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Franko Ordusu Mad
ridi Zaptedemedi 

ŞEHRE MERMi YAGIYOR I 

Kadınlar da hazırlan
dı fakat asilere 
t~kviye geliyor .... 

R d T ) İspanyada asiler butun 
Londra, 1 O ( a yo an -. - d "d · dı'klerini ve 

·1 • talarıle Ma rı e gır radyolarııe ve saır vası . . . . k ·ı b sladıklarmı 
tehir için~e . hük~met. mıh :dalbında~~ka~: k:dar Madri. 
musırren ıddıa ettıklerı a e u 
de giremedikleri kat'iyyetle anla~ıhyobr. daki Ka!=ıa de Rampaya l Şehrm gar m ~ 
- 1 var~ Faslılarla Lejiyonla~ Manza • 

Y e h "ni geçememişlerdır. Bunlar a r 1 m v ::k:çe d~fa köprü kurarak karşıya 
geçmeğe teşebbüs etmişler~e de mu -Ta m vaffak olamamışlardır. '!3ır habere 
göre Kasa de Ka.mpaya gıren Faslılar v tanda ş l ık ile Lcjiyonlar burada kapanıp kalmış. 

a !ardır. 
'Ahmet Emin yalman Bomba yağmuru 

"TAN,, Foto 1\ıfuha
biri dün, devam ettik
leri mekteplerde, er
kek arkadaşlarile be
raber askerlik dersle
rine giren kız talebe
lerimizin talim vazi
yetlerini bir çok re·· 
simlerle tesbit etti. 

r-spo:ı:-

6ıncıda : Burhan Feleğin 
Güreşe Dair Bir Yazısı 

Kara ve deniz ticaret 
kanunları tamamen 

değiştiriliyor 

Bir Proje Hazırlanıyor 

Ferdiyetçi mad
del~r cemiyetçi 
esaslar alacak 
Ankara, 1 O (Tan Muha

birinden) - Adliye Veka
leti deniz ve kara t icaret ka
nunlarında esaslı değişiklik
ler yapmıya karar vermış ve 
bu maksatla teşekkül eden 
komisyon ilk toplantısını, 
evvelki gün Adliye Vekili
mizin reisliğinde yapmıştır. 

G -en Pazar günü. Beyoğ-
....... t Ası"lerin attıkları obüsler şehrin i-
ı~unda, Fransız. tıya ro • . 

b t ı n Çın• c dlişmekte, işçi ve fakirlerın 
a d d .kkate değer ır op a • 
un a ı b" kongre semtleri bu yüzden bUyük tahribata 

tı olmuftur. Ora1a ı~ tedikleri ğramaktadır. Atılan obüsler yiizün-
halinde toplanr· a~ı~a~:nda,hğı ~en lnJ::i!iz ve Amerikan ~Uple~ ta.h-
•udur: Yarım ur Türk -riLe ıh-.:ıı)vctır r .. rmilAr•0 .ı.-- .:t: 

Liselerde askerlik derslerine gi. 
ren kız talebelerimiz, kendileri 
ne öğretilenleri çabuk kavramış 

/ar, •ilahlı yürii)'iiıe bile 
baı!anu,f ardır 

Kı~ talebeler kendi arzularile 
a kerlik derslerine devam 

Komisyon, adliye müsteşarı. Ha
san, temyiz mahkemesi icra ve iflas 
dairesi reisi Fuat Huıctsi . temyiz 
mahkemesi ticaret daıresi reisi Ka
zını, ve azalan l{eınal, Memduh, hu· 
kuk i§leri umum nıUdUril ~inP.Ei , An
kara ticaret mahkemesi .. eisi Münir, 
hukuk fakültesi prof esörlcr inden 
Şevket Mehmet Ali ve Mülkiye profe 
sörlerinden Hazımdan mUrekkeptir. 

Kanunun muhtacı tadil olan kcsrm· 

larile, üzerinde durulması liu.ım ge

len noktalarını Adliye Vekilfmiz 
Şükrü Saracoğlu komısyunda §Öyle· 
ce anlatmaktadır: 

lı linden k urtuhnak tam 'ite~ sefarethaneslllin balıçesıne 
~~ı;!ı::\~ ı::ır~~; diye Avrupanın ruşmüştilr. Mad~tte .ha~at. tam bir 

'bir k mleketlerinde yarım va- durgunluk de\.-resme gırmıştir 
ısım me . Yarım va-

:anda§lık vazi)k·et~ v~::ı~undan bir Mukavemet kırılmadı 
andaşlar, hu u . . f kat -----------
nıemleketin tabiiyetını taşıyan~ a Şehri cenup ve garp taraflarından 
o memleketteki ekseriyetin lisanını işgal edemeyen general Frankonun bu 
t;znil tanımıyan, yurdu ca~d~~db~~ sefer şimali garbi tarafından talihini 
nımse:miyen, aynlık vaziyeı:nı 1 

a deneyeceği anlaşılmaktadır. Bugün 
tlmevı· hedef bilen fertlcrdır. Jc d •e ., f f rt ög-leden sonra şehre karşı ara an \ • 

B. zı momleketlerde bu smı t! -. . a iaya katmak havadan açılan bombardrman azam~ 
leri cebren umunu c m şiddetini bulmuş. şehrin içi mer:mı 
h ketler vardrr. Memle- be 

ususunda hare .. "f" başka • sağanağına tutulmuştur. Bununla 
ketimizdeki göıiiş busbu un raber milisler mukavemete devam et-
dır d 1 - mış· Ierdir. Valansiyaya giden başlıca 

B .. t m~nalı Türk vatan aş ı~ı bo bardım 
ız am u ed" Bu un- yolun da mlitemadi m ana 

Ytiksek bir sıfat add ıyoruz. t t:utuldugu- görülüyor. · · bunu hakke -Vana sahip olmak ıçın 
mek, kazanmak lazımdır· Müdafaanın sonu 

.. külü Halbuki hükumet kuvvetlerinin bu 
Fertlerin Muf k l~ [Arkası 3 üncüde] -·r f etnıe ö.· 

Fakat şur~~ın~r~avatandaşhğı 
zımdır ı, b na tam 

Unvanına kıymet veren ve ~ bilen Bulgaristan 
Yugoslavya 

ın~nasile sahip. oI~ayI ~e:~e karşı
fertıer, çok ı;etın bır vazı~ .· . _ 
laşmakta.dırlar. BenimsP.dıklerı. c:e 
rnia kendilerini kolay kolay. benı~ : 
"enı·ıyor Bugu .. n istisna halınde ouil 
" · - "t'bar e lunan bu sınıf fertler, dogu~ 1 .ı ve 
:ıtıens 11p oldukları kütle ile duygıı A ve 
fikir bakımından bağlandıkları es. • 
- · d sahipsiz bir va~yette 

Türkiye 
•• ııa arasın a . d 

efmiye başladılar .___________________ . 
Erkek talebelerle 
beraber talimlere 
iştirak ediyorlar 
Şehrimizde muhtelit tedrisat ya • 

pan liselerde kız talebelerimiz de ken
di arzuln.riyle askerlik derslerine de
vam etmiye başlamışlardır. Bu mek
teplerde kız talebelerimiz erkek ar -
kadaşlan gı'bi silahlı askerlik dersi 
öğreniyotlar, talimlere iştirak ediyor
lar, as1<erlik dersi mualliminin ver -
diği kumandalar altında erkek arka -
daşlariyle beraber ayni intizamla ha
reket ediyorlar. 

Kız talebeler, askerlik derslerine 
devam etmek arzusunu kendileri iz -

Buatialrii lranunU11 
bariz husu iyetl: 

"- Bugün mer't bulunan kara ti· 
careti kanunile on yılhk bir tat bik 

devresi geçirllmi§tlr. Bu kanunun 

bariz bir hususiyeti, diğer :kanunla

ra nazaran değişik bir metoda göre 
tanzim edilmiş olmasıdrr. Filvaki 
kanunu medeni, borçlar, ecza ve hu· 
kuk usuıu kanunlan yabancı mev
zuatın aynen tercümesi surctile alın· 
mış olmasına mukabil, ticaret kanu

n~ Alman, İtalyan, Macar, Japon ve 
dıger bazı kanunların tercihe şayan 

[Arkası 9 uncuda) 

har etmişlerdir 
(Yedinci sayfada kız talebelerimi -

zin askerlik dersi ve talimleri esna • 
smda almmı§ muhtelif resimleri var
dil". ) 

lr-------------;;;;;:;:::::;:;:=:=;;;;=:;: 

"TAN 
Sancak -

,, ın 
Filmi 

kalıyorlar ve çok acı bir teessur u-

)"UyorJar. ddiltt hak· 
Ek . t camiası tere e 

senye "d bilhassa 

Bulgar Bat vekili Yeni 
Beyanatta Bulundu 

Bel at, 10 (Radyo) - Bugün bil-
.. Be~"'rat gazeteleri Bulgar Başve

:...:.._:.: derai veren muallim ça vu, kız, talebelerimize talek 
ddlJırrma ta lfttıi yaptrrıyor, 

T AN'ın Antakyaya gİ den Foto Muhabiri orada 
bin müşkülatla bir film çelmıiıtir. 

•ız değildir. Çünkil mazı e, ..• 
Jniltareke giinlerinde çok acı tecru 

beler geçirmiştir. klarda do-
Diğer taraftan bu topra • n 

lan ve tam Türk vatandaşlıgın~ ca 
. eyu:ı bır va. 

dan talip olan fertlenn m ~ u bir ha 
2iyette bırakılmaları da dogr 
teket addedilemez. . b r • 

B .. millet kendıne enze 
ugun her ti gös _ 

leri çoğaltmak için her gayre d ğil" 
teriyor Bunu cebri bir sure~te e ' 

· d anır şekilde yap-
l'ıza ve kana.ate ~y .b. memleket
lnak . ti Amerıka gı ı 

ıs yen .. ndilz kay-
lerde izabe kazanı gece gu 
2li 

Yor. anıann istiyenle-
~emlekettc yaŞIY .. terini A· tin. hil Un. et gosteren 
l ve sn ıy k" biliyor. 

ıllerikalı haline koyınayI t ard ol _ 
:Sizde de tam Türk va ~ aşı 

inak istiyenler için açı\c bir ~ap~ bu· 
lunması ve vatanı cidtleA p~ımsı~en· 
lerin benimsenm~şi ııakktpıy~t ı~a
hnıdandır. 

[Arkası 3 nı:cutıeJ . 

tun o 1 • """'lllıılllllllıılllllllııllillllııllillllıılllllllııılllııll-.ılllllll.._._._..1111111111 kili Köse tvanofun Ava a aJansı. mu- ...._,.._., .. ,.........._ un u-.ı 
ha'birine verdiği beyanatı neşredıyor· 

lar. 
Bulgar B~vekili, Yugoslavy~ ile 

Bulgaristan arasmda yaklaşma sıya • 
seti lehinde söz söylemiş ve iki taraf 
arasında hallolunmıyacnk mesele bu
lunmadığını anlatmış, üç sene evvel 
iki taraf arasında başlayan yaklaş • 
manm doktor Stoyadinoviç tarafın -
dan Ueıj götUrüldüğünU söyledikten 
sonra iki kardeş millet arasında yak
laşmayı tahakkuk ettirmek için çall§· 
bğını anlatmıştır • 

Bulgaristan ile Tilrlôye ve Yugoe • 
la.vya arasında bir pakt imza edile • 
ceğine dair sonılan suale cevap veren 
Köse lvanof şu cevabı vermiştir: 
"- Yugoslavya ile Bulgaristan a

rasında hallolunmıyan bir mesele 
yoktur. Türkiye ile Bulgaristan ara -
smda da dostluk misakı vardır.,, 

Şehzade 
Halil 

Korkunç bir korsanlık hareke· 
tile başlıyan, müthiş mücadele
ler ıalhaıına giren, Hizanı ıa
raylılarının muhteşem hayahna 
intikal eden ve daha ıonra Bur
ıa ıaraylarının kuytu bir köşe • 
ıincfıe •önüp gicl en bir macera. 
Şehzade Halil, ıarayların re • 

zaletine karışmamı, bir 1 ürk 
gencidir. Çok z.engin ol~n mace· 
ra11 size heyecanlar geçirecek, 
gözyaşları döktürecektir. 

Pek Yakında "TAN,, Sü
tunlarında Okuyacaksınız. 

71 Ölü 
600 Yaralı 

Hindiıtanda Kargaşalıklar 
Tekrar Başladı 

Londra, 10 (A.A) - Bombaydan 

haber verildiğine göre, karı§lklıklar 
bu sabah yeniden başgöstermiştir. 
Kanıatipura mıntakasınrlcı. kanlı çar

pışmalar vukubulmu§, bir kişi ölmüş 

ve yirmi kadar kişi yaralanmıştır. 

Karışıklıkların bidayetinden beri 

Bombayda 71 ki§i ölmüş, 600 kişi de 

yaralanmıştır. 

BU FiLM 
Yarın akşamdan itibaren Sümer Sinema
sında gösterilecektir. 

~~~~~~~~~~~-

T AN'ın Foto Muhabiri Remzi on beş gün kadar ., ~ 
. . . ~ancagın he 

tarafını dolaştı. Sancak polıslnden gızlı olarak ve bir ... t lıl " k 
·· f'I 'd N"l t S k ço... 8 ı ete ı goze alarak ı ın a. ı. ı •aye anca polisi Foto ,_ h b" . . . . . . . .. u a ırınuzı ya 

kalayarak elınden makınesını almış ve kendisini h d 
tır. Fakat Foto M •ıhnb irimiz aldığı filmleri g izi' ~ ut dış~na atnıı 
getirıneğe muvaffak olmuştur. ıce açırıp stanbul 

Bu filmi yarın akşamdan itibaren s 
umer Sinemasında seyred ceğiz. -------

FiLM NASIL ALINDI? 
Tan Muhabirinin bu filırıi a

lışı baştan başa bir maceradır. 
Muhabirimiz Sancakta daima 
polisin takibine uğramıştır. O
na rağmen bin türlü gazeteci 
hilelerine başvurarak, birçok 

tehlikeleri göze alo.rnk . . 
almağa muvaffak olmu~tu:• l nıı 

Muhabirimiz Remzini •. 
nasıl aldığını anlata n fıı nıı 
yazısını da S"k. . n meraklı 

"' ızınci 1 · . 
de bulacaksınız. sa llfemız 
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Atina Mektubu 

General Metaksas 
ve Türkiye 

Yunan Başvekilinin Türk Dostlu
ğuna ve Balkan Birliğine 

Dayanan Siyaseti 

Sey~üsefer 

işleri 

Yeniden 

Tanzim 

Edilecek 

\ 

\ 

TAN 

Bugünün ihtiyaçlar1na 
uygun bir seyrüsefer 

talimatnamesi yapıhyor 
Nüfusun köylerden şehirlere doğ· ı · 

ru akmas, ekonomik sr?beplerin te· s • Yı • • •• J 
beddü1ü ve motörm kara nakil va~ı- IS uzunuen 
tatarının çoğalması yüzUnden bliyiik D . . s b h 
şehirlerde tatbik edilen bugünkü sey un a a 
risefer talimatnarnelerinin kafi olnıa • 

dığı görülmüştür. Ancak bıı talimat- /ki Kaza Q/du 
nameler mahalli beledıyelerce yapıl· 
dığı takdirde kafi dererede şümullü Evvelki geceden itibaren B(lğaziçi 

A tina, 7 Sonteşrin (Tan Muhabirinden) - İşte 
tam iiç ay oluyor ki General Metaksas Kralın iti

mat ve müzanerHine, Yunan milleti ile ordusunun siyasi 
hırs ve kinlerden uzak kalmış olan mühim bir kısmının 
teşvik ve muvafakatine dayanarak komşu memleketi ye- olamadığı gibi istenildiğı J;adar kuv-
ni prensipler dairesinde idare ediyor. vei müeyyideyi de haız bulunmakta. 

ni, Halici ve hemen bütün lstanbulu 
kalın bir sis tabakası kaplamıştır. 

Dün sabah sisin kesafeti o dereceyı 
bulmuştur ki, denizde ve karada bir 
iki metro ilerisini bile görmeye im -
kan kalmamıştır. Bu yüzden Boğazi· 

çinin Rumeli cihetinden saat 8,30 a 
kadar vapur seferleri yapılamamış -
tır. Anadolu kısmında da Beykozdan 
ancak 8 e doğru bir vapur kalkmış • 
tır. Sis 9 a kndar sürmüştür. 

Daha düne kadar her adımı mütefessih bir fırkacılığın dır. Bu itibarla Dahilıye Vekaleti 
bin bir hile oyı.;nlarile çelinmek istenilen bu inkılapçı ge- yeni bir scyrisefer ve yolların ko-
neral, gün geçtikçe Yunanistanda daha çok taraftar, ha- runması kanunu projesi ha7ırlamıya 
riçte daha fazla takdir kazanıyor. başlamıştır. Vekalet, bu proje hak-

Yakm geçmişteki bütün Yunan,...-.----------------- kında İstanbul, Ankara gibi büyük 
devlet ricali gibi, Metaksas ta harici deler ve aleyhtarane mütalealarda 1?e1ecliyelerin miltalealarmı aldığı gi-
siyasetini Balkan ittifakına istinat bulunmaları, bizi dost sillesi yemiş bi vaktiyle Emniyet Umum Müdür-
ettirdiğini her fırsatta söylemiştir. gibi fazlaca mUteessir ediyor. lilğü tarafından seyriscfer işleri hak 
Hususile Tilrk dostluğuna verdiği General, propagandanın asnmızda kında Avrupada yaptırılan tetkika-
ehemmiyet, maddi ve kat'i eserlerle büyük ve kuvvetli bir silah olduğu· t 

ın neticelerini ihtiva eyliyen ra-
sabittir. Bu dostluğu rencide edecek na kanidir. Hariciyeye bağlı b i r 
en ufak bir harekete bile müsaade matbuat ve turizm mlisteşarlığı ih - pordan da istifade eylemekterlir. 
edilmemektedir. Mesela 4 Ağustos das etmiştir. Bunun teknik genel Projede, yayalann yürüme tarz· 
inkılabından evvel bazı gazeteler, direktörlüğüne Türk muhipliğile ma- ları, karşıdan karşıya geçme usuI!eri 
matbuat kanununun hudutsuz hürri· ruf, Yunanistanın Ankara elçiliği es- ile bütün motörlü kara n \kil vasıta-

. d · k. • · k' · Bir Seyriseler Memuru 

Haydarpaşadan köprüye ilk seferi 
yapan 6,30 postası köprüye 45 daki . 

kada gelebilmiı:ıtir. 

BIR .MOTOR BATTI 

yetler ihtiva eden hilkilmlerın en ıs- ı başkatıplerindcn Papaza ısı ge - lannın nerelerden ne suretle geçe-
tifade ederek Türk milli duygularını çirmiştir . ı, Bafındc: cekler:i hakkında çok nıühim ve pra- Sis yüzünden denizde ve karada 
yaralıyabilecek yazılar yazıyorlardı. Bu daire Türk gazetelerine çok ---------------ı tik hükümler vardır. kazalar olmuştur. Dün, sabah köprii· 
Fakat ayni gazeteler kabine erkanı- ehemmiyet vermektedir. Müdilrlerile 7 .........._._.............._ r Tamamile Avrupa "ehirler.indc!rı den Kadıköyüne ,40 postasını yapan 
nı da en müstehcen vasıflarla. tavsif birçol< defalar görüştüm. Diyorlar ~ " 
ve teşhirden geri durmailardı. Yeni ki: "Aleyhteki neşriyatı kökünden BiRKAÇ intizamı temin edeceği muhakkak Mehmet kaptanın idaresindeki Kala· 
rejimle matbuatın bu gibi taşkınlık- kesip atmaya imkan olmadığını biz addedilen bu kanun tatbik sahasına mış vapuru Saraybumu önlerinde 
ıanna fren kurulmuştur. Türkler a- de takdir ediyoruz. Ancak bizim di- SATIRLA konulduğu takdirde yolların iyi bir balık yükü ile Rumeli fenerinden ge-
leyhinde eski tarzda bir yazıya 9.r· !eğimiz şudur: Atina ile lstanbul a- B u sa.balı Sent Antulwı kilise- şekilde muhafazasını temin için na- len 2000 tonluk denizkuşu motörü ile 
tık hiçbir gazetede tesadüf edilmez rasındaki mesafe, telefon veya tel- sinde ltaJya kralının doğuşu- kil vasıtalan hakkında da bir çok çarpışmıştır. Motör parçalanarak 
olmuştur. graf ile pek kısalmıştır. Fena bir nun )°'dönümü münasebetiyle bir &- hükUmleri ihtiva eylemektedir. batmış, içinde bulunan Eyüp kaptan· 

havadisin neşrinden evvel dost Türk yin yapılaıt'.aktır. 
Bir Heykelin Açılma Resmi 

• zmirde istirdat eenasında 

1 metrepolit Hristomosun adı· 
m teyit için metropol meydanında 
dikilen bir" heykelin açılma töreni 
bundan on gUn evvel yapılmıştı. Ze
min ve zaman bazı at~in kafaların 
nutuk perdesi altında atıp tutmala
nna pek müsaitti. Bunu düşünen 

b 
başvekil dini merasını ve ayinden 
b~ka hiçbir tezahürün yapıl -
mamasına dair kat'i emirler verdi. 
Dini dualar okundu. Heykelin örtüsü 
kaldırıldı, halk sükünetle dağıldı. 

Selaniğin ilhakının yıl dönümünü 
kutlama merasimine başvekil biz
zat iştirak etti. lçtimaın mevzuu, 
§imdi dost ve müttefik olan iki mil· 
!etin en ince milli duygularını yara
lamaya müsaitti. General Metaksas 
Yunanistan için pek mühim olan bu 
tarihi vak'aya ancak şöylece temas 
etti. Bunun üzerinde fazla durmıya
rak kabinesinin programını ve mem· 
leket idaresi hakkındaki tasavvurla
nnı ve prensiplerini anlatmaya geç· 
ti. llhaktan bahsederl<en dedi ki: 

"Avrupanın en kuvvetli ve cesur 
ordularından biri olan o zamanki ha
BUn ordusile silah çatışmış olmak, 
Yunan ordusu için bir şeref teşkil 
etmiştir. O zamanki mert hasmı -
mızın yüksek meziyet ve karakteri
ne karşı beslemekte olduğumuz tak
dir duygusu, bugünkü dostluğumu . 
zun l<urulmasına biricik saik olmuıı· 
tur." 

Bu nazik vaziyet mevcut şartlar 
altmda bundan daha ziyade dürüst
lUkle idare edilemezdi. 

M etakıcu ve Gazetelerimiz 

B aşvekil, Türkiyenin bugünkü 
Yunanistan hakkında düşün-

düklerini, gazetelerimizin yazılarını 
ve yeni rejime dair mütalealarmı 

büyük bir dikkatle takip etmektedir. 
Generalin hafızası pek kuvvetlidir. 
Megela filan tarihte çıkan herhangi 
bir Türk gazetesinin iyice tahkik ede
meden sütunlarına geçirdiği bir Yuna 
nistan havadisini, bu havadisin neş· 
rinden bir ay sonra da size bütün 
tafsilatile hikaye eder. Bu da Türk 
dostluğuna verdiği kıymete bir öl -
çüdür. 

Generalin Türk matbuatı hakkın -
daki dileklerini mükerreren ağzın -
dan duydum. Diyor ki: 

- Diğer memleketlerdeki gazete
lerin Yunan vak'alarmı bazan isti -
yerek ve bazan yanlışlıkla tahrif et
meleri vakıa bizi müteessir ediyor. 
Fakat bu teessür asgaridir. Türkiye 
gibi dost, müttefik ve komşu bir 
milletin gazetelerinin bize ait hı\di
ecleri yazarken haksız yere sert ifa-

matbuatına dilşen vazife şudur ki, • • Dahiliye Vekaleti ~ı mesele hak- la tayfa ishak ve Kamil kurtarılmış. 
bura muhabirlerinden bu işi soruş- E ski Rıhtnn Sirkett MüdUrU U- kında da Nafia Vekaletinin mütu.le- tardır. 
tursunlar ve izahat aldıktan sonra ımımisi K;noı:; diin sabahki asını almıştır. 

1 • BIR OTOMOBIL DEVRlLD! 
neşretsin er. ekspresle şehrimize gelmiştir. İki gün 

Emden Dün 
Akdenize 

(Kamal Atatilrk) adı dünyanın her sonra Anlci.ra)'D. gidecektir • 
yerinde bir istihlfıs remzi olmuştur. • • Beyoğlunda Parmakkapıda 5 nu . 

maralı Amelyanın pansiyonunda o
turan Bulgar tebaasından kömür tüc 
carı Burgailı Dimitşo kal of, dün 

Bilhassa bu komşu memlekette ulu 
liderimiz ve b~lıca iş arka,daı,lartna 

karşı beslenilen takdir ve hürmet 
duyguları zikre d ger derecede saıtii· 
midir. 

l nkıliıbtmtza Hayranlık 

B aşvekil geçenlerde, dost bir 
Türk muhabiri sıfatile bir 

hafta içinde ilstüste beni iki defa 
nezdine kabul etti. Her defasmda 
Atatürk hakkındaki takdirlerini di -
lile, halile tekrardan adeta haz duyu-

yordu. Son defasında eline Türkçe 
bir gazete almış, tetkik ediyordu. 
Başını kaldırıp bana dedi ki: 

- Bu ne inkılap? Terakki yolunda 

bu ne sür'at! Başınızda müstesna, 

çok büyük bir adam var. Eğer bu 
yazı inkılabını on beş, yirmi sene 
evvel yapmış olsaydınız, sizin benim
le rumca konuştuğunuz gibi ben de 
sizinle türkçe görüşebilecektim, türk 
çe okuyup yazacaktım. Eski yazınız 
pek çetindi. 

F afizm ve Hitlerizm 

·, nkılap yapıldığı zaman gene-
rale birçok sualler soruldu. 

Mesela denildi ki : "Siz fa~izmi mi 
veya Hitlerizmi mi tatbik edeceksi
niz?" 

General pek kestirme cevaplar 

vereli: 

- Biz ne faşistiz, ne de Hitleris· 
tiz. Biz Yunanlıyız. Parti kavgaları
nın fevkinde muntazam bir idare 
makinesine, sağlam bir dış siyasaya, 
kuvvetli bir orduya sahip yeni bir 
Yunanistan kurmak azim ve emelin· 

deyiz. Bu Programımızın tatbikinde,, 
bugün dünyada mevcut ve tecrübe 
edilmiş idarl sistemlerin bazıların -
dan ya aynen veya kısmen istifade 
etmemiz pek tabiidir." 

Bu son inkılaptan sonra buraya 
Dr. Şaht, Dr. Göbels geldi. Tayyare 
servisini ıslah için Alman mütehas
sıslar getirildi. Almanyaya bazı si • 
pa.ri§ler yapıldı. Fakat bu ziyaret 
ve muameleler dış siyasada da bir 
inkılap yapılacağım ifham etmez. 

ltalyaya gelince: Filvaki ltalyan 
matbuatı bu yeni rejimi fazlaca mü
dafaa etmişlerdir. ltalya korporas • 
yonlar nezareti müsteşarı Profesör 
Bruno Biagbi on gündenberi Atina· 
da. İtalyan enstitüsUnde. akademi 

B eled\ye, otel '\'e lokantalann 
aıliff1 tlrilm~ı yolundft.kl t~f

kiklerlni bitirmek ÜT.eredir. Kanunu
ewelde umami hir toplantı yaptlarak 
proje tetkikı edile<'ekt:ir • 

• • 

Y üksek Tedrisat Umum ~lüdüril 
Ce\'aıt, dün Güzel San'atıar 

Akademisinde t.eff<ikatta bulunmuş, 
yeni gelfm ecnebi profesörlerle görüş. 
mü~, akşa.ın ıüstü de Ankaraya dön • 
mü~tür. 

• • 
·, stanhnl kaza.lan kaymakmlan 

dün Vali Muavini Hüdai Ka
ratabanın başkanlığında toplanmış. 
idari işler gör&şülmüştür • 

• • 

Ş ehrimtuleki ilkmf'Jrt.eplenlen 
bazılanrun kapatıldığı yolun

daki haberler ~ğru değildir. Mesele, 
iki harap m~p binMmın tamir e
dilmesinde ibar:ettir. Buradaki ço -
<"uklar, cl\'ar meidepelere yerleştiril -
mişlerdlr • 

a.mfiteatrmda fa-,izrn ve korporatif 
devleti tarif eden ondan ziyade u -
mumi ders vermiştir. Hergiin gaze
telerde bu derslerini tercüme ~ip 
lialka arzcdiyor. Kont veya Kontes 

Valpi bir haftadani>er:i Atinada mü
tenekkiren oturmaktadır. Fakat bü
tün bu hareketlerden General Me . 
taksasın lngiltere veya Türkiye aley
hine ltalynya yaklaştığı yolunda ne

ticeler çıkarmak, hakiki vaziyeti tak
dir etmemek demekt!ir. 

AtattirkUn Millet :Meclisinin açılış 

flarel<et Etti 
Bir haftadanberi limanımızda bu -

lunan Alman mektep gemisi Emden 
dün sabah hareket etmiştir. Gemi. 
limandan çıkarken top atarak şehrı 
selamlamıştır. Emden buradan doğ
ruca Akdenize çıkacak, oradan da 
Hint denizlerinde altı aylık bir seya
hat yapacaktır. 

Doçentler Araıındaki Deiitiklik 
Sıyasal bilgiler okulu müdür mua

vinliğine tayin edilen edebiyat fa -
kültesi felsefe şubesi eski doçentle . 
rinden Suut Kemal, gazetemize gön
derdiği bir mektupta üniversiteden 
ayrılmasında profesör Rayn Babın 
hiçbir alakası olmadığını ve bu te • 
beddüliln kendi arzusu ve veklletin 
tasvibile yapıldığını bildirmektedir. 

- - --

gece saat 2 de şoför Nevzadm oto • 
mobilini tutmuş, yanına dişçi mekt~bi 
talebesinden Badoyanof, Kimenef, 
Modayanof ve Matmazel Nebiyi ala -

rak gezmeye çıkmıştır. 

Sarıyerden dönüşte, Burgazın Ru· 
meli kısmını kesif bir sis kapladığı 

için şoför, Kircçburnunda kapalı o . 

tan yolun önUndcki zift fıçılarını gö
rememiştir. lkinci yola geçmek için 
manevra yaparken, araba yandaki 
hendeğe devrilmiştit. Otomobilin cam 
lan kırılmış ve hasara uğramıştır. 

Dimitro lskalof başından ve elle -

rinden, Badayanof çenesinden yara
lanmıştır. Diğerleri de hafif berelen 

mişlerdir. Kazadan sonra imdadı ı:ııh
hi otomobili çağırılmış ve yaralılar 
hastaneye akldırılmıslardır. 

celsesinde söylediği söylev, bütün Kirtçburnu yolunda Hendeğe Yuvarlanan Otomobil 
Yunan gazetelerinin ibirinci sayfala- ::-:--:-=:::=:::::::=:==~===:-;::==-================ 

rının en mutena yerllerine, tercüme ıt~I<Vı·W\·~ .. a.O, HMM-~I 
edilerek, konuldu. "Hıealizmin, dina- ı ~ '==---\)" 
mizmin, samimiyet veı vuzuhun par- _ ~ _ 
lak bir numunesi" olaı:ak tavsif edil- - . • -.-

1 ı lkıncıtcşrın 1 di. Türk donanmasınııı bu ay sonla-
ÇARSAMBA 

rında burayı ziyaret edişi de, istis-
Bugilnkü hava: BULUTLU 

nasız olarak, bütün Y:ı.ınan matbua- Dün hava kısmen bulutlu, kısmen 
tına dost ve müttefik yeni Türkiye açık geçmiştir. Hava rasat merkez- to'ç 
hakkında takdir ve nüvazişlerle do- terinin tesbit ettiğine göre bugün de .;c;'9 t 
lu yazılar yazılmasına güzel bir ve- h k k 1 k gç'ıı ava ısmen apa ı, tsmen açık ge- uuh.uuı~ 6ı 
sile teşkil etti. 

b l çecektir. Memleketimizdeki umumi ıwn>r ZSEt 6 

=~ı - 61i'tt :ısı• 
:anıtl{v - tt'tt =!Paru 
=~ııo - tt'9 :ı:nı'9 o 

sı :tnıq•S 

Bütün un ar, başvekilin Yunan 
dış siyasasını Balkan ittifakına isti- hava vaziyetine gelince bazı yerlerde t :wsııx 9tE uno .<e J:>U! l t 

nat ettirmesindeki sami'lniyetin te • yağışlı geçecektir. 
zahilrlerindendir. • Son ha.fta içinde bava umumiyetle 

Şakir Rcuim ÇEÇEN iyi geçmiştir. 

Dün hava tazyiki 677,5, hararet 

derecesi 15 kaydedilmistir. 

11 . 11 . !l~fı 

Siyaset ilemi 
Lehistan ve İngiltere 

Lehistan l>ı Bakam Miralay Jozef 
Bek, Lomlrada Dış Bakaw .l\lister E
denin misafiridir. İki dış bakanı, u
mumi~ etle A \•rupayı, bilha-;sa şarki 

Anupayı ,.e şarki Avrupanın enuıi -
yetini alakadar eden meseleleri ko -
nu~-ınaktadırlar. 

I..ehistan şarki Al'nıpada mühim 
bir mel'kii haiz bir del'let oldu~ için 
garbi Anupada emniyet meselesinin 
İngiltere, Fransa, Almanya ''e ltaı -
ya arasında nıiihinı muhaberelere 
vesile t~kil ettiği sırada şarki Av -
nıpa meseleslnJ de konuşmak Iüzu -
munu hi setmiştir • 

İngiltere, l..okamoya ait konuşma.
lan idare ettiği için Şarki Al"nıpanm 
emniyetine ait meselelerin de onunla. 
konu~ulmasınr gayet ta.bil saymak 
g-erekleşir . 

Bu mesele Al·nıpanın en müzmin 
meselele.rindcn biridir. Senelerden
beri müzakere edilmesine rağmen hl. 
la içinden ~ıkılamamısbr • 

Londra konuşmalannm bo llfl ne 
dereceye kadar kolaylaştıracağı ise 
henüz belli değildiı • 

ln~ilte.re Dış Bakanı Mister Eden, 
MUJetler Cemiyetinde Dançin.ı: mese
le.o1inin raportörlüğünü yaptı~ için 
Londrada Dançlng meselesinin görii
~üleceği anla.,ılıyor. Dançing hür bir 
şehir olmakta beraber Lehistanm o
rada muahede ile temin olunan bir 
çok haklan vardır. HalbukJ son za
manlarda hu ehir içinde Naziler ile 
dl~er partilere mensup olanlar ara
sında nizalar eksik olmamakta ve 
bu yü:ulen ,·aziyet buhranlı bir mahi
y~t ahnaktadır . 

İngiltere ile I~ehistan Dış Bakanla
n arasında konusulacak meselelerin 
biri de Yahudilerin Fllistine muhace· 
retlerine a.lttir. Lehistanda milyon • 
Jarca l'ahndi yaşamakta ,·e J..ehistan, 
bô Yahudilerin memlekett.en muha
ceret etmelerini istemektedir. Sebebi, 
Lehistan nüfusunun müt.emadb·en 
artması, \"e Yahudllerin bu yttzden 

bannacak yer buJamıyacak haJe gel
meJeridir. Lehistan 1kendi memleke • 

tindeki Yahudilerin F:ilistine gtdfp 
9A-f....,n'\oı • ..ı-... ---''---..;f• _..___ __ 

istiyor \'.e.bu suretle memJekette Lek-

lilerin daha geniş inkişaf sabalan 

bulmaJannı diliyordu • 

Halbuki Flllstinde \'8.7.iyet bHytik 

bir değişiklik g~inniş bulunuyor. A

raplar aylarca devam e<len bir müesr 
dele ile Yahudi muhaceretinin mutla-

ka durdurulın88mı istem.iş \'e ancak 
pek mühim müda.ha.leler ve tavassut
la.n neticesinde mücadeleyi durdur• 
muşlar, fakat muhaceret durdurul -
madığı takdirde hıgiltere ta.rafından 
gönderilen tahkik heyetine karşı da 
boykotaj tatbik edecekle.rini '\'e böy • 
lece yava.., ya\'aş mücadeleye döne -
<'eklerini göstermi. terdir. İngilt.ere 

htikfımeti, .~erçl muhacereti durdur· 
mamış, fa.kat asgari hadde indirmiş 
bulunuyor • 

Rnnunla beraber T..ehistandaki Ya • 
hudHf'N' bir mahreç bulmak meselesi· 
nln Londra mü:r.ak.-relf'!rinde miihhn 
bir mel'kt l~gal ..deceği anlaşılmak • 
tadır • 

••• 
Mmr Ordusu 

Ka:hlftden gelen haberltre ~3re Mı· 
sır Harbiye Nazın, Mısır or tusund 
büyütmek ve Mısır Harbiye Mektebi· 
nhı nrimini arttırmak için mühim bit 
proje hazırlamağa b~lamışhr. Bmı· 
dan başka Mısır Harbiy~t. Mısır or· 

dusunu ~'e.nl sll&hlarla techlz için nıU

hlm miktarda tahsl4mt hıtemı, bultt • 
nuyor. 

Mısır, Hidiv İsmail Paşa zamanın· 
dan, belki daha e\"\"eldenberi bu çe
şit işlere veda etmi:t bulunuyordu. 

Onun milli bir ordu vücuda getir • 
mek i!:İn yeniden faaliyete geçmeli, 
yeni bir devir )"aşamajta başladığını11 
ilk hay:ırb ali.metıerindendir . 

Bu faaliyeti takip edecek çahf.- • 
lar, Mıaır istlklilinl sağlamla~ 
ve Mıı11rm bUtUn yaşayışını değişti .. 
recektlr • 

ômer Rıza DOCRU /. 

Oniver•itede Halk 
Konferansları 

Universite profesörlerinden gro • 
zat, diln akşam saat 18 de ilniversite 
konf crane salonunda halka mahsu

9 

ikinci umumi konferansı vernıi~tir· 
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Otto önce Macar Prens 
tahtına oturacakmış 

Viyanada ilk görüşme 
Almanya, Roma Paktı Konferansile 

Çok Yakında Alakadar Oiuror . 
Viyana, 10 (A.A) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Cı

ano ile Avusturyd. hükumet adamları arasında yapılan 
müzakereler hakkında bu akşam aşağıdaki tebliğ neşro-
lunmuştur: . 

Dünkü ve bugünkii günler içinde Başbakan S~şnıg ile 
Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Şmith, K~nt Cıaı:o. ile 
bir kaç görüşme yapmışlardır. Dostane bır hava ıç~nde 
cereyan eden bu görüşmeler esnasında Avustury~_-1 t~~
Yan miinasebetleri ve neticelenmiş olan ekonomık mu
zakereler hakkındaki meseleler mevzuu bahsolmuştur. 

Üç devlet adamı bundan başka Ro- ------------

rna protokollanna mensup devletler 
dış işleri bakanlarmm yapaca.klan 
konferansın hazırlığı ile meşgul ol
muşlardır. Bu konferans ya.mı başla
yacaktır. 

Konf eranı ve Almanya 
Buda.peşte, 10 (A.A.) - Dışişleri 

Bakanı Kanya, üç taraflı konferansa 
i,ıirak için bugün Viyanaya hareket 
etmiştir. Bakan hareketinden evvel 
Naip ile uzun bir görüşme yapmıştır. 

Gazeteler .Almanyanm kat'l ol~k 
\riyaa konf eransma iştirak etmedı • 
fin,i, fakat Tuna havzasında k'!"°n • 
rna hareketi için yapılacalk planlara 
iştirakinin çok mühim oldu~u kay

detmektedirler. 
Hükumet organı olan Budapeşt 

llirlap gazetesi ezcümle diyor ki: 
"Kil ük Antanta karşı alınacak va

tJiyet h~kkında görüşüldüğü şüphe • 
Bizdir.,, 

rurr rtApcu 

Viyana, 10 (A.A.) - Diln buraya 
dönen AlmanyanmViyana bUyük el· 
~ Von Papen. söylendiğine ~re 
cumartesi gilnü Berlinde Hanc~~e 
Nazın Von Neurath ile ve pazar gu • 
nU de Hitler ile uzun mülakatlarda. 
bulunmuştur. Sanıldığına göre bu 
trıUllkatıarda Viyana konferansı işi 
!nevzuu bahsedilmiştir. 

Pren• Otta 
Roma, 10 (A.A.) - Röyter ajanın 

lnuhabirinden : . 
ltalya kralının kıD Prenses Mane 

De Avusturya tahtına veraset iddi_a
•nıda bulunan Arşidük Ottonun nı · 
tanlanacaklarmm yakında ilan edile
ceğine dair bir gayia deveran etmek-

tedir . k 
Bu birl e meselesinin mUtare e 

eşm dil k Tuna gilnU Viyanada akte ece 
havzası hükumetleri konferans?1da 
lnüzakere edileceği söylenme~e~ır. 

.. bu ızdıvacı 
Bazr fayialara gore, 

trıUteakip Arşidük, Avusturya kralı 
değil, fakat Ma.car kralı olarak tahta 

oturt.uıacakt.Ir. 

Türk - Sovyet 
Dostluğunun 
Coşkunluğu . 
Moskova, 10 (A.A.) - Aa~\'1&· 

k:iın kurulu b&.§kanı general Eıde • 
tnann Moskovaya dönmüş ve Tass A
jansma aşağıdaki beyanatta bulun -
tnuştur: 
- Türk to raklanna vardığımız da-

L! P · · · yalnız aıkadan itibaren, kendımızı. 
••Tü· kk t alından değil, fakat r uşu,, ar 
•Yni zamanda hükumet ve ordu ta • 
rafmdan da vücuda getirilen hus~ • 
ten dostane bir bava içinde bissettık. 
Türkiyeyi ziyaretimiz, Tilrk - Sovyet 
dostluğunun canlı bir tezahilril ha -
Unı almıştır.,, 

Kral Edvard VIII 

Londra 
Müzakereleri 
Ve /taiya 

Roma, Lehiıtanın Faaliye. 
tinden Memnun Görünüyor 

Londra, 10 (Hususi) - Kral Ed • 
vard bugün Lehistan Hariciye Nazırı 
Miralay Beki kabul etti ve miralayın 
şerefine bir öğle yemeği verdi. Lehis· 
tan Dış Bakanı daha evvel Başvekil 
Mister Baldvinle görüşmüştür · 

Bek tarafından akşam Ustü yapı -
lan beyanattan anlaeıldığma göre, 
Londra müzakereleri. Lokarno, Dan-
·g e Filistine Yahudi muhacereti 

ıı v .. d 
hakkında noktai na.zar teatisın en 
ibaret kalacaktır. 
Lokanıo hakkında, Bek, müzakere-

lerin bir dörtler paktma doğru git
mesinin İngiltere tarafından tasvip 
ediL"lliyeceğini, ve Bilyük Britanyanm 
yeni Lokarnoyu umumi bir Avrupa 

ktına doğnı ilk merhale olarak te
r~ ed~e~ni düsUnmektedir • 

ITALYA MEMNUN 
Roma ıo (A.A.) - Yahudilerin 

Fil
. t" e' muhaceretlerine müsaade 
ısın • W• 

ed
.
1 

i hususundaki Polonya ıstegı
ı mes "bün t . 

ni mevzuu bahseden Tri a gaze esı 

diyor ki : 
Bekin Brüksel ve Londra seyahat -
. p lonyanm beşler konferansına 

ıerı. o . Ce vred 
. t" k etmek istemesı ve ne e-
ış ıra .. . k" p 
k" kat'! beyanatı gosterıyor ı, o -
l~nya dış siyasasmm faaliyet ve i~ -
tiklalini arttırmaktadrr. İtalya ıse 
bunu hoşnutsuzlukla seyretmiyecek • 

tir. 

Makdonald Bir Baygınlık 
Geçirdj 

Londra, 10 (A.A.) - Makdonald, 
belediye reisi tarafından verilmiş olan 
ziyafette bayılmıştır. Hasta, hemen 
yakın bir yere nakledilmiş ve kralın 
doktoru tarafından tedavisine ihti -
marn e(iilmiştir • 

Tütün Satışları 
Hararetli 

Irandaki 
Heyetimiz .. 
Tahran, 10 (A.A.) - Türk heye· 

ti diln parlamentoyu ziyaret ederek 
DıecJiıin bir toplantısında hazır bu -
lunrnuetur. Heyet, billhar& fehir kil· 
tftphaneeil)i gezmisdr 

!zmir, 10 (A.A.) - Tütün satış • 
ları memnuniyeti mucip bir şekilde 
devam etmektedir. Eğe bölgesinde 
bugün akşama kadar ıatış miktarı 
15 milyon kiloya yaklaşmıştır. 

. 
KÜÇÜK HARICi 

HABERLER 

A rnavutluğun yeni kabi
nesi Koca Kotta tarafın. 

.:la.n teşkil edilmiş, Hariciye Ne

:aretine Ekrem Libohovo ge 
irilmiştir. 

• • 
• talyanın yeni Belgrat ı::ı . 

1 çisi evvelki gün Kral Na-

bine itimatnamesini takdim et 
niştir. 

• • 

Bulgar ihtiyat zabitleriniı 

kongresi Eskizağred( 

ıaşlamıştır. 

• • 

Macaristan Kral Naibi A· 
mira! Horti yakında Ro

nayı, sonra da Viyanayı ziyare~ 
1decektir. 

Yugoslav Kral 
Naibi 

Londrada 
Belgrat, 10 (Radyo) - Saltanat 

na1bi prens Pol ile refikası Londraya 
hareket etmişlerdir. Ma\tsat, Dük 
de Kent ile refikası Düşese iadei zi
ya.rettir. Arada Prens Polun Londra
da mühim şahsiyetlerle temas etmesi 
ta.bil görWilyor . 

Yugoslavya Habeşin llha. 
lan• T-.,.-•••I~ ! 

Roma, 10 (Radyo) - Belgrattan ge
len haberlere göre Yugoslavyanın Ro
maya göndereceği yeni sefirin itimat
namesi İtalya kral ve imparatoruna 
hitaben yazılacak ve bu suretle Yu • 
goolavya da Habeşistanın ltaıya ta • 
rafından ilhakını tanımış olacaktır. 

Doktor Şaht 
Ankar~da lktısadi Görüş· 

meler Y apacalanış 
Berlin, 10 (Radyo) - Rayşbank 

müdürü doktor Şaht ayın on dördiin· 
de tayyareyle Ankaraya gidece.~, 
Türkiye Merkez Bankası Umumi M'LI.· 
dürünün ziyaretini iade edecektir ... 

Doktor Şaht Ankarada Türk hu • 
kumeti erkanı ile de temas ederek 
Türkiye ve Almanya ticaret münase
betlerinin inkişafı hakkında müzake· 
reler yapacaktır . 

lngilterenin Silahlanına 
Politikası Yürüyecek 

Londra, 10 (A.A) _Bugün Avam 

Kamarasında silahlanma meselesi 
hakkında müzakereler cereynn et· 
migtir. Sir Thomas tnskip, silahlan· 
ma tedbirinin sırf müdafaaya matuf 

olduğunu söylemiş ve dami§tir ki: 

"- İngiltere hiç kimseye taarruz 

etmek niyetinde değildır. Fakat hiç 

kimse kuvvetli bir filonun Biiyilk 

Britanya için elzem olduğundan şUp· 
he edemez,,, 

KOÇUK ANKARA 
HABERLERi 

Ankara, 10 (Tan) _Dahiliye Ve

ki.leti münhal kaymakamlık ve mek· 
tupçuluklara tayinler yapmıştır. 

• Dahiliye Vekaleti taşra teşkilatı 

kanun layihası, bazı rotUşler yapıl ya 

pılmak üzere meclisten geri alınmış
tır. 

• Topraklarımızda ekim tecrübesi 
yapılacak tohumlar 10 kiloya kadar 
kontenjan harici ithal edilecektir. . 

• Almanyadan getirilen zehirli gaz 
mlitehassısı profesör Hansliyan gaz
dan korunma hakkında konferanslar 
verecektir. 

---- --Madritliler 1 Yarım ve 
Asileri Ten kile Tam 
Azmettiler Vatandaşlık 

(Başı 1 incide) 
yol ile Madritten taşımak istedikleri 
herşeyi götürmek istedikleri ve bu • 
nun için müdafaayı idame ettikleri 
söyleniyor. Bir habere göre Madritin 
hüklımet tarafından tahliyesi tamam. 
!andıktan sonra müdafaa da nihayet 
bulacaktır. 

-Hala O Mektup ! 
Dört senede bir bana l 8.Zan . 

kuyucumuzun dört yıllık nıekt bıt o. 
nndan birini dün aldım .... kt upla -.• ,... up b. 

Valansiyada 
Valansiyaya giden hükumet Kortes 

(parlamento) yu toplamağa davet et
miştir. Diğer taraftan htikumet Va . 
ıansiyava naklettiğini devletlere bil
dirmiştir. 

:Madrit hükf'ımeti. şehir sukut etti. 
ği takdirde müciılfilf'rin alacakları ted 
birleri bir tebliğ ile bildirmiş bulunu • 

yor. 
Tebliğde it~dler şehre fYircHkleri tak 

dirde evlerin '-<:ıle Jlıınık kullıınrlmıı~ı 
ve dilıımanla J'T'Iİİ<'ndPleye devam cf!i}. 
meei tavsiye edilmekte, ihtivarlarla 
kacirnlann ve <:ocuklann seferber e
dit.,,.,icı "Mııldar• bililirilnıekt~i,.. 

Tebliğde bundan başka barikatlar 
vncurlıt e"Ptirilmesi. ı:ır'll<ıık bı:ıı::larmnıı 

sinerler kazılması. Mndritte kıılan fa 
şistJerin imha edilınec;i, RPhr~ airl'cek 
tanklara alev sR<'ıın !".işe bombaları a
tılması ;c;tenm"H"dir. 

Rsuelon vo1u 

Asiler tskoryalin muhasara altında 
olduğunu haber veriyor ve Madriti 
tam muhasaranın pek yakında tahak
kuk ederek bütün yollann bilhassa 
Barselona yolunun kapanacağını bil
diriyor'• r. Milisler bu yolu nevmida
ne bir surette mUdafaa ediyorlar . 

Ademi müdahale 
Paris, 10 (A.A.) - Salahiyettar 

menabiden alınan haberlere göre ade· 
mi müdahale kom!t"sindeki Sovyet 
heyeti murahhasası lspanyol liman
larının mürakabcsi hakkında komite 
reisi Lord Plymouth'un teklifi ka • 
bul etmiştir. 

Sovyet heyeti murahhasası müra • 
kabe komisyonunun Isveç ve Non·el' 
Jilerden mürekkep olmasını ve hava 

tarikile de kaçakçılık yapılmaması i
çin icap eden tedbirlerin alınmasını 
teklif eylemiştir. 

Asilere takviye 
Londra, 10 (A.A.) - Cebelilttarik 

tan bildirildiğine göre, Nasyonalist 
Almiranto Cervera kruvazörü, dün 
Fastaki orduya mensup bin askeri 
rspanyaya geçirmiştir. 

Berlindeki maslahato-üzar ---- -~-----
Paris, 10 (A.A.) - lspanyanın 

Berlindeki maslahatgüzarı Joserovi
ra • Armengol, dün Berlinden buraya. 
gelmiştir. 

Havas muhabirine beyanatta bulu 
nan bu zat, şunları söylemiştir. 

Berllnden ayrıldım, çünkü artık 
diplomatik masuniyetim yoktur, ı·Uıı 
kü faşistler, sefarcthaneyi işgal 'et
tiler.,, 

Berberler ve 
Hafta Tatili 

Millet Meclisine Bir Kanun 
Teklif Edildi 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)
Hakkı Tarik Us, Asım Us ve Dok • 
tor Hakkı Şinasi Erel Kamutaya bir 
kanun teklifi layihası vermişler ve 
hafta tatili kanununun 4 üncü ve be

şinci maddelerinin değiştirilmesini ve 
berberlerin de yirmi dört saat tatil 
Y~pmalarını, yalnız bu tatilin pazar 
gunü öğle üzeri başlayıp pazartesi gü 
nü öğleye kadar devam etmesini is • 
tem işlerdir. 

Defterdarlar 
Arasında 

Ankara, 10 (TAN muhabirinden) 
-. Deft~arlrklara şu tayinler yapıl
~- Erzıncan defterdarlığına Nevşe • a: rnaımu~u~.Vchbi, An~ara defter
. r muavınlıgıne Balıkesir hususi 
1C:are müdürü Fehmi, Urfa deftcrdar
hgına b" · · ınncı kolordu muhasebecisi 
Sabri, Yozgata İstanbul tahsil kont
rol rnemurlarındanNejat, Tokata ts. 
ta.~bul tahsil şeflerinden Mazhar 
Mufıt. Niğdeye dördüncü kolordu mu
hase~cisi Remzi, Hakkariye eski 
Mardın defterdarı Nihat tayin edildi
ler. 

(Dğer maliye memurlan arasında-

<Başı 1 incide) 
V atanaı:r.lık Acısı 

T ürk vatanını harice tanıtmak 
için senclcrdenberi kendi he

sabına Fransızca bir mecmua çıka -
ran aile bakımından rum bir vatan -
daş bir gün bana dedi ki: "Ben vatan 
sız bir adam olmak istemiyorum. 
Türkiyeyi kendime özvatan seçtim . 
B~ vatanı harice iyi tanıtmak için de 
u?Taştım. Az, çok bir imtihan geçir
dım. Bana herkes aferin diyor. Fakat 
bir tiirl.~ Türk muamelesi göremiyo
n:m. Dunyanın hangi memleketine 
gıtsem, beş sene yaşasam, sonra 0 
memleketin vatandaşı olmaya talip 
olsam bana bu hnk verilir, vatanda . 
lık vazifeleri hilafına bir hareketi~ 
görülmedikçe kimse bana ayrı ve ya
bancı insan gözilc bakmaz. Ben Türki 
yede do~d~m. Babam da burada doğ 
du ve buttin hayatınca tam bir Türk 
duygusile yaşadı. Bütün hUsnUniye • 
time rağmen karşımda kapalı kapı
lar buluyorum.,, 

Bu vatandaşın davası haklı bir da
vadır. Ktitleye karşı tereddüdümü 
yerinde bir tereddüttür. Fakat fer~ 
itibarile iyi bir imtihan geçiren fert
lere tam Türk vatandaşlığı sıfatı çok 
görülmemelidir. Unutmamalıdır ki 
kütlenin içtimai tazyikine rağme~ 
ferden yeni bir çığır arıyan bu fert
ler, kendi muhitlerine nisbetle bir ne 
vi kahramandırlar. 
Şimdi toprak altında yatan bir Is

tanbul mebusu Orfanides Efendi \'ar
dı. Bu temiz insan mütarekenin en 
ümitsiz günlerinde tam Türk kaldı. 
Akla hayale gelmez hakaretler, taz
yikler gördü. Defalarla sokakta da
yak yedi. Fa.kat birçok Türklerin ü
mitsizliğe düşttikleri günlerde Türk
lüğü yüksek tuttu ve kanaati için her 
iı,ıkenceye razı oldu. 

Bir Feragat Nümunesi 

Y ak~ndan tanıdığım, çok temiz 
vıcdanh bir insan var: Niğ • 

d_cli .Nıkola Ağııidis ... Bu arkadaş bi
zımle beraber eski maarif nezareti ta 
rafından tahsil için Ameriksya gön
derildi. Orada (ilk müslüman mali 
usullcrı) hakkında bir doktora tezi 
yazmak için Arapça öğrendi, ana kay 
nalkan senelerce araştırdı, çok kıy • 
metli bir ilmi eser vücuda getirdi. 

Ağnidis harp ve mütareke dolayı. 
sile memlekete dönemedi. Amerika
da işsizdi. Bu sıralarda Türk vatanı 
inhilal halinde görünüyordu. Yuna . 
nistan lzmiri işgal etmişti. Zahiren 
hakim bir manzarası vardı. 

Şebiyelda. .. ~n içinde güzel l'lldı: 
lar ,·a.r. But.ün bu mektubu §İmdi • 

k t . ·-- 81-ze de_ o u manu ıs"7.lııeyiniz. Çünku 
evvela dayanamazsınız. Sonra da hu. 
susi mektuplan okunuya al.ışrnayınız. 
İyi bir huy değlldlr. 

Olimpiyatlar gibi dört yılda bir 
kere yaza.o bu okuyucumuzun meraıc 
ettiği bir taknn ~yler var. Bunları 
bana yauyor. Bu meraklandığı nok • 
taıarda bu zatı temir etmem için 
mektuptan bazı parçalar almam Jazıın 
gelecek ....• 

Bu zat der ki : 
«siz de emsaliniz gi1Ji miUemaıli

yen istersiniz. llükı(nwttcn, bı.:lediye 

den, §irkctlcrdcn, esnaf tan 1 c hıılk

tan .. Bu istcdiklerini.."'in esbabı mtı

cibesi hükümcttcn, belediyeden, şir

ketlerden, esnaftan ııc halktan şuh. 

sen -ama daima şahsen- yiiklen

diğiniz mükellefiyete, gördüyüniiz 

müşküllere, çektiğiniz dertle t 1e yt>-di
ğiniz paparaya dayanır. Ve siz bu i,~. 

tediklcrinizini üç §etJlc pcrçinliyarek 

-Senıııntesin ruhu §ad oL'nm- sdi 
kalem eylcr.'ıini.z. ı - Avrupa iılotı

balan, ! - Matbaaya 9clcıılcr, 3 -
kari mektuplan.,, 

Yazılamnın nev'lnl ,.e cspabı mu -
cibesini tetkik edip bir tasnif yapa • 
<'ak kadar benimle meşgul olmus bir 
zata cevap \'ermemek savgısızlık o -
lacağı için bu sat.ulan ~na ve belll 
onun gibi görenlere Yazrvorum. 

Biz hiç kimseden • şlkiyet etmeyiz 
\'e hiç kimseden bir se\• ;ı.teme~-
1 t.e<l•.;ı:.• ~ • 3

--s 16ımlz !}ey bizi okuyanlann: 
" Hah! Hay Allah razı olsun. Şunu 

da ya.mu:>!,, diyebilmesi hnki.nlannı 
ara.c;tı~maktır. İnsanın nasıl t-line gö
re t-lcfü·en, ayağına göre kundura giy. 
mesl artık menşe aranmı;\·an ,değiş. 
mez ve göriinınez bir ka.nun kahı ise, 
kariine göre muharrfr, muharririne 
göre kari arayıp bulma ı ve yaşama. 
111 da ayni kanunun ayn bir cil\·esldlr. 

1 - Burada yazmakla belki bir fo
d~Juk sa:rıl&(.'.a.k amma urasını israr. 
la ıtfraf ederim ki bu su"'t:unl _ ara \'aza-
~~·anlarda (Anupailan itİınl e
dilmiş matah) koku u olmasın (\i\'e 
benim yazılar kabilinden satırları •0 • 

kunıa.Jctan hazer ediyorum. Onun için 
~~rlerirn onlardan mUlhem değil • 

b 2 - Matbaaya gelenlere gelince 
rf 0?1;"" da gazeteden ziya.de kendi işle

ıç n gelirler. Baıı me\.'ZU verdikleri 
ender, amma pek e.nd dl 

Yunan hükumeti Ağnidise Atina 
Universitesinde islam hukuku profe
sörlüğünü ve hariciyede bir müşavir
lik teklif etti. Parasız, işsiz Ağnidis 
hiç tereddüt etmeden şu cevabı ver
di: 

er r. 
~ :-.~ari mektuplan ise en halll. 

cesı onumde duruyor. Asıl onlar ister. 
-Türk parasile okudum. Anado- ler. Haklı haksız i terler· \'e ınuh 

!uyu işgal eden bir Yunanistana b~n riri dalma kendi gihl dU~ünsün, ::~ 
hizmet edemem. sın h ~ · 

i 
':e agırsın isterler. Türk ga:ıete. 

Bu Nikola Ağnidisin kilçük karde- c lerı hu iste~ enlerin l~inde en milte
şi, Montrö konferansında genel kiı . \'azıdır. 

tiplik etmiş ve hükumetimizin hak - 8im 
kile sevgi ve memnuniyetini kazan • . ~ _di ~u suretle oku~'Ucumuzun 

~ .~P~~~· mtişahooeyi müsaa.desi)·le çü
mış olan Milletler Cemiyeti mühim ~ttukten sonra gelt-lim kendi \'ul -
rükünlerinden Ağnidistir. l etimizi nasıl gördüğ"u· .. A 

Mütarekenin en karanlık günlerin- muze... mma 
de, işsiz güçsüz Nevyorkta sürüniir- ondan evvel §U lıkrayı dinleyin: 
ken, o zamanki Yunanistanm teklif (Belki kırik defa dlnleml~lnlzdil', 
ettiği mühim bir vazifeyi "Türk pa - anuna za.ran yok!) 
rasilc okudum.,, diye reddeden bir in Dalkavuk De zengin efendisi ye • 
san, çok ağır bir imtihan geçirmiş mek yiyorlarmış. Sofrada patbcaa 
bir Türk vatandaşı de~l midir? '·ar. Efendi patlıcanı methetmı 
Saydığım Uç misal ~esadüfe~ hep Dalkavuk "E,·et efendim r Fe,·kaıJ· 

rumdur. Fakat ermeni ve yahudiler sebzedir.,. demiş. Efendi biraz \"ermişe 
arası~d.a da karanlık günlerin imtiha "Evet efendim! Hazrni ağırdı; d • 
nın~ ıyı geçiren fertler hiç şüphesiz miş. EfendJ tekrar methetmiş. ~ .::. 
eksık değildir. \"Uk bu sefer "aman efendim ı E a 
Yarım ve tam Türk vatandaşlığı bulunmaz lezzetli seydir d" ·. ~.sall 

mefhumları kanunlarımızda yoktur. lenmJş. Efendi tekrar" ı~ e yuk • 
Fakat · t • • h d .. 1- ki zemmedip . ıç ımaı ayatta vardır. Hiç o a a n n~ ~1<lası . d ' 
kımsenin ruhunu okumak ı"mka"nı ol- f \'das d . . \ar ır, ne de a. ı,, e~ ınre, zengi d . 
madığına göre tam Türk vatandaşlı- mış: n a~anama-
ğı için ne gibi bir içtimai ölcü kulla· - Bire a<la.ın ! ı ·i d . • . 
nacağız.? K··ı·· d . l e<lım, ıyı dedin 

o u edım k 'T· . 
Zahire göre hükmetmek zarureti ol ' 0 u diyorsun Sen· fikrin yok ~ · ın 

duğuna göre böyle bir ölçü ancak ai- da mu·· Diye azarlayınca 
cevap vennıs •. • o le içinde ana lisan diye ttirkçe konu • • 

şulması ve çocukların tam Türk va • - Aman efendim. Bendeniz Jlat 
tandaşı diye yetişmek üzere Tüt•k lıcanın değil, sizin dalkavııırnn,: • 
?l)ekteplerine gönderilmesi olabilir B '11. 

(Layik Türk Hristiyanlar Cemi~e- -=**=~y~~~:===i~F~E;;L;E~l<~ 
ti~ i~te bu ö~ç?yü program ittihaz et- eni Mısır Ordu;- =-=ıı 
mıştır. Bu ıtıbarla cemiyetin a"t _ Kahire, 10 (Radyo) 1 U 

· - ~ '-" ıgı biye nazırı M - !ısır Har 
yenı çıgrrı sevgı ve memnuniy tl ısır ordusun • 
karşılamamak imkansızdır. e e dunu çoğaltmak ve M un rnevcu • 

Ah mektebinden iki m· 1. 
151~ liarbiye 

met Emin YALMAN . . b" ıs ı verırn ıçın ır proJ·e ha"ı 1 almak 
b. .. r arnaktad 

ki tayinlere ait tafsilat 10 uncu sa •f 
dadır. ) ) a. 

ıye nazırı techizat ır. Har-
de mühim rni.ktard sa~ almak için 
cektir • a tahsısat isteye • 
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~ahkemeıe.rd· e 

·ı ek Şırıngalı 
Lokman Hekim 
Kaçakçılık Suçlusu Doktor 
Hüseyin Hüsnünün Muha

kemesine Dün Başlandı 
Tek bir şırınga ile verem. roma-

tizma, körlük, sağırlık, kalb gibi has 

talık ve illetleri derhal tedavi ettiği-. 

ni kuvvetle iddia eden doktor Hüse
yin Hüsnünün kaçakçılık suçundan 

muhakemesine dün 9 uıicu ihtısas 
mahkemesinde başlandı. 

Bu asri Lokman Hekimin muha
kemesini dün çok kalabalık bir halk 

kütlesi dinledi. Hüseyin HüsnU ka
çak ilaç kullanmaktan .suc;lu bulunu

yordu. Hakim sordu : 
- Bu ilaçlar kaçakmış. Ne dersi

niz, buna? 
Tek bir şırınga ile bin bir derde 

şifa verdiğini iddia eden v·~ böylelik
le bir kaç ay içinde 131 bin lira. ka
zandığını söyliyen doktor veya kim

yager Hüseyin Hüsnü, bu ilaçların 

kaçak olmadığını, çok eskiden beri 

yanında mevcut bulunduğunu söyle
di. Bu arada maznun hakkında lzmit 
Sıhhat Müdürlüğü tarafından yapı

lan tahkikata ait bir rapor gizli cel
sede okunduktan sonra tekrar açılan 

aleni celsede mahkeme şu kararı bil

dirdi: 
- Hüseyin Hüsnünün kullandtğı 

'· 

"Markayı benzetme,, 
davasına bakıhrken .. 

Birçok ilmi ve Hukuki 
Münakaşalar Oldu 

Dün asliye birinci ceza mahkemesinde ilmi ve hukuki 
münakaşaları davet eden ve uzunca süren bir (markayı 
benzetme) davasına bakıldı. Davacı Cizlavet Lastik Li
mitet Sirketi idi. Şirketi, mahkemede avukat Celal Derviş 
temsil ediyordu. 

Suçlu yerinde de lsla- § 
fet İstanbul Lastik Fabri- Döve döve sokak 
kasının avukatı Kenan 0-
merle Rafael Doledonun a- Ortasında fırıldak 
vukatı Cemil ve dört te las- G• b• d .. d .. .. t 
tik satıcısı vardı. 1 1 on urmuş. 

Cizlavet şirketinin iddiası Uç nok
tada toplanıyordu. 

1 - İstanbul lastik şirketi sürü -
mü çok olan bu firmadan istifade e:t
mek için Islafet ismi almış ve iltibas 
temin etmiştir. 

2 - Rekabeti gayri meşruaya gıriş 
miştir. 

3 - Alameti farikayı taklit etmiş· 

tir. Şirket davasını açmadan evvel 

de bir kararla İslafet şirketinin fab

rikasındaki ve piyasadaki (30) bin 

liralık lastiğine ihtiyati haciz koydur 

Hayriye, Sultanahmet sulh üçlincü 
ceza hakimine anlatıyor: 

- Bu adam, hep beni takip edi
yor. Her gün kapımın önünden ge
çer. Sokakta gördükçe yüzümü, gö
zümü jiletle keseceğini söylerdi. Dün 
sabah Karagümrük pazarına gidiyor
dum. Yine önüme geçti ve kartal gi· 
bi saçlarımdan tutarak beni sokağın 
ortasında evire çevire dö~·rlü BE:nl fı· 
rrldak gibi döndürdü. Sonra benı yere 
fırlattı. Dizlerim, dirseKlerim yara· 
landı. 

avukatları 
Suçlu Ebuzer kendisinı müdafaa 

etti: 
müdafaalarını yaptılar ve ticaret ka 

ilaçların bundan 14 eene ev'lıel Avnı- muştur. Dün suçluların 
padan nilmune olarak geldiği anla

şılmıştır. Bu ilaçları kullanmanın 
nununun 6 ıncı ve 21 inci maddeleri 
mucibince coğrafi isimlerle alameti 

suç teşkil edip etmiyeceğı ehli vuku- farikanın tesbit edilemiyeceğini ileri 

- Ben bu kadınla beraher oturu
yordum. Uc; ay evvel benım eşyamı 
aldı, kaçtı. Onu istiyordum Dövme
dim. f un vereceği rapordan sonra tesbit sürerek davanın iptalini istediler. 

edilecektir. Celal Derviş bizim alameti farika ka- - Pek iyi, bu kadını kim yarala
dı? Mah~eme ehlivukuftı cıeçmiş, ay- nunun 1303 tarihinde yapıldığını ve 

rıca Sıhhat Vekaletinin bu hususta Avrupada bizim kanunumuza annlık - Beni görünce kendisini yere at-

mufa.s:ıal bir raporuna da. ihtiyaç 

göstermiştir. 

yapan bu kanunların birçok tadilte - tı . onun için yaralandı. 
re uğradığını söyliyerek misaller gös Hakim Hayriye ye hitap etti : 

Gelecek celsede bu cibetJer tetkik 
edilecektir. Ve Muhakeme bu 

terdi ve suc;lularm hile yapmak su - - Kadın, bak bu adamla nikahsız 
retile halkı aldattıklarını ileri sür - yaşamışsın, hem de kaçmışsın, öyle 

ayın dü. Kenan Omer ve Cemil buna cevap mi? 
26 .;ma bırakılmı§tır . ı verdiler. Bilhassa avukat Cemil dedi - Evet , adam olacak sandım. Be-

' DOKTORLARA GÖRE ki: raber yaşadım. Nikah ta yapacaktık. 

Doktor Hüseyin Hüsnünün bir tek 

şırınga ile birçok hastalıkları, en 
müzmin veremleri iyileştirdiği iddi-

"- Memlekette gençlik uyanmış- Baktım ki. kendini kumara verdi. Ü
tır. Bize hile isnat eden şirket asıl midim kesilince, bıraktım. 
hileyi yapandır. (Cizlavet) şimal Hadisenin yalnız bit şahidi vardı. 

asında bulunduğunu dün "TAN,, sü

tunlarında okumuş olacaksınız. Dün 

bu iddia etrafında tanıımıış d0ktor-

memleketinde en çok şöhret alan bir Mahalle bekçisi Recep ... 
lastik ismidir.Bu şirket kendi malını O da kadını) dövülürken görmedi-
o meşhur şirketin malı gibi satarak ğini söyledi. 

larla görüştük. Hepsi de. bu iddianın 

hayal mahsulü olduğunu söylediler. 

General Tevfik Sağlam da §Unları 

ilave etti: 

menfaat temin etmek için bu Unvanı Hakim, doktor raporuna ve vicda
almıştır. Dk zamanlarda lastiklerin nın sesine uyarak suçlu Ebuzer 
altma Ingilizce olarak yazılar bile hakkında bir ay hapis kararı verdi 
yazdı; Israrlar ve itirazlar ürerine ve derhal tevkif etti. 
sonradan tebeşirle bir (İstanbul) ke· 
limesi ilave etti. Coğrafi isimlerle 
menşe temin edilemez. Temsil etti • 
ğim şirketin adı (İstanbul lastJlc fab
rikası Türkiye) dir. Bunun ilk keli
meleri alınarak kısaltılmak suretile 

- Bir tek şırınganın bin türlU 
derde deva olduğunu iddia etmek gli
ltinçttir. Tıp alemi henüz böyle bir 
teklifte bulunmarmştır. Ve buna trb
ben imkan da yoktur • 

Dl 1NKU VE EVVELKI GUNKU 
TEFRIKALARIN HULASASI 

tl)()3 ... Kuyutak köyünü basan eşkiyalar bir kan koc:ıyx 
oldıirüyortar .. Tahkikat için köye ıiden kaymakam, doktor, 
miıddeiumumi ceBetlerin yanında Yusufu buluyorlar. Yusuf öl 
dürülenlerin çocuklarıdır. Yuııufun eli sarılL Eş:Ciyalarla boğu 
şurken parmaiı kuilmiı. Elini sara.n k&nlı pacavralar çÖlı.İ

lüyor. Çocuiun kanıız bir et parçası halinde kalan ba~parma
ğı eline yapışlk sallanıyor. Tahkik heyeti çocuğun metanetine 
hayrette. Kaymakam artık kimsesiz kalan Yusuin yanma ala
rak k3sabaya dönüyor. Fakat kanıı Şahende Hanım evine 
"Bir köylU pic;inin" getirilmesine hiç te memnu'l olmuyor ... 

Kaymakam Salihattin Bey deli bir ıençlik gec;irdikten son 
ra artık rahat etmek için kendisinden on be1 ya• kıiçük bu 
Anadolu kızıyla beş sene evvel evlenmiş. Şahende liannn ise 
kapili büyümenin neticesi sinirli ve manen boruk bir mahluk. 

Hakikaten, gece saat on ikiye kadar tavla ve çe
ne attıktan sonra ciddi bir tavır alarak eve gelen 
ve yatakta beyaz, tombul bir vücut arayan birçok 
kocalar için bu çeşit karılar birebirdi. Fakat Sa
lıibaddin Bey gibi aklınca "bir aile_ !.'1':'ası kurmak!" 
istiycnler işlerin bu şekli alıverdigın~, ç.ok gafillik 
ettiklerini görünce büyük bir hayal inkısarma uğ
ruyorlardı. 

Salahaddin Bey neler yapmamıştı? Eline geçire-
bildiği ve Şahindenin anlıya.cağını tahmi~ etti~ ki
tapları getirir, onun fikrini yükseltmek ısterdı. Fa
kat bunun ilk tezahürleri karısırun manasız ve lU
zumsuz yerlerde lügat kullanması olurdu, ve Sala
haddin Bey bunları düzeltmek istedi ıni, karısınm 
"gururu" ~aralanır ve derhal kızılca kıyamet !opardı. 

Salahaddin Bey kızın yaşı küçlik oldugunu, ve 
gözlerini dünyaya kendi evinde açtığını düşünerek 
onu yola getireceğini, kendisine bir arkada.Ş yapa
bileceğini zannetti durdu. Ona evlat ve kardeş mu
amelesi y.ıtpacak oldu ve çirkin bir alayla karşılan
dı, efendi ye hakim muamelesi yapacak oldu, ya 
isyan, yahut ta, daha ileri gidecek olursa, bayılma 
nöbetleri ile karŞ1laştı; ve en nihayet ona tam bir 
müsavat vermek isteyince de bir sürU yersiz talep
lere, saçmn hareketlere ve sonradan görıne arzula-
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(İslafet) yapılmıştır. Yoksa taklit 
edilmiş değildir.,, 

Muhakeme, muddeiumuminin evra 
kr tetkik etmesi için ayın yirmi dör
düne bırakıldı. 

MEMLEKET ROMAI\I 

ra tahammül mecburiyetinde kaldı. 
Bereket versin Anadolunun bu yalnız kendisine 

mahsus dertleri yanında bunların gene yalnız ken
disire mahsus çareleri vardır. Bunlardan en birin
cisi "rakı" dır. 

Burada felaketzede memur içer; müflis tüccar 
içer; fena mahsul çıkaran eşraf içer, senelerdenberi 
ayni köşede bırakıldığı için içerliyen zabit içer ve 
nihaye:t karısı ile geçinemiyen kaymakam içer ... 

Salahaddin Bey d~ içiyordu, ve kocasmm sarhoş
luğu karısını herkes nazarında yavaş yavaş bir §ir
ret ve tecriibesiz kız mevkiinden alıp bir sabır ve 
feragat melaikesi mertebesine çıkarıyordu ... 

İzdivaçlarının ilk senesinde dünyaya gelen bir 
kızcağız bile anası ile babası arasındaki bu geniş 
uçuruma bir köprü olamadı. 
Doğduğu gündenberi dünyanın bir acayipler di

yarı olduğunu ona anlatmaya çalışıyorlardı. Gece 
yarısı, mışıl mışıl uyurken iki sinirli el ona sarılır ve 
hıçkıran bir göğse bastll'!lırdı. Çocuk anlamıyan 
gözlerle bu alelacayip hareketlere bakarken ağla· 
maklı bir ses kulağının dibinde vızıldamaya başlardı. 

"Ah benim talihsiz kızım! Ah benim zavallı mu
azzezim: Benim yetirn yavrucuğum. Bak, baban hala 
gelmedi: Ah benim talihsiz, masum yavrucuğum!" 

Çocuk bu sözlerden bir şey anlamaz, fakat hali 
ile asıl talihsizliğin böyle gece yarısı uykudan uyan
drrılarak hırpalanmak olduğunu söylemeye çalışır. 

Sonra daha fazla tahammül edemiyerek anasmm 
ağlamasına daha tiz bir perdeden iştirak ederdi. 

Annesi bu sefer onu susturmak için kucağında 
hoplatarak odada dolaşır. sonra bahçeye çıkarak 

L~! .. ~ ~wı~"!R Ol 
Maskara 

Şehir tiyatrosu ikiye ayrıldı, bi
liyorsunuz. Birisi, Tepebaşrnda dram 
kısmıdır, biliyorsunuz. ötekine ope
ret ismini vermişler ve Fransrz ti
yatrosunun olduğu binada "icrayı 

lı1biyat" etmektedir. Bunu da bili
yorsunuz. 

Bundan birkaç sene evveline gele
ne kadar, mevcut artistlerle operet 

Çimento ihtikarı HakKında 
Odanın Raporu 

Çimento ihtikarı hakkında yapı

lan şikayetler üzerine Ticaret Odası 

tetkikat yapmış, bir rapor hazırla-

mıştır. 

Raporda bundan evvel de yazdığı-
mız gibi şehrimizde bir c;imento 

buhranı ile braber ihtikar mevcut 

olduğu ve bunun mutavassıt ellerde 

yapıldığı gösterilm ktedir. 
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ŞEIDR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bugün 20,30 da 
M ASKARA 

14 de 
Çocuk Tiyatrosu F A T M A C I K 

oynanamıyacağında herkes, hatta Bu rapor dün vilayete g0nderil- TEŞEKKÜR 
bugün Şehir Tiyatrosunun operet miştir. 
kısmına ayrılmış olan artistler ve 
Ekrem, Cemal Reşit kardeşler dahi 
müttefik oldukları için musikili ve· 
ya şarkılı komediler oynanıyordu 
Fakat artık duvar ilanlarında olsun, 
gazete ilanlarında olsun bizde de o
peret oynandığını okuyoruz, ve Fran
sız tiyatrosuna operet seyretmeye 
gidiyoruz. Hem de inanarak. 

Amelenin Müracaati Tetkik 
Ediliyor 

Ahırkapıda tütün deposundan çı

karılan amelenin vilayete müracaat

leri üzerine tetkikler yapılmaktadır. 

Henüz mesele halledilmemiştir. 

Vefatı ile bizi matemlere garkeden 
ailemizin başı, göz hekimi Esat (Pa
şa) nrn cenazesine iştirak eylemek, 
çelen~ı:: göndermek, bizzat veya tel -
grafla ,telefonla veya mektupla taziye 
etmek ,hatır sormak lfıtuf ve neza • 
ketinde bulunan muhterem zatlara 
ayrı ayrı teşekkür ve minnetlerimizi 
arz ve takdim ederiz. Ailesi namına: 

Eşi Makbule Esat IŞIK 
Bence, nasıl A vrupadan aldığımız 

birçok şeyleri benimsiyor ve onlara, Kaçak Sigara Bulundu 
Acıklı Bir Ölüm 

kendimize mahsus tarzlar veriyor • Dün İzmirden limanımıza gelen 
sak, şu "operet" ismini bırakalım da Ugu-r v da 

Şark Şimendiferleri Mütercimi 
apurun muhafaza memur-

buna, asıl ve hakiki ismi ile "asri ları tarafından şüpheli görülen !s-
Bay Asafm kızı Bayan Gil:ıin dün 
pek genç yaşında ölmüştür. Cenazesi 
bugün Galatada Sen Jorj hastanesin
den saat on birde kaldırılacaktır. Gil
zel San'atlere intisabile tanınmış olan 
merhumenin pek genç yaşında ebe· 
diyen kaybolmasından dola~ alleBi • 
ne taziyetlerimizi bildiririz. 

baloz" diyelim. · 
k maıl adında birinin üzerinde ve eş-

Çünkü, operet deyince, insanın a · 
lrna ses, musiki, nükte, güzel ve yasında yapılan araştırmada 750 pa-
mütenasip vücutlu kadın artistler, ket kaçak köylü sigarası bulunmu~, 
yakışıklı delikanlılar, dans ve sair~ müsadere edilerek hakkında kanuni 
gelir. Halbuki, bizim operet dediği- takibata başlanmıştır. 
ğimiz şeyde, bunlardan hiçbirisi, 
amma bir tanesi olsun, yok. •• 

r• Pek yakında T U R K Sinemasında .._ 
Mevsimin en güzel Fransız filmi 

AŞK ÖLÜM 
Oyniyanlar: KATE DE NAGY • 

MANES - PAUL AZAIS • 

ve ŞEYTAN 
PIERRE BLANCHAR - GINA 
ve GABRIEL GABR!O 

Küçük fakat terbiye görmilş bir 
sese sahip olan Bedia ile Vasfiden 
başka hangi artistin sesi ve söyle
diği Fransız tiyatrosu salonunun ü
çüncü sırasından ötede dinlenebilir? 
Vakıa, sesleri, Tokath lokantasından 
bile duyulacak kadar olanlar yok de
ğil, fakat bunların da söylediklerini 
a~~abilmek~inin~run elinde hl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!~ 
rer nota olmak lazım. 

• • ,, .................................... .. 
Bana, bütün bunları düşündüren, 

evvelki gün gördüğüm (Maskara) 
oyunu oldu. ltiraf edeyim ki, bu sa
tırları yazmaktan çekiniyordum 
Çünkü hemen her akşam, bu oyunu 
görmeye kalabalık bir seyirci kütle
si gidiyor ve üstelik en alelade, en 
bayağı laflara, göbeklerini hoplata 
hoplata gülüyorlardı. Düşündüm : 

SAKARYA (ESKl s· d 
Elharnra) ınemasın 8 

Yarın akşamdan itibaren B U Y U K GALA olarak sabırsızlık
la beklenen film ... Bir sinema şah eseri .. Bu senenin "KARlOKA ve 

"KUKARA ÇA ,, sı.. . . . " 

MAVi VALSLAR •• 
Oyniyanlar: 

Bu kadar adamın güldüğüne göre 
hPr ha.lrlP hıı mask:ırada bir kP.rıı m Pt 

olsa gerek, ben anlamıyorum. Eğer 
bu maskaralığı kaydedersem, benı 
zevksizlikle itham ederler, ekseriye-

"KUKARAÇA" filminin dilber yıl- S TEF F l DUNA 
dızı Nev~Yorkun en güzel damıörU CHARLES COLLINS _ 

ve bınbırincten gtizeı ;:sou cıansoz... -
Tamamen renkli! Büsbütün yeni bir tarz! 

Müzik ... Danslar ve güzel bir mevzu! 

e uymak lazım. 
Bugün, bu akşam ve yarın son matinesine kadar 

Fakat ertesi gün, oyunu görüp te, 
nefretini saklamıyan birçok kimse -
tere rastladım, sonsuz bir sevinç 
duydum: Demek henüz zevklerini 
kaybetmemiş, ne diyorum, zevksiz -
tiğe karşı isyanlarını saklamıyan in
sanlar varmış. Ve sevincim, pazar 
günü, birçok kimsenin Şehir Tiyat
rosunun dram kısmında oynanan 
Maksim Gorkinin eserini görmek i -
<:in gittikleri halde, hem matinede, 
hem de gece yer bulamadıklarım öğ
renmem üzerine iki misli arttı. 

A S R 1 Z A M A tt L A R: ( ŞARLO ) 

~-----------------------------' ~, ........................................... . 
Sureti mahsusada gönderdiğimiz sinema operatörü tarafından çekilen .. 

İskenderun ve Antakya Türklerinin istiklıilleri ve ana vatana olan 

merbutiyetlerini gösteren Türkçe izahatlı film. Fesleri çıkarıp şapka 

giyme merasimi. Her türlü tazyika rağmen Suriye intihabatın& iştirak 

etmemek için yaptıkları mitingler vesaire ... 

Fikret ADIL 

Yarın akşamdan itibaren SÜMER sinemasinm 
Fı lm ine ilaveten gösterilecektir 

' - 11 

SABAHATTİN A L İ 

kızcağızı orada avutmak isterdi. 
Bahçede hranlık yapraklı ağaçları, bunların ara

sından süzillUp gelen ay ışığını görilnce biraz susar 
gibi olau çocı..ı.k kemiklerine geçen soğukla tekrar 
feryada başlar, komşuları uyandırırdı. 

"Sus şek~m... Sus benim bir tanecik kızım ... 
Sus ... Baban ~imdi gelir ... Sen ağlama benim babası 
sağken yetim kalan kızrm. Allah bize çektirenlerin 
yanına komaz ... " 

Bu esnada komşu evlerden birinin penceresi açı
lır, bir kadın başı görülür ve sorardr: 

"Ne o, Şahmdeciğim, kızım, bey gene ml gelmedi?" 
"Gelmedi teyzeciğim.. Yavrucuğum da babası 

gelmeden uyumuyor. Akşamdanberi baba!.. baba! .. 
diye çırpınır durur ... Ne yapacağımı ben de şaşır
dım teyzeciğim!" 

Komşu teyze genç kadına birtakım nasihatler 
verdiktr n ve kocasına bir sürü beddua ettikten son
ra çekilir ... Bu esnada kapı açılarak Salahaddin Bey 
girer. Merdivenleri yıkıla yıkıla çıkarak kendini el· 
bisesi ile yatağa atardı. 

Odaya girip kendisini soymak istiyen karısı sar
hoşun zaten taşmaya hazır olan rikkat ve nedamet 
hislerinin boşanmasına sebep olur, kendini bilmiyen 
sarhoş anlaşılm~z kelimeler mırıldanarak karısının 
ellerine sarılır, onları öper, yumrukları ile göğsi.ini.i 
ve beyaz saçlı başını döğmeye başlardı. Bu çok 
ateşli tarziye şeklinden ziyadesile mütehassis ve 
müteheyyiç olan Şahinde gözyaşlarına büsbiltün 
cereyan verir; bütün bunlardan bir şey anlamıyan 
ve şimdi yatağın kenarına bırakılıvermiş olan kliçük 
Muazzez de şikayet ve sitem dolu ağlamasına de-

vam ederdi. 
-3-

Yusuf evin içindeki bu anlaşılmaz hallere şaşkın 
şaşkın bakıyordu. Anasile babası arasında da kavga 
olun.lu amma, bunlara kavgadan ziyade babasının 
herhangi bir şeye kızıp acısını anasından çıkarması 
dem~k daha doğruydu. Çünkü zavallı kadrncağıJ 

mukabele etmek, hatta ağzını açmak şöyle dursun, 
gözlerini bile kaldıramaz, sessiz sessiz ağlardı. 

Yusuf bir kadının çenesini bu kadar açabilmesine 
hayr et ediyor, bunlara tahammül eden kaymakama 
biraz da merhametle bakıyordu. 

Kendisine karşı yapılan muamelelere de aldırıf 
ettiği yoktu. Bir evde sözü geçecek ,hükmü yürüye
cek yegane adam o evin erkeği olduğuna ve bu er• 
kek te kendisini istediğine göre Şahinde Hanımm 

sözlerinin bit kıymeti olamazdı. Kendisine karşı ba.· 
zan pek edepsizleşen kadına: "Kan kısmının sözüne 
bakılmaz, her halde senin aklın pek yerinde olma.
malı!" demek istiyen gözlerle bakar; yalnız, Sala• 
haddin Beyin bu çenesi gevşek karıyı ne diye kolun· 
dan tutup kapr dışarı etmediğine hayret ederdi. 

!lk geldiği günlerde kimseyle konuşmak istemiyor· 
du. Havalar yavaş yavaş soğuduğu için odada otu
rur, iş gösterilmediği zamanlar pencereden Kuyucak 
dağlarına · doğru bakar, bulutların arka tarafında 
bir şeyler görmek ister, fakat odaya birisi girer gir· 
mez derhaJ başını çevirerek herhangi bir şeyle meŞ· 
gul olurdu. 

Herkese, hatta kaymakama bile soğuk davranil"· 
dı. Şahinde bu çocukta insanlık, his namına bir şeY 
bulunmadığını. anası babası öldürüldüğü zamanki 
18.kayıtlığmı ileri sürerek, söyler dururdu. HakiJca: 
ten hiç kimse bu çocuğun şimdiye kadar herhangl 
bir münasebetle herhangi bir hissi tezahür göster· 
diğini görmemişti. 

Yalnız, arasıra, kan koca kavga ederken adet• 
kin ve istihfaf ile Şahindeye dikilen gözleri Sa.IA· 
haddiu Beye ilişince öyle yumuşakla§tr, öyle tatlı 

r Arkası var] 

\ 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuhaçrirl 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde. fikirde, 
her,eyde temiz, dirüıl, ıamimf 
olmak kariin gazıeteıi olmaya , 

çalıtmakbr. 

Günün Meseleleri 1 
CAFER ASKERi PAŞA AZANA MiRALAY BEK 

Mühim Meael 
Bizim gazetelerimizde & 

seleler vardır. Hangi &Un 
nın sahifesini karı,tırıraaııı 
lelerden birkaç tanesini ıö 

Berberlerin hafta tatili. 
şehrinin pllnı. ve saire ve 
meyanda zikredebiliriın. 

Bundan bir müddet evveı 
dl\ iki ay sUren bir tetkik s 
çıkmıştım. Döndüm dolaştı 
lstanbula geldim. Operette gördüklerim . 

Matbuat kanunu,.gueteleri uınumı 
idaba müııafi l azı ve nıabn neşret
mekten ıneaeder. Bunda yerden göğe 
kadar JıakJıdır . 

Vaktile O•manlı ortlunınJa 
zabitlik yapmıf olan Cafer ~~. • 
lreri Pa1a ıla •on günlenn lriiçulc 
bir ihtilalinin /turbanı olmu1tur. 

l•panyanın lllı Cümhurreİ•İ olan Azana, fU •atırlan oltuJu -
funm Jaltilıcula müılrül bir uaiy•tl• bulunmalıtadır. Çünlıü 
lıralı kovan Azanamn memlelreti bgpn müthiı bir ihtilalin ltay. 

11aflığı korltun, bir üllre olmuıtur. 

Ka, •e11edir Lehi•tan harici 
ıiycuetini tedvir eden miralay 
Bek fU dakikada LonJrada mü
him ıiyıui me•elelerle uğraıı;yor. 

Yine gazetelerde ayni ııı 

ayni mühim davalarla karş 
bır arkadaşa sordum: 

- Ayol dedim, ben glttir l 

b:tşka mihaıııı umur ı;ı1<1 

Hila bunı\ır halledilmedi 
Fakat bu kamıa yalnız matbuata 

tatbik olunur. Buaun haricinde edebe 
uymayan öyle hidi8eler, öyle sahne • 
Jer, öyle ha.reiketler olur ki, kanun 
buaJ&ra karşı likayt k&ln' • 

Son Haftanın 
Mesh ur 
Adamları 

lıı berberlerin Pazar tatıtı 

Hala mı çöp istasyonları? 

oırt hamallığı ınenedıldıkttt 

'lçıkta kalan hamalların aav Geçen yıl, ~ısaçddığı, muhavere- ' 
lerdeki müstehcen sözlerden dolayı 

ope.ret.e gidemez olmuştum . 
Bu yıl Şehir Operetine gideyim, de

dim. Oynanan oyun ailenin çürüdü • 
ğünü gösteriyor. Kon~ulan Usan, 
Y&pılaıı telmihler, en hayasız lnaaru 
bUe iazartacak kadar müstehcen. 

CAFER Pş. 1 

Gazeteleri herkM okur, ga.zet.eler 
eve girer, diye müstehcen neşriyat 
3·aprnaktan memnudur. Faka.t ailele
lerin devam ettiği, her akşam yüzler
ce genç kızın seyrettiği bu oyunla.r. 
dü ·ünüJen mahzuru ihtlva etmiyor 
mu! Hele bu ış: belediyenin tiyatro 
sahnesinde yapd11'8& günahı biraz da
ha bü~'iik olur 8UIJ'llll· 
~ şen olar, hafif o~ •. etlen • 

celi olur, hepsi l)i amma, butün bun· 
1a.r onun müst.ehoen olmMllll lcap et-

~~atmmda oldufa gibi, U
l'atrolamnm1a da biraz nemhet, bi
r.,. temlzlik Uımin1Dl istemek hakkı • 
IQıs değil midir!. 

• • 
kahvehaneye giden 
mektepliler 

Mektepli kahvehaneye gltmeL 

~u gazinoya gitmeZ • 
Fa.kat mektepli eğ)enınelt jçin ne • 

l'eJ gliler! 
1~ bu so&lln eewabml vermek ll

lllndır. Ç-Ocok kahvehaneye gidiyor -

._ gidecek başka bir eğlence yeri ol

lbadığı içindir. 
Menetmek kolay, fakat &ebebi ar&Ş

tnıp ortada.o kaldırmak güçtür. Ço

Cuğu kahvehaneden kurtarmak iç.in 
01l& eğlenoe yeri yapmak ıt.amdır • 

Yoksa, kuru enılrlMle ~ kah
~enln fma mubltlnden lalrtM' • 

~ kolay değtldlr. 

• • 
~adrit kapılarında 

lapanya faşistleri Madrlt kapda • 

ltııa dayandılar • 
Cümburty~er ~ dövtl-

1'1yorla.r • 
Generaı Franko ordulan UID'l'aihk-

ı..., IDukavemeti göriiyorla.r • 
Bu nıukavemet tükenebilir ve isi 

0 1'cluJan :Madrite girebilir. Fa.kat ts
l>ıaıı)1MJakl smıf harbi bununla blt.e • 
eek değlldlr • 

Arkada henüz 81 detmemif bir Ka
~n,.. vardır. Katalonya ılmdfye 
Jc._; Jıarbetmem1t .yornlnwmıt. yıp
~ bir lhtişat kuvvet halbacle 
beidıyor. General Fnako lladritl al· 
cbkt&.ı llOJU'a lapa.aya hilktmetınl e
lhıe geçirdiğini Uiıı edeblllr, fakat .ı. 
llhı brrakamaz • 

Sonra isi ordularmm g~tlgf ve lt
gaı ettiği yerlerde köylü l8yanlan 
b"'Jtanıış bulunuyor. Çünkü Franko 
ı.Yanı gt'lllerallere,. arlstooraUara ve 
~la.ra dayanıyor. Halk, işçi ve 
köyıu uUe.rba aleyhindedir. Gmeral 
J;'l'anıkonun arkasında kuvvetli bir •· 
nıt Yoktur. Büyük plabal* ODDD 

-ıeyhfndedir 
Sonra Ge..;ral f'nUlko karargihm

da ~iden görllt aynhklan başla • 
btıştır, General Frank0 blahalrtr 
~ için böYllk arulyl klyltt 
)'e ~ tualDdedir· BaJbakl P. 
ne..., Frankoya yardım eden uU. • 
deler kendi paralarlyle un.adan 
harbin kendi aleyhlerinde neticelere 
"al'rnaema muhallfttrler. Diğer ta
J'aftan generaller a.rasında da mevkll 
iktidar ka,·gMı hafla~ ablllr • 

hiililıa görtllen ,'&llyete göre ls
Pa.nya harbi Madrlttn ftvallvl• bitece.. 
h ben7.emlyor • 

G eçen hafta adı en 
çok anılan Irak ri

calinden biri, hükumet 
darbesine kurban giden 
Cafer El'askeri Paşadır. 
Cafer Paşa Irak Müdafaa 
Bakanı idi. Daha evvel 
iki defa İngiltereye Irak 
Elçisi olarak gitmiş, beş 
kere !rakın Müdafaa Na
zırlığını yapmıştı. Cafer 
Paşa ehliyetli bir ~s ... ker, 
muktedir bir teşkıla tçı, 
dikkatli bir diplomat sa
yılır, ve şen şatır bir arka
daş sıfatile bütün dostları 
ve aşinaları tarafından 
sevilirdi. 

Cafer Paşa Bağdatlı idi. 1880 
de doğmUf ve Türk harbiyesinde 
tahsil gömıil§til. BU)'ilk harp ..._ 
amda Enver Pqa t&rafmdan Trab
Jusgarptaki SUnuailerle bjrlikte ça
lışmağa ve bunları Mısır hududuna 
ı. ..... --··ı.-...ı-1. ~--. .,.....,,.. ',iOI 

tarafından tehdide ve böylece İn
gilizleri meşgul etmeğe \ıemur e
dilmişti. 

Memuriyeti mühim ve tehlikeli 
ipi. Çünkü Trablusgarp sahilleri 
İtalyan işgali altında idi ve İtalya, 
muhasım devletlerle birlikte hare
ket ediyordu. 

Cafer Paşa bir tahtelbahirle ha
reket ederek Trablusgarbin kont· 
rol altmda bulunmıyan bir nokta.· 
sma çıkmış, daha sonra, memleke~ 
içerilerine ilerileyerek Sünuallen 
toplayıp tetkil6ta >ı.&lam11 ve 
Mısın tehdit etmifti. Cafer Pqa, 
Mısır.ın garp hududunda İngiliz.. 
ferle müteaddit defalar harp ettik
ten sonra 1916 senesinin 26 şubat 
günü Agagiada esir dil§milştil. 

Cafer Pqa eeir dü,en arkadq
lariyle birlikte Kahireye götiirUle
rek Kahirenin kalesinde hapeedil
di. Cafer Paşa burada bir müddet 
kaldıktan aonra bir gece kaçmak 
için hazırlandı ve yatak örtWerin· 
den vücuda getirdiği bağın yardı
miyle mevkuf olduğu odanın pen· 
ceresinden ıarktI. 
Paşanın ağırlığına dayana.mıyan 

Ç&llafl&rm birinin kopmuı ve ken-
dJeinin yere dUşUp yaralanması, bu 
teeel>bilsU akamete uğrattı. Cafer 

Paıa hutaneye c<>tUrillerek teda· 
vi olunduktan ve iyileftikten aon
ra kaçmıyacağına dair aös verdi
ği için serbest bırakılmJI, bu ~
da Mekke Emiri Şerit Hil8eyinm 
isyan ettiğini anlayarak hemen Hi
caza gitmiş ve onun ordusuna ka
tılmlf, onun tarafmdan Faysal ile 
Lavrenain idare ettikleri kuvvetle 
birlikte çalıımıt ve bunlarla bir· 
tikte Şama girmifti. 

C afer Pqanm bu tekilde ha
reketi İngilizleri hOfllut et· 

tiği için Lord Allenbi tarafından 
kabul olunarak nipnlarl& taltif e
dilmifti. 

Cafer Pata Halebin ıulrutu be
rine Halep valiai tayin edilmit, 
daha aonra Şerif Faywalm Irak 
kralı olması üurine 1921 ve 1922 
de Irak müdafaa nazırlığını yap· 
mıştı. 

Cafer Paf&, daha IOnr& Irak hU· 
kQ.meti taraf mdan Londraya elçi 

1 

olarak gönderilmi§, Irak mümessi
li sıfatiyle Lozan konferansına iı· 
tirak etmiş ve 1923 te Iraka dö • 
nerek te§kil ettiği kabineyi 1924 
senesinin ağustosuna kadar yqat
tıktan sonra kabinfllllinin dU,mesf 
tlı:eıine tekrar Londra sefirliğine 

tayin olunmuıtu • 
1926 da tekrar bir liUk6met ıe,. 

kil etmek üzere Bafdada dönen 
Cafer Pqa 1928 eeneeinin bqma 
kadar hük\ımet başmda kalmış ve 
hükWrıetinin düşmesi üzerine Lon
draya dönmü§til • 

C afer Paşa bu defa Londrada 
hukuk tahsili ile de meş

gul olmuf, ve 1980 d~ bu i§i ba
p.rmaj'a muvaffalc olmqtu . 

Cafer Paşa 1930 da tekrar MU
daf aa nazırlığını deruhte et mi , 
k.ll.Yill biraderi olan Nuri Rait p,._ 
ıanm iki kabinesinde bu bakanlı
ğın başında bulunduktan aonra 
tekrar Londraya gitmlf, ve 1932-
den 1934 e kadar orada kalmış, 
iya.n azalığına tayin olun
duğu için Bağdada dön- " ve 
1935 martmda Haşimi Paşa ., ka
binesine yine müdafaa bakanı o
larak ginnişti . 

Nihayet Cafer Paşa ge<:enlerde 
darbei hUk\ımet strasmda kendisi
ne atdan kurşunlarla ölmUştUr · 

AZANA J 
l Rpanyada dahili harbin baş

lamasından bir.ka~ ay 
önce CUmhurreisliğine seçilen A
zana son hafta içinde hUkfunet 
merkezini Maclıitten Valansfya 
şehrine nakletti. 

Azan anın bu hareketi, CUmhurf
yet rejimini eonuna kadar mUda· 
faaya karar verdlfinl gösteriyor. 

Azana, 1931 de ispanyada CUm 
huriyetin Ulnı Uzerine if b14rna 
geçen ilk b1.9vekildi. Fakat tspan
ya daha sonra bir aUrU mühim 
hlcliaeler reçirdi • 

1932 de kraliyet tarattarıan a· 
yaklandılar ve rejimi değiettnnelr 
istediler. Fakat CUmhurtyetçl· 
ler bu hamleye k1J1ı gelmlfler ve 
bu kıyamı butırmqlardı. l)aha 
sonra lspanya sağların teşkil et -
tikleri temeı1<Uz hUk\ımetleri tara
fından idare olundu ve ancak l!I01l 
umurnt seçimde sol cephenin 
nuvaffakıyeti üzerine cumhuriyet 
rejımi yemden canlandı ve Azana 
tekrar bqvekilliğe getirildi. 

Azana, lepanya kabineııinde kt-
1& bir zaman kaldıktan eonra 
Cllmhurreisliğine seçildi ve lbtllil 
bu hadiseyi takip etti. 

A Azana, tıpanyada C'Umhu
riyet rejlmlnin en kuvvet

li mUmeuw aayılır. Altmıta yak· 
taşan ömrUnUn en büyük k18!Dmı 
mutlaktyet ile mücadeleye haıre • 
den bu adam, müteaddit defalar, 
hapee girmiş, müteaddit defalar 
sUrUlmf1', fakat daima maksadma 
doğru yürümüş kuvvetli bir §ahsi
yettir 

)ıfadrltin sukutu ihtimaline kar 
fi, CUmhudiyet mUdafaasmm mer
kezini Vala.nsiyaya nakletmesi ve 
hUkClmeti de oraya çekmesi, bü
tün milşkilllere rağmen ümidini 
kaybetmedi~ni J1,'Österir . 

[ Miralay BEK 
1 

L ondrayı ziyareti ve İngilte
re dış bakanı ile müzake

reler yapması dolayısiyle, şöhreti 
bir kat daha artan bir devlet ada
mı da, Lehistan dı§ bakanı mira
ay Bektir. 

Lehistan, Orta Avtupada mU
him bir mevkii haiz olan bir dev
lottir. 
Şimalden Baltık denizi ve Prtıs

ya ile Letonya ve Litvanya, cenup. 
t.a.n ÇolıOODlovııkya ve Raırnanya, 

p.rktan Beyaz Ruıya ve Ukrayna, 
garpten Almanya ile çevrelenmit 
olması ,onun coğrafi ve siyasi va
ziyetinin ehemmiyetini tebarüz et
tir:-ıeğe yetişir . 

Lehistan, A \TUpanm şarkı ile 

garbi arasında çok mühim bir 
mevki sahibi olduğundan komşu • 

lan ile münasebeti, bütün A vru
payı allkadar eder 

Bu yı.izden miralay Bekin Lon
draya vukubulan ziyareti de 
bUyti'.< bir ihtimam i! , kartılanmış
tır. 

~alay Bek, Milletler Cemiye
ti mahafilinde çok iyi tanınmış bir 
simadır. Kendisi niıbeten genç, 
faal bir Lehli vatanperverdir. Bir 
kaç senedir, Lehistan dı§ bakanlı
ğını yapmaktadır • 

T AYY ARECI MOLLISON 

Arkadakşıın güldü: 

- Sen bir daha seyahate 
le ise ... 

Alay edıyor sandım ve dı 

zUn• baktıın. O ilAvı etti v 

- Seyahate çıkma diyor 
kü seyahatten dönUnce uu 

nazarı dikatini celbediyor. 
kalırsan alı9ırsın ve fark.n 
sın. MalOın ya bu bir itıyat 
dır. 

Adapazarında bir Lokma 
çıkmıf. BUtUn hastalıkları i 
mu,. 

Satırların kulaklarını açıy 

l
r ------------.. lerin citerlerıne nefes vırıy 

J 
1 

rin ıözlerini nurlandrıyor. 
im M o lison davi ediyor, Unaeri tedavı e 

hasıl kırk derde deva bul 
._ _______ , ____ _. Mesih ıibi bir ,eyınit bu d 

B u hafta içinde Atlas Ok- yorlar. Fakat !&kırdı mabı 
yanusunu 13 saatte geç- bu asri Loknıan Hekinı bu 

meğe muva.ffak olan İngiliz tay • yüz bin lıradan fazla harit 
yareciai MollİIK>n, İngiliz tayyare- "et yapmıt. 
ellik ileminin en tanınmış sima • Lokman Hekinı dedım d 
ları arasındadır • sarımsak ieldi. Bılıneın siz 

lg31 4e de .._~ ile İuail· nız mi aarmıaak ta kırk de 
tere arasında tek bqma yaptı- ımif. Hır türlü hutalıkl&rı 
ğr sefer ona bilyü.k bir töhret te- ml9. Hatta Lokman Hekim .. 
min etmittir. mısağın tohumunu bulsam 

Kendisi İskoçyalıdır. Glaskov O- deva bulurum!" demi,. 
niversitesinden mezundur. Beş se- Acaba bu modern Lokma 
ne kadar İngiltere hava ku\'vetle- sarınısağın tohumunu keşfet 
rinde hizmet eden l\lollison Avus- dı dersiniz? 
tralya seferini 8 günde yapmış. Fakat rne,hur misaldır 
Daha sonra Londra • Kap seferi- gelin etınişler kırk gün l<ok 
ni 4 giln 17 saatte tamamlayarak n~aı~ıı' derler. Halbuki galıb 
rd<:or kırmış ve 1932 de Kap dönU· kıının kırk &ünden evvel koıc 
§Ünde yine meşhur bir tayyareci tı ! 
olan Amy Jonson ile evlenmişti. 

Mollison daha sonra Atlas Okya· 
nusunu 30,5 saatte geçmiı ve 1933 
de İngiltere ile BraıU araıunda Uç 
sefer yaparak rekor kırmıştı. 

Mollison bu defa Okyanusu 13 
küsur saatte geçmekle hem kendi 
rekorunu, hem başkalarının rekor
larını kırını§ bulunuyor • 

Bir nokta daha aözUme 
Doktorun ilanlarında her tU 
lıia karfı deva bulunacağını 
de akıl hastalıkları hakkınd 
yıt ıözüıne ili,ınedi. 

Bundan dolayı ını yüz bın 
fazla bir servet yapmış acah~ 

Mümtaz. 

Ahmet Vefik Paşa Hak kında Bay lsma 1 P r nin Ce 
"Gazetenizin 30 Teşrinievvel 936 merhum ve maifur ikametgahı kur- merh d 

tarihli .. h T ·h· Ded'k um a mUslUman Bulg 
terl bnus asının ~ı 1 

• 
1 odu bindeki kale gibi bir kalei zihayat i· !erindendir Soyadlan da 

ev ur altında mundenç Abdur- . · 
rahınan Adil i~alı makalede val- di. muvakkar Tarhandır. 
deın merhumenin Vefik pi.fa nelllfi· TUrklUkle iftihar edip lisıtnumza Bu yanlışlığın tashihi mill 
resi olduğundan bahaedildiğini oku· btıyük hizmetler eden merhumun Bul zife olduğundan ruetenizin 
dum. Abdülhak Molla oğlu Hayrullah garhğından bahsetmia olması yan- tununda ne,ir ve U1nma del 
efendi kızı olan valdem Ahmet Vefik ı t f · yurm dilerim 
P• •a ~ .

1 
ış e sır edilerek paşanın kastettiği anızı ,, 

-Y merhumun degı , merhum Ab· "B 1 ~ 
dillhalik Nasuhi beyle Abdülhak Ha- u gar., hgı şimdiki lsl&vlıLfmıf 
midin hemşiresidir. ''Burgarlık , , manasına alının tır! 

Büyük biraderim lbrahim ve Os • Halbuki eski Bulgarlar Türktür ve 
man merhumlarla benim dayılan dilleri de bir Türk lehçesidir Bun-
~ız Nasuhi beyle Abdillhak Hamit. ların lslavlaşması sonradandır. Av
tır. Bu cihet memleketçe ve bizleri rupa Türkoloji &leminde bu hakikat 

bilenle~e muteref iken biden Ah- bir mtitearefe ,eklinde tesbit edllml' 

met Vefik Pllf&nın hemşirezadclcrl olduğu gibi eski Arap ve Acem milel· 
yapan bu neşriyat yanlıştır. liflerince de malöm ve mcthurdu. Me-

Vefik pa.şa merhumun biraderim sela bir Acem şairi (Hemi arend Tilr
lbrahirn beyle Reşat Fuat bey mer- kinra zi Bulgar) mıaraile bu eaki mü

huma teYdi ettiği mevmubahia sırrın tearefeyi üade etmi9ti. Ahmet Cuv
sahibi makalenin telakkisi veçhile det pqa merhumun "Rum milletin

Hacivatıa Karagöz lllTI olup olma- den ve Bulgar cinsinden,. tabiri de 

dıfnu bilemem. yanllf anlaşılmış: Bu ibaredeki 

F a k a t daymnız o ı m 1 y a n 
merhum her hafta değil, araaıra ziya
ret edilirdi. Ahmet Vefik P&f& mer
humun her yerle TürklUğU temsil ile 

tevkir ettirdiği me,hurdur. Tarın ha

yatı, tavnımı.van, fartı metanetl ile 

"Rum., tabiri "Ortodoks., mlnasrna 
geldiği gibi (millet ) kelimesi de a

rapçadaki manaaiyle (din) ve mezhep 

mukabili olarak kullanılmıştır. 

Dayımız olmıyan Vefik paşa mer

humun nederi Yıthva NRci ef~n1ı 

Merhum Sahip Mollan 
lsmail Piri 

. - ~~na balt Jeliltanlı 
rulecegın Yere baL 
1 ~ • Rrna~a 
l51n yere rıclerıin! 
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Çeviren: F. V ARAL 
Bütün dünyayı gezmiş, görmedik ..,...._....._. o••=• ............ ,.... .... ~~_,-..::rrts••=••-'2=-....,._.~._......, yer bırakmamıştı. "Beyaz adam a-

ihtiyar annesile daha çalışacak çağ· 
da olmıyan üç kardeşini geçindirmek 
için yaşamasına müsaade edilmesini 
rica ediyordu. Bir genç kız, birkaç 
gün içinde evleneceğinden, hiç ol· 
mazsa müstakbel kocasına vermiş 
olduğu sözü tutmasına vakit bırak· 
malarını istiyordu. Meclis azasından 
biri de ölümden kurtulmak için §U· 

nu ileri sürüyordu: "Aşiretin _yaşı • 
yabilmesine medar olacak birkaç sır· 
n yalnız ben bilirim. Fakat beni öl· 
dürürseniz, bunları kimseye söyle .. 
mem ve bu da benim intikamım o· 

Güreş Antrenörü meselesini 
nasıl halledebiliriz? 

Alman 

Takımının 

Kadrosu 

yağı basmadık yer kalmamış, diyoı · 
du. Her tarafta medeniyetin izleri 
görülüyor." Bütün seyahatlerinde, 
o zamana kadar gemicilerle coğraf
ya alimlerinin bilmedikleri bir tek 
ada bulmuştu. Bu ada Bahri Muhiti 
Kebirin ve Yeni Zelanda adasının ce· 
nubundaydı. Burada. oturan insan· 
!ar, birkaç asır evvel bu adaya ka· 

Meşhur Macar güreşçi 
Karpatiyi getirmeliyiz 

ilk defa 9'~4 de ve ikinci defa da 928 ba.~larmda Türkiyeye ~ağınlan 
llaca.r Güreş mıınJliml (Raol Peter) in memleketimize gelmesi güreşimiz 
için ~k hayırlı olduğunu, sanmm idmse inkar etmez. Bununla beraber 
•ekiz ~ene bize hizmet etmiş olan bu adamın güreş federasyonu erkaniyle 
gt.~lnememesi yüzünden üç aylık tazmin.at verilerek mukavel~i feshedi
lerek VP. memleketine iade edllmeısi öı.eri.ne şimdi YunanWara muallim 
olduğu malümdur. 

Dünyanın En Fenni Güre,çiıi ve 
Olimpiyat Serbat Güre' Şampi

yonu Macar Kar pati 

Artık (Peter) in bizim memlekete 
hoca olarak gelmesi pek te muhtemel 
olmadığından bu yazımı o adamın bir 
müdafaanamesi sayılmamasını her -
şeyden evvel dilerken bize hocalık 

etmesi bir hÜıSnü talih eseri olduğunu 
saklayamadığun bu adamın savulma
sma sebep olarak gösterilen Mar.ar 
güreşinin inihitata yüz tutmast ve bi
naenaleyh sistemi daha yülksck olan 
bir Finlandiyalı antrenör getirilmesi 
fikrini iltizam eder gibi görünenlerle 
de beraber olmadığımı söyliyertk ya
zmıa başlamak isterim. 

Yeni muallim 

Her memlekette güreş bilen, bilmi. 
yen iyi ve fena muallimler çıkar. Ni
tekim şahsi terbiye veya kabiliyeti ne 
olursa olsun biz bugünkü Finlandiya
lı muallimden istifade etmem ~kteyiz 
ve edemeyiz. 

Çünkü bu adamın yegane meziyeti 
928 senesinde kendi sıkletinde (Gr~
ko - Rumen) üçüncüsü olmaktan iba
rettir. Kendi.sini biz angaje ettiğimiz 
zaman bir lokanta müdürü clduğunu 
federasyon erkanından işittim. Biz 
art~ herşeyöe olduğu gibi gtlreşte 

--------------...,, de alaylı antrenörlerden uzaklaşmalı-

y B k .. " d ğil "? 

un an O soru yızxu:ak d::~s~ para verdiğimiz ada-

Dövüldü 
Dünya va.sat siklet şampiyonlubru 

için döğüşmek hakkmı kazanmak 
üzere iki namzet arasında yapılan 
maçta Yunanlı Hiristofridis Fransız 
Tenet'ten dayak yemiştir. 

Y u n a n l ı iki senedenberi 
Fransa.da çok şöhret kazanmış ve 
dünya şampiyonluğuna namzet ola -
cak kadar yükselmiş bir boksördü. 

Vasat siklet dünya şampiyonluğu
Jıu Fransız Marsel Til ile paylaşacak 
tı. Halbuki diğer namzet olan Tenet
ten dayak yediği için bu hakkı şimdi
lik kaybetmiştir. 

Kendi Rekorunu 
Kıracakmış 
Bertin olimpiyatlarmm meı;ıhur sü

rat şampiyonu Zenci Ovens bir Ame
rika gazetesinin muhabirine şayanı 
dikkat beyanatta bulunmuAtıır 52 
milletin yüzlerce atleti arumda o • 
limpiyat rekorun.u ~ıra~ bu na.r.ı.ku
lide koşucu demışbr ki: 
"- Sürat kabiliyetimi artırmak i

~in devamlı bir şekilde ç~ışı!o~. 
;yakında beynelmilel mahıy~ti . haız 
bir müsabakada, Berlin olımpıya • 
d.mda tespit ettiğim rekoru kırmaya 
çalışacağım.,, 

"Çanakkale,, Biıiklet Seçme 
Müıabakalan 

Biga, (Tan) - Çanakkale vilayeti 

bisikletçileri seçme müsabakasına 

Biga.dan iki genç iştirak etti. Çanak
kalede yapılan müsabakayı, yolların 
çamurlu olmasına rağmen 50 kilo -
metreyi bir saat 51 dakikada kat'et
mek suretile gerek fert ve gerek ta
kım itibarile Biga. ldman Yurdundan 
Ahmet ve Ibrahim kazandılar. 

Samsun - Adana Şampiyonları 
Berabere Kaldılar 

Adana - Samsun şampiyonu Id -
man Yurdu Adanada son maçını A
dana şampiyonu idman Yurdu ile 
yapmış ve iki takım 3 - 2 berabere 
almışlardır. 

mm bir beden terbiyesi müessesesin
den çrkmış olmasına ve güreşçilerimi
ze kendisini saydıracak kadar fenni 
otorite sahibi olmasına çok it.i.D.a et
meliyiz. 

Bizden yüksek değil 

Bizde idmancı, hele güreşçi karşı
sındaki hocanın bilgisinden ziyade 
tatbikattaki kudretine bakar. BE-.n bu 
günkü muallimi bizim yetişmiş gü • 
reşçilerle gösteriş yaparken gördüm 
ve inandım ~i seviyesi bizim birinci 
sınıf güreşçilerimizden yüksek değil • 
dir . 

Zaten kabul etmek lazımdır ki fenni 
güreşçiler ağır ve yan ağırda yetiş • 
mi yor. 

Bu adam ise yarı ağır güreşçisi idi. 
Esasen ağır adamların ekserisi hafif 
olan güreşçilere idman vermesinde tle 
zarar var. 

Yedi ıiklet ka11ııında 

Bizdeki güreşçi adedini 100 sayar
sak, ,bunu yedi siklete şöyle tevzi e
debiliriz : 

10 ağır ve yan ağır, 25 orta ve yan 
orta, 65 hafifler . 
Şu halde yan ağır hatta ağır s~ -

lette olan bugünkü muallim ancak 
20 - 25 kişiyi zararsız çalıştırabilir. 
Üst tarafı ile güreş tutması muzır -
dır. Onun için muallimlerin haddi 
zatinde ağır olmaması tercih edilme· 
lidir. 

Bir teklif 

Güreş federasyonumuz her şeye 
rağmen bugünkü muallimin vücudun
dan istifa.de edildiğine kani ise onu 
mu haf aza etme~de beraber şu gün • 
terde Avrupa güreş piyasasına antr~ 
nör olarak çıkacağını haber aldığım 
meşhur Macar güreşçisi ve Berlin o
limpiyatları serbest güreş ve eski 
Greko • Rumen şampiyonu (Karpa • 
ti) yi Türkiyeye getirirse bizim güre
şimize büyük, amma çok büyük iyilik 
etmiş olur. 

Bugün otuz yaşına daha varmamış 
olan bu genç Berlinde gördüğümüz bü 
tün dünya güre§çilerinin en fennisi ol 
duğunda ittifak vardır. Kendisi ant
renör olarak İtalyanların istediği, fa
kat Mar.ar Federasyonunun bımu 

yıklarile düşmüşlerdi. 

Pat, bana şöyle anlattı: 
- Bu adayı garip yapan, ne man

zarası, ne de insanlarıdır. Manzara- !ur!" 
sı, öbür Bahri Muhiti Kebir adala- Uç gün üç gece adada, iştika ve 
rına benzer, insanları, ayni örf ve iniltiden başka. bir şey duyulmadı. 
adetleri muhafaza etmişlerdir. Ada· Fakat kanun aknundur, ne gecikme, 
nm tuhaf tarafı burasıdır: Reisler, ne af bilir. Bir kurban ancak bir 
adanın ancak muayyen bir adetten §artla ölümden kurtulabilir: Bir baş· 
fazla insan besliyemiyeceğini UZ\µl kası onun yerine ölmeye razı olursa. 
zamandanberi kabul ve teslim etmiş· Fakat bana dendiğine göre böyle 
ler. Bu adet te, ne bir eksik, ne bir bir fedai hemen hemen hiç çıkmaz • 
fazla, yedi yüz yetmiştir. Bu ada- mrş. 

nm mühim bir kısmı çoraktır, deni- UçüncU gün, yedi mahkıim ölmU3 
zi de balık hususunda hiç zengin de· bulunuyorlardı. Dördüncil gün şa • 
ğildir. Hariçten bir şey beklemek Ü· fak vaktinde suya sade iki çuval a· 
midi de yoktur: Onlardan sonra kim· tıldı. Baktım: Sağ salim kurtulan· 
se adaya ayak basmamış olduğu gi- !ar, tekrar doğmuş gibi kendilerin· 
bi, ilk muhacirlerin ahfadı da, bil· de bir sevinç duyuyorlardı. · Onle " 
yük çapta kayık yapmak san'atini rinde bir senelik müemmen bir ha ~ 
unutmuşlardır. Bunun için ihtiyarlar yat vardı. 

Pat, bana daha birçok hikayeler 
anlattı. Fakat hiçbiri bende bu ka· 
dar kuvvetli tesir bırakmadı. 

italyan - Alman ta
kımlar. karşı.laşıyor 

meclisi garip bir kanun çıkarmışlar· 
dır. Bu kanun mucibince her doğu· 
mun bir ölümü olması lazımdır. Bu 
suretle ada sakinlerinin adedi yedi 
yüz yetm~i geçmez. Bu kanunun 
dünya yüzünde bir naziri yoktur sa· 
nırım.. Fakat, sihirbazlarla muharip· 
!erden mürekkep olan ihtiyarlar 
meclisi, bu kanunun sıkı bir suret
te tatbikine nezaret ederler. Her 
memleketteki gibi, doğum ölümden 
fazla. olduğu cihetle, her sene ada 
ahalisinden on veya yirmi kişi aşiret 
tarafından ölüme mahklım olur. 

Açlık korkusu, halka pek iptidai 
fakat gayet sarih bir sayım sistemı 
keşfettirmiştir. Her sene baharda 
yapılan toplantıda doğumla ölüm lis· 
tesi okunur. Mesela yirmi doğum 
ve sekiz ölüm varsa, on iki kişi, im· 
menin...menfaati içiA kurban edilir. 
Bana anlattıklarına gore Dır l:&man· 

Ege mıntakasın
da yağmurla r 
Tahribat yaptı 

lzmir, (Hususi) - Eğe mıntakası 
iki gündenberi §İddetli bir yağmura 
maruz kalmıştır. Bazı mıntakalarda. 
da yağmur b~kın halini alarak mfi· 
him zararlara sebebiyet vermiştir. 

Bilhassa Cellitgölü, civanndaki köy .. 
!eri tehdit altında bulundurmuştur. 

Ayın on beşinde Berlir,de ltalyan milli takımı ile karşılaşacak Alınan 
takımının kadrosu bütün ihtiy~tıarile beraber seçilmiştir. Seçilen kadro 
geçen ay lskoçyaya k•rşı Gla.skoda oynıyan takııntn aynıdır. 

ltalyan milli takımına karşı koyacak ALman takımındaki oyuncuların 
isimlerit 

INGILTERE 
MACARiSTAN 

ARASINDA 

Jakob, Muzenbcrg, Munkert, Ja-
1 ves, Goldbeuner, Kitzinger, Elbern, 
Gellesch, Siffling, Szepan, Urban. 

Peşte, (Radyo) İngiliz milli takımı 
ile Arsenal sahasında bir maç yapa
cak olan Macar milli takımı evvelisi 
gün Londraya hareket etmiştir. Ma
car takımının oyuncularını aşağıda 

isimleri yazılan oyuncular teşkil et -
mektedirler:. 

Sabo, Biro, Simoni, Turay, Dudas, 
Sas, Çe, Titkos, Polykar, Koranayi, 
Lazar, Sarosi, Toldi, Suks, Koçis, 
Vince, Sengeler, Kallay, Tot, Hori, 
Salayi, Çiks, Beki, Sabo, Polingas, 
Miklesi, Raffe. 

İngilizlerle maç yapacak olan grup 
yarın te,§kil edilecektir. Bu grupun o
yuncuları en ziyade İngiliz usulünde 
oyniyanlardan ibaret olacaktır. 

Futbolcülerinin maneviyatı çok 
yüksektir. Ingilizlere karşı muvaffa
kıyet kazanacakları ümidini beslemek 
tedirler. 

İngiliz milli takımı ile maç bittik -
ten sonra Macarlar Dublinde lrlanda 
takımı ile karşılaşacaklardır. Av -
detleıinde de Hollanda.ya uğrayarak 
gelecek Pazar Amsterdamda Hollan
da ile maç yapacaklar son maçları 
da Brükselde milli grupla yapacakta 
rı maç olacaktır. 

rakip bir millete vermek .istemedi~i de 
muhakkaktır. 

Hakiki üsta t 

Hala beden terbiyesi mektebinde 

okuyan ve yakında mektebini bitire
cek olan (Karpati) Peterin başladığı 
fenni güreşi bizde kemale eriştirecek 
ve bizim kabiliyetimizi meydana ko 
yacak bir muallim olabilir. 

Şimdiye kadar aldıkları neticeler 
Bu sefer Berlinde çarpışacak olan 

Alman - Italyan takımlarının 1923 
senesindenberi aralarında yaptıkları 
beş maçtan yalnız bir tanesinde, to
rinoda yapılan 1924 senesi içinde Al
manlar galip çıkmışlardır. Diğer 

dört maçı da Italyanlar kazanmışlar 
dır. Şunu da hatırlatmak icap eder 
ki, Alman - Italya maçlarının gul 
farkları her zaman büytik olmamtş· 
tır. Evvelki neticeleri düşünen ltal -
yanlar yenilmemek Ü?.Cre takımları-
nı dikkatli seçmeye ve muntazam 
çalıştırmaya gayret etmektedirler. 

1923 scnesindenberi yapılmış olan 
beş maçın neticeleri: 

Tarih Galibin ismi 
1923 Italyanlar 
192·1 Italyanlar 
1929 Almanlar 
1930 ltalyanlar 
1933 Itaıyanlar 

Netice 
3 . 1 
1 - o 
2 - 1 
2-0 
3-1 

Nizamname Encümeni 
Seçildi 

13 Nisanda Ankarada aktedilcn 
Türkspor Kurumu umumi kongrcsin 
de Kurum nizamnamesindeki esaslar 
dahilinde yapılan tadilat üzerine teş
kilatın dahili nizamnamesi üzerinde 
de değişiklik yapılmak zarureti ha -
sıl olmuştu. 

Seyahatler ve diğer bazı sebepler 
yüzünden bugüne kadar intaç edile· 
miyen bu işin artık daha fazla gecik 
meye tahammülü olmadığını ve niza
mi bazı kararlar dolayısile müşküla
ta maruz kalındığını gören umumi 
merkez futbol federasyonu reısı 
Hamdi Emin Çaprn başkanlığı altın
da bir encümen teşkiline karar ver -
rniştir. 

Bu encümende arkadaşımız Bür -
han Felekten başka Istanbul mmta -
kası başkanı Fethi Başaran, asbıış -
kan Necmi Ataman, hakem encüme
ni azasından Ulvi Ziya Yenal bulun
maktadır. 

Ancak önümüzdeki Cuma günü ilk 
içtimaını aktedecektir. 

lar ölüme, en ihliyar olanlar gider -
miş, fakat meclis ihtiyarlardan mil· 
rekkep olduğu cihetle, sonradan işı 
kur'a.ya dökmüşler. Kur'a.da çıkan 
kurbanlar, üç gün zarfında aileleri· 
ne veda ederek beğendikleri gibi öl· 
mek mecburiyetindedirler. Uç gün 
geçip te ölüm cesaretini kendisinde 
bulmıyan birisi kalınca, adanın en 
kuvvetlilerinden dört kişi onu yaka
lıyarak bir çuvala sokarlar, ve çuva
la ağır taşlar bağhyarak denize fır
latırlar. 

Tire kuaamda iki yıldırım düş • 
mu, ve ildıft de acı bir tesarlUfl ıki 
köylüm ze fi.stJıyarak oliımterıne 

sebebiyet vermiştir. 
Bunlar Omer oğlu Uşaklı Kamille 

Subaşı köyünden Ali oğlu Halittir. 

Karısını Geri 
Almadı Diye 
Arkadaşını vurdu 
Boğazkesende Bostanbaşı mahalle 

sinde oturan Efe Mehmet, bir kadın 

Böyle anlatıldığı gibi, bu kanun yüzünden arkadaşı ateşçi Yusufu bı· 
insana basit, hatta biraz da mantı- çakla yaralamıştır. Hadise şöyle ol· 
ki gelir. muştur: 

Lakin bu kanunun feci ve Efe Mehmet ile Yusuf eskidenberi 
gülünç neticelerini anlamak için, be- arkadaştırlar .. Yusuf evlidir. Bir aY. 
nim yaptığım gibi, bu adamlarla evvel karısı Huriye ile arası bozul· 
bir milddet beraber yaşamak lazım- muş, Huriye Mehmedin evine kaÇ· 
dır. Evvela, kendini gebe hisseden mıştır. Bunun üzerine Yusuf Çeşme· 
her kadın kulübesine saklanarak meydanmda bir kahvede yııtıp kalk· 
meydana çıkmaktan korkar. Çünkü. 

mıya başlamıştır. Evvelki akşam }<}• şimdi herkesin tel'in edeceği bir düş-
mandır. Doğacak her çocuk, daha fe Mehmet kahveye gclmi~. Yusufa: 
evvel doğmuş olanlart bir tehdit, "- Haydi gel seni k!lrınla. barıt' 
halka karşı bir tehlike teşkil eder. tı~yım.,, diyerek arkadaşını evine 
Ana babası bile doğacak çocuktan götürmüştür. Fakat, evde iki arka· 
korkarlar, zira kur'a onlara da çıka· da.ş kavgaya tutuşmuşlar, Yusuf k•· 
bilir. Nasıl ki evlatlarına yer ver • nsını almak istemeyince mUnaz~ 
mek için ortadan kaldırılan ana ve 
ya baba olmuştur. Bu itibarla kısır büyümüştür. Bunun üzerine Efe 
kadınlar en revaçta olan kimseler· Mehmet bıçağını çekerek Yusufu Htİ 
dir ve erkekler de, kendilerinden geç bacağından yaralamıştır. Talıkikaı-
meden evlenmezler. devam edilmektedir. 

Bundan başka adada, katil vak'a
ları da pek sıktır. Katiller bu suret
le, kendilerini, nüfus müvazenesini 
temine memur addetmektedirler. 

Kur'a çekileceği gün herkes bir 
köşeye saklanmaya bakar. Fakat a
da küçük olduğu gibi, kur'ada her
kesin bulunması da umumun menfa
atinedir, zira iştirak edenler azaldık
ça, ihtimal de çoğalır. 

Ben adada bulunduğum sırada çe· 
kilen kur'ada dokuz kurban çıkmış
tı. Fakat bunlardan hiçbiri taliin 
verdiği hükmU itidalle kabul edemi
yorlardı. Genç bir kadın reislerin a
yağına kapanarak ağlıyor, küçük ço
cuğu sütten kesilinciye kadar kendi
sine müsaade edilmesi için yalvan -
yordu. ihtiyar bir adam, hasta ol -

Yeni Yılın incir Nümuneleri 
İzmirin tanınmış incir tüccarlarf• 

dün Türkofis direktörlüğüne yeni 
yıl incir nümuneleri göndermişler· 

dir. 
Bu nümuneler, Üzerleri gayet gU· 

zel çiçeklerle müzeyyen keseler ici.Jıe 
konmuş, ve ağızları ipekli §eritıer1' 
bağlanmıştır. . 

Ofis bu nümuneleri, memleketiJ1l~ 
den incir alan hUkUmet, ticaret "' 
Türkofis şubelerine gönderecektir· 

Adapazarında Yan~ ıııJ 
Adapazarı (TAN) - YenıCS ıs 

Gerek (Greko - Rumen) de gerek 
serbest güreşte hakikaten üstad olan 
böyle bir adam nadir bulunur. Bu a
damın başına geçtiği güreşi çok ileri 
götüreceğini muhakkak bildiğim için 
güreş federasyonumuza (Karpati) -
nin Türkiyeye muallim olarak getiril
mesini halisane ve güreş kalkınması -
nm ilk adımı olarak tavsiye ediyorum. 
Umarım ki; senelerce güreş fcde -

rasyonunda hizmet etmiş bir arkada-

duğu cihetle yakında aşireti bir yük
şm bu fikrini gülünç ve hadnaşinasa • ten kurtaracağını söylüyör ve eceli 
ne bulm~ar • ile ölünciye kadar kendisine mühlet 

Bürhan FELEK verilmesini diliyordu. Bir delikanlı, 

civarında Erenler caddesinde aa-'ır 
oğlu Mehmedin kahvehanesinden g • 

11ıı. celeyin yangın çıkmış, bu kahve , 
ne ile yanındaki kasap Alinin nU1' 
kanı kısmen yanmıştır. 
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. uallimlik yapan çavuf !dol· 
Cenç kızlarımıza m d veriyor ve talebeler, 
. ,., ' kuman a" d uur •• ve kapa. .

1 
birlikte bu kuman ayı 

erkek arkaJ_a,Iarı ~ ·e ralıııyorlf!r• 
yerıne getırmeJ ~ 

Tülek omuza dayanmıı 
vaziyetinde 

Kız talebeler !tüfe kaa? kumandasile bu ı1azi. 
yeti aldıktan ıonra muallim çavuf hataları 

tashih ediyor 

I 

J Eski Konaklar Neler Anlatıyor? f 

Rumeli Hisarında Müşür 
Zeki Paşa 
Yalısı 

Gördünüz mü akıllı adamı? .. Bir 
kıvılcımcağza kurban gidive

recek ahşap binaya ikbal buyurmuş 
· mu hiç? .. Yalı, granit bir kale gibirJir: 

topla yıkamazsın. Hala yerinde ve da
ha sittinsene de durabilir ... 

O vakitler, Müşür Zeki Paşa iki tane: Biri !s
tanbulda, Tophanei Amire Müşürli ve Me

katibi Askeriyei Şahane Nazırı; öbürü Erzincanda 
dördünci! ordu milşürü. 
yaınız şu !arklan var: Evvelkinin göbckadı Mus

tafa, sonrakinin Mehmet. Biribirine karıştırmıya.-
1un. 
Yalı sahibinin mektep künyesi, 

Zeki Efendi Bozdoğan kemeri im\ş-
1872 yılında Harbiyeden erkanı • 
harp birincisi olarak çıkmış. 

o zamanki •tabirle müstaidin 
mUstaidi, hem de müstaidin fazla
sı. önceleri şehzadelere hocalık, 
mocalık ediyor. Rusya harbinin 
sonunda, Grandük Nikola ile mu
rahhas paşalarımızın Edirnede 
mütareke protokolünü imzaları sı
ralarında, yanlannda bulunuyor. 
:MUtarekenameyi ve bazı evrakı 
mUhimmc ile haritaları hamilen 
murahhasların nezdinden gelen, 
mabeyin kilercilerinden Tevfik Bey 
den ( ?) evvel, Binbaşı Zeki Bey 
de (daha paşa değil) lstanbul yo
lunu tutuyor. 

o zaman Çatalca hattı müdafa-
1 ası kumandanı bulunan ?azi ~h
l met Muhtar Paşanın rı vayetine 
! göre Zeki Bey, Hadımköyünden ge-

l çerken, hattı müdafaada alakon • 

1 
mak korkusile, kimseye görünme
den sıvışıvermiş (1). 

1 Z eki Bey kayına kam, mira • 
lay, yaveri ~zreti şehriya

i ri ve 1883 te, mektepten çıkışının 
1 on birinci senesi, mirlivalıkla 

Umum Mekatibi Askeriye Nazırlı
ğına tayin ediliyor; babası yerin
deki Etem Paşaya selef oluyor ki. 
vasati olarak 22 yaşında diploma 
almış farzetsek, 33 yaşında tığ gi
bi gençken general olmuş demek
tir. 

Artık kul yürüyor; ferikliğe, ar~ 
dından müşürlüğe eriyor. 

Hazretin erbabı scyifliği yavan. 
sa da erbabı ilimli!;>inc. hele erba
bı dilliğine hiç diyecek yok. (Mak1-
nei aliye) ismile riyaziyata, (sunu
fu selasc "bakiyesi), <tabiye), 
(sevkulceyş) diye askerliğe dair 
kitapları var. 

f ophane Amire Mü,iri ve U 
num Mekôtibi Aakeriye Na 

zın Muıtala Zeki Paşa 

se, kımlerle bır mecliste bulunsa 
ilk kelamı şu: 

- Siz kaç yaşındasınız? .. Yahut 
sen kaç yaşındasın? 

Amma nasıl? Odada kaç kişi 

varsa, baştakinden başlıyarak hep
sine ayni sual ... Ve bununla kana
at etmiyerek. hemen arkasından . 

tevellüt tarihinin arabisi, nımisi, 
cfrencisi... 

Arabiyi söyleyip duraladın mı, 

derhal kaşları çatarak şıpmişi öte
kileri cayır cayır dayayıverme. 
!cabında o kadar inceye gitme ki 
29 lu, 30 lu ayları, kebise senelen 
araya sokup muhatabın doğumunu 
yılile, ayile, belki de giinile yapış
tırma. 

Maiyetb bulunan rbirçok etki.\. 
ıve llinem ba)'l!amdll, seyranda 
paşayı tebrike gitmeden önce me
cidiye kağıtlarını çıkanp notlar a
lırlar, imtihana girecekmiş gibi 
bunları ezberlerler, gene de yanı
lırlarmış . 

Paşanın baş ~8.bfısuna gelince, o
da jurnal olmak ve kündeden atıl 
mak vehmi; aleyhinde hünkara 
bir ariza takdim edilmek veya bır 
fiskos geçilmek korkusu... Mnhnl
ledeki birkaç kodamanla karşılaş
tığı vakit benzi attığı, dili dolaştı
ğı merviydi. 

Bir vakitler halli mülklülüğil 
hiç söylenmezdi. Nişanta -

şındaki bayır aşağı bahçeli, Yıldı
za nazır konağı, orta çap, akran 
ve emsalininkilerle yarışamaz bir 
binndı. 

Zeki Paşa, durdu durdu, turna
yı gözünden vurdu. Rumelihisarın-

= 

da ki Cbateau f ort. kılıklı yalı da 
meydanda işte! 

Yazlık yalının ve kışlık konağın 
içi, öbür kapıyoldaş1tarmınkinden 
farklı mı farklı ... Haremağa.larınm 
gölgesini arama. Takım takım es
ki çıraklar, dadılar, tayalar, kal
falar, ahretlikle.r de yok .. Bir iki 
halayık ve Rum hizmetçi; selam
lıkta da tektük uşak ... Atbaşı be
raberlerin konaklan içinde en baş
kası, en alafrangası orası. 

Avrupadan getirilen kart, gu
dübet bir matmazel, hem hanıme
fendinin, hem ~ocukların enstütıi. 
si; hem de evin direktrisi... Söz 
hep onda; her şeyin kel kehyası o .. 

il 

O dal4rdan, J'alonlardan k~fa
ğa akseden bütnn konut

malar da hep raya dilinde: Fransrs. 
ca, ingilizce, almanca, italynnca, 
rumca. 

Bittabi yemek sofrası da devrim 
değil, uzun. Nihalenin üstündeki 
sn.hana parmak daldıra, kasık ata 
ata gidip gelme pınfiş. R~m biz. 
metçi kayık tabağını dolaştınyor 
ve dağıbyor. 

Yemekler de buyunlu, rostolu, 
mayonezli; yani efrcnçkari. Pas
tırmalı yumurta, patlıcan dolması 
tatarböreği gibi alaturka değil. ' 

Zeki Paşa, Küçük Sait Paşa ka
binesinde, meşrutiyetin ilanından 
sonra 7 gün bulunmuş, sonra azle
dilmiştir. Ali Kemalin kaynatası 
olduğunu da unutmıyalım ... 

Sermet Muhtar ALUS 

.. O> .Mü15ir""'Af:;;';t Muhtar Paoanm (Ser. 
l"t ubzeıtı hayatımm cildi aaniaı) baolıklı Jri 
a 1 - Sahife: 370 • 

Fransızca, ingilizce, almanca, 
italyanca, hatta rumca lisanlarını 
yutmuş gibiymiş. Hepsini okur, 
yazar, elenikasile de söylermiş. 
Mü.zekkerler, müennesler, alman • 
cadaki hünsa (siiclih) lerde yan • 
hş manlış yapmak mı? .. 

Elişleri Sergisinde Mükafat 
Verilecek Eser!er 

Ne münasebet? Ufacık bir gra
mer, hatta liyezon hatasının sadir 
olması imkan ve ihtimal haricinde. 

Paşanın mektep nazırlığı, meş

rutiyetin ilanına kadar, tam 24 se
ne tutar ki hemen hemen yarım 
ömür sayılır. Tophane müşürlüğü 
de 15 sene sürmüştür. 

U faktefck. gözlüklü, son za-
manlarda gözlüğü yalnız 

burnunda taşır ve üstünden bakar, 
göbeklice, küçücük elli ve ayaklı 
bir adamdı. 

Bazı hususiyetleri: 

O vakitler herkes, hamil olduğu 
(nişanı zi§an) !ardan derecece en 
ilerdesinin kordelasını omuzdan 
bele dolardı. Bu zatteki merak ta, 
hikmeti huda, hiçbir kimsede 11e 
hiçbir diyarda rastlanmadık şekil
de, <:ift kordeliyı göğse çaprazla-
mak. • 

Jüri Heyeti Sergide Eserleri T etkilı Ediyor 

neral Sait, Bayan Rahmi, BaYll K 
loğlu, ayan General Naci ur. 

.1 M" , ayan b; • 
maı uştak, her parçanın üze . 
ayrı ayrı durarak mUnak tınde 
sonra karar vennişlerd' aşa.ıardan 

Netice şudur : Ttirki ırd. 
U . . Ye e ev ve el 

sana ennın ev hayatında b' 

ftutek m? vazvetni tatbiki ıekilde 
gösteren caıJaı 

izah 

Alim ve mUtefennln gcçınıyor 
ya; bütün Alimler ve miltefennin
ler gibi o da dalgın mı dalgın ve 
bir noktayı idefiks etmiş: 

ediyor Herkese yaş sormak •.. Kimi gör-

Ankara, (Hususi muhabirimiz ya
zıyor) - Elişleri ve küçük sanat _ 
lar sergisi ayın on beşinde kapanacak 
tır. Sergide para mükafatı Verilecek 
eserlerin tefrikine dün başlanmış ve 
bugün bitirilmiştir. Seçim, çok hara
retli olmuştur. Jüri heyetini teşkil 
eden saylav Türkan, saylav Sabiha, 
saylav Esma Nayman, Bayan ceıa.1 
Bayar, Bayan Kılıç Ali, Bayan Ge-

gale olmaktan çıkarak " ır meş • 
ve servet getiren :rn k eve saadet 

1 u addes va .,.._ 
l\ı~ ıaıeoeıere aserlltıll aerıı yapı ması kararlaşnu tır Su .• ,, 

ş . 
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ANTAKYA ISKENDERUN 

"TAN 
Filmi 
Tan Muhabiri 

Antakya Polisini 
Nasıl Atlattı? 

A ntakya ve İskende
runda film almak, 

'fotoğraf çekmek!.. 
Tan gazetesi bu işi ba

na teklif ettiği zaman ne 
yalan söyliyeyim önce 
çok düşündüm .. 

Bir an evvel anavatana 
iltihakı bekliyen, sabır
sızlanan ve sızlanan Türk 
sancağında film almak, V( 

bu gurbete düşmüş vatan 
parçasını bütün Türkiye
yeye tanıtmak çok cazip 
bir şeydi. Fakat cazip ol
duğu nisl:ıet
te de tehlike 
li ve zordu. 
Çünkü bili. 
yordum ki. 
hududu ge 
çer geçmez 
arkama biı 
çok polisler 
hafiyeler ta
kılacak, işi 
mc manı ola 
caklar, bel
ki elimder 

,, ın Sancak 

Tanın foto ve sinema muhabiri Remzi Ar lsehn 
derunda birçok yolların birleftiği bu noktadan 
her iatikamete giderek Sancağın her kö1e•ini 

filmi erinde tesbit etti. 

ye tiıbi tutul -
dum: 

- Yok! ... Hiç 
bir şey yok. Sa
de çamaşır ve 
elbise, işte o ka
dar. 

cektim? Kimi ..görecektim? Nasrl 
ahbap edinecektim ... 

Evvela bir otel aramaya koyul
dum ... 

Otel bulmak. Fakat istediğim o
tele nasıl dü§ecektim? Otellerin is· 

mine bakıyor Türkçe isimli bir otel 
arıyordum. Nihayet buldum: Kü
çük Osman oteli.. Burada rahat 
bir odaya eşyalarımı bıraktım ve 
derhal .t>okağa fırladım ..• 

Geniş caddeden yürüyordum .. 

makinelerimi 
alacaklar ve 
beni çok mü~ 
kül vaziyette 
bırakacak
lardı. 

REMZi AR 

Halebe çıkar 

çıkmaz derhal 
bir taksiye at .. 
lıyarak Baron o
teline gittim. Fa 
kat içimde acı 

bir şüphe vardı: 
Gözlerimle bir aşina arıyorum. 

Yok. Hepsi Türk. Hepsine baş vur. 
sam muhakkak bana yardım ede -
cekler. Fakat ya bilmiyerck yanlış 
kapı çalarsam? .. S uriye polisini kandırmayı, on

ların elinden makineleri ka
çırma.yı da pek kolay bulmayor • 
dum: 

Fakat bu İ§ bana teklif edildiği 
uman içimde müthiş bir heyecan 
kaynadı. Bu ana yurt parçasını ya 
kından görecek, tanıyacak, ana • 
yurda kavuşmak i ti yen 280 bin 
vatandaşın iştiyakını ona kucak 
açan Türkiyeye bildirecektim. Bu 
benim için az büyük saadet mi idi? 

- Peki, dedim giderim. 
Ve hemen ertesi günü pasapor

tumu çıkartarak sinema ve fotoğ -
raf makinemle beraber Toros eks
presine atladım. 

Trende kafamın içi istifhamlar
Ja dolu idi: 

Hiç tanımadığım bir muhitte her 
çeşit insanın bulunduğu bir yerde 
nasıl muvaffak olabilecektim?. 

Y olcular arasında Antakyaya 
dair malumatı olanlan an • 

TC>rdum. Nihayet, Antakyad~ki a
ğır idareye tahammUl edemıyerek 
Adana.ya gelmiş ve buraya yerleş
mia eski bir Antakyalı ile tanı§ • 
tmı. 

Ben bu zattan biraz Umit bekli· 
yordum. Fakat o, başını iki tarafa 
aallıyarak: 

- Bilmem amma, çok mU§kUJ 
zamanda gidiyorsun! Dedi. Inşal
lah muvaffak olursun! ..• 

Muvaffak olmak yegane gayem
di .. Fakat zorluklar içinde muvaf • 
fak olmanın da bilyUk zevki vardı .• 

H alep: Ekspres şehre giriyor. 
Kalbimde bir ferahlık var: 

Sinema ve fotoğraf makinelerim\ 
ortadan yok etmiştim. Alelade bir 
seyyah gibi hiç şüpheyi celbetme
den şehre inebilecektim .•• 

Bavullarnnda fotoğrafa ve sine -
maya dair hiçbir şey yoktu. Bunu 
yolda birisine devretmiştim. O, ba
na bunları otelime kadar getire • 
ttkU. 

GümrUkte delişetli bir muayene-

- Acaba diyordum: makinele • 
rimi getirecekler mi? Yoksa bun • 
lar da ortadan sırrıkadem mi ola
cak? ... 

Çünkü makineleri trende Suriye 
tebaasından fakat aslen Türk olan 
bir zata teslim etmiştim. Bu zatın 
makineleri bana tekrar getireceği. 
ne kuvvetle inanıyordum. Pakat O· 

lur ya, bir·müşkülat çıkabilirdi, ve 
elinden makineleri alabilirlerdi. 

Otele geldiğimden iki saat son
ra makinelerimle karşılaştığım za
man sevincime payan yoktu. He • 
men dışarı çıktım ve Halep sokak· 
larında dolaşmaya başladım: 

H alep güzel bir şehirdi. Faknt, 
benim Halebi gördüğüm yok 

tu. Ben Halep sokaklarında, Halep 
manzaralarında hep Antakya. ve 
Iskenderunu tahayyül ediyordum. 
Böylece bilmiyorum nekadar do -
la§mışım. Derken bir garajın ö -
nmde kendime geldim : 

lşte burası bir hareket noktası 
olabilirdi. 

Aziziye garajı imı,. Hemen içeri 
daldım ve sordum: 

- Buradan Antakyaya ilk oto-
mobil ne zaman kalkıyor? 

- Yann sabah saat altıda ... 
- Yol güzel mi? 
- Çok güzeldir. Bir buçuk saat-

te alırız ... 

E rtesi ~a bah erkenden Aziziye 
garaJından kalkan otomobil

de şoförün yanına yerleştim ve yola 
dUzUldilk ... 

Yol hakikaten çok güzel ve ra. 
hattı. Hele ilk kısmı tamamile as • 
falttı. lki tarafı çınar ağaçlarile 
süslenmişti. Birçok köyleri sıyı • 
rarak nihayet şoförün dediği gibi 
bir buçuk saatte Antakyaya vasıl 
olduk. 

Antakya ... 
Dünyada b1l kadar şirin Ye bu 

kadar güzel bir §Chir nadir görü • 
lür. Fakat bütün bu güzelliğe, bü
tün buradaki Türklüğe rağmen ben 
bir yabancı idim! Kimle temas ede .. 

Bir kahve gördilm: Yıldız kah -
vesi idi burası. Asi Nehrinin kena
rında idi. Derhal içeri girdim ... 

S aat on. Kahve tenha .. Ilerde 
birkaç fesli oturmu§lar ko

nuşuyorlar, beri tarafta iki genç 
tavla oynuyor ... 

lki genç ... lki Tilrk genci! ... 
Dikkatle tlaktım: Bunların biri

sinin göğsünde altı ok, diğerinin, 
göğsünde de Galatasaray rozeti 
vardı. 

Ben de bir Galatasaraylıyım o
nun için bir Galatasaraylıyı bul -
maktan duyduğum sevinci burada 
tarif edemem. 

Onlar benim bir yabancı olduğu
mu, konuşacak adam aradığımı 

anlamışlardı. Cesaret edip sora • 
mıyorlar fakat dönüp dönüp bakı
yorlardı. Ben sabırsızlanmaya baş
lamıştım. Artık ne pahasına olursa 
olsun yanlarına gidecektim. 

Nihayet kararımı tatbik edip i
lerledim ve sordum: 

- Siz Türksünüz değil mi? de. 
dim .. 

Büyük bir sevinçle: 
- Evet dediler. Türküz. Siz de 

lstanbuldan geliyorsunuz galiba ... 
Göğsümde Güneş klübilnün ro

zeti vardı. Ondan anlamışlardı. Bi
raz konuştuk. Tan foto ve sinama 
muhabiri olduğumu söyledim. Ve 
sonra sordum: 

- Galatasaraylı bir Rifat var • 
dır. Tanır mısınu:? 

Birisi: 
- Evet, dedi. Benim karde§im. • 

dir. Şimdi gelecek ... 
Filhakika biraz sonra kapıdan 

bir genç göründü. 
Rifat? Acaba~ mu? 

Y eni tanıştığım gençlerden Ali 
Muhsin kardeşine soruyor • 

du~ 

- Bak bakalım tanıyacak mı • 
sın! .. 

ikimiz de biribirimize baKa kal· 

11 • 11 . il~F 

Çamalll Tuzlası bu yll 
Jaoonyaya yüz bin ton 

tuz ihraç edece 
İç piyasalara da 

sevkiyat fazla 
Izmir, (Hususi muhabirimizden) 

Çam altı tuzlasında tuz istihsalatı fa
aliyeti bugünlerde artmıştır. Binler
ce amele geceli gündüzlü çalışmak· 
tadır. 

l ... l Ankaradan sine Kenan gelerek 
Çamaltı Tuzlasında Ame e tuz yıgın arı arasında t 1 f aı· ti · f'l k · ti uz anın a ıye nı ı me çe mış r. 

Bu film mekteplerde ve sinemalarda. 
.------------------·--•- •------ gösterilmek suretile memleketin bu 

Kozlu Halkı Yıkık K .. 11 mUhim servet kaynağı hakkında hal-
0 p r u n ka fikir verilmiş olacaktır. 

• Japonyaya Sevkiyal 

Biran Evel Yapılmasını rstiyor . ~amaltı tuzlasının bu sen~ki .~şle-
rını şu suretle anlatmak mUmkun .. 
dür: 

Çamaltmdan Japonyaya geçen se
ne 110 bin tondan fazla tuz ihraç 
edilmiştir. 

Tuzlarımızdan memnun olan Ja
ponlar bu yıl 100 bin tonluk angaj. 
mana girişmişlerdir. Japon bandıra
lı bir vapur ilk parti olan 3 bin ton 
tuzu Japonyaya götürmU§tUr. 

Tuzlarımız kalite itibarile bUtUn 
dünya tuzlarına üstün olduğundan, 
hariçteki . müşterilerimizin artacağı 

umulmaktadır. 

Tertemiz ince tiulcrt 
Bu sene memleketin her tarafın

da havaların müsait gitmemesinden 
dolayı her tuüada az istihsalat ol· 
mu~ur. B s ple maltl tuzı 
sından nıemleket dahiline her sene.
kinden fazla sevkiyat yapılmak

tadır. 

Halkın Köprüsüzlük Yüzünden Çektiği ııkıntıyı Göster~n 
· Bir Sahne .• 

Daimt faaliyete başlıyan ince tuz 
fabriltası mühim miktarda paket tuz· 
tarı imal ve ambarlara stok etmiş
tir. Yakında piyasada yıkanmış, ew 
lenmi§, nefis 60fra tuzları görece • 
ğiz. 

dık. Sory.ra birdenbire o yüzilmiln 
eski çizgileri arasında küçük mek -
tep arkadaşı Remziyi tanıdı ve boy 
numa atıldı: 

- Vay Remzi sen misin? Ne a • 
rarsın buralarda? ... 

Artık eski dostum beni otelde 
bırakamazdı. Derhal buradan bir 
otele gittik ve orada bir gece bile 
kalmadık Rifatıa kardeşi Ali Muh
sinin evine taşındım. 

Ben bir ayak evvel işime başla
mak istiyordum. Fikrimi onlara a. 
çınca yüzlerini buruşturdular: 

- Evet, ama dediler. Burada a
ç (kça sinema çekemezsin. onra 
derhal elinden makineni alırlar. Ma 
mafih seni sinema aldırmadan da 
göndermeyiz. Bunun için gizli c.!a
rak çalışacağız .. Kimseye çaktırmı
yacağız. Ondan sonra iş kolaylaşır. 
Biz tertibatı alalım sana haber ve
ririz. 

Ertesi günü Rifatm evinden yi
ne yıldız kahvesine geldik. Arka. • 
daşlar beni burada Yenigün gaze· 
tesinin sahibi Şükrü ile tanı~tırdı
lar. Ve sonra hep beraber çıkarak 
bir otomobille Cebrail tepesine git· 
tik. Dk film ve fotoğrafları burada 
aldım. Fakat deh§etli çekingen dav 
ranıyor. Makineyi otomobilin pen
ceresinden işletiyordum. Nihayet 
şehrin panoramasını tespit edip 
tekrar kahveye döndük .. 

Kahve bugün hınca hınç dolu i
di. Bir tarafta şapkalı milliyetper· 
ver Türk gençleri, öbür tarafta nes 
li yilz elliliklerdcn bazıları vardı. 
Hasan Hilmi Kum kam oynayor, 
Saralı Azmi tavla atıyordu. 

B urada ismine Hasan Kazip 
denilen Hasan Sadık birkaç 

hukukçu ile konu§uyordu. 
Biraz istirahat ettik. Derken 

demindenbeıi dışarda dola.şan Rı
fat içeri girdi ve bana yaklaşarak 

- Gözün aydın dedi, arkana si
vil bir polis taktılar. 

Remzi AR 
Not - Muhabirmizin Antakya polisini 

nasıl atlatıp difcr fotoğrafhrı çcktiiine 
dair olan yazısını ve polis kara!<ollanndı. 

geçirdiği maceralan yarın ncgrcdcccC:ız. 

Kozlu, (Hususi Muhnbirinıizden) 
- Kozlunun tek büyük bir derdi 
var. Köprüsüzlük! 

Kozluların çoiu maden ocakla
rında çalışır. Bunlar ocak!ıva gi • 
derken ve evlerine dönerken bu 

köprüden geçmek mecburiyetinde. 
dirler. Köprü ise senelerdenberi 
parçalanmış, yıkılmış vaı.iyettedir. 

Ayda nıübalagasız on bin işçinin 
gelip geçtiği bu köprü &fni zaman
da ''Zonguldak • Ereğli" şosesinin 
irtibatını temin için yapılmışsa da 
bugün halka eziyet vermekten baş
ka bir işe yaramıyor. Cönderdiğinı 
resimde halkın, yıkık köprünün Ö· 

nünde uzatılan tahtalardnn nasıl 
a;eçtiklerini görmek münıki.indiir. 

Ayni zamanda K.ozluların birçok 
zararlara uğramasına sebep olan bu 
yıkık köprünün biran evvel yapıl
ması isabetli bir hizmet olacaktır. 

Tuzlada imar if leri 
Tuzlada düzünelerle işçi aile evle

ri, modern bir frrm, tulumba istaai
yonları, yeni mektep binası, hastane 
yapılmaktadır. Tuzlanın en bUyük 
dertlerinden biri, içme suyu bulun· 
mamasıydı. Tuzlanın yakininde bir 
memba keşfedilmiştir. Bu suyun de
mir borularla tuzlaya getirilmesi için 
Ui.zımgelen keşif ve proje yapılmış
tır. 

Tuzlada mükemmel bir tahmil is· 
kelesi inşası için inhisarlar umum 
müdürlüğilnce tetkikler yapılmakta· 
dır. Şimdiden tecrübe kazıklannm 
çakılmasına başlanmıştır. lskelenin 
inşasından sonra tuzladan yevmiye 
3 bin ton kadar tahmilat yapılabile.. 
cektir. 

Sökeliler İyi 
Suya Kavuştu 
Söke, (Tan) - Sökeliler, fenni 

ııurette getirilen suya nihayet ka. • 

Şehrimiz· vuşmuşlardır. 
Cilmhuriyet bayramının ilk günü, 

Kırklarelinde 
Modern Bir 
Bakımevi 
Kırklareli, (Husu.at) -

de istasyon §Ösesinde inşa edilmek -
te olan tütUn bakım evinin açılma 
töreninde bulundum. Bina tamamile 
betondan ve mükemmel bir hava ve 
ziya şeraitini haiz olara kinşa edil
miştir. 100.000 kilo tütünü ferah fe
rah istiap edebilen bina, tütün denk· 
)erinin sık sık havalandırılmasına 
müsait ve gayet temizdir. Inhisarm 
bu yeni ve güzel eseri bilhassa tü · 
tUn ekicilerini ve tüccarı ali.kadar 
etmiş ve bu münasebetle gümrilk ve 
inhisarlar vekili Ali Rana Tarhana 
ve inhisarlar umum müdilrü Mithat 
Yenele telgraflar çekilmi11tir. 

Tütiln ekincileri namına ziraat 
ve ticaret odaları başkanlarının imza
larını taşıyan bu telgraflarda ezelim· 
le: 

"Aziz cilmhuriyet hükumetinin bu 

bnyram törenini müteakıp hüktlmet 
meydanında su isalesi merasimi ya· 
pı!mıştır. Tahakkuk memuru Hıfzı 

A' lmseğin nutkundan sonra, yeni 
ilçebayımız Yahya Eryetkin yangın 
ıııushığuna bağlı kordelayı kesmiş, 

1?öke doğru su fışkırmaya ba§lamış· 
ta-. Bu esnada, eti fıkaraya dağıtıl· 
mak ü; P.re bır dana kesilmi§tir. 
Şarbay Eyüp Ozbaşm himmetilC 

::)ökeye getirilen suyun membalıs.Tl 

ekiz kHım.l!tre uzaktaki Sünerıer 

tepesirılroir. Tesisat 55 bin liraya 
ll'lal olmuştur. GOnde 110 ton eu 
gelmekte ve bugün 11 bin nüfusu o
lan cöY.ede bır şahsa yevmiye tOO 
litre S'1 'sabct etmektedir ki ihtiyaç· 
tan çoA:: f:ız'adır. 

fedakarlığına karşı biz tUtUn ekici - tarla sunmağı pek büyük bir borç 
leri minnet ve şükranlarımızı saygı - biliriz.,, denilmektedir. 
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Acı J.ıa Rlkatl er 
Yazan : Ziya §akir 

Radyo 
Bugünkü program 

tstanbuJ 

' 4 N 

Türk-Yugoslav 
Ticaret 
Anlaşması 

·-

Kara ve deniz · ka
nunları tamamen 

.?ıı:te neJrİyatı - Saat, 12,30: PiS.ki 
Turk ·1ı:· • ı musı ısı; 12,50: Havadis; 13 05 . 

" - Şimdi Rahatça Konuşabiliriz, 
Yine ihtiyatlı Konuşalım !,, Fakat, 

5 Teşrinisanide mer'iyet mevkiine 

girmiş olan yeni Türk _ Yugoslav 

ticaret anlaşması etrafındak· ı tafsi-
değiştiriliyor 

- HükUınetimin istihdaf ettiği 
menfaatlerin hudutları dışına çıka-

yorlar. Onun için, derhal benim et- Plikla hafif müzik; 13,25 • 14: Muh;el.if 
rafıma toplanırlar... O zaman, bo - plik ncıriyatı. 

lat dün alakadarlara bilriirilnıi§tir. 
Buna göre, yeni anlaşma bir yıl 

müddetle mcriyet mcvkiinde kala· 

cak, bu müddetin hitamından iki ay 

evvel feshedilmediği takdirde k€-ndi

Iiğinden bir yıl daha uzayacaktır. 

.. .. .. .. . [Başı 1 incidej 
gorulen hukumlcrı birleştirilmek su-
retile vücut bulmuştur B · u metot 

vüout bulan yeni müesses 1 e ere y 
hancı kalamıyacağını v , h a-

c atta bu 

marn. 
ğazları açık bırakırım. Tüccarlarını- Akşam neıriyatı - Saat 18,JO: pı·ıı:ı 
za yardım ederim. Halife olmak sı- da.nı musikisi: 19,30: Diyaloı· B·d· av 

1 
muhtelif memleket kaııu 1 

cereyanların seyir ve nizanı 
ını taki 

be mecbur olduğunu hepimiz b'ı· . • 
Adr . b ı ırız Cevabını vermişti. 

. · ~ ıa, aı 

fatile sizin lehinizde bulunurum. f~ Rıza tarafmdan; 20: Sine kemanı: Nu-
.. narının 

tecrubeden geçmiş ve memleket ihti-
Vahdettinin güvendiği dallardan 

biri de (Maksvel) di. Damat Ferit 
Paşanın Uveyoğlu (Prens Sami) is· 
rninde kilstah bir aptal, sık sık 
(Maksvel} e gider; padişahla onun 
arasında (irtibat memurluğu) vazi-

Hı . ti n1 • t d nm Hal rı ve arlı::a. daoları tarafından; 20,30,· C·-
rıs ya arı sıyane e e ··· - 1 ~ ma Kimıl ve arkadaeları ta f d 

buki A.nkaradakiler; bunların hiçbi- T " k .ki • ra ın an ur muıı sı ve halk ıarkıları; 21 : 0 _ 

yacına en uygun olan hükümlerinin 
tercihi gibi faydalar temin eLm •şt· 

ıyenın u sahadaki vazifesi . · 
di b

.. . . ıktı. 
sa unyemızm daima deg·· · 

rini yapmazlar. Onlar, artık (Mos - kutra: r 
kova) nın tesiri altındadırlar. 1 .-:- Keler - Bela: (Macar konseri) 

T ' ı ır. 
ıcaret kanununun on sen >l'k t 

b.k .: ı at-

Yeni anlaşmanın en mühi k m no. ta-
ları şunlardır. 

. . . ışıp geniş 
lıyen ıhtıyaçlarını temin ' 'e ta . . nzırn 
edecek zemmi hazırlamaktır B 

· bır· ko',. vertur. u-
Mister Armstrong, genış 

tuğa uzanmış .. çizmeli ayaklarım da, Va~ı.- Rich. Strauss: (Pembe Siıvari) 
ı - Her iki memleket yekdiı:erine 1 atı bu alakanın ne kadnr . ~ ldu w yerınde 

en ziyade müsaadeye mazhar millet 
0 

gunu ve kanunun muhtcrf 1 .. 

. · u ba. 
kımdan bılhassa sigortaya tı· . • carı se-

ortadaki masanın üzerine uzatmış.. 3 - Franz von Blon. (Ay ı - d 
l d 

~ S • şıım a) 
gözleri cigarasının duman arın an ... - unaaate: (İspanyol Dansı). · 
yükselen helezonlara dalmış olduğu ! - ~aı~revski: (Yolcu Turküeü). 

fosini ifa ederdi. 
Son zamanlarda (Maskvel) de 

k.. ı · ı ıu-
muamclcsini tatbik edecektir. um erı arasında ahenk t · . .. .. cmını Juzu. 

2 - Antrepo vesaire nıasrafı, munu vuzuhla göstermiştir. 
tran!lit ve muvakkat kabul emtiası Dikkate drğt>r iddinlar: 

netlere ve şirketlere ait hah· 1 . . . ıs erın 
derın bır tetkike tabi tutula <:r cat>ına 

kaniim. Bundan başka 19l? be 1 • - yne -vaziyetini tebdil etmişti. Artık o da 
(resmi Jngiltere) nin siyasetine tiı.
bi olarak padişaha karşı gösterdiği 
harareti kaybeylemişti. 

halde, (Halife ve Padişah Vahdet - ., - 0\~ • ~lbi.: (Acem Ninninisi). 
tin) in _ bilvasıta - söylediği bu ye). - c 

1 
- lbı: (Musahabatı Musiki-

so 
.. zleri dikkatle dinlemişti. 8 - Micheli: (Puıeler) ıerenadı 9 - Macar halk ıarkısı. · 

na şamil bir şekilde alrnmı~tır. Adliye Vekilimiz diyor ki: 

3 - Yugoslavya eşyasının Türki· "-... Bundan baJ>ka bu k 

milel Lahey konferansı mu~arrerat 
model ittihaz eden ticaret kanun:~ 
muzun bittabi bu mukarreratın Ce

ncvrcde 1930 ve 1931 senelerinde de

ğiştirilen şekline ve hava lıuk\Jlru

nun günden güne inkişaf eden yeni 

esaslarına bigane kalamıyncağı ~i
kardır.,, 

. ~ an unun 
Milli hüktl.met ordusunun, Inönle

rinde, Dumlupınarda, Sakarya sa
hillerinde kazandığı büyük zaferler-

Hatıratındaki ifadesine nazaran, 2Z: Plikla ıololar · 22 30 , A. 
bu sözler bittikten sonra, şu hükmü sa haberleri; 23: SON. ' . Janı ve bor Yeye ithali için bir "mer'iyeti ı·th l venm ve tesiri hakk d a ,, ın :ı vukubuı 

bir de kontenjan listesi ~esbit edil- mu:aca~t ve neşriyat tatbikatta:~ 
1en sonra, (ltilıif Devletleri) nin de- vermişti: 
ğişen siyaseti, Vahdettine büyük bir - lşte ... Bir zamanlar, dünyanın Günün program özü 

Senfonik konserlPr: 

20,35 Viyana 
21,5 Prac 

U·1f!t konM>rlf'r: 

~ndişe ve teliı.ş vermişti... Gizli vası- yarısına hükmeden Osmanlı haneda
talarla Anadoludan aldığı son ha- nmm, son niyazı... Fakat, artık iş 
berler ise, artık süfli ruhlu hüküm- işten geçmiştir. Daha h8.la taht ve 
ian, tamamile heyecan ve hezeyan saltanata tırnaklarile yapışmış olan 
tıaline getirmişti. kil t b 19 St b halife ve padişahın bugün e aası, OH arbı urı: Opera operet parçalara 

lşte, bu heyecan ve hezeyan ha • 1 d l'k 
2 

am urr askeri bando 
Prens Samı. denı"len şu apta e ı an- 2ı s B .. k (İnde bulunan Vahdettin, daha bala · u reı orkestrası ve 'larkı 

d 
lı ile Damat Ferit Paşa ve bir avuç 21·45 Starıburı : eski ıarlı:•lar 

ümitlere kapılarak, bir kere e 21,45 Hamburı lı::arııık musiki 

mi§tir. vazıyetı teyit eder mnhiyf:: ttc b 1 u un. 
4 - Bu emtia ayrıca umumi reji- muştur. Bunlardan kanunda bir bah-

mimizden istifade edec~ktir. sin muhtelif membalardan iktib dil . as e-
5 - İhracatımıza gelince, bilcüm- mış olması hususunun hükümler 

le mallarımız serbest ve lahd' arasında ademi mutabakat v h ıtsiz 0 • e a cnk 
!arak ithal edilecektir • sizlik vücude getirdiği, bazı maddc-

6 - Her iki devlet tediyah kle- lerin asıllarına nazaran yanlış nak

ring yoluyla yapacaktır. ithalat ve !edildiği, mchazlardn bulunmıyan ba
ihracaımız fop kıymetleri üzerinden zı fıkraların ilave edilmiş olmasının 

Filomuzun Malta 
Seyahati için 
Son Hazır. ıklar 

(Mister Haran Armstrong) a baş - saray memurlarından ibarettir. Ar-
2
2,30 Roma: bantlo muıika • k dd 22.45 Varıova Leh muıikiıi 

vurmaya teşebbüs etmişti. tık hiçbir ku\rvet, tarihı mu a era- 23,30 Kolonya Ferenad ve danı havaları 
Müttefik Ordular Başkumandan • tın seyrini tebdile muktedir değildir. Operalar: 

hesaplanacaktır. tatbikatta aykın neticeler tevlit l a·w· . ey-
7 - ttl' lat ve ihrat•at için mense e ıgı, ıstılahlarda ittırat gözetilme

miş olduğu dikkate değer olanları

Maltadaki Ingiliz donanmasını res-
men · t d zıyare e ecek olan filomuz ayın 

lığı Erkanıharbiyesinde, lngiltere Maamafih, Mister Armstrong, za- Normandi Verter operası 
Fevkalade Komiserliği Muavinliğin • hirt bir nezaket göstermişti. Prens Oda mmdklst : 

de, jandarma müfettişliğinde bulu - Samiye; birkaç güne kadar Ingilterc- 24 Mıinih: Oda orlı:eatraa• 
o.an Mister Arınstrong - yalnız Is- ye gideceğini, ve gider gitmez de, 
tanbuldaki tngiliz kolonisind_e de- (halife ve padişah) ın bu sözlerini 
ğil - Londra siyasi ve asken maha· icap edenlere söyliyeceğini vadet-

•ft r 

filinde de nafiz bir şahsiyetti. mi~ti. Ve.. bu vadini de ifa eylemiıı-
Ankarada (Başkumandan, Gazi ti. l'akat, Jngilterede de fikirler büs-

20,20 Prai şarklar 
21,55Sattenı baskın orkestralarından 
22 Varıova Şupen musikisi 
22,30 Starsburr karışık protram 
23,40 Münih ıarkıları 

.ı: tıluvtafa Kemal Paşa) artık (büyük bUtiin değişmişti. Bütün kudret ve 
taaı'r'Uz) günlerini tasarlarken; nüfuzu, Yıldız Sarayının duvarları 23,30 Stütıard 
(Prens Sami) de, (Mister Arms- içine inhisar etmiş olan (Vahdet- zo,o Bülı:reı · p a alas • 23,40 Torina 

şehadetnamesi ikişer nüsha olarak d.ı r. Bu iddiaların ne dereceue kada 
alınacaktır. h " r nkikate uygun olduğunu tetkik et-
Anlaşmada bunun hnrıcind<' kalan · tırdlm. Şikayet mevzuunu teşkil e-

ticari mübadelat için de ayrıca bazı 

kolaylıklar yapılmıştır. 

Kars - Hopa Yolu 

den hususlardan bir kıamını üzerin

de dunılmaya değer mahiyette l{Ör

memckle beraber büyük ekseriyeti 
tetk'k 1 a şayan mahiyette buldum. 

Artvin, 10 - Kars - Hopa yolu gü 
zcrgahı devlet yolları 'arasına alın . Ticaret , .e borçlar kanunu 
mıştır. Bu yollar bir müddet sonra arasaJndaki ahenk: 
yapılacaktır. " B - undan ba§ka ticaret lıııku-

16 sında limanımızdan hareket 'ede

cektir. Hareket ve ziyaret program

ları hazırlanmıştır. l<'.ilo kumand~"ll 
Amiral Şükrü 1' it . . . . ' :ıa adakı Ingıhz Amı-
ral ve hükfı ~ met erkanını resmen zi. 
yaret ~decek ve ziyaretleri kabul e
dec~~tır. Aı:niral ve maiyeti erkim 
lngılız bahrıyesinin misafiri olacak • 
tardır. Dönüşte Faler limanına da u.Y 
ranacaktır. ::. 

trong) a müracaat et~.ış_; er P tin) in bu niyaz ve istirhamlarmır. 2A varıova 
Dtelinde (fevkalade muhım. v~ mah- hiçbir tesiri görülmemişti. Artık bü- =========================== 
rem bir mülakat) rica etmıştı. tün gözler ve kafalar, yalnız Anka- ..., •• _,,_.__., __ ._.. =•........,...~....-..... 

kunda ötcdenberi münakaşayı nıurip 

olmuş bir meseleye, ticari ve medeni 

hukukun birlik veya •ikıliği sistemi
ne de nazarı dikkatinizi ceJbetmek 
isterim. Ticaret kanunumuz, ikilık 

sistemini, bir başka tabirle. tiraret 

hukukuna müteallik hükümlerin ayn 
bir kanunda toplanması usulünü ta-

. Filo erkanı ve mürettebatı Sell • 
nıkte AtatUrkün doğdu!;ru evi ziyaret 
edeceklerdir. Filomuzun bu seyahati

ne harp akademisi talebeleri de işti • 
rak edeceklerdir . SAGLIK ÔGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM 

Ylvuz g'emısı, dUn lımanımıza ge
.erck Hn~darpaşa açığına demirle 
miştir. • 

ıaaa :ıo22 haziranının ilk haftası .ı-aya çevrilmi,ıi. Bütün Inğ'Dterede 
tçindeydi. Prens Sami, Miste: ~ms- ~alif~ ~e. Padişah Vahdett.inin tek 
trong -

1 
· rce görüşmek ıçın hu- bır hamısı varsa; o da, (Loıt Corç) 

•ust b. ı e gl ız ıı'hzar ettirmişti... Mis- tan ibaretti. Loit Corç, (Mançes -
ır sa on . · y ı ter A t tam zamanında Pe- ter) de bır nutuk vermış. unan ı-rapaı rms r~u~,. Prens sa.mi tara - larm (fezaili) ni anlattıktan sonra ..,..,....-:ar_,.._..._.....~~~- • .............., 

fnı.d asak geılmış, ak ihzar edilen sa- (Türkiyedeki hakiki hükümet, sul - Kulak Nasıl Delı·nı·r ?. Türk) e 
Ve rak 

an arş anar 'd' ) d · f Lak. bu 
!ona ithal edilmişti. tan hük~metı ı~ emı~ ı._ ın, -

Aptallığına rağmen, tıpkı dayısı 
gibi mahir bir aktör olan Prens Sa

illi; bu mülakatın ınahremiyetindeki 
ehem · t• · ths".. etnıek için 

mıye mı _, d' 
- Mister Armstrong'u bile iğren ı-
ten - maskaraca komedilere müra

caat t . ti EV\'ela cebinden bir e mı§ .•. 
rilvelver çıkarmış, masanın üstüne 

koYrnu§tu. Sonra bir rUvelver daha 

Çıkararak eline aımı§; masaların al

tını, perdelerin arkasını dikkatle a -

ta.nuş.. ondan sonra Mister Arms • 

tl"Ong'un karşısındaki sandalyeye o-

turarak: 
- Şimdi, rahatça konuşabiliriz. 

rakat, gene ihtiyatlı konuşalım. 
Diye fısıldamıştı ( 1). 
Prena Sami bu mülakatı (padişah 

ll&.nuna) icra 'ettiğini söylemişti. ~ e 
8onra da, (padişaha atfen) sözle~e 
devam etmişti.. Padişah diyordu ki: 

- Loit Corç ile, iktidar mevkiin~t 
buıunan İngilizlere, artık a.kıbetin 
;yaklaştığını haber veriniz.Çünkü bu~
lar, anlamıyorlar. tngiltere sefareti· 
tı.e, i9i anlatmaya çalıştım ise de, an
latamadım. lnanmadılar. Mustafa 
l(etnalin adamları, ihtilalcidirler. Bun 
lar Tü k. . ltilst edecekler ... 
t-. ' r ıyey1 a 
aunıar . . de düşmanlarınızdır.:· 
'b_ , sızın .. . 1 
oen, sizin dostunuzum. Türk~yey ' 
~alruz siz kurtarabilirsiniz. Ne ıster
'en' d ·m An-ız, size vermeye ama eyı · . 
karadan h ' b. cıey aıamazsmız. Sız 
1..... , ıç ır !>' • k 
~Leraeniz, saltanatı ve hilafeti ur-
la.ta.bili-· · Bana sür'atle yardıma lt ~ .. ın ız. , 

?!!unuz. Ankarayı tanımayınız. Be
lliınle derhal sulh yapınız (2). Son-
ta, Yun lıl Anadoludan çıkan • 

nu da kımse runlememıştı. 

• • • 
Yunanlılar; Marmara sahillerinden 

(Mendres) kıyılarına kadar imtidat 
eden cephelerini, var kuvvetlerilP. 
tahkim etmişlerdi... Gerek umumt 
karargahlarında ve gerek (Atina) -
da; bu cephenin (gayrikabili teshir) 
olduğuna kanaat gelmişti. Hatta, 
cephede tetkikat yapan bir lngiliz 

erkanıharbi bile : 
- Eğer Türkler, bu mevkileri dört 

beş ayda iskat edebilirlerse; " bir 
günde sukut ettirdik" diye, iftihar 

etsinler. 

Demişti. 
Günden güne tekemmUl eden is • 

tihbarat vasıtaları dolayısile, (Türk 
Erkanıharbiyesl) de Yunanlıların 
bu tahşidat ve tahkimatının. vasıl ol-

d gu~ dereceyi öğrenmişlerdı. Bunun 
u . ) il 

için (fevkalbeşer bir azım e mun-
tazam bir programla çalışarak ordu-

bütün hazırlıklarını mümkün ol
nun b'l · l d. duğu kadar ikmal ede ı nuş er ı. 

Fakat, Yunan ordusunun efrat ve 
u· h mevcuduna. tefevvuk etmek 
~:mkün değildi. (Mustafa Kemal) 
Pa a) tarafından taarruza karar ve
r:ıJiği zaman. iki ordunu? kuvveti, 
şu adetleri gösternıekteydı: 

Yunanlılar: 
Muharip ve gayrimuharip efrat 

yekünu: 206.000 
Ağır ve hafif mitralyöz adedi: 

4.200 
Top: 350. 
Türk ordusu: 
Muharip: 98.956 
Makineli tüfek: 2.864 
Top: 323. 

[Arkası var] 
~ an arı leri 

lt 
· Sunıarm terkedecekleri y~r. ' 

:ı.... ıun· edinız. .• 
~ ~ 'f karış bana. tes . . 

. (ı) Bu kadar mahrem bir mülikatm 
tefernııtını naklederken, bütün bunları 
kehanetle keşfcttiiimi iddia etıniyecelim. 

l 
lltıdan ba.şka (dört milyon) tngilız 

fp.,,._ ' n... bu para• ~I da borç veriniz. u--nı Bu kısım Armıtronıun hatıratından aynen 

U
l>a kar"ılık go··stereyı·rn. Ve bu. para nakledilmiştir. Mezkur hatıratm 183 üncu 

~ .:t d sayfasına bakınız. 
e ~Ukemmel bir hükumet vu~U a (2) Vahdettinin maksadı; Anadoluda 

!e. t.ireyirn. Bı·zzat (Bursa.) ya gıde - harp başlayıp ta buyuk b!r :ı:afer kaunıl, madan evvel, sulhıi temın etmek, bo:vle 
~tn. Tebaamı etrafıma davet ede- bir harbin onune geçmek, Yunan. o_rdusu-

trn ... Anadoludaki balkın çoğu, da· npn .A::cıoıui~ad~İ~keetfkA~i ı ş~~;·~jy~:ıni 
.._ hala · • · tten kurtar • nımsıy . · ~ak . (hilafetı esare_ . . k ndi tarafına cclbcylcmcktı. - Z. Ş. 

) ıçfn döğüştilklerını zannedi • c 
_, 

Bayanların modasına erkek he· 
kimler karışsalardı, ben eminiın 
ki, hiçbiri onların kulaklarına kÜ· 
pe takmalarına izin vermezlerdi. 
Daha önce yazmıştım. Kulağa kü
pe takmak aslında esirlik alaıne· 
tidir. Küpe takmak için kulağı 
deldirmek, sailık bakımından, tür
lü türlü kazalara, deri hastalıkla
rına, hastalıklardan en kötüsünün 
bulaşmasına sebep olur. Küpele
rin vereceği güzelliğe gelince, er
kek hekimlerden hangisinin fikri
ni sorsanız, küpeden hıçbir gü
zellik göremediğini söyliyecektir. 
Hekim olınıyan erkeklerin küpe 
hakkında fikirleri sorulunca da, 
küpenin illve edebileceği pek az 
bir güzellik için, bir kadının ku
laklarının incinmesine razı olmı· 
yacaklarını sanıyorum. 

Bununla beraber, küpenin ka· 

dınlara verdiği cazibe pek büyük o

lacak ki, kadın hekimlerden bazı· 

ları erkek meslektaşlarının bu hu

sustaki fikirlerine, adeta isyan 

ederek, bir kadına yüzük ve bile· 

zik gibi küpenin de lüzumlu oldu· 

ğunu iddia ederler. 

Zaten, birkaç yıldanberi, kesik 
ve kulakları kapıyan saçlar saye
sinde, küpe takınak Adeti biraz 
eksildiği halde, büsbütün kaybol
maması kadınların bu _ faydasız 

ve lüzumsuz - süsten vazgeçme· 
ye bir türlü razı ola.mıyacaklarını 
gösteriyor. 

Onların bu kadar ısrarları kar· 
şısında hekimlerin de şimdilik bo
yun eğmeleri zaruri oluyor. Vak· 
tile, hekimler korsanın zararını 

yaza yaza bayanları korsa tak • 
maktan vazgeçirdikleri gibi, belki 
küpenin verdiği zararları iyice an· 
lıyarak bir gün onu takmaktan da 
vazgeçerler. 
O vakite kadar, hiç olmazsa, bü
yüdüğü vakit küpe taksın diye, 
kulakları delinen küçücük kız ço
cuklarını zarardan korumayı dü • 
şünnıek lazımdır. 

Bazıları çocuğun kulaklarını kip eylemiş olmasına mukabil borç-

delınek işini evde, yahut mahalle- lar kanununun mehazi olan İsviçre 
de veya bildiklerden yaşlıca ba _ medeni kanununda tek kanun siste

yanlara gördüriirler. Bazıları da. minin kabul edilmiş bulunması \'C 

daha kibarca olur diye çocuğu bilhassa Türk borçlar kıınımunda ti-

Irakın yeni Hariciye Nazırı Naci 

kuyumcu dükkanına götürerek · · 
k 

carı mumessiller ve ticari vekiller, 
ulakları111 orada deldirirler. 
Hekim operatörlerden b. çocu. komisyon, dellallık, nakliye mı.l:ave-

ğun kulaklarını delmeye rıza gös- leleri gibi ticari münasebetlerin de 

t~re~ek olanların bulunabileceği • yer almış bulunması halli lazım gc
nı bılseydim, bu iş için en iyisi bir len bir vaziyet olarak tecelli etmek

operatöre müracaat etmek oldu- tedir.,, 
ğunu söylerdim. Bunu zannetnıe
diğiınden, fikrimce. çocuğun ku
lakları mutlaka delinecekse bu 
~-i çocuğun annesi görn~elidir. 

Ferdi) et~i maddelt>r 
Yt>rine Cl'ıniyetı,;1 hiikiimler 

Adlı' ye Vekilimizin konıisyonrlaki 

§U sözleri yeni kanunun alacağı hü

viyeti kafi bir vüzuhla :ınlatmakta
dır: 

.lİnkü çocuğunun, yanlış v~ya ek
sık bir harekettinden dolayı, son
radan göreceği zarardan en ziya
de canı yanacak olan odur. 

En önce çocuğun kulağının me- " Mesainizde ehemmiyetle naza-
~elerini binde bir nisbetinde süb- ra alacağınız hususlardan biıi de hiç 
lımeli su ile yıkamak lazıındır. Ku- .. h ·zcı· şup esı ır ki ekonomik milıuı.sebct-
lakları delecek ellerin de aynı· su- ı erle ticari ihtiyaçların bu"rınk1• 1 va-

Asil Bey Ta · . ' ymıs gazl'tcsınin Bağ-
dat muhabirine \'erd· . . be . ıgı yanatta 
Iraktakı son hlikıl ' . met darbesi hak-
kında ızahat vermi 
T" k. § ve bu arada 

.~r ıye - Irak münasebatından da 
şoyle bahsetmiştir. 

" s - "on senelerde trakn karşı bil-
hassa yard d k .. ımı o unan ve teveccUh 
gosteren Türkiye ile dostluk b~ğla-
rını sagw lam .. . 

1 

= ayı umıt ediyonım.,, 

~· --
~Hnavne KadısıOğlu 

BEDREDDiN 
n ESTANI • Yazan: 

retıe temiz olmasını unutmamalı- t:> 

dır S 
ziyet ve icaplarıdır. lktısadı· faaıı·yet .a 

• onra delinecek kulak meme- N " 
si b ve şartlar büyu .. k harbı· mu· teakıp ve ·A z 1 M 

• aşparınak la şelıadetparmagy ı bilhassa şu 
arasında iyice sıkılarak biraz u • on sene zarfında dcnn H 
Y
ut değişmelere maruz kalmış bevııelmı·- 1• K M E T 
Ş urulur. Daha sonra - su için-

de fıkır fıkır kaynatılmış - tro- lel ticari münasebetlerin dahlH Uca- • 
kar denilen delici alet alınır ve 

0
• ret hayatına olan t"sir ve irtıbatı Yakında rıkıuor. 

büyük ... .J nunıa kulağın memesi birdenbire mikyasta artmış ve ticaret 1'1vRtı 50 kuruştur. 
d r · k l ş· d.d e mır. Bu aletle yapılacak delik anun arı eski ferdiyetçi maddeleri- ım 1 

en sipariş 
~aha geniş ve daha muntazam 0 _ ni yeni cemiyetçi hükümlerle müba- veriniz? 
ur. Ondan o d d 1 l Yeni Kitap"ı Ankara . . s nra a - gene su e e yo unda geniş mesafeler almış- ... 

ıçınde kaynatılmış - bir maden tır. Ticaret kanunlarının lktısadi ce- ===C=ad:r1:e:s:i:N:':0~· ~8~5~==~::::;;: 
tel. kulağın deliğine sokulur. Er-te reyanlara ve bu dcgwicme neticesı'nde -sı gün dah t · ·· ı; -.. • a er esı gun, on beş --
:~: s.ı.rayla, kulağın delinen yeri 
b il~ pamukla temizlenir ve on r 
eş gun sonra küçük küpeler ku

laklara takılır ..• e E RALi T zil' Eğer, bütü · . 
ğ n bu ezıyetlerı çocu-

una yapmaya 1ı h . . nin .. . er angı bır anne-
yureğı dayanırsa 8 1 . .. 

recek hi bi .. ... u şı go-
- ç r operator bulunamıya-

cagı gibi ona y·· W• . ' uregı dayanacak 
bır anne de bulunabileceğini hiç 
sanmıyoruın. Onun için e i .. 
Ç

o ğ n yısı 
cu .. un kulaklarını delmeınek, o-

na k~pe taktırmaktan da vazgeç
mektır. 

ME~TEBi size her han . 
bır A S R i L i S A N 1 gı 

SERİ ve iYi bir suı-ett .. .. b 
M 

e ogrete ilir 
Adre eccani bir tecrüb d .• 

~ ı: Beyoğlu, lıtiklô.l Caddeıi 35~ ersı alınız. 

~~~~:-----------.:.::.::.;::~·~A::n~k:ar:a~·~K::::::~~ - . ony., c .. d. _ _. 

• 
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MA!ıl ANTUV.ôNETi .. 
~omexnı 

Maliye 
Memurları 
Arasında 

Lise Olgunluk 
imtihanlarında 
Sorulacak Sualler 

o o 

ŞlEIHlUlRlLll ~ .. eo 

KOYlLUJ 
Ya:a1ı: Stephan ZWEIG Çevıren. Rezzan A. E. YALMAN 

Ölümün Yaklaşması Artık Kadını 
Korkutmuyordu. Çünkü Bu Hücre
de Yaşamak Diri Diri Gömülmekti 

Yeniden Birçok Tayinler ve 
Terfiler Yapıldı 

Ankara, 10 (Tan muhabirindenl
Kalecik tahsilat memuru Zeki Dahi· 
liye Vekaleti muhasebesi meınurlu • 
ğuna naklen, Milli Müdafaa muhase· 
besi memuru Mahmut ayni muhasebe 
memurluğuna terfian, Milli Müdafaa 
muhasebesi tetkik memurluğundnn 
açıkta kalan lbrahim Hakkı ayni mu 
hasebe memurluğuna, diyanet işleri 
mülga muhasebesinden açıkta kalan 
Reşit Akif Dahiliye Vekaleti muha • 
sebesi memurluğuna, Ankara kazanç 
yoklama memuru Mehmet Ali Mali· 
ye Vekaleti tahsilat bil'.inci mümey1z 
liğine, Vekilet tahsilat ikinci mümey 
yizi Remzi birinci mümeyyizliğe. Mcr 
sinde açıkta Necip Ergun ~~ersin ka
zanç tetkik komisyonu fızahğına, lk· 
tisat Vekaleti muhn.sebe mümeyizlc· 
rinden Şem'inur Maliye Vekaleti bilt· 
çe birinci mümeyfaliğine terfian, Ma· 
liye memurin müdürlüğü memurların 
dan Suphi ayni müdürlUk mümeyyiz 
liğine terfian, Arapkir malmüdürü 
Recai Bolu defterdarlığı tahsilat ~ef· 
Liğine naklen, Ankııra yüksek ziraat 
enstitüsü muhasipliği memurlarından 
Ragıp ayni muhasiplik vekaletine ter: 
fian, jandarma muhasebesinden açık· 
ta Bahaettin askeri fabrikalar muha 
sebe memurluğuna. askeri fabrikalar 
muhasebesinden açıkta kalan Celal 
ayni muhasebe memurluğuna, yüz · 
başıhktan mütekait Ihsan Mersin tet 
kik itiraz komisyonu ıhalığma, Şir • 
keti Hayriye muhasebe mümeyyi1Je· 
rinden Yusuf Ziya Istanbul defter • 
darlığı kazanç hesap mütehassıslığı· 
na, açıktan Nevzat Maliye Vekaleti 
tahsil müdürlilgu~·· memurluihma mül 

Lise fen ve edebiyat kolları, yazılı 

ve sözlü olgunluk imtihanlarına ha
ziran ve eylül devrelerinde girecek o

lanlara muhtelif ders gruplarından 

sorulacak sualler Mnarif Vekaletince 
tesbit olunmuştur. Sualler, şunlar • 
dır: 

Bu derin kimsesizlik içinde buna· 
lınca hlari Antuanet, yirmi beş sene 
sonra, annesinin nasihatlerini hatır· 
ladı ve yapmak istedi. Yorgun ve 
kızarmış gözlerine rağmen okuyor, 
daima okuyordu. Artık ona kitap te· 
darik etmek te müşkül oluyordu. Is· 
tediği kitaplar roman ve tiyatro gi
bi hissi eserler değildi. Daha ziyade 
seyahatname, cür'et ve kahraman • 
hk hikayeleri kendisini alakadar edi· 

.. yordu. Bu meraklı ve heyecanlı ki
tapları okurken nerede olduğunu ve 
zaman femhumunu unutuyordu. Ki
taplardaki kahramanlar kendisine 
arkadaşlık ediyorlardı. Günlerce in • 
san yüzü görmeden yaşıyordu. Ses 
olarak işittiği de kilise çanlarından 
ve anahtar şıkırtılarından ibaretti. 

Bu mezar gibi dar, karanlık ve ru· 
tubetli hücrede derin bir sük\ıt hü
küm sürüyordu. Kadın ha vasızhk ve 
hareketsizlikten zayıf düşmüş ve sa
rarmıştı. Mahkeme huzuruna çıktı
ğı zaman beyaz saçlı bir ihtiyar ka
dın olmuştu. Uzun bir geceden son
ra birdenbire gündüz ışığını gör
mekten gözleri kamaşmıştı. 

KIRKINCI BAP 
En Büyük IFtira 

lşkence ve ıstırabın son basama • 
ğına varmıştı. Artık her şeyin bit • 
mesine bir şey kalmamıştı. Kaderin 
tasavvur edilemiyccek kadar büytik 
tezadı, hakikat olmuştu. Hayata 
gözUnU mükellef bir sarayda aç
nuş olan, bUtün ömründe en güzel 
bahçelerde, en süslü odalarda yaşa

mış olan bir kadın rutubetli, karan· 
lık, demir kafesli bir hücrede ölü -
yordu. En fuzuli süs eşyalarını bir 
lhtiyaç bilen, kıymet biçilmez elmas· 
lı aynalar, tarak ve fırçalar kulla ~ 
nan, bir süril hizmetçisi, bir hustısi 
doktoru ve eczacısı, ayrıca • ahçı, U· 

şak ve berberi olan bir kraliçe şim· 
eli sefalet ve pislik içindeydi. Sene· 
de üç yüz elbiseyi az bulan bu şık 
kadın şimdi yegane eski ~ntarLc;ini 
tamir etmek ic;in diki~ iğnesi bula· 
mıyordu. İradesi ve kuvveti ile mcş· 
hur olan Mari Antuanet diinyanın 
en bitkin ve yorgun bir z.::.vallı.;ı ol· 
mt.şt u. Geceli gündüzlü eğlenceye 
koşan, sabahlara kadar eğlenen bu 
zevk kadını aylardanberi insan yli
zU görmemiş, düşünce ve ıstırap i -
çinde ııabahlamıştı. HUcresinde ıştk 

. ' 
HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumt, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şifai tesırleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Ha.ııan de-po
su: latanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
başmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle
rinden çıkarılmıştır. içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 
1,4 litre 40, 112 litrelik 60, l lll· 
relik 100 kuruştur. Hasan depo· 
su: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

yakmaya bile hakkı yoktu. Koridor
dan gelen hafif bir ışık odayı neka· 
dar aydınlatırsa onunla iktifa etme
ye mecburdu. 

Sonbahar yaklaşıyordu. Taş yer
lerden soğuk insanın iliklerine kadar 
işliyordu. Sen nehrinden gelen sis ve 
rutubet kalın duvarlara kadar sini . 
yordu. Her tarafta bunaltan bir 
rutubet ve pislik kokusu. adeta leş 

kokusu vardı. ~inri Antuanetin 
çamaşırları kirlenmiş. elbisesi par<;a 
parça olmuş, rutubet ve soğuk ilik· 
lerine kadar işlemişti. Rumatizma 
ağrılarından muztaripti. Her tarafı 
titriyen bu biçare mahlfıkun bir z:ı.· 

manlar yaşamaktan zevk alan bir 
kraliçe olduğuna kimseler inanmaz
dı. Hem bu öyle uzak bir zamana 
ait görünüyordu ki, sanki saadet \'e 
satvet dcvrindenbcri arada bin se -
ne geçmişti. Etrafı gün g"eçtik<,:e da· 
ha korkunç bir tenhalık ve sükut 
knplıyordu. Olilmün yaklaşması, ar
tık kadını korkutmuyordu. Çünkli 
bu hücrede yaşamak diri diri gömül
meye bedeldi. 

Parisin göbeğindeki bu mezara ha
riçte çoşmuş olan fırtınanın gUrültU
sü girmiyordu. 

Fransa ihtilalinin en tehlikeli gün
leriydi. O zamanın meşhur kaleleri 
olan Mayence ve Valencicmnes düş . 
man eline düşmüştü. lngilizler Fran
sanın bir limanını işgal etmişlerdi. 

Paristen sonra ikinci büyük şehir o
lan Liyon isyan halinde idi. Müs • 
temlekeler açlıktan şikayetçi idi. En 
müfrit ihtilal taraftarları bile bu hal 
karşısında cesaretlerini kaybetıni§ler 
di. Cümhuriyet tehlikede idi. Bir tek 
hareket bu halin önüne geçebilirdi: 

Büyük ve cüretli bir hareket.. U
mumi bir 'kaide olarak korkunun ö • 
nüne korkutmakla geçileceği düşünü

lüyordu. Ortalığa dehşet verecek şey 
ler yapmak lazımdı. Birçok asiller i
dam ediliyordu. Dük de Orleans 
rr.ıahkemeye sevk olunmuştu. Giyo • 
tın durmadan işliyordu. 

Tam o sırada Billand . Varennes 
meclisi kürsüsüne çıkarak şöyle bir 
nutuk söyledi: 

"Memleketi harap etmeye başlıyan 
hainler birer birer imha ediliyor. F'a· 
kat henüz işimiz bitmiş değildir. BU. 
tün insaniyetin lanet ettiği ve bütlin 
dünyaya kadınlığının utandığı bir ka
dın var. 

Bu kadın, dul Capcttir. Bütün 
cürümlerini idam sehpasında ödeme
lidir. Ortalıkta bir takım şayialar do 
!aşıyor. Kendisini muhakeme ederek 
temize çıkaracakları söyleniyor. Bu 
kadar binlerce Fransı.ıın kanının dö
külmesine sebep olan bu hain kadın 
nasıl affedebilir? Bir Fransız juri 
heyeti böyle bir hükmü nasıl verebi
lir? Cümhuriyet mahkemeleri artık 

bu kadını muhakeme edip mnhkum 
etmelidir. 

Bu nutukla yalnız .Mari Antuane • 
tin muhakeme edilmesi değil, bilhas
sa mahkum olması lııtenlyordu. U • 
murni reyler toplandığı zaman ekse
riyet bulundu. Fakat kafi derecede 
cürüm delilleri olmadığı için mahke· 
meyi günden güne geri bırakıyorlar· 
dı. Her şey gayet yavaş yürüvordu. 
Adeta ortada bir çekingenlik havası 
vardı. Nihayet meşhur karanfil me
selesine d · b. aır ırkaç vesika toplandı. 
~r8:1ın m~hakemesine ait e\Tak getir
:ıldı. Şahıtler çağırıldı. r'akat kadını 
ıtham edecek yıkıcı b" .. .. k 

O l 
ır curum yo • 

tu ye b' · . . ır kabahat ortayo. çıkar-
mak lstıyorlardı ki kı"m 1 f . , sc er onu n . 
f edemesın, mazur görmesin. 

Yalnız Cilmhuriyet mahkemeleri • 
nin değil bütün insaniyetin affedeml· 
yeceği kadar büyük bir cUrüm lazım
dı. Bu cürmü ister kraliçe isterse 
kadın sıfatile işlemiş olsun,' ehemmi
yeti yoktu. 

Henüz bir şey bulamamışlardı. 
Günler geçiyordu. Nihayet Hebert kra 
liçenin en hain ve en inatçı düşmanı 
bütün ihtilalin yiizünü kızartacak bi; 
iftira düşündü. Bu feci iftira saye . 
sinde kraliçeyi mahvedeceklerdi... 

Hebert hidiseleri şu şekilde n·aklet 
miştin 

[Arkut var] 

b ' 

Li!,e fen kolunda. olgunluğa girft • 

cekler, fizik ,kimya grupu: 
Fizl'.<ten lif;e ikinci sınıfta okutulan 

elektrik bahsi, bu bahse ait tecrübe 

ve meseleler. Li~e üçüncü sınıfta o
kutulan programa göre mihaniki fi. 

zik ve termodinamik bahisler, bu ba· 
hislere ait tecrübe \'e meseleler. 

Kimyadan lise birinci ve üçüncü 

sınıflarpa okutulan bahisler ve bun
lara ait meseleler, lise üçüncü sınıfta 

yapılan laboratuvar mesaisine ait 
sualler . 

Ri~·aziyc grupunda.n olgunhı~a gl
rerekler: 

Bütün cebir, müsellesat, tersimi ve 
mihaniki hendese. 

TRAŞ Bl.ÇAGINI 
KULLANIYOR 

ÇUnkU p o K E R 
• T raş biçak'arının en esk1si ve en iyisidir.• 

iktisat Vekaletinden: 
''~Ş .. ~ANUNU,, nun dokuzuncu "Teşkilat,, faslın-

dakı hukumlere göre kurulan "İS DAİRESİ · T · · · 19"'G b . . . ,. nın eşrı. 
Terbi~·e ~rupu : n~sanı .:;, ~ş:ndaı: ıtıbaren faaliyete başladığı 145 in-
!nsan anatomi ve fiziyolojisi!ıc gi- cı madde mncıbmce ılan olunur. "1661,, '"280.Z,, 
~wwn~h~~ ~~. ooğrafya-~===========~-----~~~~--~==~~ 
grupu: ~ 

Tarihten: Liselerde okunan tarihin 
3 üncü ve 4 üncü cildindeki bahisler 

Cot!;rafya<lan: Türkiye, Bulgaris • 
tan, Yunanistan, !talya, Irak coğraf
yasına ait bahisler . 

}'eJ-,efe ve içtimai)·n.t gnıpu: Lise 
ikinci ve üçiincü sınıflarında göste-

rilen bütün bahisler . 

Müsabaka imtihanı açılacak 
Olgunlu',{ imtihanlarını kazanan . 

lar arasında açılacak bir müsabaka 

AliHAZIRDA Erkek kadm ve çocuklar için 
En mükemmel İngiliz fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardinlerin:n 
Zengin ve müntahap çeşitlerinı en müsait şartlarla ve her yerden 

ucuz fiyatlarla Beyoğlunda 

B A K E R 
den başka HİÇBlR MI. G Ai: A takdim edemez 

kiye mezunlarından Mualla Maliye imtihanında muvaffak olan on Uç Sizi son derece aJfıkadar edecek 
Vekaleti bUtçc umum müdürlüğü gencin Avrupaya tahsile göncleril:ne- t ••• Vitrinlerimize lutfen bir göz gezdiriniz ___ ., 
memurluğuna, Sait nakit işleri u- si hi~kiımetçe kararlaştırılmıştır. Bu 
mum müdürlüğü birinci mU • tale'be Ziraat, lktısat ve Maliye Ve • 
meyyizliğine, Diyanet ; ,şlel'i mu- kaletleriyle Harita Umum Müdürlüğü 
hasebe memurluğundan açık _ h~sabına Avrupada tahsil görecekler· 

ta kalan Celll.,,AdUye- Veklleti mu .,.~r. _ . 
hasebe memurlug- ın t t Imfllian bu aym 2o ınde yapıl:ı.mık 

ı a, pos a ve el- b" . A k d k k l" . d d. 
~raf muhasebesinden Muhiddin bir ve ırı n ara a er e ısesın e, 1· 
derece terfi ile ayni muhasebe me _ ğeri şehrimizde Vefa lis~inde olacak-

murluğuna, maliye vekaleti hesab:ıt tır ·----------
umum müdürlüffe memurlarından Fe 

Sinop Uray Başkanlığından 
7 5 ?eygir .kuvvetinde lokomobil ile çalışan senrimi.z 

elektrık fabrıkas-rna şehri 7 5 lira ücretleoir m~H:inist alı
nacaktır. İstekliler 23 / 11/936 tarihine kadar ellcrındeki 
evrakı mi.isbitelerile birlikte Sinop Belediyesine muraca-
atları. "281 6,, 

rit Sinop tahsil kontrol memurluğu- Mütarekenin Y ıldönümü 
Mütarekenin yıldönümi.i miina~e . ~ eyoğlu v klf ar Direk örlüg"' Ü ilanları na. açıkta Hami ziraat vekaleti mu

hasebesi memurluğuna, Ankara def· 
terdarlığı tahsil müfredat katibi Sc • 
yit maliye vekaleti zat işleri memur
luğuna terfian, Sıhhiye Vekaleti mu 

betiyle bu sabah Bcyoğlunda $ent An~wn hlli~sindehlrruhaci a0n ~--~------~~~~~-~~-~~-~-----' 
yapılacaktır. Ayinde ~chrimizd~ki (Kiralık Emlak) 

Kasını paşa Mektep sokak 8 N o. dükkan. 
hasebesi ikinci mümeyyizi Osman Nu sefaret erkanı ve konsoloslar hazır 
ri ayni muhasebe birinci mümeyizli- bulunacaklardır. Saat 11 de de Feri
ğine, maliye muhasebesi birinci mü- köyündeki katolik mezarlığında har
ıneyizi Hayrullah Dahlliye . Vekaleti bi umumide ölen Fransız as}scı·l<'ri

muhaseb i birinci mümeyyizliğine. nin hatırlarını tebcil için dikilen a
uevlet demiryolları muhasebe kalt'mi bidenin resmi küşadı yaprlac:ıktır. 
şefi şevk\'; Haydarpaşa demiryollar 
muhasebeciliği veznedarlığma, Ela • Merasimi Ankaradan şehrimize ge-
~z defterdarı Faik bir derece tm·fi len Fransız sefiri Ponso idare eı:ıe·~ck 
ıle ayni defterdarlığa, millkiye me _ tir. Resmi küşattan sonra abid11nin 
ıunlarmdan Nail Kndri Malive Veka- önünde bir ruhani ayin yapılacak ~ 
leti hazine muhasipli!?i mua~ı·nlı'.Tfn"' · ··k h t ··1 ~ b' ._ biıyu arp e o en bütün askerlerin 
lstanbul defterdıırhğı tahsil kontroi istirahati ruhu için bir dakika siikut 
~emuru Cemal bir derece terfi ile ay muhafaza edilecektir. 
nı kontrol memurluğuna, askeri fab. 
rikalar muhasebesi memurlarından 
Nail bir derece terfi ile ayni muha!!e '* ... ....._ıftı --~....-. 
be m~murluğuna, Eğridir hazine l\VU B Q R s A 
katlıgına mahalli avukatlardan HU • 
~:mett~n,ll1Gönan hazine avukatlığı • ...,._..4 r:w"t•, • .._.._._ ... .,., 

ma a avukatlardan Naci. Ber • 10 İKİNCİTEŞRİN SALI 
gama hazine 11.vukatlığma mahallt a-
vukatlardan Abbas. Bingöl hazine n- P a r 0 la r 
v~katlığına mahalli avukatlardan MU -
nır tayin edilmişlerdir. 

Mahklım Olan Y anl\esici 
Yankesici Mişon oğlu Mişon, son 

defa bir buçuk ay evvel bir akşam 
bir genç kızın çantasından parasın: 
aldığı için meşhut cürümler mahke • 
mesinde bir sene iki ay hapse mah • 
kum olmuştur. Suçlu. ~arar okunduk
tan sonra, heyeti hakimeye karşı ileri 
geri birçok sözler söylemiş,. hakkın • 
da bu suçtan dolayı da takibata baş
lanılmıştır . 

lmralideki Mahkumlar 
lmrali adasına gönderilen mahlr'lm 

ailelerinden bazıları mahkiimlan gör
mek için İstanbul hapishane müdür
lliğüne müracaat etmişlt!rdir. lmrali 
hapishanesiyle Bursa mtiddciumuıni
ei meşgul olduğu ic;in münıcaatçıların 
ietidaları oraya gönderilmiştir. Şim
diye kadar rnahkümlarla hnrlçten hiç 
bir kimsenin görüşmesine müsaade e
dilmemiştir. 

A 1 ı ı Satı' 

Sterlin 615,- 6ı8-, 

124.!i 
117.
· 30.-
35,
n-

1 Dolar 124,5 
20 Fransız fr. 113,-
20 Liret 125.-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20.-
20 lsviçre fr. 565,-
20 Leva 21-
1 Florin 63·-

5,5,-
23.-
66.-
78,-20 Çcko5.l.(.vak ku- 12:-

I Şilini 
I Peıetı-

1 Mark 
1 Zloti 
1. Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
I Yen 

bveç Kurunu 
Altm 
Banknot 

Ç~kler 

Londra 
Nev. York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıtcrd. 
Prai 

ronu. 
20.- 22.-

Tescil edilmemiştir. 
24,- 26,-
19.- 20,S 
20,- 23,-
ı2.- 14.-
47,- 5'>.-
Tescil edilmemiştir 
!2 32 

987,- 388,-
240.- 242,-

61! 
0,795367 

17,1475 
ıs.15so 
4,702S 

89.56 
3,46 

65,252S 
1.4816 

22,4725 

6lii 
0,7935 
17,675 

15,0350 
4,6785 

89,1225 
3.443!1 

64,935 
1 4736 

22,3625 

.. ,, " 17 " " 
Beyoğlu Pangaltı Cümhuriyet caddesi 65 No. dükkan 

,, ,, Elmadağı 43 No. lı Ev 
Galata Arapcamii Perşembe Pazarı 22/14 mağaza 1/2 
hissesi 
Kasunpa~a Çatmamescit 6 No. lı ev 8/ 40 hisse 
Tophane C.avuşbaşı Topçular 398/ 390 No. diil;-kan 
Galat~ Şe~ıt M.ehmet Paşa Üstüpçüler 13 No. baraka 
Haskoy Kıre1nıt.çi Ahmet Çelebi Cami altında 2/50 No. 
lı kayıkhane 

Kaba ta\ Ö~ıer Avni vakıf dükkanlar üstünde Set mahalli 
Galata Y er.ıcaın\ Mehmet Ali Paşa han alt kat 42 No. oda 

•• ,, ., ., üst kat 4i No. ,, 
" ., ,, ,, üst kat 49 N o. ,, 
., ,, ,, ,, üst kat 50 No. ,, 
" ,, ,, ,, üst kat 53 No. ,, 
" ., ,, ,, üst kat 56 No. ,, 
.. ., ,, ,, üst kat 57 No. ,, 
., w

1 
., ,, ,, üst kat 58 Nu . ., 

Beyoı;.u Kamer H~tun Kızılcık sokak 19 No. apartnna
nın 6 mcı dairesi. 

Yu.karda yazılt vakıf mallar 31Mayıs937 sonuna ka- · 
dt ar kı~ay~ ver;Ln~k ~:ler~ açık arttırmaya konulmuştur. 
steklılenn 23 tkıncıteşrın 936 Pazartesi günü saat 
l~.30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat Kale-
mıne gelmeleri. ( 2 8 5 3) 

Viyana 4,26ıo 
Madrid 7.43 
Beri in 
Varşova 

1,9763 
4,2512 

Budapeşt• 4.3225 
Bı.ikreş 08,9725 
Belgrad 34,8287 
Yokoharna 2,79 
Moskova 24,75 
Stokhol11t 3,1640 

T ahvilôt 

~ıhum 

Anadolu I ve lI kopun kesik 

I 

" 111 

" Mümesıil 

ıtikra~la, 

Trük borcu I 

" " il ,. .. ın 
Ergani A. B. C. 
Iatıkruı Oallil' 

4560 

4,24 
7,3944 
1,9667 
4,23 
4,3020 

08.4425 
34,6590 

2,7770 
24.875 
3,1485 

to ., 
42,40 
42,20 

45,2S 

23.25 
22.10 
Zl,675 

07 
Q9,25 

Slvu - Erzurum 1 
1., lI 

E ıha m 

lt Bankaaı 

N 

A;_dol; 
Hıımitlne 

3 60 

" % 100 
Sirlrctı Havnye 
Tramvay 
Bomonti Nelı:tır 
Terlı:o• 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımınh Bınlı:ıaı 
S:ırlı Merker Ec:ranesl 
3 7 Sivas 

Mııır tahvilleri ------
190! il 
1911 llJ 

nı
ıo:t.-

09 '~ 
100,25 

11.-
10-
10-
·ZS.20 
!9.50 
Hı-
20 50 
tö-
11-
13 9() 
~o
ZQ.-
3 ~(I 

99,SD 

t\Z.-
103-



---- = 11 • 11 • q36 

Doktor Şahtın Seyahati 
Memleketimizi ziyaret edecek Al· 

illan İktısat Nazırı ve Rayşbank 
ınüdUrü Doktor Şaht, bu ayın 15 in-

de şehrimize gelecektir. . 

Bu ayın içinde gelmesi beklenen 
Felemenk heyeti, Doktor Şahtın zi

yareJ.i dolayısilc seyahatini tehir et

ıniştir. Heyet, gelecek ayın S inde 

şehrimize gelecek ve bir kaç gün kal 

dıktan sonra Ankaraya gidecektir. 

YENİ NEŞRlY AT 

Para ve inkılap 
-

lktıaculi Del1letçilik - lll üncü 
Cilt 

"'- t Hamdi B .. c:ar, (lktisadi 
.ruıme ~ .

1
d. . 

Devletçilik) kitabının üçüncü cı mı 
,, . k lA d altında nesret-Para ve ın ı ap,, a ı .: 
ti. Para meselelerinin bütün dunya
da son zamanlarda kazandığı ehem
rniyet düşUnülUrse bu mevzuun neka 
dar gu·· .. meselesi olduğu anlaşılır. nun -.3 • 

A. Hamdi Başar açık lisanla ya;c.\..ıgı 
bu eserde altın esasına dayanmış pa
ra telakkilerinin manasızlığını ve bu 
esasın liberal devrelerin mahsu\ü ol
duğunu gayet güzel surette ~7.ah. e~ 
ispat etmekte, ve yeni para te.akkısı
ne göre Türkiyenin çok zenr,ın oldu
ğunu anlatmaktadır. Bütün münev -
verlerin üzerinde düşünereic durma
ya mecbur olduklan bu mevzuda bi· 
ze orijinal fikirler ortaya atan "para 
\'e inkılap,.t okuyucularır.nıza tavsiye 
ederiz. Çok güzel bir baskı içinde fi. 
Yatı 70 kuruştur. 

Poliklinik 
Bu aylrk Tıp mecmuasının !kind-

le§rin nüshası da çılımıetır. 

Konferans 
~rninönU Halkt!Vlnden: 
11 • 11 _ 936 çarşamba günü saat 

T A N 

'(17,5) ta Evimizin Cağaloğlu mer
kez salonunda N\isret Sefa Coşkun 
tarafından (Milli Edebiyat) mevzulu 
bir konferans '.J'C':"Llflı'ektir. Bu konf e
:rans bütün yurttl..şlara. açıktrr. 

~~; ... _..,. ~-lf/1111 1'11 v __ 

r.-:1:r.v1=11ıiiiP91i =<~ ti::vCv 

~~At-Ralli' ,~:.i ,.~ Zayi - 1955 mımerolu araba pla

karn1 zayi ettim. Yenisini alacnğrm· 

dan hükmü y~ ~il -
lstanbul 3 

•• •• uncu icra 
Memurluğundan 
Evvelce İstanbul Çakmakçrl~r V_al~ehanı N~~~~ak°:ı 

C>t~rrnakta ikE.n bilahara Beyoglu Aga amam ı-
Stkrnazı No. 7 de olduğu anlaşılan ve orada da bulunm 

~an Ahmet oğlu Mehmet Rız~ya, .. . w. mahal-
26/9/932 Tarihinde Beyoglunda Huseyınaga h 

lesilld am sokağında eski ı O yeni 1 O N o. lı ane 
l'lluta~e ~a~;ehmet Rıza tarafından ( 1500) l~~aya.~a:şı 
~İri11~.a;ı ;:ede Emniyet Sandığına ip~tek gos.terı ~1~~ 
tı. "V 1 ~r . bulduğu halde borç odenmemış 0 

• 
Si-.. adesı hıtam d k h . ya çevrilmesi yolıle 
~'-'tıd kl San ı re nın para · 
llıe ·k~n alac~ ı nkul hakkında icra takibinde bulıınmuş
t z ur gayrıme 
~ r· • • • 1 18/2/936 tarihine kadar maa aı;ı: ve 

,_ l'akip tarıhı? an fl rla beraber deyin miktarı 1423 
ıt()ı- • aır rnasra a . 
1. •HlSyon ve s . . w lduğu ve bu yekun üzerme aynca 
i ıra 94 kuruşa. bal~ı~ir edilecek avukatlık ücreti ve o ta-
~ra masrafl~rıl.e t ek faiz. komisyon ve sair masraflnnn 
71~ten son~~_ışlıybec b rcun tamamına veya bir ktsmına 
ılave edildıgı ve u 0 . 

1 w;sc ş fi ! 'fiti 

lstanbul Cümhur~yet Müd-
deiumumiliğinden 
Sulh mahkemeleri için açık eksiltme ile alınacak 34 bu

çuk ton yerli kok kömürünün 9/ 10/ 936 gününde yapılan 
eksiltmesine talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatıl
mıştır. Muhamınen bedeli beher tonu 1850 kuruştan 638 
lira 25 kuruş m .. 1vakkat teminat 47 lira 86 kuruştur. Jart
nameyi görmek istiyenler hergün Adliye Levazım Daire
sinde görebilirler. Eksiltme 19/ .11 / 936 Perşembe giinii 
saat ı S de Sirkecide Aşir Efendı sokağında 1 3 n• ı narada 
İstanbul C. Muddciumumiliği Levazım Dairesinde yapı-
lacağı ilan olunur. ''2870,, 

veyahut alacak:mm takibat icrası hakkında bir ıtırazınız 
var ise otuz g~in zarfında bu itirazınızı yazı ile veya şı fa
hen Q36/423 No. Iı dosyasına bildirmeniz lazımdır. Gös
terilen müddette borç ödenmediği veya itiraz e<lilmediği 
takdirde merlmn gaynmenkulün satılacağı ödeme emri 
ve senet sureti tebliğ makamında ilan olunur. (2846) 

.... ~- -- · -. .-..a._-...._., .. .. ---

1 1 -
lstanbul Sıh h i Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komısyonundan : 
Şişli Çocuk hastanesi Tıp Fakültesi çocuk hastalık! 

ve bakım seririyatı için lüzumu olan 68 kalem alatr tıb~!"I 
ye açık eksiltmeye konulmuştur. ı-

1 - .. ~.ks~.l~!.~e ~ağaloğlunda Sıhhat v_e İçtimai ~1 uave_ 
net Muclurlııgu bınasında kurulu komısyonda 25/l l/ 
1936 Çarsamba günü saa1 15 de yapılacaktır. ' 

2 - Muhammen fiat: 76 7 Lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 5 8 Liradır. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda 

görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyJe 

2490 sayılı kanunda yazıb belgeler ve bu işe yeter mu
vakk3t garanti ınakbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte Komisyona gelmeleri. (2743) 

Jsta·nbul 5 inci icra Memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukuf tarnfından tamamına 19,183 Lira kıymet tak

dir edilen Biiylik Adudn Meşrutiyet Mahallesinde yeni Çankaya Cadde
sinde yeni 20 ve Kanarya HJkağında yeni Numerotnj heyetince k<>nulan 
19 N,lı eski Snvoy, yeni Tüıing- Oteli h:ımi ile anılan maa bahçe Otel (es
ki h:ınc) ile bu Olelin hir sokak a.srra arkatarafma bulunan yeni Bah
çeler Cinü sokağında yeni 9ıll, 13 ve Kanarya sokağında. 18 N,lı evler 
tköşk) arabalık, ahır bahr;c ,., nıüştemiliıtı ki mezkür ba bahçe Otelin 
müştemilatı, bodrum katında, Zenıini mermer döşeli bir ta~hk sofa. Ze
mini mermer döşeli bir mutfak, zemini mermer döşeli ve bir köşesinde 
yerli çamaşır kazan ve ocağı bulunan bir çamaşırlık alaturka bir hala 
zemini tahta döşeli iiç odn üç kiler, bir sarnıç bulundugu. Zemın 
katında. Otelin antresini t~şkil ed"n kırmızı çini ile yapılmış iki taraflı 
bir merrliven ile cıkılır, ve tizcrinde yine kırmızı çini Ue örtülmilş 
bir tarasa camekimla hôlünmiiş. bir methal zemini ahşap parke ile dö
ŞC>li ,.e icabında ikiye :ıyrılnbili: btiyük bir salon, beş oda bir alanfnınga 
halfı. denb·e nazır geniş ve ahşap bir tarasa, merdiven altın ia bir büfe
yi m~tenıil olduğ"u, bu l<Rltaki duvarların dahilen hepsinin ve tavanla 
rmda bir kısmıııın yağlı ve kcleınıkar boyalı olduğu sıvalan dbk!llen ta· 
vanlardan bir kısmının 1!a yemch•u ahşap olarak yapılmış oldugıı: Birin
ci katta: Bir sofa beş ocla nyrıca iç içe iki oda ki cem'an yedi oda ala!· 
ranga bir haliıyi müştemil ulduğu zemin \'e birinci katlar arasındaki umu 
mi m"rclivendcn maada :.wrJl"a hizmetçilere mahsus bir merdh·cn bulundu 
ğu ve bu kattakı yedi odadan beş tanesinin tavanının sıva biri.sinin bezdi
ğer birisiyle sofanınkinin da tahtu olduğu ve yine bu kattaki odnlnrdan 
üç tanesinde birerden Uç tane balkon bulunduğu: Çatı arasında: Bi
risi caddeye. diğeri deni7.c na~m ıki balkonlu oda iki tavan arası iki kısımlı 
ve zemini yağlı boyalı bir ·ofa ve bu sofada birisi kafes ve bez ile diğeri 
tahta bölme ile ayrılmış !ki u~ak yatak yeri merdiven başınd:ı. bir met -
ruk kazan ocak yeri bulund"uu. Bahçede: l<~kı;crisi mcyvası~ olmak 
Uzere otuz sekiz adet muhtıılif ağaç elektrik motörU ile U,leyen bir tu -
lumba ve kuyu içinde ku~·untın elektrik ınotörü bulunan bir baraka, ay
rıca tahtndan ynpılınış lıarnp lılr baraka kömürlük birisi tahtcıdıın diğe
ri demirle yapılmış ve Uzeri sarmaşıklı alelade iki kameriye bahçenin 
cephe ve arka sokaktaki kısımlarında üzeri demir Jl(ll".Olaklrklı bahçe du 
varları oldugu huduCiun aiırcr ıki yan tarafındaki duvarların komşulara 
ait olduğu gdrüJmUştür. \"aıı;;y .. t.: Otelin bodrum katı kagir diğer kat
ları ahşaptır. Gerek otel blmı ı gerekse bahçe hey'eti umumıye itibarile 
kullanışı mnmur oturulur bıt fnde edilir bir haldedir. Otel binası hari -
ccn yağlı boyalıdır. Şu kadar v:ır ki bu boya caddeye nazır olan kısımda 
yeniden yapılmış diğer üç tnrRfmdaki boyalar eskimiş bir haldcdi~. Bi
nanın her k:ıtında elektrik tesisatı da vardır. Ve mezkur evler (köşk) 
arabalık alıır ve bahçenin milştcmiliitı zemin katında: Zeminı oeton met 
ruk bir mutfak bir uşak odnsı, iki arabalık ufak tahtalarla ikiye bölün
milş lıodruınlu bir oda ybc. tıı.h1arla üçe böliinmüş diğer bir oda hir ahır 
tamamı ile harap ve ınt.!truk bir limonluk. biri baraka hala üst Y.~tta : 7.e
nıin katı iizerine ayrı ayrı olıırak yapılmış biribirinden ayn ve b:ışka baş 
ka sakıflar altında iki ev \'eya tabiri diğerle iki daire vardır. Bu iki dai
ı eden oirincisindc: Zemini ~ağlı boyalı ctrnf \'C tavanı kalemkar boyalı 
genışçe hır oda bir alafranga hala ve bir merdivenle çıkılan bu odanm 
üstiinde de zemini çinkolu D.ı· tnrasa ve kule şeklinde iki kiiçtik köşk 

vardır. İkinci dnir de. Zemi.1i alışap parkeli tavanları boyalı duvarları 
kısmen badana ve kısmen kfığıtlı iç içe Uç oda bir kiler ve bir hala vardır. 
Zemin katının ancak bir kısmını işgal eden bu iki daireden mandası bal
kon ve geniş bir tarasadır. IJst kMtaki bu iki dairede de elektrik tesisatı 
vardır. Bnhç••de: Bahçede ":5 tane meyvah ve meyvasız mııl"lelif ağaç 
:!O tane fidan bir havuz, bir ı:ı:ırnıc vardır. Bahçenin etrafını çeviren \'e 
bu bahçt>yc ait bulunan bııhçc duvarlarının Kanarya ve Bahçeler önU so 
kaklarındaki kısıınlarının i.lzoı 1cri demir parmaklıklıdır. Vaziy~t: Kagir 
olan zemin kattaki mutfak ahır arabalık ve odalann metruk ve ba • 
kımsız bir hnldc oldtığu pen .. dL ç.,>rçevclerinin tamire muhtaç bnluııdu
ğu zemin katmın üzcrmdcki iki Jnircnin ahşap olduğu bunların mamur 
ve knbili istifade buluncluğu <tJ,"ak harici boyalanmn eskiyerek bazı yer 
!eri dı:iklildiığü bahçenin mevsim dolayisile metruk bir vaziyette olması 
ile beraber muntazam ve istifıtdc edilir bir halde bulunduklaı1 halde bun 
ları 9ti sehimdcn 42 sehmi ynni 126 2 8 sehmi açık artınnayı. ''az edil
mlf olduğun~nn ll _J~ !l.36 tarihine mtisadif Cuma gUnU saat 14 den 16 
ya ~adar daırede bırıneı artırması icra edilecektir. Artırma bedeU kıy
metı muham~nenln. % 75 ini bulduğu takdirde mü,teriai üzerine bırakı
lacaktır. Aksı takdırde en sor. artıranın taahhüdü baki kalmn.k üze 
artırm.a ~5 .~n müddetle temdit edilerek 28/12 936 tarihine m~aadif ;: 
zartesı gUnu saat 14 ten lf.i ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
~rtırma~ında artırma b<>deli kıynıcti muhammenenln % 75 lııı b:ılmadı
gı tak~ırcı.e satış 22b0 N.lı knnıııı ahkamına tevfikan geri bırakılır Sa· 
t:ş peşındır. Artırmaya iı;tirrk etmek isteyenlerin kıymeti mulıamme 
nııı 3 7.fi nispetinde pey nkçcı;1 veya milJi bir bankanın teminat m n;. 
~uhunt: hamil bulunmnları lazımdır. Hakları tapu sicillile sabit 

1 
: 

ıpoteklı nlacaklarda diğer alakadaranm \"e irtifak hakkı sahip! ~ ~I,>~n 
haklarını w• hususile faiz ve masarifc dair olan iddialannı ev: ~· nı~ ~ 
teleriJe birlikte ilan tarihiinden itibaren nihayet 20 giin zarf r~ 1 1?U.spı
dalrcmize bildirmeleri liızımdır. Aksi takdirde haklan tnpu s · ~nıı·ıa bırl_ıkte 

. . ıcı ı e sabıt ol 
mayanlnr ı;atış bcdelının paylaşmasından haric kalırlar M" . 
gi tımviriye tanziflyeden mütevellit belediye rüsumu ve· kuf~;akım. ver 

· ·· ·ı l D va T ı"aresı be-delı muzaycdcrlcn tenzı o unur. aha fazla malum t . . 
21/ 11 9~6 tarihinden itib:ırer. herkesin görebilmesi i ~n almak ıstıyenler 
lundurutacak arttırma şartnamcsile 93412087 N 1ı ~os ~aircde .. açık bu. 
mezkur dllsyada mevcut vcsaıki görebilecekleri il. A Y ya muracaatıa 

un olunur. '272S7 ) 

is1anbuı ~ eledivesı ilanları 1 
İcra Vekilleri Heyetinin 8 10/ 93G tarihi' 2 CA 

K I"t k .. ·· ·· B l · 1 ~14 •ayılı k . a ı arya oyun..ın e edıye sınırı içine al l _ ara.rıle 
nur. "B,, "2866,, ınmı, o dug11 ilan olu-
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Şampanya gibi lezzetli 

ve nefis 

Şekerll Limonlu 

HASA 
Gazoz özü 

Meyvalardan ve meyvalarm 6zilnden 
yapılmlfbr. Bir çorba k8flğmdan bir 
bardak suya, gayet lezzetli ve nefue
tine doyum olmıyan gazozlu f&JllpaD .,-..::ıı.; 
ya gibi limonata yapılır. Ve bu ~ -
meklerden sonra a1ımna midevldir. 
Mideyi bozan terbet ve dondurma ye
rine HASAN gazoz öziyle yapılm1' 
buzlu limonatalar içbıiz. 

Dilnyanm her tarafmda p.mpanya r----...ıı 
yerine kullaııılan bu gtızel tertibin 
yerini tutacak hiçbir teY yoktur. Ha
rareti teakin eder. Şi,e 20, orta 30 bil 
yük 50 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: ANKARA. IS-
TANBUL, BEYOGLU. -=:? 

.......:a.----------=~-

Havalara güvenmeyiniz! 
Ani hararet deaişiklıkleri sizi nezle ve grip 

tehlikesine maruz bırakabilir; takat: 

VUcudonuzu bir kale 
gibi müdafaa eder. 
Gripin sade soğuk 

· algınlılından mllte
vellid rahıt11zllkları 

değil, baş. dif, siıir 

il • 

1 1 

ve adale qr.ı1'anı da . 
geçirir. 

TeneffUa yollarlle pçeın ıı... 
talıklara l&.l'fl koruyucu. teairi 
kat'i pastillerdir. Nezle, bıonşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklannda 
aes kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu -
... lfMıllııı,: ..... ~ 

vikaye eder. 
INGll.IZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

Daima Gripin "' Gözh•klmi "' 
~~~~~~~~~~~~~~ 1 D~MURADRAMIAYDIN 

~ Beyoğlu, Mis sokağı No. 15 
-. Telefon: 41553 _ _, 

latanbul Asliye b'rin
ci Hukuk Mahkeme
sinden: 
Merhun olup aatılmaaına karar ve

H.ususi veya Taksi. için 
alacaksanız otomobil 

Bekleyiniz! 
937 

ModeIDOÇ 
Otomobiller!ni 

görmeden 

Kararınızı 
Vermeyiniz. 

Doç otomobillerıni alırken aJfti 
aaufta diler otomobilleri~ malı:a. 
J'ea• ediniz. Her ilı:iainin lıcıJ1reti
ni tartmuı. Paranın mukabil fu. 
la lı:rymeti olan bir otomobil aldı
pmı sörecebinia. 

merakhlarının beklediDi gündür. ÇQnki 
herkesin bahsettiai yeni 

rilen muhtelif cins banyo çini tuğla o 
ve banyo sobası musluk ve tefurruab D 
nm 1. inci açık artırmaaı 13/ 11/ 36 ta 
rihine müsadif Cuma günü saat 13 te 
ve kıymetinin % 75 ini bulmadığı tak 

un 1937 Modellerind 
dinle 2. inci artırmaaı 23/ l l / 36 ta -
rlhine milaadif Pazartesi gl\nil saat 

P H 1 L C a ıa te yapılacağından talip olanların 

mezkftr gl1n ve saatlerde Sirkecide 
• 

radyoları bu tarihte geliyor. Meymenet hanında bulunacak ınP.mu-._ _________ !!l!!l!I!!!___ ra mtlracaatıeri iJb olunur. (27269) 

Kültür Bakanhğı Tarafından Okullara Kabul Olunan 

Yollarımıza uygun .. Kesen!ze elverişli fev
f<afAae şık küçük bir model ve büyük lüks 
modeller vardır ... A ·ıenizk alaballksa DOÇ un 

1937 Modelinde 9 kişilik bir 
otomob!I de vardır. PrOf. Faik Sabri Duran'ın 

ORTA ATLAS 1937ModeliDOC 
OçoncD Tabı Çıktı Görmeden Kararınızı Vermeyini 

Fiab 160 kuruş 

KANAAl KilABEVi 

DEMi iKTIDARA FORTESTiN 
•m lltlJarhyanlan pnçlettirir,. JOl'IUD vtıcudleri dinçleetirir. Belgev1ekliğini geçirir, çelik sibi bir vücut 

bandmr 

Yeni modeller yoldadır 

• 

TUrklye Acentası: 
Kemal Halil, Mehmet Rlfat 
Şürekası Tatko şlrketı Beyoa
tu: Taksim bahçesi karşısında 


