyle diyordu: 
madı vardı. Bir yanardağa benziyen "Kralın bir tek şayanı itimat in .. 
bu kuvveti sarfedebilmek için bütün sanı var: O da kansı ... Krallığın de-
dünyanın karmakarışık olmasını vammı candan isteyen ve bundan 
istiyordu. fayda uman yegane insan odur. Taç-

Manen ve maddeten ailesi arasın- sız bir hayatı zannetmiyorum ki is
da da mevkii sarsılmıştı . Bulundu - tesin. Fakat şuna eminim ki tacını 
ğu enkaz arasından yükselmesi için kaybedecek olursa yüzde yüz haya
devlet yıkılmalı idi. tını kaybeder. Bir an gelecek ki a .. 

Bu coşkun ruha, vasi bir meydan kıl ve dirayet bile önündeki mani -
lazımdı. ~füabo hakikaten hayatta leri gideremiyecek.... Bulunduğu 
pek büyi.ik işler yapmak için yara - nı il ş k ü l d e v r i aşabilmek 
tılmıştı. Uzun zaman dar bir yere için basit insanların kullanacağı ba
kapatılmış, kudurmuş bir boğa gibi sit çareler kafi değildir. Harikuli1de 
ihtil8.l meydanına aWdı. Bütün bu icraat lazvndır. Bunu da ancak ha .. 
çürümüş dünyanın kaidelerini bir rikulade müstesna bir şahsiyet ba .. 
yumrukla kırdı, yerlere serdi. şarabilir." 

Millet meclisi, onun demir irade- Mirabonun kastettiği harikulade 
li kafası önünde şaşırdı. Gök gürül- müstesna şahsiyet kendisi idi. Söz • 
tüsünü andıran sesini duyunca sus
tu ve dinledi. Bu dehşetli insan, ay
ni zamanda kuvvetli bir kalem sahi
bi idi. 

Bu kudretli adam bir an içinde 
bütlin eski kaideleri, nizamları de
ğiştirdi. Yenilikler ortaya attı. Bü
tün meclisi kendisine bağladı. Karı

şık mazisini düşünüp kendisine ita
at etmek istemiyenler bile galeyan
lı hareket ve sözlerine kapıldılar. 

lerinin tesiriyle coşan isyan denizi• 

ni, gene kendi sözleriyle yatıştırabi
leceğini ümit ediyorou. Hayalinde 
meclisin birinci reisliği ile iktifa et .. 

miyor, kralın başvekili olmağı ku.• 
ruyordu. 

Fakat bUtUn bunlar Mirabonun 
hayalinde yaşıyan şeylerdi. Hiç bir 
saniye bile Mari Antuanet (ahlak • 
sız) diye tavsif ettiği bu adamı mev .. 
kii iktidara getirmeği diişünmemiş
ti . 

Fakat, bu hürriyete susamış, hür
riyet için çalışan adam serbest de -
ğildi. Bir çok borçları vardı. Karma 
karışık ve pek temiz olmıyan bir Şeytani zekası olanlar umumiyet-
çok işlerin esiriydi. Bir Mirabo bol le normal insanlara bir korku hissi 
para sarfetmeden, hatta israf etme
den, yaşayamaz. Hiç bir şeyi dü
şünmeden, cepleri altın, sofrası 

misafirlerle dolu, etrafında katipler, 
hizmetkarlar olduğu h a ı d e 

verirler. Kraliçe bu adamın harikul
ade amoral dehasını anlıyamamıştı, 

Çünkü bu hayatında rastgeldiği ilk 
ve son dahidir. 

(Ar'7ası var) 

yaşıyordu. Bütün bunları yapabil - --..... ----...... ==-=====-
mck için çok para lazımdı. Para bul-
mak için her tlirlil çareye baş vu
ruyordu. Evvela Neckere gidip hiz

-· BORSA 
met teklif etti. Sonra Dük de Orlea-~ 
na, kralın kardeşiine, nih.ı.yet 

doğrudan doğruya krala başvurdu. 
24. EYLtJL PERŞE!'tlBE 

Fakat kendi kuvvetine gtivenme- P a r ala' 
ğe alışmış olan Mari Antuanet Al 11 

635,-
124,-

Mirabonun hizmetlerini kabul et"lli -
yordu. Para mukabilinde göreceği 

işten hayır gelmiyeceğini zannedi -
yordu. 

Bir müddet sonra ihtilal büyüyüp 
te ateş bacayı sarınca sefir Mersi 
vasıtasiyle Miraboya haber gönder
di. Kendisiyle iş görmeğe ve istediği 
parayı vermeğe hazır olduğunu söy
letti. 

Miraboyu satın almak için vakit 
gecikmiş değildir. Kendisine bol pa
ra verileceğini duyunca derhal hiz
met etmeğe raz1 oldu. 

On Altıncı Luinin, kendi emrine 
amade, dört tane iki yüz elli bin 
franklık çek hazırlamış olduğunu du
yunca sevinçten çıldırıyordu.. Kral 
bu parayı göreceği faydalı ve hayır
lı hizmetlere mukabil ve birer birer 
vereceğini bildiriyordu. 

Bu paranın bir kısmı eline geçince 
borçlarını ödüyor, ve yeni masraflar 
yapmağa başlıyor, adeta bir sevinç 
sarhoş oluyordu. Coşkun hisleriyle 
herkesi ~andıran Mirabo kendi ken
disini de kandırıyordu: Ceplerini 
dolduran altın m ft demki kraldan ge
liyordu, elbette krala hizmet edecek
ti. 

Fakat ayni zamanda ihtilale ve 
memlekete de hizmet edebileceğini 

zannediyordu. Mayısın onunda bir 
kağıt imzaladı. Bu kağıtta, krala, 
ciddiyet, kuvvet, itaat ve namusu 
ile hizmet edeceğini söz veriyordu. 
Diğer taraftan da ihtilal için çalış
mağa, sokaklarda nutuklar söyle -
meğe devam ediyordu. lhtilalciler 
kral iÇin çalı\;tığını ve oradan para 
aldığını bilmiyorlardı. Hiç bir zaman 
saraya bizzat gelerek parasını almı
yor, nasihatlerini ve haberlerini bil • 
vasıta krala gönderiyordu. Sokak
taki onu dinliyen halk, beraberce ça
lıştığı meclis nazannda hala milf
rit bir ihtilalci idi. 

Mirabo kendisinden beklenen işe 
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1 . Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
Isviçre fr. 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 

Zloti 
Pcngo 
Leva 
Yen 

Isvec kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Londra ı.izerine 
Pariı ilzerine 
Nevyork 
Liret 
Brüksel 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Avusturya 
Çekoslovakya 
'Mark 
Mark 
İsveç kuronu 
ispanya pazeta 

E•ham 
lı Bankası MU 

• • N 

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

165,-
158,-
816,-
82,-
22,SO 
28.-
20,-
22.-
22.-
32.-
31.-

961,-
242,-

.. .. Hamiline 
Anadolu% 60 

" % 100 
Şirketi Hayriye 

Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
'Merkez Bankası 
Osmanlı aBnkası 
Sark Merkez Eczancsı 

M r •r r tahvilleri 
1886 1 
1903 II 
1911 lll 

l•tikrazlar 
Türk Borcu 1 

.. " il 
,. ,. III 

101 ,50 
9S 

Ergani A. B C. 
Istikrazı Da~li 
Sivas - nurum I 

" II 

Tahvilat 
derhal sarılmıştı. Krala mektup rnek- _R_ıh_t-ım __ _ 

tup üstüne yazıyordu. Fakat haki- Anadolu I ve n kupon kesik 

katte bu mektuplar kraliçeye gidi • " u~irn•actl 

~:~ 
640.-
126,-
90,-
84-
23.-
16,-
52.-

165,-
164,-
820,-
ss.-
24.-
30.-
23.-
24.-
25,-
34.-
33,-

962.-
243,-

63!>,-
12.06.
O,i9.20 

10,10,5() 
1,70,15 
2 43,96 

64.26.50 
1,17.45 
4,2:ı 25 
19,20,ı2 

1.97.79 
l,97.-
3.03,1\5 
7,09,68 

82.
ıo.-
10.-
24,60 
41,
ı6.-
17.75 

9,25 
12.75 
12,SO 
82.-
31,5() 

3,60 

ıo2.so 
96,-

23,62,50 
21 90 
21,20 
97,-
97,50 
99.25 
99.25 

10,40 
41,95 
45.:ıO 
4ı; ~ı; 



ıo =====:====:======:============================:;;::;;=============== 

~ Nafia Vekiletinden: 

-

.yatmazden evvel PERLODENT dış 

macununu kullanmak suretile ağızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas ~abul et""e' b•·· 

muzaddı taaffündOr. 

" -·-.A'~ Vf! ~~ • ~~-~ "''W•A(u+u' O~ iAZ.'· 
?44 a/4 ve d'.t.;s&..cıe ot.c- d;t;r~ ~.t.vı ~~4t. 

Telsiz makinisti aranıyor 
Eskişeh~r Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden: . 
Aşagıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

makinif'.ti alınacaktır. 
1 - Orta mektepten mezun olacak 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin

den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde iht~sası 
bulunaceık. 

' 4 - En az iki sene bil 'fiil telsiz makinistliği yapmış 
o]a(ak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 

5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - !mtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile

cek. 
İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarından birini bi

len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. !rnti
han günü ayrıca ilan olunacaktır. Talinlerin yazı ile Es
kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 

(1426) 16M 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktör:üğünden: 
Akademiye talebe kayıt ve kabulü devam etmektedir. 

Yiiksek Mimari Şubesine lise olgunluğunu verenler, Re
sim, Heykel, tezyini san'atlar şubelerine orta mektep me
zunları, şark tezyini san'at]ar şubesine san'at istidadı gös
terenler alınacaktır. Kayıt için 30 Eylüle kadar her gün 
saat 9 ile 12 arasında müracaat edilmelidir. Taliplerin A
kademi Direktörlüğüne hitap eden bir istida vermeleri ve 
bunda girecekleri şubeyi tasrih eylemeleri lazımdır. Be -
raber getirilecek vesaik şunlardır: 

Nüfus hüviyet cüzdanI. 
Sıhhat ve aşı raporu 
Resmi tahsil vesikası. 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten bu sene çıkanlardan is

tenmez,, 
6 tane vesika fotoğrafı. 
Fazla tafsilat için Yar Direktörlüğe müracaat edilme -

lidir. ( 1 4 3 3 ) 
1710 

Ankara Belediyesinden 
' 

1 - Su idaresine alınacak Gaz, Benzin ve yağlar on 
beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 9 4 2 3, 6 5 ) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve ihale 25 Eylül 1936 culna günü 
saat on birde Beleöiye Encümeninde yapılacağından is
teklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile teklif mek
tuplarının Belediye Encümenine vermeleri. ( 1 2 3 5) 

150.l 

8-9-1936 Tarihinde kapalı: zarf usulile münakasası
nın yapılacağı ilan edilen İrtt .. ak - Filyos hattı üzerin
de Germece, Balıkısık, Kayadibi yolcu binalarile Umu
mi hala inşaatına talip zuhur etmediğinden mezkur bi
nalann inşaatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya 
konulmuştur. 

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

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

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

4. - Bu Eksiltmeye girmek isteyenler. 2490 Numa
ralr eksiltme kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi ceridede iian edilen talimatname mucibince veka
letten alınmış oldukları müteahhitlik vesikasını ve tek
lif zarflarını mezkur kanunun tarifatına uygun olarak 
hazırhyarak 2-10-1936 tarihinde saat on dörde kadar 
Demiryollar İnşaat Dairesine tevdi etmeleri lazımdır. 

(875) (1253) 1566 

Açık Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakan., ığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankarada Polis ve Jan

darma Mektebinin çamaşır ve yemek asansörleri inşaat 
ve tesisa tıdrr. 

Tesisatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır .. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayın<lrr Irk işleri genel şartnamesı, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje, Grafik. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 21 kuruş mukabi

linde Yapı İşl~ri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3. -- Eksiltme 28 19 / 936 tarihinde pazartesi günü sa

at 1 6 da Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında 
açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 -. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 318 lira 
45 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka 
1/ 6 / 936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikalar yukarıda 3 Üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu 
~eisliğine makbuz mukabilinrle verilecektir. 

(824 ). ( 1188) 1498 

Be onarme Köprü inşaa·ı Eksiltme ; lanı: 

Nafıa Veki leti 
Şose ve Köpru·er Reıs iğ·nden· 
Sinop Vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 

3 15 O O lira keşif bedelli Karasu köprüsü inşaatının ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi 29 / 9 / 9 36 salı günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
koıj1isyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltrne sartnamesi ve buna müteferri evrak 15 7 ,5 
kuru~ mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 2362.50 liradır. Eksiltmeye gir -
mck isteyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesi
kasını haiz olmaları ve bizzat mühendis olınadıklan ve
ya bir 'mühendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde 
asgari 1 O metre açıkhğında betonarme bir köprü yapmış 
olıJuklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 29 / 9 / 936 salı günü saat ıs e 
kadar Ankarada Sose ve Köprüler reisliğine verilmesi. 
lazımdır • ( 7 68) ( ı 09 1 } 

1499 

!_nkar·a Beledi yesin den 
1 - Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçaları 

15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminat1 ( 412,50) liradır. 
4 - Şartname ve lıstesini görmek isteyenler hergün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın -
dan o gün saat ona kadar teminatlarila birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 6) 

1502 

-----.---

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alınacak demir boru ve teferrüatı ile 

çimento ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6690,SO} liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (501,78) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek isteyenler hergün 

Yazı İşleri kalemine. isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın
dan o gün saat ona kadar teminatlariyla teklif mektupla
rını Belediye Encümenine vermeleri. ( 1 2 3 4) 

1500 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz iktisat ve içtimaiyat Enstitüsüne SO lira 

ücretle bir daktilo alınacaktır. Yabancı dil bilmek şart
tır. İsteklilerin bir hafta zarfında fakülte dekanlığına 
müracaat etmeleri. ( 1584) 

ISTA N BUL BELE O 1 Y ESi 1 LAN LA R J 

Şehir Tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam 
işi açık arttırmaya konmu~tur. ilan yeri 30 metre murabbaı olup 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür beher metre murahha
ına 8 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuftur. İstekliler 19 lira 25 ku
ru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/ l 0/ 936 
Paza: tesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

' (8.) (1619) 
t.· 1(.. * 

itfaiye am:r ve efradına yaptırılacak 175 tane kaput açık eksilt
meye konmuştur. Bir kaputa 11 lira fiat tahmin olunmu,tur. Ku. 
maş nümunesi ve ı;.artnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 1s. 
tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 145 liralık ilk temi. 
nat makbuz veya mektubile beraber 12/ 10/ 936 Pazartesi günü ıa
at 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (1620) 

"' !lfo * 
Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 26/ 9 11936 

tarih.nden itibaren Boğazkesende Çukur Cuma sokağının bütün 
nakil vasıtala,..ma kapah bulunacağı ilan oluur. (8.) (1614) 

Beş nci ~er~ memurluğundan: 
Ünsiyar varisi Didar ve Abdülkadirin tahtı tasarru

funda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 
olan ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 
( 13 00) lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Ortaköy
de Taşmerdiven sokağında eski 34, yeni 46, 48 numaralı 
bir tarafı Agavni ve Zabel Ağaspan haneleri ve bahçeleri 
ve tnrafeyni Milas yan A braham veresesi hanesi bahçesi 
tarafı rabii ta.rikiam ile mahduttur. 

Kapıdan içeri girildikte mermer antre bir sarnıç, mus
luk, bir hela bir kömürlük, kuyu bir mutfak, oda ve bahçe 
kısmmda karosimen taras ve bahçe. 

Asma katta bir oda ve bu odadan sokağa aynca bir ka
pı vardır. Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hela 
mevcuttur. Elektrik tesisatı vardır. Bina ahşaptır. U -
mum mesahası: 256 metre murabbaıdır. Bundan 132 
ınetre murabbaı bina kalanı bahçedir. Yukarda evsaf ve 
müştemilatı yazılı ahşap bahçeli ev açık arttırmaya vaze
dilmiş olduğundan 23/ 11 / 936 tarihine müsadif pazar
tes: günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 1 inci arttırma
sı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammene
nin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma ıs gün müddetle temdit edilerek 
8/ 12/ 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasın
da arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bul
madığı takdjrde satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevfi
kan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et
mek istiyenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer aiakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile bir· 
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi. tenviriye. tan 
zif~yeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik Vakıf ica
resi tavizi de müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenler 20 / 10/ 936 tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şart
namesi ile 934/ 3411 No.h dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada n1evcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(1609) 
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istanbul Erkek Öğretmen Okulu Satlnalma 

Erzakın Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyai 

Zeytin yağı 
Sabun 
Zeytin 

Un 
lrmikll makanı& 
ŞehrlJ9 

lrmlk 
Pirinç unu 
Nlpata 

Tahmtn flati 

10 1D 

40 00 
38 00 
43 00 
32 00 

,7 
42 

83 

57 
33 
25 

16 
23 
28 
16 
18 
17 

00 
00 

00 

00 
00 
oc 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

' Komisyonundan: 
Azamı 

Mikdar 

40000 

MOO 
6000 
1000 
3000 

800 
1000 

3000 

300 
1000 

800 

2500 
1500 
206 
400 
200 
2l50 

Tutarı 

4300 00 

2000 00 
2280 00 
430 00 
960 00 

5670 00 

376 00 
42b 00 

Teminatı 

322 50 

150 00 
171 00 
32 23 
72 00 

42tS 25 

28 20 
31 50 

:Tımtnat 
Tutarı 

~ksı1tm• san v• .-ktl 

2/10/936 Cuma 10,30 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma ll,00 Kapalı zarf 

2/10/936 Cuma 10,45 • Açık eksiltme 

2:: 
0000------l-~-9--J-f-~-------5-9-7-0-----2-/-1-0/936 Cuma 10,45 Kapalı zarf ---------

171 00 12 82 2/10/936 Cuma ll,30 Açık eksiltme 
330 00 \ 24 75 
200 00 1~ 00 

701 00 

400 00 
3'6 00 

46 00 
64 00 
36 00 
42 80 

52 57 

30 00 
'25 87 

3 45 
4 ~ 
2 70 
3 19 

933 50 70 01 

2/10/936 Cuma 11,45 Açık eksiltme 

70 Ol 
--B-uğda---1------------------~s=---=-oo~·---------=1~00;:----~-s0-~oo~----~~--~on-60;n-------------------------;2~/l~0/936Cumaıiso - Açıkeks~llt_m_e~ 

Bulgw- 11 ı50 400 ı 46 00 S 45 
Kuru barbml,e 10 00 4JOO 80 00 6 00 . 
Çalı fuulye 12 50 1MO 187 50 14 06 
Nohud 11 00 rJ00 65 00 4 12 
YfJfll mercimek 13 00 800 104 00 7 80 
Kırmm merdmet 13 00 .00 52 00 3 90 
Kuru be1eJıe 8 00 300 24 00 l 80 

Patates 
Yumurta 
Kuru IOlan 

6 
1 

' 

00 

00 
ıso Aded 
00 

480 00 

240 or 
450 po 
120 00 

'1 74 

36 00 

13 00 
33 75 
9 00 

80 75 

2/10/936 Cuma 14,00 Açık eksiltme 

2110/936 Cuma 14,15 Açık eksiltme 

80 75 810 00 

208 00 
555 00 

------------------- .---------

Toı ,eker 

Kaymak 
Stıt 

K'8e yoiurdu 

Silivri yoğvdu 

Tere yatı 

Kara eller 
İfkembe 
Takım cJPrl 
Paça 

Siyah erik 
Uryani erik 
Çeldrdekais t1stım 
Yaprak kayım 
Çeldrdekli kayım 
Kut tızUmtl 
Çam fıstıiı 
Fındık içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 

Talım helva 
Taban 
Pelmıu 

Gtlrgen ve me,e odunu 

Kangal kömUrtl 

Kok kömUrll 

:Yq seme 32 kalem 
Kilo Aded ve demeci 

10000 -

52 
37 

26 

110 
10 
5 

15 

110 

27 
'1 

42 
8 

28 
4l5 
18 
M 
615 
20 
80 
'10 
15 
38 

35 
30 
1~ 

240 

s 
ımso 

00 
00 

00 

00 
00 
00 Aded 

00 

00 

OOAded 
00 
00 
00 Aded 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 Çeki 

00 

00 Ton 

400 
lliOO 

2500 

100 
2500 
1000 

300 

1000 
l500 
800 

2000 

300 
200 
300 
lfj() 

150 
50 
fj() 

100 
100 
100 

250 
100 
100 

150 

2000 

220 

650 00 

110 00 
250 00 

&O 00 

380 00 

375 00 

330 00 

270 00 
36 QO 

126 00 
60 00 

'91 00 
M 00 
90 00 
M 00 
82 50 
91 50 
10 00 
30 00 
10 00 
15 00 
35 00 

568 00 

81 15() 

30 00 
~ 00 

132 C50 

880 00 

60 00 

4290 00 

2287 00 

16 80 
41 62 

48 75 

8 2l5 
18 75 
s 75 

30 75 

28 12 

24 75 

38 82 

6 30 
6 75 
4 05 
6 19 
'l 31 
o 75 
2 23 
5 25 
l 12 
2 62 

4.2 60 

&T !2 

30 15 

38 82 

4.2 60 

2/10/936 Cuma 14,45 Açık ekailtm.e 

2/10/936 Cuma 14,45 Açık eksiltme 
-

2110/936 Cuma 15,00 Acık eksiltme 

2/10/936 Cuma 15,15 Açık eksiltme 

2/10/936 Cuma US,30 Açık eksiltme 

2110/936 Cuma llS,45 Açık ekalltme 

2/10•936 Cuma 16,00 Açık eksiltm«? 

" 

6 ~-~-------------------------------------------~ uu 2/10/938 Cuma 16,15 Açık eUiltme 
2 2!S 
1 12 

9 94 9 M 

rr oo 2/10/938 Cuma 16,30 Açık ekliltme 

' 50 2/10/936 Cuma 16.46 Açık eksiltme 

321 715 2/10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

171 t52 2/10/936 Cuma 17,00 Açık ekalltme 

1 - ı.tanbul Erkek OjretmeD okulwawa J1lkanda mlkdan. muhımm en bedelleriyle ilk teminat ve ekalltme gtın ve uatlerl hlAlarmda yaaıh ytyeoet ve yakıcaklar ekalltmeye 
konulmUftur. 

2 - Eblltme ı.tanbul KWttır DlrektörlUll hlnum4a lileler muhuebeclltilnde toplanan komlayoncla yapılac&ktJr. latekllleriıı fU1pmelercle )'UllJ kanuni vealkalardan bqka U. 
I c:aret odıemm ,.ı yıl veslkuı ve btınlnat mektuplarlyle beraber teklif mektuplarmı lba1e için tayin edilen saatlerden bir 11&1.t evvel makbuz mukabilinde komisyon bafkan

bim& ftl'IDelert, ilk temlnatlarmı belU lln Ye uatten evvel veyabtr can enet okul ldanlllldell alacakları yazı ile li8eltr muhaaebeciliğ1 vemeelne yatırmal&n. 
8 - ı.teklDerbı prtnamelerl okul ldarellnden &eı1lp okuyabllecekl.t l1lıı olunur. (12T8l 1519 

il 

Oamanh Bankaaı 
ilan 

Osmanlı Bankası gişeleri Birinci· 
teşrinin 1 inci perşembe gününden 
itibaren yeni bir ilj'ara kadar, aşağı
da yazılı saatlerde açık bulunacak
tır: 

1 - Galata merkezi ile Yenicaml 
şubesi: 

Adi gilnlerde: Saat 10 dan 16 ya 
kadar. Cumartesi günleri: Saat 10 
dan 12 ye kadar. 

2 - Beyoğlu şubesi: 

Adi günlerde: Saat 10 dan 121 2 a 
kadar. Saat 14 den 16 ya kadar. Cu
martesi günleri: Saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

.Istanbul 4 üncü lcrasmdan: Ehli 
vukuf tarafından tamamına sM53 li
ra kıymet tutulan Kumıpaşada E -
mincami mahallesinde eski Dlir, yeni 
Şerbetane sokağında yeni 75, 75 ı ve 
75 2 No.lı Zafer apartımanı bir tara
fı müstakil ittihaz kılınan mahal ve 
i ki tarafı Illarya sokağı ve bir tarafı 
Şerbethane sokağı ile mahduttur. 
75 1 No.lı apartımanın zemin katın
da zemini çini bir antre ilzerlndA bir 
kapıcı odası yine zemini çini bir sofa 
Uzerinde 4 oda ve bir hela ve bir mut
faktan ibaret. lki No.lı daire; ve bod
rum katında bir sofa üzerinde 4 oda 
bir mutfak ve bir heladan ibaret bir 
No.lı daire ile aynca iki kömürlük ve 
blr merdiven altı ve bu katın altında 
imento bir koridor üzerinde 9 adet 

kömUrlUk ve odunluk. Birinci katta 
bir sofa üzerinde 4 oda ve bir heli. 
ve bir mutfaktan ibaret 3 No.lı daire 
le iki No.lı dairenin ayni olan 4 No.lı 
daire ve ikinci ve 3 üncü ve 4 Uncu 
ve 5 inci katlarda 3 ve 4 No.lı daire
erin ayni olan 6, 8, 10, 11, 5, 7, 9, 

ç 

i 

l 
No.h daireler bulunan ve içinde elek
trik ve terkos, havagazı tesisatile ay
nca altında 75 2 No.lı dükkanı milş
t emil, merdivenleri mozayik ve üst 
katta bir taraca. ile bir mutfak ve bir 
eli 75 No.lı apartımanın zemin ka
mda bir sofa üzerinde dört oda ve 
ir hela ve bir mı,ıtfaktan ibaret 2 

h 
t 
b 
No.lı daire ve aynca bir kapıcı odası 

e bir merdiven altı ve beş oda bir 
eli bir mutfaktan ibaret 1 No. lı 
aireye bodrum katında zemini çi

il 
h 
d 
mento bir koridor Uzerine on adet o

unluk ve kömürlük. Birinci katta bil:... 
sofa Uzerlnde dört oda bir mutfak ve 
ir heladan ibaret 3 No.lı daire ile ke

d 

b 
za bir sofa üzerinde 4 oda v~ bir he
a ve mutfaktan ibaret 4 No.lı daire; 
e diğer katlarda beş oda ve bir mut
ak ve bir heladan ibaret. 5 No.lı dai

r 
v 
f 
re ile bir sofa üzerinde beş oda ve bir 

eli. ve bir mutfaktan ibaret 6 No.lı 
aire ve 5 No.lı dairenin ayni olan 7, 

h 
d 

, 11, 13, No.lı dairelerle 6 No.lr dal
rt'!nin aynı olan 8, 10, 12, 14, No.lı da
irelerin ve tlst katta dört oda bir be
l ve bir mutfaktan ibaret 15 No.lr 

9 

l 
daire ile ..t>u daireye bit.itik zemini 
ırmızı çini bir taraca ve bir çama • 
ırlık ve aynca iki odadan ibaret ka
ıcı dairesi bulunan içinde elektrik, 
erkos ve havagazı tesisatı bulunan 
irgir maa dükkan iki bap apartıma
m nısıf hisseleri dairemizce açık ar· 
rmaya vazedilmiş olup şartnamesi 

in tarihinden itibaren herkes tara
mdan görülebileceği gibi 27. 10. '936 

k 

' p 
t 
k 
n 
tı 

il 
f 
tarihine rastlıyan salı gUnü saat 14 

en 16 ya kadar dairemizde birinci a
k arttırma ile ısaWacaktır. Arttır

ma bedeli hisseye isabet eden mu
ammen kıymetinin yüzde yetmif be
ni bulduğu takdirde üste bırakılma
yapılac&k ve aksi halde en son art

d 
çı 

h 
şi 

Si 

ranm taahhUdll baki kalmak şart! 
e arttırma on beş gün daha uzatıla

cak 11. 11. 936 tarihine rastlıyan çar
şamba günü ayni saatte dairemizde 
apılacak olan ikinci açık arttırma

tı 

il 

y 
mda en çok arttıranm llzerinde bıra
ılacaktır. Satış peşin para iledir. 

8 

k 
Arttırmaya girmek için yüzde yedi 
uçuk teminat akçesi alınır. Birik

mif vergilerle belediye resimleri ve 
vkaf icaresi ve yirmi senelik tef

vu bedeli müşteriye aittir. 2004 No. 
lcra Kanununun 126 ncı maddesi

e tevfikan ipotekli alacaklarla di
er ali.kadarlann ve irtifak hakla 

sahiplerinin bu haklarını ve hususi
f aiz ve mesante dair olan iddia

armı ilan tarihinden itibaren yirmi 
gUn içinde evrakı müabiteleri ile da
iremme bildirmeleri l!zımdır. Aksi 

b 

e . 
lı 

D 

ğ 

le 
1 

Bana Daktilo Konya icra ft tılta Memurluimı· --- TlFOBİL ZAYI -Bamk6J UdJld ilk okul· ZAYi- Sıhhiye Veklletinden gön halde haklan tapu aicllleri ile ubit 
ol :Anbrada vulfe anyor. J'rl.um. clall: 18/8/932 tarUWıde Konya Ti- Dr I J dan 981 1eaeai DMuııu oldufumaıi&- derilen 2 - 4 - 933 tarih ve 4/43 Ayı mıyanlar. ısatıf bedelin~ paylqma-

cuı, referanalan vardır. Ankara Ye- caret mabkememnce iflbma karar • HSAN SAM lr aldJlmı tehadetnameyi zayi et- lı Oemınbeyde Merkez eczaneaineEt Sindan hanç kalırlar. Ali.kadarlarm 
... ı.;. ... hlr p__.. n__.. __ t (N. Y.). verilen Konya ttlccarlanndan Sinan Tifo ve paraUfo butahldarma • . . evzuubahis maddeye tevfikan ha -
oı.uıpg 'UD" ~ edin tu ... tlm•malr 1 ..... • .&..A ... -•--- tim. Yenıaini al .... &.-dan eaklaının ruhlatiyem zayi oldufu bildirildi • k t t 1 1 d .... fazl 11\ oğlu ölll Ahm tufiyeal hitam H ~ -e- ...._ ....._.... re e e me er ve ana a ma u-

•lahlbl--.• •h•met--Emln--Y•A•l•M•A•N--- bulduğundan 25/ 5/ 936 gllnUnde tifo baplandır. Biç rabatmsllk hWantl olmadrjl Uln olunur. den yenisini almak için bunun 11 - at almak iatiyenlerin 934 45 dosya 
Dm.um! Neerlya.tı idare Eden: mahkemece ifllsm ka~nmaama-ka- vermez: Herkes alabilir.Kutun BakırköY. Hatboyu 52 No. Sıdıka mtı olmadığı ilin olunur. umaraaı De memurlyetimize mü-

& SAT.iM rar verildiği ili.n olunur.. C55 kurut. ••••• Ozlrul Eczacı: Pertev Perclm racaatlan ilin olunur. (25828) 

m 

m 
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25 - 9 ~ 936 

Çocuğum iştahasızdır demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz. 

Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz 

H ·A ' S 
Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor. 

Vitamin -Kalori -Gıda - Kuvvet- Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf .. 

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Unları 
Çocuklarınıza yediriniz. lstedikle ni ve sevdiklerini bıktırnuyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitami;ıi ve kalorisi çok olan bu mü

kemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombol, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri ' kuv
vetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Dalına tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA. İSTANBUL, 
BEYOCLU. 

TiKL L LiSESi • 
m 

Direktörlüğünden: 
1 - Dk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine ez miktarda yeni talebe alı

nacağından okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzade başı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

1614 

Eski FEYZiATi 
• 
1 Liseleri vat.sız 

Kızlar ve erlcekler i~in ayrı bölüklerde: Ana, ilk Orta ve Lise sınıfları 
Kayıtlar başlamıştrr. Kayıt ve tafsilat için hergün mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane ar
kasında Basiret hanında Ozyol idarehanesine müracaat edilebilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gön
derilir. 

Arnavudköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 

1186 

ve .BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI , 

HORMOaiN 
eczanede arayınız. Posta kutusu 125" 

130~ 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendı 

rır. Dökülmesine mani olur. Ke · 
pekleri izale eder. Neşvünümasını 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti -
ni arttırır. U.tif rayihalı bir aac: 
eksiridir. 
INGtt,tz KANZUK ECZANESl 

BEYOGLU . tSTANBfil4 

Motorl ü vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 

Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör işlerinde çalışanlara la-

.. -------••ı-••••••••••••••••••••••••••11!1 zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No Semti ve mahallf'f>i Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. ffisıJeye göre 

muhammen K. 

456 

1098 

2005 

2147 

3788 

3909 

6736 

7781 

8089 

8160 

Kasımpaşa Hacı Ahmet Eburriza dergahı 
ve Uzunyol ve 96 De. 
reboyu 

E : 19-21-
23 - 91-

Ortaköy 

Aksaray Katip I{asım 

Edimckapı Çakırağa 

Bostancı 

E: Dereboyu Y: 
Ortaköy deresi 
E: Umran 
Y: Sepetçi 
E: Papas 
Y: Kazmacı 
Çatalçe.şme 

Kumkapı Tavaşi Silley - Ördekli bakkal 
man Ağa 

Hasköy Halıcıoğlu Ab- Bademlik 
düsselam 

Burgazada 

Cihangir Çeşmi Hüse
yin 
Beykoz 

~ 
Çarşı ve Karakol 

E: Topçubaşı çık
mazı Y: Güneşli 
Kavakdere 

E : 28-30 
Y: 2~; 

E: 66-66 :Mü. 
Y : 14-JG 

E : 34 
Y : 32 

E: 11-15 Mü. 
Y: 99 

E: ve Y: 1 

E: 74-76-78 
Y: 6~.66 

E: 26-3 Y: 
26-26 Mü. 

E: ve Y: 
10 mahallen 9 

E : 122 Y: 112 

Arsa ,.ve çiçek bah
çesi ve içinde .odala• 

Bahçel\ kagir hane
nin 3/ 16 his. 
Kagir hanenin 8/ 24 
hissesi 
23 metre arsanın 
1/ 2 hissesi 
161 metre arsa 

Üstünde odaları o
lan kagir dükkanın 
90/ 1680 hissesi 
Altında dükkanı o
lan ahşap hanenin 
25/ 112 hissesi 
Fırın ve hane 

Kagir hane 

Bahçeli ahşap ha
nenin 4/ 100 his. 

4600 Kapalı 
zarf 

400 Açık art. 
tınna 

1600 Kapalı 
zarf 

20 Açık art-
tırma 

160 .. 

200 
" 

130 .. 
2520 Kapalı 

zar! 
3680 .. 

100 Açtk arL 
tırma 

8358 Yeniköy Sait Halim Paşa E : 85 Y: 88 metre arsa 150 
" , cad. 35 mahallen 87 

8360 ,., ,. E: 24- Y: 30 68 metre arsa 110 .. 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştrr. İhaleleri 

tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 
5/ 10/ 936 tarihine 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: 

Okula namzet talebe kaydi Eylülün nihayetine kadar
dır. Her gün talebe kayıt işine bakılacaktır. Namzet o
larak kaydedilenlerin seçme imtihanı ilkteşrinin beşinci 
l'Ünii saat 8,5 ta başlıyacaktır. (1568). 

Kirahk mağaza 
imalathane ve Ardiye olur. 

Tahtakale Caddesi No. 95 - 97 

Zayi - Hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Hükmü yoktur· Tıp 
Fakültesinden 61 Mehmet Tev
fik. 

yınız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat Ki
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

1531 

Hafiflik - Rahathk 
J . ft o u a a a 1 Koraalarind• 

-~ı(Galna). alıl lncltıbllacak •• 
• ballıta •• da )ılçblr lnylk JOk · 

tur. Bu korHlar, vOcudunuıu 
ııkm•kaıııft ten•ıObOnO&D in• ef ~ caltlr va t6laO~OıG k11v•<l11ondlrlr. 

ırı1atı ı 21§ llrod .. llibaNn. 
Satı• )'eri ,.aı.uz ı 

ISTAllBUL. Beroilu 
TOul meydanı 12 No. lu, 

M•llu•nıııı ılprat edinir vere 
ta No.lu l••lf•mlıl l•l•rl~lı. 
Fly.tluu•uıda lıOyGk tenılllt. 

Türkiye İt Bankası İstanbul 
Şubesi Direktörlüğünden: 
Bankamız ki,elerinin 1 Birin

citetrin 1936 Pertembe günün
den itibaren sabah sa.at 1 O da a
çılıp 16 da kapanacağı sayın a
lakahlarımıza bildirilir . 

Saç dökülmesi ve kepeklere 
karşı en iyi ve çok rağbet gör

müt bir ilaçbr. 

VENi MODELLER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 

her plak maQ'azasmda satılmaktadır. 

GÖÇ E • 
1 

dolayısiyle Galatada Tünt>l Caddesinde 24 numaralı 

Galata M fruşat P rınd 
Mevcut linoeum, muşamba, lacivert ıs tor, perdelikleı 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla -
rm çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti -
zasıdır. 

Fizuli İ. Berkmen ve Y. Kilitis 
1741 

Kullanacağınız · 
Fener ve Pi lerin 

en ıyısı 

DAIMONdır. 

POKER TIAAŞ Bl<;AGI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇATAL'lannı da daima tercih ediniz. 

1284 

Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarına .. 
TUZLA iÇMELERi 

İçme trenlerinin vapurları Köprüden 6,25 - 7,40 - 8,40 • 9,10 - 11 -

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. 

ıı TACETTiN GÜRTAN 
j BüYUK MOBiLYA HAGAZASI 

Birdefa 
gelip 
görü· 
nüz. 

1152 


