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B~gilrı 

Yedincide : Kadın 
ve Moda Sahifemiz 

Aziz Misafirimiz Istanbulda Darbei HükUmet'""' Dost 
Yugoslav 

Stoyadinoviç Yarın Akşam ~;::~~:~"~1 

ırakta 
Kuvvetli· Bir 
Teşkili için 

Milli Ordu 
Yapılmıştır 

Belgrada Hareket Ediyor ~(7~i~~:.; lMeclis feshediliyor, seçim yenilenecek 

Dost Başvekil, Gece Belgrat 
Elçimizin Ziyafetinde Bulundu 
Memleketimizin aziz misafiri, dostumuz ve müttefi

kimiz Yugoslavyanın Ba§bakan ve Dı§ Bakanı Dr. Sto
yadinoviç, dün öğleden sonra saat 14,40 da hususi tren
le şehrimizi şereflendirmİ§lerdir. 

M. Stoyadinoviç ve refi-
~ Görünür kaları istasyonda Vali, ls

tanbul komutan vekili ve 

K Harp Akademisi Komuta-
a za nı General Fuat, Polis Mü -

Ahmet Emin Yalman dürü Salih Kılıç, Yugoslav 
kolonisi namına bir heyet ve 
diğer mülki ve askeri erkan 
tarafından hararetle karşı
lanmışlardır. 

- Ankara, 31 llkt~iıı 

g.ı~ 1 gün evvelki otobüs 
~ k Ankarada derin 

• ıür uyandırmıflır. Ka-
•·~ .ın1~hı"1 çalıfmalarına hatlar ba•

~~.._......--=:::ı Başvekille Hari
ciye ve Dahiliye 
Nazırları Hudut 
Har~ci Edildiler 
Bağdat, 31 (Hususi) -

Yasin Haşimi Paşa Iiüku. 
meti vukubulan askeri teh -
dit üzerine istifa etmekle or
dunun Bağdat üzerine yürü
mesine mani olmuştur. Irak 
ordusu, Bağdattan 11 O kilo. 
metrelik mesafede manev -
ralarla meşguldü. 

en izli Saylavı Mazhar 
Mü ıt bu faciaya dair bir ıual 
takriri verecek ve bu teessür ve 
alakayı ifade edecektir. 

Başlarında muzıka bulunan bir as
keri müfreze, bir polis kıt'ası mısafi
rimizi selamlamış, tren gara girerken 
muzıka Yugoslav marşını çalmıştır. 

Muhterem miıalirimiz l)e refikaları Haydarpafa iıtaı yonundan çıkarlarken 

Askeri tayyareler, Bağdat ılzerine 
hükumete ültimatomu havi beyanna
meler atmışlardı. Bu beyannameler
de, hiikfımetin art.ık ordunun sabnnı 
tükettiği, kabinenin umumi menfa -
atJeri değil, fakat şahsi menfaatleri 
d"' .. 
u~unmekte olduğu bildirilmektevdL 

Takrirde her sene otobüs kazala -
nnda ölen, malul kalan, yaralanan 
yüzlerce vatandaşın haline, bu gihi 
otobüslerde seyahat eden diğer bin
lerce vatandaşın her gün maruz bu
lunduğu tehlikeye dikkat .celbe~~e
cek ve hükumetin ne tedbırler du -
ıündilğü sorulacaktır. 

v 7'\imi · o z i her 
yent kazanın taze teessürü karşısın
da yapıldığı gibi, satht tedbirler dü
,Unülmekle kalmıyacak, esasa gidile
cektir. 

Her Türk vatandaşının hayatı 
rnemleket için bir laymettir. Bu kıy
met üzerinde titremek ve bunu ölüme 

TOPHANEYE GEÇiŞ 

Yugoslav Başvekili, trenden iner 
inmez, karşılamağa gelenlerin ayrı 
ayrı ellerini sıkmış, askeri teftiş et
tikten sonra gardan çıkarak keudi -
Jerine tahsis edilen Sakarya motöri
Je doğruca Tophane rıhtımına hareket 
etmiştir. 

Misafirimiz ,rıhtımda mutat mera-
iml anarak otom bil r t- e-

rapalas oteline gitmiştir. Yugoslav 
Başvekili ile 'birlikte, memleketimizin 
misafiri bulunan Yugoslav gazetecile
ri de Ankaradan şehrimize dönmüş -
}erdir. 

[ Arkası 8 incide ] 

karşı azami bir müddet korumak ıa.. -------------. 
ıımdır. Trenlerde, vapurlarda kaza 
ihtimallerine karşı tedbirler alınmış
tır. Otobüslerde en iptida! emniyet 

lannın ihmal edilmesine ve va • 
• U 84fa.nn canının tehlikeye ma -

l'UZ kalmuma sebep yoktur. . ,.. 
t v~n-V.OricinJe ,artlar 

~'lif· kazası memleketimizde 
"'-turilnmez kaza değil, görünür 

k . Hele uzak mesafelerde mün. 
'"ferit;.urette ifliyen bazı iptidai nevi 
otobüslerde insan hayatını tehlikede 
bırakmak için ne tasavvur edilebilır
te hepsi vardır. 

Roma 

Protokolü ve 

Çekoslovakya 
Roma, 31 ( A.A.) - Ciano, 

Ç ekoılovalıya Orta Elçi•ini ka
bul eJerelı uzun müddet görüı
mÜftÜr. Çeltoılovalıyanın Roma 
protokolünü imza etmi, olan 
devletlerle tefriki me•aiai me•e
lainin görüıüldüiü bildirilmek
tedir. 

Otobüsler memleketimize ekseri
yetle şasi olarak gelir. Uzerindeki 
karoseri burada Yapılır. Her maki
nede olduğu gibi bir otobüs şasisinin 
kudreti ve mukavemeti de beklenen ___________ ,.,,,,,..,.. 

işe göre hesaplanmq ve tahdit edil
miştir. Ancak 0 kadar iti emniyetle 
yapar, ondan. f~ası beklenirse hem 
makine kendı öm.rUnU yer, hem de 
her an kazaya müstait halde bulunur. 

Bir yerine ü~ ' ' 

M. Fevzi Çakmak geldi 

.-

B ir ton yük taşımak üzere ya. 
pılan bir otobüs memleketi _ 

mize gelince ne oluyor? Buna bir ton 
yerine Uç ton yük v~rmalc tabii 
görülüyor. 15 kişi taşıyacak bir oto
büse ve 15 kişilik yere biribiri üstüne 
S0-35 kişi dolduruluyor, üstüne, ke
narlarına, etrafına da ayrıca yük vu
ruluyor. 

Miıalirlerimiz, iıtaıyonJa karfılıyanlar arcuında 

lyi yollu bir memlekette 1 ton yük 
için hesap edilen otobU~~ bizde bu
nun üç mislini taşıması ıçm sebep yok 
tur. Taşımaması iç.in her sebep var
dır. Yollarımız umuıniYet.lıe daha fe
nadır. Fena bir yolda fatk yükle gi
derken hiç olmazsa asgari süratle 
hareket etmek ıazmıgelirken bilakis 
bazen motörUn nazımı sökülerek had 
dinden çok fazla sürat verilmektedir. 

Bundan başka bakım kat'iyyen 
Yoktur. Fabrikaların muayene, ba • 
kım ve tamir hakkındaki bütün tav
liyeleri kağıt üzerinde kalmaktadır. 

[Arkası 3 üncüde] 

Mare,al Fevzi Çakmak 
HayJarpllfaJa 

' !Madrit Civarm
!da Şiddetli Bir 
1 Hava Muha· 

re besi 
Dün Ispanyadan gelen telgraf ha-

haberleri, hükumet kuvveUerinin asi
ı lere karşı yeni taarruzlara giriştikle-
1 rini bildirmektedir. Asi tayyareler, 
1 Madridi yeniden bombardıman et -

[Yamı ü~Uaeü sayfamızdadır.] 

mişlerdir. Bir habere göre, ltalyan
larm Balear adalarını işgale hazır -
landıkları bildirilmektedir. ispanya 

hadiselerine ait telgrafları Uçj.incü 
sayfamızda bulacaksınız. 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara, Sl (A.A.) - Riya. 
seti Cumur Umumi KitlpUğı0• 
den: ~ 

Cumuriyetln yıldönUmU mü
D88ebetlyle her taraftan gelen 
ve ulusun bu en büyük bayra-
rnında vataadaşlann yüksek 
duygu \"e heyecanıarına tereiı
rnan olan yuılardaa Atatttrı. 
mütehassıs oım.,._r ve tefek
kürleriyle t:.ebrlldertnın lletUM 
meslne Anadolu AJaaa.u tanlf 
buyurmuşlardır. 

ı-
Be 1 r - yanname er eyalet kumandanı ge-

p t• G neral Bekir Sıtkının imzasını taşıyor a r 1 r lJ p U du. General Bekir Sıtkı, bu bevan -

T n~m~c, ordunun kraldan Haşi~ ka opla ntısın bınesı~~ yol vermesini ve yennı.> Bik 
met Sulcymanın başkanlığı aJtmrla 

y ugoslav ~!:d:inçnin getirilmesini istediğini 

Lehine Teza 

Ankarn, 81 ( A.A.) ·- O. H. P. 
Kamutay Grnpu idare Heyeti Baş
kanltğmdan: 

Oümhuriyet Halk Partisi grııpıı, 
ismet lnöııihıün ba§l>anlığuıda sa
at 15 te toplanm~tır: 

ismet lnö>ıü, yılbaşı mün~e~ -
tiyle AtaW.rkiin resmi nutkunda 
Türkiyc,l'in dahUi ve harici butun 
siy~etinin ifadesini bulurkctı, her 
meselede tak"ip olunacak direktif -
Zeri de almış olacağımızı ve ondan 
evvel, umumi bir siyaset mü.zalce
rcsine girişilmesini, arkadaşlamnn 
kendisinden beklcmiycceklerilli söy 
lemi§ ve şimdi Yugoslavya Başve -
kilitı4n henüz resmen m'3mleketimi 
zi §creflc11dirnıekte bulunduğıınu 

hatırlatmıflır. Meclis grupu, misa
fir Ba§Vekilin ve Yııgoalavyanın w 
hine samimi ve çok doatane g08te
rilcr yapmıftır. 

ismet lnönü, Yugoslav Ba§veki
li üe mülôkatına dair intıbalarını 
hakiki bir memnuniyetle anlat1yor 
du. Mebu&lar, iki memleket ara.Yın
daki, yekdiğerine sadıkane inan _ 

[Arkası 3 üncüde] 

·-[ Arkam 8 incid~ ] 

Memleket Jı,ına çıkarılclıfı 
bildirilen aiti Hariciye Na:::.ı" 

Nuri Sait Pafa 

Mülayimin parmağı çıkb 
lekirdağh birinci oldu ' 

DünkU müsabakalarla serbE1st gilreş bir· . .k. . 
ı 1 t M"ı· . . ıncı, ı ıncı ve ü O aşı mış ır. u ayımın ı\arma,ı;.ı r.ıkmış Tek· d w ç ncUlükleri an y -1 •• 1 • T , ır aglı b' . . • 

il& ı aureş ere bugün başlanacaktır. Tafsila ırıncı ilan edilıni t ir. 
t spor sayfamızdadır. 
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General Esat 

Merhumun siyasi 
hayat.na ait 

muhtelif hatlralar 
G öz tabibi General Esadm vefatı haberini dün ver

n1iştik. Merhumun siyasi hayatı hakkında arkada
şımız Ziya Şakirin toplarlzğı ve hazırladığı yazıyı aşağıda 
okuyacaksınız: 

"Men1leketin bir ilim ve irfan ocağı olduğu kadar tam 
manasile bir hLir.dyet kaynağı olan (Tıbbiyei Askeriye) 
mektebinin yetiştirdiği mühim varlıklardan biri de Esat 
Paşadır. 

Ben, Esat Paşanın ilim ve 
meslek cephesi hakkında söz 
söylemek salahiyetini haiz 
olmadığım için, bu muhte -
rem ölünün sadece siyasi 
hayatına temas edeceğim. 

Hürriyet ve Meşrutiyet 
cereyanları arannd a 

E sat Paşa ,daha mektep tale
besi iken - bazı arkadaş

ları gibi - hürriyet ve meşrutiyet 

cereyanlarına karışmıştı. lstan "Jul· 
da (lttihat - Terakki Cemiyeti) te
şekkül ettiği zaman, cemiyete ilk 
dahil olanlar arasında, o da vardı. 

Meşrutiyet ilan edildiği zaman, ls
tanbulda teşekkül eden (muvakkat 
heyeti merkeziye) ye aza olmuştu 
Cemiyet namına sadrazam ve nazır
larla ekseriya o temas ediyordu. 

Esat Paşa, o devirde gayet zarif 
giyiniyor; zarif tavırları, müfrit ne· 
zaketi, dinleyenlere kanaat veren 
sözlerile nazarı dikkati celbe<liyor · 
du. 

lttihatçılar, ilk defa olarak <Mi • 
TZancı Murat Bey) i tevkif ettirdik· 
teri zaman, Esat Paşa arkadaşlarile 
bir hayli mücadeleye girişmiş; fakat 
bu cereyanın önüne geçemeyince; 
bizzat zaptiye nazırı Sami Paı;ıaya 
giderek: 

- Murat Bey, muhaliftir. Cemi· 
yeti gücendirmiştir. Bu şekilde t.?v· 
kifinin doğru veyahut yanlış oldu -
ğunu bilmem. Fakat, ne de olsa, bir 
ilim adamrdır. Her halde kendisine. 
şerefile mütenasip muamele 3dilme
sini rica ederim. 

Del}!işti. 

Esat Paşa, Jttihatçılann en nafiz 
ve mergup şahsiyetlerinden biri 
olmakla beraber, hiçbir zaman mcv
kiinden istifade etmek hulyasına ka 
pılmamış; bir taraftan siy~etle 

meşgul olurken, diğer tarafüm da 
meslek ve san'atına merbut kalmış
tır. 

Mütareke ıenelerinde .. 

E sat Paşa, asıl faaliyetine, 
mütareke devrinde başla· 

mıştır. lttihatçılar ortadan silindik
ten sonra o, birkaç arkada.şile ortaya 
atı. .ıış, ve lstnbulda bir milliyet ce
reyanı açmıştır. 

Memleketin münevverlerinden 
mürekkep olmak üzere (Milli Talim 
ve Terbiye Cemiyeti) namı altında 

bir teşekkül vücuda getirilmişti. Bu 
cemiyet, iki cepheliydi. Bir cephe· 
sl hakikaten talim ve terbiye ile, 
diğer gizli cephesi ise siyasetle işti
gal ediyordu. 

Esat Paı;ıanın riyaset ettiği bu ce
miyet, bidayeten manda tarafta.rıy 
dı. Millet ve hükumetin ,ancak kuv· 
vetli bir ecnebi hükumetin himayesi 
altında kurtulacağına kanaat geti
rilmişti. Fakat, Anadoluda Erzu
rum ve Sıvas kongreleri toplanarak 
iş Türkün silah ve imanına ~ayanın
ca bu cemiyet te derhal gızlıce A
nadoluya iltihak etmiş; Sıvasta te
şekkUl eden (Heyeti Temsiliye) nin 
izini takip eylemişti. 

Cemiyet, pek mühim işlere gırt;;· 

ınişti. Yunan ordusu tarafından iş· 
gal edilen Garbi Anadolunun tama· 
men Türk yurdu olduğunu ispat e • 
den birçok vesikalar, grafikler, ista· 
tistikler toplamış; bunları türkçe 
ve fransızca olarak neşrederek, Av
rupa siyasi merkezlerine göndermiş. 
bu suretle, Türk milletinin hakkını 
müdafaa yolunda çalışmıştı. 

Fakat bu neşriyat, Damat Ferit 
Paşa hUkfımetinin - ve bilhassa o 
hükumette dahiliye nazın olan (Ali 

Kemal Bey) in hoşuna gitmemiş -
ti. Esat Paşa birkaç defa Babıaliye 
celbolunarak bu gibi neşriyattan 

\•azgeçilmesi tavsiye edildi. 

Kütahyaya •Ürgün 

E sat Paşa ile arkadaşları, mil 
li vazifelerinden vazgeç -

Esat Pafa, 16 Mart günü 
Maltaya sürülmek üzere 
evinden çıkarılırken .• 

mek şu tarafa dursun; derhal bir 
(milli kongre) teşkil etmişler; kati
bi umumiliği de Esat Paşaya ver
mişler; neşriyatlarına bu nam altın
da devam eylemişlerdi. 

Ali Kemal Bey, kabineye daihil o
lur olmaz, (Vakit) gazetesı serJ!lU· 
harriri Ahmet Emin (Yalman) Be -
yi Kütahyaya nefiy, Celal Nuri Beyi 
de memleketten çıkmaya icbar eyle
diği gibi, Esat Paşayı da - Vahdet
tinin kısa bir iradesile - Kütahya
ya sürgün etmişti. 

Ahmet Emin Beyle Esat Paşa; bir 
kaç ay kadar Kütahyada kald ıktan 

sonra - Ali Kemal Beyin istifası ü
zerine ayni makamı vekaleten işgal 

eden - Etem Beyin ta vassutile Is
lan bula gelmişlerdi. 

Esat Paşa; böyle bir darbe ye
mekle beraber, azim ve imanına zer
re kadar fütur getirmemiş; milli va
zifesinde devam etmiş; memleketin 
bir felaket uçurumuna sürUkl~ndi
ğine dair Padişah Vahdettine müte
addit layihalar ve arizalar vermişti. 
Ayni zamanda, Heyeti Temsiliye ile 
de temasını muhafaza etmiş; Ana -
doluya birçok zabit ve sair 18.7.nnlı 
şeylerin kaçırılması gibi mühim hiz
metler ifa eylemişti. 

16 Mart lacia•ı günü 

H ürriyet ve ltilaf b'ırkasına 

mensup bazı casuslar, Esat 
Pasanın bu hizmetlerini keşfctmis -, . 
ler; Esat Paşa ile arkadaşlarını 

(memleketin sükun ve asayişini teh 
dit eden bir teşekkül) olmak üzere 
tngilizlere haber vermişlerdi. 

Cemiyeti'n -Binbirdirekte bu
lunan - idare merkezi basılmış, her 
tarafı aranmış; defter ve evrakı a
lınmış; cemiyet te dağıtılmıştı. 

E.sat Paşa, asıl büyük felakete, 
(16 Mart Faciası) günü maruz kal
mıştı. O büyük hailenin ilk kurba
nı, Esat Paşadır. 

O gece; henüz şafak söküyordu. 
Iki büyük Kamyon dolusu Hint as -
keri, Esat Paşanın Cağaloğlu cadde
sinde 25 numaralı evinin önünde 
durmuşlardı. 

Esat Paşa o gün fena halde mü
teessir ve yorgundu. Kızının ciğer
lerine kan toplanmış olduğu için 
geç vakite kadar onunla meşgul ol
muş ve henüz uyumuştu. 

Birdenbire kapı çalındı. Hizmetçi 
kapıyı açar açmaz, önde Ermeni ter 
cUmanlar olduğu halde Hint asker
leri içeri daldılar .. w Esat Paşa, bu gü
rültüden uyandıgı zaman, yüzUne 
çevrilmiş olan dört rüvelver g ö r
müş, hayrette kalmış, korku ve he
yecan ile yerinden fırlamıştı. 

Ayni oda.da ve Esat Paşanın kar
yolasının karşısındaki karyolada ya 
tan hasta çocuk ta feryada başla -
mıştı. 

Esat Paşa, bir baskına uğradığını 
anlamıştı. Daha acı bir hakaret ve 
felakete uğrama~ için derhal 

TAN 1 - 11 - 93') 

lfiAJ 1 A RCAL€&_1 Siyaset ileıfti 

. 
Sıhhıye, Dahiliye 
Vekaletleri 

l:cnebi ve Akalliyet Mekteple
rinde ·Yeni Tedris Yılı Kadrosu 

Irak darbei hükumeti 

O
smanlı Devletinden ayrıldığı 

O'Ünlerdenberi için için kay-
"' nıyan ülkeler, arada bir, derin birta-

Çöp işi ile 
Alakadar Oluyor 
Çöpler, biri denize dökülmek ve 

diğeri de küc:ük odalar inşa edip 
bunları her tarafı iyice kapanan ve bu 
odalara yığarak çürümeğe ve yanma 
ya terkctmek suretile imha edilir 

Ekalliyet ve ecnebi mekteplerindeki Türk ı:ıualliı:ıle
rine ait yeni tedris yılının kadrosu Maarıf Vekale

tince tasdik edilmiş ve Başmüfettiş Şevki tarafından dün 
şehrimize getirilmiştir. 

kım duyuşları şiddetli bir indifa ;ıe 
ifade ediyor. Suriyede ardı arası ke
silmiyen ihtilaller, Filistinde kendini 
bütün dünyaya hissettiren kalkınma
lar ve döğüşmeler, nihayet ırak

ta bfr volkan infilakı gibi vukubulaıı 
hükumet darbesi çok esaslı birtakıın 

Bu ikinci şekilde kapalı kalan. çöp 
lerin bir ay zarfında uzvi maddeleri 
tamarnile yanar, geriye kıymetli bir 
gübre kalır. 

Evvela memleketimizde de bu usu
lün tatbiki düşünülmüş, fakat bu -
nun çok pahalıya mal olacağı gözö • 
nünde tutularak bu fikir kabul edil
memiş, onun üzerine çöpler Mecidiye 
köyü civarına açık olarak dökülme -
ye başlanmıştır. Hatta üzerine kire<: 
dökülerek taaffün etmesine ve sinek 
hasıl olmasına meydan verilmemesı 
mevzuubahsolmuşsa da belediye te
mizlik müdürlüğü buna bile !Uzum ( ! ) 
görmemiş ve nihayet bildiğimiz 
vaziyet hasıl olmuştur. Çünkü çöp -
lerin içindeki kemik, paçavra ve sa
ire gibi işe yarar maddeleri toplama· 
yı belediye altı bin lira mukabilinde 
bir müteahhide ihale etmiştir. 

öğrendiğimize göre, dahiliye ve 
sıhhiye vekaletleri şehrimizin sıhha· 
tini tehdit eden bu mesele ile bilhas
sa yakından alakadar olmıya başla · 
mrşlardır. 

Hamalllğı 
Meneden Karar 
Birden Tatbik 
Edilemiyor 
Ankara belediyesinin bir emrile 

bugünden itibaren Ankarada sırt ha
mallığı yasak edilmiştir. Bu kararın 
bu Ş€kilde gehrimizde de tatbikine im 
kan yoktur. ÇUnkU Ankaradakl elrt 1• 
hamalları ancak 40, 50 tane olduğu 
halde şehrimizde bu işle uğraşan 

4000 hamal vardır. Ve bunlar muh -
telif sahalarda çalışmaktadırlar. Bi
naenaleyh lstanbuldaki sırt hamal -
ları mümkün olduğu kadar kısa bir 
zamanda, fakat tedricen kaldırıla -
caktır. Bu hususta hazırlanan tali -
matname yakında tatbik mevküne ko 
nulacak ve evvela büyük müessese -
terdeki hamallar kaldırılacak, sonra 
müteferrik işlerde kalanlar çıkartı .• 
lacaktır. 

Analara 
ve Babalara 

Amerikada çocuk vefiya
tında yol kazalarının o ka

dar büyük hissesi varını~ ki, 
mekteplere, "yolda yürü
mek" diye yeniden bir ders 
ilave edilerek okutulmaya 
başlanmış. 

Bu havadisi okuduğum 

gün., bir çocuğun otomooil 
altında ezildiğini gördüm. 

Ben de, herkes gibi asker
lik yaptım, harbettim. Fakat 
hiçbir feci manzara üzerim
de bu kadar müthiş bir tesir 
yapmadı, yani fenalık :ıeçir
medim. 

Bu mekteplerin orta kı _ ruhi hadiselerin kendini meydana 
vurmasıdır. Bütün bu hadiseler, arn

sımlarındaki muallimler a - smdaki iştirak noktası, hepsinin de 
rasında esaslı bir tebeddül' yüksek ülküleri istihdaf etmeleridir. 
yoktur. Fakat ilk kısımlar- Bu memleketler sekenesinin tıepsi de 
da mühim değişiklikler ya- hiirriyet ve istikl!I istiyor. Çünkü bu 
pılmıştır. memleketler seke.ıesi asırlarca Türk 

Bu cümleden olmak üzere mual . ile temas etmişler, Türk ile birlikte 
lim mektebi mezunlarile 341 senesin- yaşamışlar, ve Türk ile birlikte yaşa
de 842 numaralı kanunla muallim o- dıkları müddetçe tam bir hi.irriyet 
lanların dersleri azami miktara çı- havasını koklamışlar, Türkün bütlin 
kartrlmış ve bu gibi muallimlerin mukadderatına nıağlCıp ve esir b i r 
muhtelif mekteplerdeki dersleri bir millet olarak değil, fakat Türkün 
mektepte tevhit edilmiştir. hayat ve mukadderat arkadaşı ola-

Ayni şartlan haiz olan mualli.m ve- rak iştirak etmişlerdi. Türk, bu mil. 
killerine gelince, bunların çoğu Uni - !etlere kendi faziletlerini vermiş ve 
versite veya yüksek mekteplere de- onları gerrletmek değil, fakat ilerlet
vam ettiklerinden bu suretle şahsi ış- mek isteıni~ti. 
\erinden boş kalan bütün saatlerine Onun bu te~ebbüsünde muvaffak 
göre de dersler verilmiş ve bunların olduğunu gösteren en büyük şahit bıı· 

dersleri de ayni mektepte birleştiril- milletlerin Türklerden ayrılmalarını 
miştir. ınüteakıp yabancılara başeğmek is .. 

Kadroda bu şekilde bir değişiklik tememeleri, bilakis kendi mukadde .. 
yapılması üzerine yukarıdaki şartları ratına sahip olmak için mücadele et-

• • haiz bulunmıyan muallimlerden de meleridir. 
Çocuk. Yarının ümidi ve bir kısmının derslerini azaltmak ve Bütün. bu komşu ülkelerde yaşı yan 

temeli olduğunda hiçbirimi · diğer mühim bir kısmının mektepleri milletlerin bugün birer birer istiklal-
zin şüphesi olmıyan bu kü- ni değiştirmek zarureti hasıl olmuş _ leri.ne sahip olmaya doğru yürüme • 
çük insanı, hangi ana ve ba- )erinin bütün sır ve hikmeti budur. tur. 
ba katil bir lakaydi ile soka- Diğer taraftan istida vererek na • frakta vukubulan son hükumet 
ğa bırakabilir? Böyle bir ana kil ve becayiş talebinde bulunanlarla darbesinin en mühim sebebinin tam 
ve babanın, çocuğu kanlar derslerinin çoğaltılmasını istiyenlerin bir ordu teşkili olduğu nıusırren bil· 
içinde evine getirildiği zaman arzulan, kadronun bu yeni esasları diriliyor. 
feryatları, döğünrneleri sahi · haricinde boş kalan vaziyetine göre Tam bir ordu, şark milletlerinin 
ci olabilir mi? Sahici olsa is'afa gayret edilmiştir. mahrum oldukları en büyük kııvvet-
bile bu ana ve babayı, ka- Yeni kadro yarından itibaren tat - tir. Hiçbir şark milletinin tam bir 
nun, nasıl olur da birer ca- bik olunacaktır. 

orduya malik olmadığını söylersek, ni gibi suçlu tutmaz? 
Hepimiz yörüyoruz. Tram- Bu··tu·· n Mekteple ne hatıl, ne de .mübalağa etmiş sayıl· 

vay hattı boyunca sürü ile r mayız. Irak, Suriye, Filistin, Mısır, 
çocuklar, şuurlu ve büyük y A 1 or Yemen, s u u d İ, Arabistan ve 
insanların bile güçlükle bi- arın çı ıy sair şark memleketlerinin birinde de 
nebildikleri bu arabalara :a - , Cümhuriyet Bayramı münasebetile tam bir milli ordu yoktur. Bu nıeın-
kıhp atlamayJi kendilerin. bi- 28 Te,riııievvel ç.r...mba ~Ü JNL- >•ketılerde "- ı.w rnillt •• mocieı-n 
rer oyun etmişler. Hatta oto- at o nüçte kapanmış olan biltUn mek bir ordunun teşekkülü yılların, bel -
mobillere bile asılmak üzere tepler yarın sabah tekrar açılacak - ki de asırların neticesi olacak. 
koşanlar var ve otomobille · tır. ırakta vukubulan son hükumet 
rin musade.melere mani ol- darbesinin bu yolda atılan bir adım 
mak için ön ve arkalarında Vatman ve olduğu söyleniyor. HükCımet darbesi 
bulunan yaylı kısımlar san- ni yapanlar, tam bir milli ordu vO:::u-
ki, bu öldürücü oyunun tah- Bı.letçı·lerı·n da getirmek istemekte ve bu gayeye 
taravanı olarak yapılmıştır. varmak için büyük birtakım fedaKar-

• · Müracaatları ııkları göze almış buıuınmaktad•r. 
Bir an evvel, 'u veya bu Yasin Haşimi Paşa Hükumeti adıııı 

daire, şu veya bu cemiyet, şu Tramvay vatman ve biletçileri ken adım yürüyen, müesses kaideler dai-
veya bu talimatname veyahut dilerine sıksık ve hiç yoktş.n sebep - resinde hareket eden bir hüklıınetti. 
kanun ile şu veya bu suretle !erle kesilen cezalar için mütemadi - Fakat bu atılan adımlar ve riayet 
çocuklar için birer mezbaha- yen sağa sola b&şvurmaktadırlar. gören kaideler memleketi gayesinden 
dan başka bir 'ey olmıyan Buna rağmen henüz bir netiec elde geciktirmekte olduğu ve bilhassa 

kalkmış: yollara onların yalnız başla - edememişlerdir. Bu defa da kendile- milli ve kuvvetli bir ordunun teşek-
- Hasta çocuğumu korkutmayı - rına bırakılmasının önüne ge- ri yeni bir şekil bulmuşlardır. külüne karşı geldiği için son daroei 

nız. Bırakınız da giyineyim. Nereye çifmezse, hiç te mubalaga et- Tramvay müstahdemleri maaşları- hükumet vuku bulmuş ve yeni hüku· 
isterseniz, gidelim. nıeden "istikbal tehlikede- nı cezasız aldıkları takdirde vergile- met her şeyden önce kuvvetli bir 

Diye yalvarmıştı... Fakat, paşayı dir" diyebiliriz. rin bir aylık alacakları üzerinden kc milli ordu vücuda getirecek tedbirle-
pijamasile merdivenlerden stiri.ikle - Ve her ,eyden evvel, ey a- sileceği tabiidir. Halbuki aylıkların - ri almayı taahhüt etmiştir. 
mişler; kamyonlardan birine bindir- nalar ve babalar, bunların dan bir kısmı cezaya kesilince ceza- Yeni hükumetin bu yolda kazana .. 
mişlerdi. Bir~ sonra, oğlu ile da - nıes'ulleri de siz olacaksınız. dan bakiye kalan kısımdan vergi tarh cağı muvaffakıyetler lrakı milli ga .. 
madmı da getirmişlerdi. olunmakta, cezalar vergisiz olarak yesine yaklaştıracaktır. 

Fikret ADIL 1 kt dır Bu baskın arasında, paşanın refi- şirkete ka ma a · 
kası ayağından yaralanmrştı. Paşa - Tramvay şirketinde vatman ve bi- ômer Rıza DOCRU L 
nın büyu" k kızını da tokatlar ve tek- - letçi olarak çalışan binlerce kişi var-

dır. Bunlardan kesilen cezalar da ay _....._. • ....,...._.... ft&•.,..... melerle yere devirdiklerini - kam - y • A ı 
yonda giderlerken - damadı anlat- en 1 ÇI an sonunda mühim bir yekfuı tutmakta BiRKAÇ 
mıştı. dır. Bu yekı1ndan vergi verilmediği 

Esat Paşanın artık bütün metane Telefon cihetle hazinenin hukuku ziyaa uğra SATIRLA 
ti sarsılmış; ellerini semaya kaldı - maktadır. Bunu düşünen biletçi ve Llman Umum MlidürU Raufl 
rarak: H t ı vatmanlardan bir kısmı bir mazba - Manyas ya.ruı Ankaraya Jtl-

- ln tikam .. yarabbi! .. Sen birse- a arımız ta yaparak maliyeye müracaata ka- decektir. 
bcbini halket te intikamımızı al. rar vermişlerdir. • • 

Diye bağırmıştı. 29 Birinciteşrin Cümhuriyet Bay- y Örükali plajındakf D()k!\Jn te· 
ranunda birçok vilayetlerin yapıl Poliıin yeni elbiıeleri sisat plij mevsimine kadar 

Büyük zaferden ıonra.. makta olan telefon tesisatları ikmal Bu aydaa itibaren emniyet müdür- tamamlanacaJrtı:r. K amyonlar, Tophane rıhtımı edilerek Ankara ve lstanbUla bağlan teri ve polisler yeni §ekildeki elbise- • • 
na gelince, orada va..~aY:ı mıştır. Bu hatlar Konya, Eskişehir, lerini giyeceklerdir. Bu elbiseler açık 

sUrükliyerek kamyondan indirdiler Afyon Karahisar Kütahya hatlarıdır. yakalı, kilot pantalon ve manevra 
ve küçük bir vapura götürdüler. Pa- Bundan sonra, Tarsus, Adana., kayışlıdır. 
şa vapura girer girmez, etrafına göz Mersin, hatları hududa birleşerek Ankarada bulunan polislerimiz 
gezdirmiş; Mersinli Cemal Paşayı, Berut, Şam, Kahireye bağlanacak - Cümhuriyet bayramı ~mi geçidine 

H alk Partisi Eminönü subesl 
tarafından tesl' edilen ço • 

cuk kiitUphanesJ ve okuma odası dUU 
açılmıştır • 

• • Cevat Paşayı, Rauf Beyi, Miralay tır. yeni elbiselerile iştirak etmişlerdir 
Kara Vasıf Beyi ve başka birçok ta = Maarif Vekaleti Orta Tedrl!;ııt 

nıdıklannı görünce: lı~kVııI'IA. _ I:""~ ~=== .. ____ "'O ı HMM~I rimJ ~~~-~~dürü Rasim ıfün -h-- Eyvah! .. Bu felaket, yalnız be- (\)'V ze g~uc: • 
nim başıma gelmemiş. Şu halde, 
memleket büyük bir tehlike içinde M namele vergisinde yapıJu.al' 

Diye ağlamaya başlamıştı. l ı ~citeşrin'] Bugünkü Hava: KAPALI talttıi.ta be;as olacak rapa; 
Esat Paşa, Maltaya gönderilmişti. ..-AZA_!. Oda tarafından r haftaya kad 

Ve; o felaket günleri geçinceye ka- :Rasat merkezlerinden aldığımız ma ıı inci ay Giln: 306 HıHır: ıao Ankaraya gönde!'11~ktir. 
dar, orada kaldıktan sonra; (büyük lfımata göre, bugün havanın umumi- l3SS Hicrt 

zaferi) müteakrp arkadaşlarile ts _ yetle kapalı geçmesi ihtimali var Şaban: ıs 
l3~l Wumı 

19 Birinciteşrin 
tanbula avdet etmişti. dır. Yağış ihtimali azdır. Rüzgarlar, 

Memleketin halas ve necat buldu- şimalden esecektir. 
Güneş: 6,31 - Oğle: 

lkindi: 14,47 - Akşam: 
Yatsı: 18,39 - imsak: 

11,58 
\7,06 

ğunu görmek saadetine nail olan 
Esat Paşa, bütün çektiklerini unut -
muştu. 

Dünkü hava En fazla sıcaklık 23, en az sıcak -
Dün, hava açık ve güzel geçmiştir. hk 17 dir. 

Ş ark DemlryoUan murahha9l11-
nnrn htikirmettmizte yenfdeır 

müzakerata başlamak Uzere hu a1'
~m Ankaraya hareket etmeleri muh
temeldir. 
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Ma'drit kuvvetlerinin 
asilere karşı taarru
zu devam ediyor 

iki taraf arasında şiddetli bir 
hava muharebesi baş/ad~ .. 

d T _ İspanyada huKumet 
d 31 ( Ra yo - an .. . ... 

Lon r~,. a tıklan mukabil taarruz bugu n uçun-
kuvvetlerının Y P . . H .. k A t aptığı taarruzun ta-

.. .. .. .. geçirmıştır. u ume Y . 
cu g~nunu ff k olduğunu iddia etmektedır. 
mamıle m u va a 

Asi tayyarelerinin Madri-ı A S lLER l N HAR~ ~E~t~E~l 
d aptığı bir taarruz esna- Asilerin harp gemıler~ şım~lı ~a-

s endya 150 kişi maktul ve talonyada Nozas körfezıne ~rmışt -1 d" ·· t .. ihr cma teşcbbus e -
300 kişi mecruh uşmuş ur. ıer ve asker a .. anaat et-

H " d' halkın sokakla rda mişlerdir. Bu harekete m~m h l bat.ı-
a ıse, .. .. d v uku mek istiycn bir topçeker er a 

toplanması yuzun e n Sahilde ba§lıyan muharebe, 
B .. de Mad rılmı§tır. t ka 

bulmuştur. ugun - hala devam etmektedir. Bu m~n a -
r .t tekrar tayyareler tara - d k. bütün milisler derhal vazı~ctten 

1 ' d'l a l . . k hıl bo-
finda""' bombardıman e ı - haberdar edilmıştır. Ya ın sa .. d" 

.. .. .. 1 klarmı son ur 
. bulunuyor. • . . yunca bütun koy er .ışı. . kesil -

m~tkumet tayyareleri de asılerın müştür. Katalonya ıle ırtıbat k lhın 
ilerine birkaç defa ateş açmış- miş bir haldedir. Cerbcreden a ' 

1 mevz k.. · talı 1 nyol garına g -t Ve asilerin birkaç mev ıını - ekspres Port-bou spa 
~ ettikten başka Naval Karne~o rememiştir. 
da vuku bulan bir hava. ~uh~=~:~ BlR RUS GEMiSi T AHARRI 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

R ibbentrop, itimat na. 
mesini lngilt ere Kra

lına t akdim etmiştir. 

• • 
S an Fransiskodan veri-

len habere göre, bır 
grev neticesinde Büyük Ok
yanus sahillerinde deniz faa
liyeti tamamen durmuştur. 

• • 
Y unan Kralı, amcası 

Prens Andreye kral 
yaverliği unvanını vermiş

tir. 

• • 
N evyorktan bildirildi-

gıne göre, Wall -
Street'te, Roosevelt'in yeni -
den cüınhurreisi intihap edi
leceğine dair 5 bine karşı 9 
bin dolar bir bahis açı lmışt ır. 

• • 
K ral Sekizinci Edvard'ın 

validesi Kraliçe Ma
ri, soğuk algınlığından rahat
sızdır. Kendisi yatakta yat
mak mecburiyetindedir. 

• 

T AN 

HükUmet, Kamulaya 
yeni, mühim kanun 

projeleri sevkediyor 
Ceza Muhakemeleri Kanununa Mü

zeyyel Bir Kanun Projesi Hazırlandı 
A nkara, 31 (I-:Iususi muhabirimizden telefonla) -

Kamutayın açılışı <lolayısile, hükumet hazırladığı kanun 
projelerini Kaınutaya sevke başlamıştır. Gelen projeler 
arasında, ehemnıiyetlileri şunlardır: 

DAHiLi i STiHLAK 
VERGiSi 

Dahili istihlak vergısı 
hakkındaki 2 4 14 numaralı 
kanun u n şöyle tadili teklif 
edilmek tedir : 

lthalat umumi tarifesinin 695 inci 
numarasının A fıkrasında yazılı mad 
delerden bir buçuk, ithalat umumi 
tarif esinin B fıkrasında yazılı mad -
delerden dört buçuk, ithalat umumi 
tarifesinin 695 inci maddesinin D fık 
rasında yazılı maddclerden 0,55 ku • 
ruş dahili istihlak vergisi alınacak • 
tır. 

Ham, tasfiye edilmemiş, tcmizlen-

jesi, gümrük ve muhafaza memurları 
ile subaylarının oturmaları için ev 
yaptırılması ve bunların resmi bina
ların müsait olanlarında kira ile 0 _ 

tunnaları hakkındaki kanun projesi, 
Türkiye ile Romanya arasında akto
lunan Dobriçenin Türk ahalisinın 
muhaceret.ini tanzim eden mukavele
namenin tasdiki hakkındaki kanun 
projesi, ilk ve orta mektep muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkında
ki kanunun 16 ıncı maddesini değiş
tirlmcsine dair kanun projesi. 

iLK VE ORTA TEDRiSAT 
MUALLiMLERi 

Bu son projede tadili teklif olunan 
madde şudur: 

tık ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfilerinde esas. kıdemle beraber va 
zifelerindeki muvnffakıyetleri ve bu 
muallimlik vazifeleri ile kendilerine 
tevdi olunan işlere devamlandır. Bir 

Yaşamak hüneri 

Yaşamak, hele bizim . artlar İ!;ind 
yaşamak ipcnmhnzlrğından dalı: 
tehlikeli ,.e biiyük bir hiiner oldu. 

Süt içerken hileli mi, de~il rni? 
AJ'a§tırncal\sınız. Su i!,'crken ~isenin 
üstündeki miihre ra~mcn "a<'aba ah
te memba su~ u mu?.,, diye şüphclc .. 
ncoeksiniz. l"iizdc t·kseni kanşık 0 • 

lan ~·ağların içinden kan ık olnuyanı
ru eçeceksiniz • 

Balık alırken kulaklan boyalı ba. 
yat balık almamak için gözünüzü dört 
açnc.ak, et alırken karakcçiyi kı\'rr • 
cık diye nlmamıya c.lden geldVii ka. . . . 
dar gn)TCt edeceksınız • 
Bostanın kabağı, zen..evntm bayat 

ve kartı, yemi in çiiriiğii bizim için 
içtinabı garrl kabil nimetler olcltıı,'lın
dan bunlara ister istemez katlanıp 

kumaşın yatkınım, kunclurnnın çiirii
ğünü alma.mıyn gnyrct e<leceksin. 

Bundan ba ka rlizgflr e ince aA-zına 
lıumuna toz clolmasın dip•, trum''llY
da biri öks\irünce ayni deliklere ök -
siirenin tükliriik zerrntı girme in di)'e 
yüziiniizün haricıe açılan deliklerini 
daima muhafaza altında bulundum -
cmk \ 'C kalabalık trnnl\'arlarda cebi
nizde].; <'Üzdnnın sahibini cleµi~tlrmc
mesi iı:ln de ~iiz, kulak olacaksınız. 

v.- im kadar çok kiilfete ~ir<likten 
sonra da hahti)·ar olacak, giilecek, eğ-
lent'C'el•siniz. 

Bu ne lıü)iik lıüncr<lir ! 

B. FELEK 

de asilerin iki tayyarcsını da ED lLD 1 
§Ürmilşttir. ı· ) Hamburg-Asilcrin bir gemisi Katalonya 1 • Moskova, 31 (A.A. -

Paris ve 
Sofya Elçi .. 
liklerimizde 

memi~ mayi madeni mahrukat ve ma 
deni yağlardan, ithalleri sırasında, 
bu maddeleri tasfiye ve taktir suretı 
le elde edilecek petrollerden kilo ha· 
şma 8 ve temizlenmemiş mayi kilo 
başına sekiz ve benzinlerden 9,80, da 
bili membalardan istihsal olunan 
ham tasfiye edilmemiş ve temizlen -
memiş mayi madeni mahrukat ve 
madeni yağlar petrol, benzin ve mü
masili mayi madeni mahrukat is -
tihsal edenlerden beher kilosu için se 
kiz kuruş istihlak vergisi alnacak -

derecenin kıdem müddetini ikmal et- ··----------=---
Yeni Yugoslavya devletinin k"Urtılmiş bulunan bir muallimin daha yük-

nlarmdan Rosas'ı bombardı~an tan Batuma gitmekte olan Sovyet 
ma . tir Hükümetçilerin AranJVCZ Dniester \•apuru Ccbelüttarik boğa- Paris, 31 (A.A.) - Anadolu ajan -
=:s~de de ilerledi~eri ~a~;: ~e- zından geçerken Ispanyol asi kru,·a- sının hususi muhabiri bildiriyor : 
ril. Milis kuvvetlen Ma rı 1 

n- .. .. Almirante Cervera tarafmdan Türk kolonisi, Cümhuriyet bayra-ıyor. ~ l iki de zoru D . 
dülilsün doğusuna bag ıyan • araştırmaya maruz kalmıştır. nı- mmı elçilikte candan kutladı. Bayr.n 
miryolu hattını kurtarmışlardır. estr vapuru bu kuvvet istimaline kar ve Bay Davaz öğleden son~a.rr~sı~ CEZA MAHKEMELERi 

Madrit sağ cenahının 6, ~:.s~l ce- şı koymıyarak asilerin ~e~fi mua- ve dost devlet mümessillen ı e r KANUNUNDA .. 
nahının 15 kilometro iler~~~ı~ı, :!:• melelerine mümaşat etmıştır · tebaa ve talobesinin tebrikatını .kabul Vekiller Heyeti knrariyle tayin olu-

tr., 

nan mevzilerin tahkim e ıgını · - R VE BALEAR ettikten sonra akşam parlak bil" su- nacak yerlerde tatbik olunmak Uze -
r Veriyor Ve Naval Karneroyu. ıs. - ITAL YANLA dil '.t.filli danslar vapıldı 

be t ının ADALARI vare ver er. •• · · · re ceza mahkemeleri kanununa mü-. . büyu·· k bir topçu a eş Heyecanlı nutuklar verildi. Eğlence 
tirdat ıçın ·ı k · · d K t 
Yapıldıgın~ ı bildiriyor. aı· ta go- re Paris, 31 (A.A.) _ Madam Tabou- sabaha kadar devam et ti. zeyı anun proJesı e amu aya 

scv'kcidilcn projcJcr nrnsındadır. Pı oMadritten verilen m uma ' is Oeuvre gazetesinde, ltalyanların Salya Elçiliği~.i:r.'!e .. jc, birçok yeni hükümleri ihtiva et -
asilerin tayyareleri tarafından a~; B~ear adalarmın istiklalini ilan Sofya, 3 1 (T anJ - Tür_kı.~·e .?U~- meklcdir. Hazırlık tahkikatında Cüm 
lan bombalar Cctafada oynıyan - etmesi için adalıların bir pleb.isit .yap huriyetinin on ilçüncü yıldönun;u.~~- huriyet müddeiumumileri şahıtleri 

· g·a isabet etmiş bu çocuklar 1 zcmın' hazırlamak nıyetınde nasebetile evvelki gün bura e çı 16kil .• celpname ile davet edecekler, mevkuf ınış çocu al aralanmış ma arma 'k b ld Başve 
ölmüş ve daha başk an Y olduklarını yazmaktadır. mizde yapılan resmı a ~· _ e • ları lu veya mevkuflu olmamakla bera -
tır NIZ BAŞVE Köseivanof • kabinenin ıgcr. aza . ' ber Cümhuriyet müddeiumumileri a-

R. -yter .muhabı'n' bunları anlattık- MADRlTIE YAL • k'll den Al Malınor. Nı-
o bık Başve 1 er · cele telakki ettikleri işlerde şahitleri d. kı·· K IL KALMIŞ skaola Muc::anof, K"ımon Georg.ief, sabık tan sonra ıyor · '!I doğrudan doğruya müzekkere ile 

"Sırtı yaralı, ufak çocuğunu 0~~z Paris, 31 {A.A.) - Rad.io-la-Co • nazırlardan Giçef, Gr. Vasılef, Hr. celp edeceklerdir. Meşhut cürümler -
+ac yan bir baba yuzu- tl d ha bı"rçok zevat hazır 

lan üzerinde ~1 
.ki yaşında rogne'un şayanı itimat rıvaye ere Statef ve a le, tehirinde zarar umulan hallerde 

nün alt kısmı kopmuş 
1 

• istinaden bildirdiğine göre, La~~o bulunmuşlardır. . . ·n şahitleri aynile dinlemeye, ehli hibre 
bir kızı kol~ın::mgy~::~ç~: d~~~ Caballerodan mada diğer bütün ~uü- Oğleden sonra d~ T~r~ kolonısını intihabına ve keşfe, arama ve zapta 
gördüm ve t.Jlr d kumet azalan bir daha dönmeme · tebrikleri kabul edilmış ır. müteallik muamelelerin ifasına Cüm-.. t parçaları arasın a d yrılmış h . 
durulmuş vucu bulmaya ça- zere hükumet merkezin en a - urıyet müddeiumumileri salahiyet • 
kendi çocuklarını arayı~. .. !ardır. R tardır. 
lışan analar, ba:baı=~r:_:g_or_d_u_m_ .• _. _ __:, _ _ _ _ -==--- oma nya - llk tahkikat sırasında verilen tet -

b G E J an kik karan ile tahliye talebinin rcd -Parti Gru u . yaem Çekoslovakya ::::.!~.:.:.karar aleyhine itiraz 

T 1 tısında Kayseriaen Go·· ru''şmeler'ı KAN c v rMEDEN op an MVTEVELLIT KATiLLER 

Y 1 Ankaraga Prag, 31 (A.A.) - Romanya - Çe· Kan gütme sebebi ile işlenen katil-ugos avya t" esinde ler hakkındaki kanun prOJ0 esinin ih -

Do• ·n dü koslovakya görüşmeleri ne ıc 

Leh ·ı ne Teza h Ü r neşredilen tebliğde, Avrupanın şim - ~\:~ ettiği başlıca hükümler şunlar -
. 31 {AA ) - Sovyet nus- diki genel siyasa vaziyeti sebcbile, A 

[Ba,.1 ı m· cide] Kayserı • · · k . "da dam öldürmek cürmünü işledik-
y • akim Kurumu Baş anı üç Küçük Anlaşma memleketini 1 • 1 k ı. :oıerindcn büyiik sevinç gös- ya Assoovıy f katindeki . • erini veya işlemeye teşebbüs ettikle-

ma , • .., eral Eydeman ve re a . re edenler arasında sıkı ve samımı rı' · k" 
1 

. b 
._0 ,_ tJC kendi hislcritıin Yıı - gen l bu nı sandıkları ımsc erı veya un -

term.yw• b h Toros ekspresıy e · temasın müstemir bir surette aıuba-1~ . .. 111•111 kt,ırşı hakiki bir sada- zevat bu sa 
3 aı · ko lamı .kan ve sıhrl hasımlarından biri-gosw vv··v- elıni ve istasyonda v ı. - - · b"ld' ·1 k d" 

kat mü-stcnit olduğunu heyecan raya g . ş .. iki askeri erkan tara - faza edilecegı ı ırı me te ır. sini mücerret kan gütme sebebi ile 
· ~fadC etmişlerdir. mutan -ve mu ' b t muzika öldürdu"·k1en· "eya öldürmeve te""'b -ile ı h .. t B lk fmdan karşılanmış ve aş a • J r Biltıt"n Uıı tc::a ura , a an an.- . Ufrezesı M ı F • b" b 

h bulunan bır. asker ve polıs m a reşa evzı us ettikleri veya başkalarını u 1,,.,_,...,nm scWbet ve c emmiycti-
""'Y"....,.,. · b' d Z'ld· resmı· sela· mı ifa etmiştir. . cürmü işlemeye azmettirdikleri veya • ö teren ycnı ır e ı ır. d 
nı !,,,.~zis grtlpuı ismet Inönilnün General Eydeman 'burada fabrı~a - Çakmak G e 1 ·, tahrik ettikleri veya kan gütme s:ıi-

IJ.I."""' h t onıyle kine vakıf olarak bu suçları yapanla-atına müttefikan 1ıe . araret- la.r:ı gezdikten sonra 10.18 r ... 
beyan · t · t" B d:ın nn idam cezasına mahkumiyetleri 'A takdir tıe tasvıp c. "!''ı1t: !.1'~b tu~- Kırkıkkaleye gitmek üzere bura . . G 1 K B kanı h l' d" . 
w ra mcclistckı ın "'"'' a ı- w gıbı ene u r may aş a ınde bu ce1.aya mua ıl müddc tçe 

ma.sından sonra 1>amuk ve yün ve i
sek dereceye terfi edebilmesi, şu bel- pek fabrikalarilc gittikçe inki§af e-
gelerle muvaffakıyetini ispat ~tmesi- den çimento sanayiinin 'kuruluşu ve 
ne mütevakkıftır. ilk tedrisat mual -

geçirdikleri inki§af a bilhassa i§m·ct 
!imleri için müfettiş raporları ve ma- etmek Ui.:ımdır. - Dr. Muhlis Ete, 
arif müdürlerinin müspet mütalt'ıı. - SJ.10.1936 
!arı, orta tedrisat muallimleri için 
müfettiş raporları ve tnlim sicilleri. 

Görünür 
Kaza 

[Başı 1 incide] 
Uydurma tedbirlerle yürür halinde 
tutulan birçok otobüs enkazı serbest· 
çe Türk vatandaşlannı taşıyıp duru-
yor. 

Bu cihetle en küçük bir sebep ve 
arıza, bir anda 20, 30 vatandaşın ha
ya tını tehlikeye maruz bırakmaya ki'ı 
fi geliyor. 

~temlekctimizde birçok usta fiO • 
förler vardır. Kazaların bcklencbile· 
cek miktardan az olmasının bir se -
bebi belki de budur. Buna mukabil 
acemi §oförler eksik değildir. Bütün 
saydığımız şartlara ilave olarak Şo
förün acemi olmasını, esrarkeşliğini, 
fazla para kazanayım diye geceli gün
düzlü çalışmasını ve iş başında her 
saniye kendinden geçmek ihtimalin.:ı 
maruz olduğunu hesap edersek va -
tandaşlarm maruz bulunduğu tehli -
kenin dehşetini anlarız. 

Hükumetin birtakım inzibati ted -
birleri yok değildir. Fnkat bunlar bü
yük bir iki şehir civarında, ancak bil' 
dereceye kadar takip ediliyor. Mun • 
lazam hatlar üzerinde fazla miktar
da otobüs işleten şirketlerde de :ız, 
çok mazbut şdrtlar vardır. 

inzibat tedbirleri 

Muharrir, "ve" rabıt edatını brd et
tiğinden olacak, "pamuk, yun, ipek fabri
kaları" nı "çimento sanayh" ne "ılc" eda
tı ile birleştirmiı ve manayı bozmuş; yu -
kardaki cumleden, Yugoslavyada çimento 
sanayii ,pamuk, yun ve ipek fabrikaları sa
yesinde inkişaf ediyor ı;ibi bir ma:ıa çı -
kar. "lnki af ı;eçirmek" hiç de iyi değil; 
" . .• sanayiinin kuruluşuna ve inkişafı
na " ıdemek k fı id • 

O cumlcdckı "ııarct etmek" iiilı de, 
bilhassa "mefulun - leh" ile kullanılmca, 
tıirkçe defıldır. "· • inkişafı işaret'' belki 
mudafna olunabilir. Bu manada "işaret et
mek", bize Avrupa d llerı!lden geldi; tıirk
c;;ede "kaydetmek" denırdı. 

Zaten ,butun o etimle, başka bir dıl
de düşi.ınülup sonra terclime edilmışe ben. 
ziyor. 

• • 
Demek spikerin ne bir ck~ik ne bir 

f a::la dediği rakamda 53 ,000 kişilik. 
bir fa::hılık 1..'ardır. - Hem M1na, 
hem m1hına, Oiiuıhuriyet, 31.10.1936 

Muharrirlerimizin çoğu "rakam" keiıme
sini "aded" in müteradifl dıye kullanıyor. 
Raka!'fl . bir adedi ıı:osteren şekıldir, yazı
lır, çızılır, soylenmcz. Muharrir devam e
diyor: 

1000 k-Oylü esasen yük~ck bir ra~ 
kamdır. 

7000 koylü ne rakamdır, ne de nded: 
bir . ütle", bir "topluluk", bir 'kalaba • 
lık" ur. 

• • 
Haberdeki "tarih". IS.tin harflerinin eb

ccd hesabı ile soylenilmişmiş •.. "Ahfe$ do:.
tumuz da buna ıı:öre yapsın hesabmı" dı -
Yorlar. Ne denilmek ist'-Iliyor, anlama -
dım. Haber gazetesi veya onun karilerin • 
den biri harflere yeni kıymetler hiçtiyse 
ben onu nereden bıleyim? 

• • 
Inyiltcrcnin büyü1: adını ta§'ynn 

krallarındmı biri de Afrcddir. - M. 
Turhan Tan, Oümhıtriyct, 31.10.1936 

llk okunuşta "buyuk adı" mıizafmın 
"lngiltercnin" muzafunilcyhi ile bir terkib 
teşkil ettici sanılıyor. Oyle değil, muhar • 
rir : "lncilterenin, Buyuk diye anıla.-ı kral
larmdan biri de Alfred'dir." Bu cum•edc 
"BuyUk" majuııkullc yazılır ve bir "ad" 
değil, bir "lakab" dır. 

Çok nasihat eylcdım, amma kulağın al-
. 1 ki madı, 

Doğru bir ııoz soy e m tashihe •akat 
kalmadı 

(Şimdi hemen hemen herkes "kral ya-
zıyor yani "k" dan sonra bir "ı'' k ' . b d • d • . . oymu. 
yor; bence 1;1 oıı:ru ecıldır; çünkü turk-
çede ~clımcnın başmda çift konson yok
tur; hır. hecede "kral" diyemeyiz· "la • ..:~n so,ı , · ayrılmış ve gelişlerinde oldugu M 1 F · ç k k du"' n ve h h ld ·· d w ı u;• rti namzctlcriııin tayinınc areşa evzı a m a , er a e uç sene en aşagı o ma -

H ükiımct ağırlık haddi mese
lesinin ehemmiyetini takdir 

ediyor. Her otobüsün kaç kişi taşı -
yacağı tespit edilmiş, otobüsün içine 
yazılmı§tır. Bazı yerlerde b tediye ve 

polis muayeneler yapıyor ve şehir 
hudutlarında yükü gözden geçiriyor. 
Fakat otobüslerde buna karşı takip 

ral" derız; " bı - rak,, gibi). ' 

Ahfeş çın pa w• i ismet Inönii hatırla- merasimle uğurlanmıştır. sabahki ekspresle A nkara- mak Şartı ile memleketlerinden en a- edilen yol, fazla yolcuyu §ehir harf -gcçileccgın' t A k 31 (A A ) 3er:eral şagı· 500 kı'lometro mesafede bir yere rd t b 
t' getıbaşkurca Kamu ay n ara, · · - · d a n şehrimize gelmiştir. cinde bekleterek almaktır. Şofö e ya şe ekcsinin demiryollan idaresi-tarak, p<;T 
1 

T-ar Abdülhalik Reu- Eydeman bu akşam 9.10 da Ankara· sürgün edileceklerdir. d' 
· l 'ğ ' 0 

te""' Mareşal, 'stasyonda şehrimizin as- akıl bulunmazsa, yolcular da ken ı ne bağlı olarak kurulması, mernlck,..._ rcıs ı ın .... edildiğini ve meclis ya dönmilştür. DICER KANUN 1 üd "k l . "'-
da t kif ı,,. ----- keri ve mülki erkanı ile dostları ta- emniyetlerinin icnp arını m n o - timiz için bir zarurettir. Bir otobüs ~ın ~Zeri ile Parti reis vckiUc- Yakalanan kaçakçılar PROJELERi mazlarsa hükumetin müessir tedbir ı · rcıs vekil . .J~ bırakılmal.annı tek rafından karşılanmış ve Haydarpa - a ıp ışleten münferit adamların em-
rinin ycrlcrını.w r verildiğini bildir- Ankara, 31 (A.A.) - Geçen bir şadan doğruca Göztepedeki ikaınet- . Kamutaya sevkedilen diğer pro- alması çok güçtür. n~y~ti~ icap ettirdiği bakım şe~aiti-
li/ etmiye kar~ 'ttifakla ue al- hafta içinde gümri.ik muhafaza ör : Jeler şunlardır: Hudut ihtilaflannm Bunun için işin en esasına gide · ?ı, ıhtıyatı, inzibatı temin etmeleri 
mi§ ve bu tcklıfler ' t gütU, doksan dört kaçakçı, bin i~1 giıhma gitmiştir. tetkik ve tesviyesine mütedair Tür • rek tedbir düşünmek icap eder. Mem. ımkansızdır. 
k>§llırla kabul ol•~=nurİıakamn yüz kırk Uç kilo gllmıiik kaçağı. _uç Mareııal Fevzi Çakmak, yarın sn • kiye Cümhuıiyeti ile Sosyalist CUm- leketlmlzdo demlryollarına mUv.,; Umlt ederiz ki, meclis açılır açtl • 
Bunda~ sdaonra p müzakeresine bin çakmaktaşı, on beş kilo otuz dort at 14 te Hamidiy~ kruvazörü ile Kös huriyetleri ittihadı arasında aktedi- otobüs işlemesi bir israftır. Böyle .>- maz cereyan edecc.k mUzakerelC'rd 

Ba§kanlıgın gru . :-lare gram esrar ile otuz kaçakçı hayvanı tenceye hareket e"aecek ve Balkan len 16 Ağustos 1928 tarihli mukave- tobilslcr işlemesinin sebebi, üçüncü sathi tedbirler kafi go'" ru"lmı' y k e dil · .ı11rtı gru'[TU ı<( Erk. 'har ı ece v 
devam e mış ver-. ·mZeri yazılı ele geçirmiştir. Antantına dahil devletler anı enin uzatılmasma dair kanun proje- mevki ücretinin de bir kısım halkın ihtiyacın esasına gidilecekf E · e 
heyetine aşağıda ısı biye reislerinin Bükregte yapacakları si. muallimlerin ve talebenin tedavi lahaınmlilli haricinde olmasıdır. Al • öyle olursa Eskişehirde g ·· ''.· .. ııer 
üye/Q soçilml§lerdir. Ba.J • (Er:.ırom), General §ükrii GDlo- toplantıya Tllrkiyeyl temsilen ışti • edilecekleri Maarif Vekil.Jetine bağlı mnnyada olduğu gibi bir dördüncü zaya kurban gitten vaı.:;'n1ur k~-Partinhı Kamutay gnıpu b berk (lsta•ı'·ul) Hamdı" Yalman rak edecektir. Bükr"Q irtimaı devam müesseselerin bütün ilk ve orta: mek- mevkı· ı"hdas etmek ve ucuz nakl' ı b'" 

1 
aş ar hı,. 

Saka (Tra - , v _. ::. ıycye o mazsa oy ece canlann "' kanlıklarına: Hasan (Ordu), General Ihsan Sökmen ettiği müddetçe Hamidiye Köstence- tep talebcsi!lin de muayene ve teda • olan mübrem ihtiyacı ortadan kaldır- diğer yüzler ce binlere 1 vermekle 
&on) Dr. Cemal Tıtrtkc;'. <:;:.talya). (Giresun), R .. ih Kaplan (A>1tnl· de kalacak ve toplantıyı müteakip vilerlnin yaptlabilmcslni temin için mak ıazımdır. hayatını koru~aya eb vatandaşın 

l<Uırc heyeti azalı · n · ya), Rasim Ba,.'Cıra (Sivas), Damar. Mareşal Fem Çakmağı tekrar bura- ilk tedrisattan alınarak orta tedrisa- Şimendifer olnuyan istikametler . lurlar. sc cp olmuş o-
.Ali Kılıç (Gaziantep), Abdül~Jc ::1 • • (S ha ) ı ya getirecektir. ta bağlanması hakkındaki kanun pro de gerek yolcu ve gerek vUk nakli • 

--~~~F~ı~ra:t~(E::.:.:rz:i1:ıca::=n~),:...._A:.:.__:i_z_A~kyu~·-r_e_k __ A_n_k_~_g~~~-cy~-"-·~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~-J~~ Al.--~ r 
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Mud';!~~ak:İ~:::k dört _. EHLİ SALiB MUHAREBELERİ .. 
Devlet Denizyolları idaresi bugün- filmi ismine, şanına, 'öhretlne llyık Bir muvaffakıyetle gösteriliyor 

Sahte Borç 
Senedi 
Çıkartanlar 

l Kıptilerin 
Altınlarını 
Soymuş 

~=~1~ib~::Y:1~:;1~~:c:~~ır~arifesini lürkçesi İPEK 'te - Fransızcası MELEK 'te 
Yeni tarifeye göre; lstanbuldan '-••-••-•.,. Bugün iPEK ve MELEK' te 11 de tenzillth matine ~ ... ____ ., 

lki sene evvel Yedikule Balık1ı 
hastanesinde ölen ve Holanda ban -
kasında epeyce bir para bırakan wn
gin Lazaronun adına sahte bir borç 
senedi çıkartarak Bankadaki para -
ları almıya teşebbü::; edenlerden Ma
dam Aspasiyn. ile Laz Koço üç gün 
evvel tevkif edilmişlerdi. Borç senedi 
Kostantin Papadopulo namına ya -

• ptldığı için polis üç glindcnberi bunu 
arıyordu. Bunun mevhum bir şah · 
siyet olduğunu da ileri sürenler var
dı. Nihayet Kostnntin P.apad6pulo, 
dün bulunmuş ve müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Suıtanahmet asliye üçün
cü ceza mahkemesine çıkarilan suç
lu hakimin suallerini şöyle karşıla -
dı: 

- Bana bir Lazaronun borcu var· 
dır. Kendisine tebligat yaptırdım. O 
da itiraz etmeyince paraları üçüncü 
ceza vasıtasHe aldıın. Benim bu işte 
hiçbir kabahatim yoktur. Kabahat 
celbi alanlarda ve itiraz etmiyenler
dedir. 

Hakim Reşit bundan sonra Kastan 
tin Papadopulo hakkında tevkif ka
rarı verdi ve tahkikatının tamamlan
ması için kağıtlarını müddeiumumili 
ğe gönderdi . 

Sultanahmet sulh ceza hakimi, dün 

Hüseyin adlı bir genç tevkif etmiştir. 

Bu karar, Edirne müddeiumumisin -

den gelen bir telgraf ü1..erine veril -

miştir. Edirne müddeiumumiliği Hü

seyinin Keşanda seyyar kıptilerin ça 

dırlarına baskın vererek (91) altın 

liralarını aldığını bildirmiştir. Süley

man Cemil Edirneye gönderilecek • 
tir. 

Bir do1andırıcıhk 
tahkikatı 

27 müesseseyi dolandıran ve bun-

lardan on altısını itirnf eden Hasan 

Cemil üç gün evvel tevkif edilmiş ve 

tıı hkikatının derinleştirilmesi için po

lise iade edilmişti. Polis tahkikatını 

bitirmiş ve Hasan Cemilin sabıka -
kaydını da çkartımıştır. Hasan Cemi 

!in on da sabıkası vnrdrr. Şu haldtı 

işlediği ve itiraf ettiği suçların sayı

sı tam (27) dir. 

itiraf etmediği suçlar da ondur. 
Hıısan Cemil dün tevkifhaneye 

gönderilmiştir. Pazartesi günü miıs
tantikliğe verilmiştir. 

Bebek Yolunda Baiık Sevkiyafı 
Bir Otomobil Hararetle 

:\fodanyaya haftada dört posta kal-
kacak, bunlardan biri Istanbuldan 
kalktığının ertesi günü şehrimize dö 
necek, ikisi Armutluya uğrayacak -
tır. 

Alman askerlerinin ke
miklerini nakleden vapur 
Umumi Harpte Çanakkalede ölen 

Alman askerlerinin kemiklerini yük -
temek üzere Çanakkaleye gitmiş olan 
Uğur vapuru bu sabah saat 6,30 da 
limanımıza gelecek, Trab"ya açıkla -
rında demirliyecektir. 

Bu nakil münasebetile yapılacak 

olan dini merasim gelecek Pazar gü
nüne bırakılmıştır. 

İstanbul asliye mahkemeleri yenile
me bürosundan: İstanbul Evkaf 11Ü· 
düriyeli ile Herant arasında pıngın -
dan evvel İstanbul asliye mahkeme -
si birinci hukuk dairesinin 337 - 707 
numaralı dosyanın yenilenme ınua -
melesi sırasında 22 - 10 . 926 tarihli 
celsei tetkikatta Beyoğlunda Kamer 
Hatun mahallesi Ergiz ve Daracı so
kak 7 - 11 numarada gösterilen nıa -
halde Herant bulunmadığından dave
tiye biliitebliğ iade edilmiş okluğun
dan ilanen tebliğa t ifasına büı o hey -
etince karar verilmiş olduğundan 

yenileme muamelesinin icrası için ta
yin kılınan 1 - 12 - 936 salı günü ı:ıaat 
onda İstanbul adliye yenileme biiro
sunda hazrr bulunmanız veya bir ve
kil göndermeniz aksi takdirde 2J67 
numaralı kanun ahkamına tevfik:ın 

yenilemenin gıyabınızda yapıla.-!ağı 
te'bliğ ma.kamına kaim olma!{ üzere 
ilan olunur. (26986) 

Kazası Oldu Devam Ediyor 
İstanbul İkinci iflas memurluğun -

Balık mevsimi girmiş olduğundan Dün sabah saat dörtte, Arnavut - dan: Münis Değirmenci Yorgi JUre-
k .. ·· d b. t b·ı k s olmuş muhtelif memleketlere balık sevkiya-oyun e ır o oma ı aza ı • . . . midi masıısına gelen Adapazarı Tiirk 
dört kişi yaralanmıj>tır. Bebekten tI başlamışta. Son hafta ıçmde Yu - T. B k . t d·-· 11G736 

· t F·ı· t· k . . ıcaret :ı.n asının ıs e ıgı .l • 
Hafız Yasar ve hırnende Nebile ile nanıs an ve ı ıs ın memle ctımız - . .. . . 

d .. h · "kt d S b 1 - . lıranın mustenıdı olan senetlerle dava 
diğer iki kişiyi alan 1113 numaralı en ~~ dı·n~ mı ar a azan a rgı ıs/ açılarak devam etmesi ve müflisin 
otomobil Arnavutköyüne gelirken, teme e ır er. . .. defterinde böyle bir borcu olmadığr 
bir köşe başında duran 833 numaralı Balıkçılar vaz1yetten memnun go- ı .h ti k d h kk d k. t 1 b' d .. cı e e ay a ın a ı a e ın re -
hususi otomobilin arkasına şiddetle runmckte ve taleplere cevap verecek- . . . _ . , 

b ı · · b. d' kt d" 1 dınc. karıır verilmış oldugu ılan olu -
çarpmıştır. 1113 numaralı otoma il, erını ır ırroe e ır er. l nur. ( 26989) 

sademenin tesirile bir müddet gittik- - j 
ten sonra 17 numaralı evin duvarına ken, caddeden geçen 639 numaralı ,, ____________ ,, 

çarpmış, ön tarafı ve camları parça hususi otomobilin sademesine maruz 
p:ırça olmuştur. Ot.eki otomobilin de kalarak ağır surette yaralanmıştır. 
arka kısmı hurdehaş olmuştur. Thsan beş dakika sonra ölmtiştür. 

Nebile ile Hafız Yaşar ağır suret-
te yaralanmışlar, Alman hastanesine 
ka1dırılmışlarclır. Aldığımız malfıma

ta göre gerek Yaşar ve gerek Nebile 
ölüm tehlikesini atlatmışlardır. vazi
yeti sıhhiycleri biraz iyiliğe yüz tut
muştur. 

Ayni otomobilde bulunan diğer iki 
yolcu, yaraları hafif olduğu için, ev
lerine gönderilmişlerdir. 

BiR ÇOCUK OTOMOBiL 
ALTINDA ôLDV 

Taksimde Tarlabaşında Kişc so -
kağında 10 numaralı evde oturan Be 
dianm oğlu 9 yaşında Ihsan Taksim 
de. umumi helaların önünde oynar -

.No. tH 

- Bu işte bir yanlışlık var. Iclal 
Hanım da ı;;ahnenin asıl bu tarafını 
sevmiyor mu? Geceleri tiyatroya ge 
lir, oyun bittitken sonra, kocasıle 

birlikte, istediği kadar sürün lir. 
Mevllıt sağ ayağını yere vurdu: 
_ Hah! Şimi üzerine bastdın, kal-

dır ayağını! 

Bilal, şaşırarak dunnuştu; Mcv
lfıt, ona acıya acıya baktı; yorgun 
bir gülüşle başını salladı: 

- Sun'ullahın, neler umarak ev
lendiğini biliyoru~. lc!al Hanımın da 
neler dUşünmekte olduğunu, az çok 
tahmin etmiştik. Iclal Hanım, Fofo
ya nisbet vermek istiyor. Yani, Sun' 
u!lahı, e\'de kapıyacak... Sun'ullah, 
eve gidiyor; o zaman lclal Hanımın 
cam isterse sokağa çıkabiliyorlar ... 
Halbuki Sun'ullah, evliliğin ilk gün
leri gectikten sonra, yine eski alem
lerine dalabileceğini, aklına koymuş 

tu. Evet, Cepte de var; geceleri, o
yun bitince, Fofo ile birlikte, gezip 
tozacak ... Fofoyu apalımanına bı
raktıktan sonra, küçük bey, evine, 
karısının yanına donecek... Sun'ul
lah, bir hafta dişini sıktı; ikinci haf
ta, karamak yapayım. dedi, yaka
landı 

Şoför yakalanmıştır. 

MOTOSiKLET - TRAMVAY 
ÇARPIŞTI 2 YARALI VAR 

Yılmazın idare ettiği ve arkasuı. 

da kardeşi Gaffarın bindiği bir molcı 

siklet evvelki gece Tepebaşından ge. 

çerken, Kurtuluşa gitiiıekte olan ve 
319 numaralı \'atmanın idaresinde bu 
lunan 108 numaralı tramvay arabasi
le çarpışmıştır. 

Yılmaz sağ bacağından ağır suret
te, kardeşi Gaffar da sol bacağındıın 
hafü surette yaralanmışlardır. 

!ki kardeş Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, vatman yakalanmıştır. 1 

Bilal, sıçramıştı: , 
- Yakalandı mı? Nerede? Nasıl? 
Toyluğuna, "cehaletine., acıyordu: 
- Dünyadan haberim yok, be! 
- Bizim de haberimiz yoktu .. 

Bunları, şimdi lclal Hamın, söylüyor. 
lcliı.l Hanımdaki kurnazlığa bak. F.s
kiden tiyatrodan çıkmazdı, şimdi ti~ 
yatronun semtine uğramıyor. Gelir
se bile, bir loca açtırıp oturuyor. 
Sonra, tiyatro biteceğine yakın, oto
mobiline binip Sun'ullahı bekliyor. 
Tiyatroya gelmeyişi, ağırdan ahşr, 

Sun'ullahm da işine geliyor. Sun'ul
lah, bir hafta uslu durdu, göz boya
dı ya, artık enayiyi kandırdım sanı
yor. Ve bir gece, tiyatrodan sonra, 
Fofo ile birlikte, çıkıp gidiyorlar. 
Tabü, bize görünmeden ... lclal Ha
nım, evde bekliyedursun ... 

Mevliit, Bilale yaklaştı, onun omu 
zuna dokunarak yüzüne baktı: 

_ !clal Hanım, evde bekleyip o-

turmuyor ... 
Bilal, afallamıştı: 
- O da mı başını alıp bir yeı·e 

gidiyor? 
- Hayır! Sun'ullahla Fofo, tiyat

rodan çıkar çıkmaz, lclil Hanıma 

telefon ediliyor. 

TAN 
\BONE. VE iLAN ŞARTLAk 

Bır ayırır . , , , 
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7 so .. -
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211 -

ilan ıçın lllin.;ıhk Şırketlennt ır.ı 
11 aaı edılmelidir 
Kiıc;ük ılanlaı doğrudan doğruv 
1~remıue almabılir 

K iıçük ılinlarm 5 eatrrlıtı bP 
ı~ııılık 30 lı:uruştur ~ ıatırdan tıı 
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Rir del;ı{f::ın fa1la •c:in vekOnch 
~ 10 lrnrus ındiritir 
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Bilal, parmağı ağzında bakakal-
rştı: 

- Telefon eden kim? 
- Orasını bilmiyor ... Para hu .. İs-

tediğini yaptırabilirsin.. Kim oldu
ğunu lclal Hanım, söyler mi hiç? ... 
Ne ise, lclal Hanım, evde hazırlanı
yor ve aradan yarım ı,~at geçm1?den, 
ikinci bir telefon; Sun'ulllahm nere
ye gittiği haber veriliyor .. lclnl Ha
nım, evden çıkıyor, bir otomobile at 
hyor, doğru Sun'ullahm bulunduğu 
yere gidiyor ... 

Bilal, ellerini biribirine vuruyor
du: 

- Fofo da Sun 'ullahın yanında ... 
Demek cürmü meşhut! .. 

- Hayır ... !clal Hanım, gayet ki
barca hareÜet ediyor ... Barın önün
de otomobili durduruyor ve bir gar
sonla Sun'ullahı çağırıyor, ve alıp 

eve getiriyor ... Ve Fofonun lakırdısı 
olmuyor! 

Bilal, iskemleye oturmuştu. Tesbi
hini masanın üsttine koydu: 

- Bravo ... Doğrusu, lclal Hanım. 
çok akıllr kadınmış!... Başkası olsrı, 
onların yanma gider, mahalle karı

ları gibi saçsaça haşhaşa kavga bile 
ederdi. 

Mevlfıt, Bilfile acıyarak güldü: 
- Hükümlerini kolay verme .. Iclal 

Hanımın kurnazlrğınr, akıllılığını bir 
tarafa bırak... Sun'ullahı sevmiyor 
da, onun için ... Sevmiş olsaydr, onu 

KALiENTEJ iş~ .E bu9 ur: gö-
ruıecek fılm 

LA MUÇAÇA 
•• 

Dolores DEL AiOI TURK Sineması 
F R AN S ı Z C A 11 de tenzilith matine 

Makine alınacak 
Güzel San'atlar Akademisı Direk
törlüğünden· 

Akademi inşaat nıal.zemesi laboratuvarına vaz ve tesis 
edilmek üzere 30 ton kt.:vvetinde cer, tazyik, inhina, bü
külme, makaslama ve ~eıabet gibi mihaniki kuvvvetleri 
7~ 2 yi geçn1iyen bir hassasiyetle tayin ve tesbit edecek 
bir tecrübe makinesı alınacşktır. 

Böyle bir makineyi getirterek satmağa talip olanların: 
1 -·· MakiEenin resmini havi kataloğunu, teferrüat 

listesini: 
2 - Makinenin bilCımum evsaf ve eb'adını, mihaniki 

knvveti ölçülecek nıalzemenin azami ve asgari siklet ve 
eb'adını; 

3 - MakineıJin ihaleden nekadar zaman sonra Akade
mide işler bir hale konulabileceğini; 

4 - Makinenin her nevi masraflar müteahhide ait ol
mak üzere Akadeıni laboratuvarında kaça tesis olunabi -
leceğini; 

Bir teknik teklif beyannamesi ile mufassalan nihayet 
19 11/936 akşamına kadar Akademi Direktörlüğüne 
bildirn-ıeleri lüzumu ilan olunur. "2606" 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğ ünden 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen -
ler için fenni şartnamesi dahilinde (5000) adet pulluk 
imali cksiltnıeye konuln1uştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde v e İstanbulda İskan Mii
dürlüğiinde n1evcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün saat dokuzdan on yediye kadar bu 
~artna.meleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 1 O /11 /936 salı günü saat 1 S 
buçukta Sıhhat Vekfıletinde hususi komisyonda yapıla
cağı. ( 262 5) 

da görürdün. Soğukkanlılığı, sevme
yişinden.. Seven bir kadın, seven bir 
insan ; sinirlerine bu kadar ha.kim 
olamaz; bu kadar soğukkanlılıkla 
hareket edemez. 

Bilal, boynunu bükmüştü: 
- Bunda haksızsın, diyemiycce

ğim ! 
- Demezsen, akıllılık edersin .. 

şimdi sen, lclal Hanımı bırak ... Fo
{0yu düşün ... Fofonun oradaki vazi
yetini göz önüne getir .. Kız, ne hale 
grrıniştir? 

]3il3.l, alnını avuçlamıştı: 

- Sus! Ben, bunu unutmuştum. 
- Fofoyu, tanımıyan yoktur. Re-

zalet, değil mi? 

Bilal, nefesi tutulmuş gibi birşey 
söylemiyordu. Mev!Ut, kendi kadehi· 
ne rakı koyarken başını sallıyordu: 

- Fofo, cin gibi kızdır, kolay ye· 
re vurulur mu? Daha garson Sun'ul
Iahl çağırmıya gelirken hissetmiş; 
bir tuhaf olmuş ... Sun'ullahın ark~
smdan hemen kalkmış... Etraftak1-
ler, bir şey anlamamışlar ... 

- Sen, bunu Fofodan mı duydun? 
- Hayır. Fofo, \öyler mi hiç? tc-

ıaı Hanım, ertesi gün, garsonlardan 
gizlice tahkik etmiş... lclaı Hanım, 

Fofoyu, nasıl vuruyor, vurmak isti
yor, şimdi anlamıyor musun? 

13iliı.l, cevap vermiyordu; başını 
önüne eğmiş dü§ilnüyordu; Mevlut, 
sordu: 

ŞEHiR TlY ATROSll 

BugUn 15,30 da 
VE 

Akşam 20°,30 da 

BlR KADINL 
HAYATI 

Knl' ····· -· =;n.110 kuruş 

Srh.rT.4Jh:o 

1111111111111.111 

1 ill...111 1 

111111111 

OPERET 
KISM 1 

jugün 15,30 da 
VE 

Akşam 20,30 da 
MASKARA 

_ Sen, ne diyorsun, bu işl~re? 
Bilal, yine cevap vermedi; kade

hini doldurdu, sessizce içti, bir lok
ma meze aldıktan sonra odada do
la.~mıya başladı, birdenbire Mevlü • 
dun önünde durdu: 

- Hırlaşma bununla başlıyor, de
mek .. Sun'ulllah Bey, bundan sonra 
mı dersin çevirmeye, kafa tutmrya 
kalkmış? 

- Hayır .•. Yine kaçamak yapnıak 
istemiş ... Ve yine yakalanmış! 

- lclal Hanım da yamanmış ha! 
- Ne diyorsun! Mükemmel ka-

dın... Sun'ullah, kaçamak yapmak 
istiyor, değil mi? .. .tclil Ha.nım, Sun' 
ullaha; açıkça söyle! demiş. O; htk 
mık etmiş ... lclal Hanım, cevabı da
yatmış; geceleri, tiyatrodan çıktık
tan sonra, beraber gezeceğiz... Bu, 
fena değil ... Fakat elinden tutulup 
sünnet çocuğu gezdirir gibi, gezip 
dolaşmanın tadı yok ki.... 

Mevlfıt, iki eliyle me.sanm kenarı-
na. vuruyordu: 

- Sürünmek bu, değil ... 
Bilil de tasdik etti : 

.- Evet, sürünmek değil... 

- Sonra ... Nasıl, diyeyim, lclil 
Hanım, daha, bize iyice kaynamadı .. 
Daha, iyice pişmedi... Gittikleri yer· 
ferin bir çoğunu: içtiği içkilerin, ye
diği yemeklerin, tattığı mezelerin, ço 
ğunu yadırgıyor ... 

- Yani, daha züppeliği bırakama-

Margarita 
Ci ü zel sesli 

Güzel yüzlü 
Güzel vücutlu 

un son ve yeni filmi. Bu aşk ve 
ahenk filmi duran kalpleri işle
tecek, çok yorulan kalpleri din
lendirecektir. Muztaripleri de 
serinletecektir. 

YIL DIZ 
Sinemasında 

4 İkinciteşrin çarşamba 
akşamı 

GALAS l rt DA 

-·SÜMER~ 
Sinemasında: Büyük artist 

H A R R Y B A U R'in 
DANIEL DARRIEUX 
ve JEAL PlERRE AUMONT 

ile beraber temsil ettiği 

TARA S 
BULBA 

emsalsiz şaheserini görünüz. 
Bugün saat 11 de matine. 
Umumi dühuliye 35 kuruştur. 
Seanslar: 1, 2~~. 4~1:!, 6~ ve su
vare 9 da. Silvareler için yerleri
nizi evvelden aldırınız. 

-• Telefon: 42851 

Hakikaten güzel ve iyi ilmler, 
reklama ihtiyaç göstermezler 

CHARL1E CHAPI,İN 
ŞARLO'nun ismi iki günde:.nberi 

SARAYve SAKARYA 
sinemalarını doldurmağa kafi 
gelmiştir. ÇUnki göstermekte 

oldukları 

ASRI ZAMANLAR 
Kahkaha ve şetaret filmi görül
memiş bir muvaffakıyetle devam 
ediyor. Ilaveten: FOX JURNAL 
de en son dünya havadisleri. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matinf' 

dı, diyeceksin, değil mi? 
- Eh, aşağı yukarı ... 
- Kavganın, gcçimssizliğin esası 

bunlar mı? 

- Bunlar, hazırlıyor daha .•• Fofo, 
o geceyi, bırakılışı, taiıkiri, hnzme -
der mi? Hazmetti mi? 

Bilal, başını tavana kaldırmıştı: 
- Dünyada hazmetmez... Sun'ul

lah Beyin burnundan fitil fitil çıka

rır. 

- Hem de aheste aheste ... Maz.lum 
ahı gibi... Sonra, bu, bir tek gece ol
muş geçmiş, bir vak'a değil ki... lki 
üç kere, buna benzerleri de olmu~··· 
Fofo, haklı olarak küplere binmiş! 
Sun'ullah, ne yapacak şimdi? Yardan 
mi? Serden mi? 

- Şimdi, açrk konuşalım. Sun'ul
lah Bey, evleneceği zaman, Fofo ile 
konuşmamış mıydı? .. 

- Konuşmuştu amma, tcıa.ı Hanı
mın, bu kadar sert çıkacağı hatıda
rına gelmemişti. Sun'ullah, aklı sıra, 
iki tarafı da idare edecekti. DUn, 
gündüz, evde rnilthiş bir kavga et
mişler ... Zannedersem, Fofo, bu \'n• 
ziyete daha fazla katıan.amıyacağını 
Sun'ullaha anlatmış ... Sun'ullah, Fo~ 
foyu müdafaa etmek istemiş... lclal 
Hanım da. kendi haklarını mfq.,faa 
etmiş ... Ve diln gece, oyundan :mnra. 
Sun'ullah eve gidince, kavga tl'kror· 
lanmış, bUytimtlş ... Sun'ullah, evi bI· 

(Arkası var) 



T A N 
1 - 11 - 936 

TA N 
Gündelik gaze~e 

Başmuharriri 
Madrid Düşerse ••• Ma<lrid civarında müda

faa hazırlıkları ve Mad
ridi müdafaa eden Milis Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herşeyde temiz, dürüs~, samimi 
olmak kariin gazetesı olmaya , 

çalıtmaktır. 

• spanya dahili harbi 
1 ı 04 günden beri de

vam ediyor. ~ı;ıgün mu
harebe Madrıdın etraf~n: 
da vukubulmakta. ve. ı~ı 
taraf kat'i bir netıce ıçın 
savaşmaktadır. 

Fransa Pek Müşkül Vaziyete Düşe
cek, lngiltere Cebelüttarığı Kaybet

mek Tehlikesi ile Karsı1aşacak:tır 

askerlerinden biri harp 
vaziyeti hakkında sokak

larda asılan ilanları 

1 okurken 1 

ı~Me-;~ıeleril 
İlk şehit kadınımız 

Şimdiye kadar vatan ve vazife nğ-
kl . ··ı esi mutattı. :tuna :ralnız erke enn o m lar 

• h r'-- on 
Askerliği onlar yapar, a ..,., 

·d ·rmle onlar çarpışırdı· 
gı er, 0 u ·· kadını sa-

İstiklal harbinde Turk 
1 · Fakat cep ıe \'aşa bilfül iıştirak etınış. 

arkası vazifelerde çahşrnı!tı. d .. 
1 .. vazife ugrun a o en 

Fakat bugun . . tutu ·oruz 
b. T.. k Juzmın matemmı ~ . 
ır ur • b' b B 'Jli zamanda ır ayram 
Q matem B) ı.ft d b ·ram 

t l~ kk' d"lehilir. Anıuıra a U) ea ıeı t .. 
1 da para.<;ütle atlama ecru -

u~uş a.nn .. k k döne 
ı.~-· arken ölen Tür ızı, 
'utı:Sl J'ap · · k 
ka.da~ kafes arkasında yaşavan Tur 
kadmııuiı bugün artık erkeklerle ayni 

&afta, ayni tehlikelerle . k~rşı 1'ar~ıya 
çarpıştığmm bir timsalidır 

* * "' 

İspanya dahili harbin~ şimd!ye 
kadar kazandığı ilk netice, Ispan
yayı infirattan kurtarmaktı~. Fa
kat asıl büyük ve mühim ~etıce.ler, 
General Frankonun Madrıde gır -

. d sonra kendini gösterecek mesın en 
1
• 

ve o zaman bütün Avrupayı a a -
kadar eden, fakat sonu~un ne ola
cağı belli olroıyan h9.dıseler vuku 

bulacaktır . 

"ral Frankonun Madride 

G en~ ı··k .. 
askeri bir diktatör u v~cu-

da getirmesi, her şeyden once 

Fr Çok nazik bir vazıyete 
ansayı, . 

düşürecektir. Fransa, dost bır Is· 
panyaya mühtaçtı.r. ~~bebi açıktır. 
B .. Avrupa içın ıçın kaynıyor. 

o~ iP al ifil 'V =ı 
103 tlıncclUı 

tahkim ederek Akdenizın icabında 
iki havzasmı kapamayı düşiiıınıek
le ve bunun için çalışmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında lngiltcre, Mısır 
ıle müvasalasım temin için C'ehe
lüttariktan ayrılmamaya mecbur
dur. Balkanlarda ve 

Orta Avrupada 

H= her lahze bekl~nen bir teh
likedir. Fransa, Cezayır, Fas ve Se· 
negalde bulundurduğu 200,000 as
keri vardır. Bu askerler ica bm~a 
harp cephelerine gönderi!ecektir. 
Fakat bu askerleri sevk içın kulla
nılacak iki yol vardır. Biri K~sab-

b. · Cezayırden lankadan Bordoya, ırı 
. .. .. Madritle bütün muhabereler kesıl 

18 tem.muz cumartesı gu~u. k bulduğu anlaşılmıştı. Halbuki Almanyadan Yeya ltal~ 
yadan, yahut her ikisinden yardım 
göreı·ek kuv\'etlenen bir Ispanya, 
Cebeltittariki kolaylıkla tehdit e
der. O halde İngiltere de. ıjeneral 
Franko ile hemen dost olamya ba
kacaktır. 

Orta A vnıpada ve Balkanlarda 
Marsilyaya gider. 

· ı k tt"' fevknlf,de hadıseler vu u . . . • nıış, meme e .., . . .. ı ol başvekılının anca ar 
keRif bir siyasi faaliyet var.. •. 1 Fransaya dost ol- 2 ·· ·· 24 saat ıçınde uç spany 

O temmuz gunu. 
1 

b . .1d. ve hükümetin işçileri silahladığı 
Berlinden dönen Kont Cıya.no Vı· spanyanm . 

madığı farzedilirse vazıyet tama- kaya istifa ett:\<terı ı:ı orı verı 1 

....;d k Avusturya ve 1\laca
yanaya ,., •. ere N Jariyle görlişme
ristan Hanciye azır 

gwe ha.zırlf'Altyor • ol 
P Ma b unu -Romanya kralı era,,. 

yor. ·· 
Yugoslavya Ba.<;vekili birkaç gun -

denberi mi'Jafir olarak aramızda yaşı· 

yo~ükreşte nalkan erkaruharpleri bir 

t Jantıya gidiyorlar. 
o~üt~ bu faaliyetler müşi,erek em-

tin i ifliiAmdanberl mm-
b.İJ•et slya.cıl' · 0 mı ' ti 
takavi paktlara verilen ehenı le 

gösterlyorltfJ. Af d .. vıetlerf blr daha 
K" tik a •. 

uç . . biribirlerine bağla:ran 
kendilerını .. .. 
b wıan ,·enld n takviye ·e tuzum go -
~ . 

rüvorlar • • b w 

. milletleri aralanndakı a~ 
.. ~~lka'n bir bale sokmağa !;'alışryor· 

c;-ozulınez 

lar . bu faalh·eti karşısmda da 
Onl~nn il Orla A vnıpada elele 

Roma ıle Ber 0 • - ,., ._ 
'Vererek faalil'etıerini arttınnaga ,,,a3 

m.ile değişir. 
Çünkü Ispanyanın Balt~ar ada-

ları Cezayir ile Fransa arası~d·a· -
ki deniz yolunun ortasına dıkilır. 
Sonra Ispanyanın Kanarya adaları 
Senegal ile Fransa arasındaki yola 

hakimdir. 
0 halde lspanyanın Fransaya 

muhasım olmasr, Fransanın mü -
dafaa sistemini altüst edecek ma -
hiyettedir. 

Fakat mesele bu kadarla .. k8! -
mamaktadır. Fransa huku -

meti bir Avrupa harbinin önünü al
mak için ademi müdahale palı:tı -
nr teklif etmişti. Fakat Gene~al 
Frankonun muvaffak olması ıle 
Fransa en vahim neticeleri verecek 
bir vaziyetle karşılaşacaktır. 

Çünkü bu şerait içinde bir Avru-

bildirildi . 

Madri~ ÖnVinrl~Lri +~a..-... , ..... ,..,, .. - ..... _ ~.c) 

• talyaya gelince omın da men
i fan.tleri, Franko ile dost ol -

masmı istilzam ediyor. Akdcnizde 
vaziyeti, lspanyada teC'ssUs edecek 
rejime karşı teveccühü bunu em -
rctmekledir. 

Sovyet Rusyaya gelince, coğrp.f· 
yai askeri bakımdan onun ispan
yaya ehemmiyet vermesine saik 
olan bir lck sebep vardır. 

Rusyamn daimi siyaseti, Akde· 
nize, Atlas Okyanusuna"Ve Büyür 
Okyanusa serbest serbest çıkmak 
ister ve bu yüıı:dcn lspanya ile ala
kadar olur. Fakat onun lspanya ile 
askeri bakımdan alakası, biriııd 
Jereccdc demektir. 
lspanyanın nusya n;ızarındaki e

lıemı\ıiyeti, si:vasi bakımdandır. 

ret ediyorlar. d Avnıpa 5tya~eti 
Yani bir bakım:; Balk~~lıtrdn 

&imdi Orta A vnıp a ve . 
....;bfcllr. Bu faaliyetler bızl 

pa harbi vuku bul_~~~ -~·e Alm:ın -
ya Fransa ile döguşt~gu t~kaırde 

ispanyanın Almanya. ile bır~eşme- Mmanlarla iki cephe üzcrmd~ yetini teınııı lle ıncşguldüı·. Cağı af- •• sranya ile alHkadar olan bir 
si Fransa için bir facıa teşkıl ~de- harp etmeğe mecbur olur. ya bakımından Cebe!Uttarik, lııgil devlet te Portekizdir. Portc-
cektir. Almanyanm Franko htikU- Fakat General Frankonun Mad- terenin bütün tnhkimatına ve Tan kiz İspanya dahili harbinde mühim 

t-0planmış ,,;• . ilir Çünkü biz bu 
,.ındıreb · sadece se t tmın bir kat 

\'esile ile Balkan A~ a~ .. ·onız 
metini tanımakta zerre kad~~ .~e - ride hakim olması her devletten cadaki beynelmilel idareye rağmen bir rol oynadı. Ve I<'rankonun ta -
reddüt etıniyeceği şüphe gotur~ fazla Ingiltereyi korkutacaktır. Ispanyaya aittir. lngilterede, Fran raf~arlarma yardım etti. 

daha kuvvetlendlğinı ~oru) • 
• * • 

mez. Diğer taraftan lspanyanın. sa gibi, muhasım bir lspanvava General 1'.,rankonun Madl'ide gir-
manya ile Italyaya birtakım ~ü - karşı çok müşkül bir vaziyett~ ka- mesi üzer ine bır"ok devletler tara-. ··t madıyen 1 t "' 
kAfatlar vadettiğı mu e • n~lt"'re. halihRzırda. Ak·dıe· • ır. talya, halihazırda Tıınus ile fından hemen tanınmasına yardım a . o halde muhasım s• " s· ·1 

d söylenmektedır. , 1 ~izde ltalyaya karşı faııo • ıcı ye arasındaki Pantellarıa'yı edecek amiller bunlardır. 
l\iadrit önün e -~brr~· ~l~s~p:a:ny~a~il:e_:ka=r~ş=tl=aş~a_n __ Fr_a_n_s_a-=-=~--------~~~-;-;--=~;-::-;-~~:::::::::::::::::::::::=:=:==:=:======= .ı\."Uer Madrit önünde beklemedik-

1 

::_:""~:.:·,::·:mı::;!;~ Kayseri RöportMajlakrımız Hakkında! fe]31WWlllM8;JiOQfJ;)I 
gireceklerini ilii.n ede'n genera er ta- iki e tup • 
la Madrit önünde çarpışıyorlar. Ç k b 

1Lfadrit düşecek mi? Ergeç bu mu· . etrafta birçok akisler uyandırır. İçe Ve ahçe merakı 
!' H er kuvveth y~zı enler bulunur, beğenmiyenler bulunur. 

kadder olabilir. He: ~azıyı .beg.en ahsi olmaktan uzak kalamıyan akislere ka~şı 
Fakat vaziyette bir değişiklik hu. Gazetecının _vazıfedsı, i·kayt kalmak, hakikati gördüğü gibi ve oldugu 

al ttren ve hükiinıet~Uerin ma.ne- mümkün oldugu ka ar a 
~ ·eti~e. ,..:~kselten bir iki hadise var: k' · · · 
,ı:\e nı ,1"' 8 • 11 w. ln . .. gibi verme ur. .. F .k'in Cenup vilayetlerimizdeki tetkikleri uzerı-B: d fa sovyet ır gın adem1 mu- . . . Mumtaz aı . ı.ıJı 

d ır 1 ekoinltesini harekete getirmesi Muharrırımız . . eden röportajları da beğenenler oldu. Beğenmı)l -
aha e t h .. ,_..__ •-- ne gazetemizde ıntışar 

dlslni spanya Unumet .. rnv • 
ve kerinn . yardımda serebest görmesi ler oldu. .. K riden aldığımız iki mektuptan iki parça. 
\'etle e . . in bü ük bl İşte size dun ayse •• kA t taraftarlan ıç Y r 
hu uıne tu H""k~ t . an Ze-. 't ka'-nağı otmuş r. u ume ~· - im oğlu osm 
ünub' ·' üddet aaha muka.\'emet e- Kayse~iden d ~ a~z mektuptan: 
Jer 11' m 1 k ki imzasıle al ıgım . hakkm· 
derlerse, So'\'Yetlerdeedn gbetlecekl ~a~- "Tan gazetesinde Kayser• Lnl'"1 

~ .. ueri rnaö'lüp e ece - erı u- .. "Z k•rıcı serlevıw...,. 
dımla ...,. "' da icapsız gonu • ~ 
.. e kapıldılar. Bu ümit onların altında ydza,ı yanbş birtakmı. yah,_ı· 

mıdın .. k itti . f tıle a· 
· ·ptini ~'U se · Zar çıktyor. Bir Kayserilı sı a manevı) ra~te toplanan beynelmi - ber tJeretyim ki. Kay.<Jeriyi bilenler 

Sonra ---• her şekUde İ!ipan- kla nıı • 
ı.oncrr~. · ~. ••azıların•"''" Uiyık oldu r• . lel işç-Uer ~ • ,.. ...ordıma karar ,·erdi- vu. ~ _..., b 

hükumetine ·' - . marayı vermiştir. Bilmiyenler de '" 
ya . Fransız ve Belçika i~~ilPn ribirini tutmıyan yazılannızın ma-
ler. İngiliz, U r para esva z· k k ez 

ki• f.;c; e ' " ' hiyetini anlamakta güç u çe m -
ispanyada "t crönderecekler ve 

k .. himnıa ,.. 'Zer. llô.h .... ,, ena ,mu t mıa.ğa çalışacak· 

Yine Kayseride Demiryolu me -
murlarından F\ıat Çınaroğlundan al· 
dığımız mektuptan: 

"Once şımu söyliycyim ki, Miint -
taz Faik Kay.•wri hakkında cidden 
etraflı tctkikatta bulunmuş. Bu, ta
rihi şehir hakkında verdiği malıirnllt 
ince bir görüşe istinat etmektedir. 
Dört senedenberi burada bulmıan bir 
yurttaş .~ıfatilc, bu yazılarda zerre 
kadar mübalô.ga bulunmadığını beya
na mecburı.tm. ve il<ih .... ,, 

onJan her surette u 

lar. da hiiktlmet~ileri 
. rtt 1 nınız her gün gördükleri, manzarasma 

Anlaşılıyor ki, bazı yu aş a .. . 
Bu ikinci karar ArnD ohnuştur. 

kuvvetlendiren bir a rinl'n J\lndrit 
İşte hükiımet ktl\~etleudane mnka

~llünde gösterctiklen anaranınahdır. 
"emetin sebebi burad~te kadar de-

llu mukanmet ne h kilcaten 
"8.tn edebilir? Sovyetıer id' a., Bey -
bilfiil vardım edeeekJer nı ıdr · · .. 

• ı:a.r ımt mu· 
nelmilt"I isçi teskilatının " k a 
esslr ola<'.ak mıdır? Bunla.n anca z -
1rtan ve hadisat gö!llterer.ektlr · 

1. .,.._zete sutunlanna geçmesıne tabanı· 
alıştıkları.içinde yaşadıkları ahva ın e- . 

mül edememektedir. Mesele bund8ll ibarettır. 
ki k d . ·z1 t ak ihtiyacındayız, kendJ aramızda kusurları -Halbu en ımı anım ak 

d . tl . . . de a"ıkça konuşabiliriz ve konuşmaya alışm 
mızı a, mezıye enmızı "" 

nıecburiyetindeyiz. . , ı k 
• A • d k" yurttfteıanmu: bu röportajlarda TAN ın meme e-Cenup vilayetlerın e ı "'9' • . . 

rt kt b ııka bir gaye gütmediğine emın olabıhrler. ti tanımak ve tan ma an a,. . . 

1 "r .. terde bir yanlışlık varsa bizi tenvir ve ikaz etmelerını 
~ata do urlrsaF, gko a~~asit ve iptidai vilayetçilik duygusuna kapılmıyarak! 
rıca e e z. a 

"Çiçek meraklısıyım. Çok severim.' numarada bulunduğunu sövliven 
Başlıca zevkim onlar~ bak?ıak ve Yusuf, matbaamıza gelerek. k;ndile-
başba.şa kalmakla vakıt geçırmck - . . .. 
tir. Nasılsa son zamanlarda bir de rıyle YediJrnlede Ha.lılın Şark Denıir-
ful buldum. Fakat kısa bir zamanda yolları hamallığından menolunduk -
boy verdi ve adeta gaz tenekesi için- larını bildirmişlerdir. lfadelerine gö _ 
d~ bir ağaç kadar oldu. Şimdi .mı re. mezkur demiryollarında çalışan 
ncam: Bunu diğer saksılara almak iki yüz beş hamalın hakların k _ 
sur til - . . F ı oru 
n e k~ çogaltma~ ıstiyorhum. . aı<at mak için yaptıkları bir teşebhüs ü -

e şe ılde alınacagım ve angı nev- e · 
14 simde olacağım bilmiyorum. Bu hu- z ~ıne temmuzda kırk hamal iş .. 

susta gazetenizin vereceği ?'!v:.by lcrınden çıkanJnuşlardır. Iki gUn son 
bekler, sonsuz saygılarımı sunarım!' ra bunlardıın otuz yedisi tekrar işe 

Şişlide Nihal alındıkları halde Uçline iş V<!rHme -
TA.1\T - Ful, bramanıcı fidanlar- mekte israr olunmaktadır. 

dandır. Boylanan dallannm uçlan. Haksızlığa uğradıklarını, aylar -
nı hudarsaıuz diplerinden YNııden danberi işsiz kaldıkJarmdan sefil ve 
sürer. Bu dallardan ~elik )aıul:ıbi -
lir. Çelik zamanı temmuz ve nğus _ perişan bir hale geldiklerini sôyliyen 
t<>stur. Eğer seranız \'arsa saksı i~in bu üç hamalın vaziyetine alakadar -
de kumlu funda toprağına dikmek tarın nazar dikkatini celbederız. 
şartUe ~ene çelik yapabilirsiniz. Çe-

lik için dipten sürmüş bu senenin Boğaziçi Lisesinde müsamere 
genç dallannı kullanınız. Çeliklerin 
boyu 12 • 15 santimetreden uzu.o oJ • 
Dl&.nıalJdır. 

• 
O ç hamalın şikayeti 

Ç~mberlitaşta 72 numaralı kahve
hanede oturduğunu söyliycn Ismail 
ile Marpuççularda Kosen handa 5 

Boğaziçi lisesinde dün saat 16 an 
bir talebe milsameresi verilmiştir. Mü 
samereye talebe ve)ileri sair birçolt 
davetliler iştirak etmiştir. Mektebin 
muhtelif sınıfları tarafından muhte
lif numaralar gösterilmiş ve güzel 
bir piyes temsil edilmiştir. Müsamere 
çok muvaffak olmuştur . 

ı-ı -T_a_r_i h_l_D_e_d_i k-~ı 

Ahmet Vefik 
Paşa ve 
Paris Sefareti 
Ahmet Vefik Paşanın Paris sefa_ 

reti me~hurdur. nir~ok mankılıelcri 
halkın dilinde gezer. 

üçüncü Napob on Chaınps Elisec 
sarayında bir rnsmi k:ıbul \'erdi. Jfü_ 
tün süft•ra) ı re nıikabult• davet etti. 
Bu davetliler arasında Türk el~isi 
Ahmt·t Vefik Pa.'°ia da \'ardı. lJ<;üıı<'ü 

Napolyon resmikahulcle si.ifcra ile 
birer birer lwnu~urken Ahmet \'dik 
Paı;ıanın da yanma geldi ve eledi ki: 
"- lstanbuldan fena fc·na ha\"a _ 

dislt>r alıyorum. lstanhuhla hir <:atır. 
dı du) ulu)·or: · O mnnJı impara lor -
luğumın ,nkıhna çat ırdısı ..... , 

Ahmet Vefik Paşa, hiç teredıliit et
medi, ve ~;ckinnwdi. Üc:iincii !\'aı><'I -
:rona ıwmen muknhrle etti : 
· "- t-.tanbul Pari e ~ok uzakhr. ls
tanhulıla olan bir çatırdı nt• olursa 
olsun Pnristen du~ utmak iın~1inr 
Yoktur lstanhul memurlarınız \ anlış 
tahkik .etmisler ve size yanlış ınaJü • 
mat \'Prmislerdir. Fakat ben Pariste 
hultının orum. \'azifom, herşeri gör -
mek lı~r.;e,·i du' mak w herşcyi te
cess~s ctm~ktir. 

0

Görıfüklcrime. işit -
tiklerlme na:r.aran çatırdayıp çökmek 
iizne bulunan sizin imparatorluğu -
nuzdur. ,, 

liçünoii Napol;ron ile Ahmttt 'refik 
Paşanın konu~ması t':snar;,mc\a lugitiz 
elçisi \•anlımnda hulnnuvordu Üriin-. . 
cii Napol) on ~·anlarından Ç"ki!iıı ;:tit
tikt.,n sonra İngiliz elçisi Ahmet Ve
fik Pasa;ra : 

"- Giizel ,.e tloltnı ._ö:rlrdinİ7.: <>izi 
hu siizleriniz için tebrik· ederim ... 
"- Takdir \'e tf'hril,ini:P:e t.eşekkiir

le.r e<lerim. Fnl<at hu sözleri benim 
rlcğil, sizin sö~·lctnf'niz ıamn !?'Plirıli. 
Çiinl<ii hu s(izleri sb sih lemi" olsny
dmı:r. ark:rnız•1a sbi mtirlafaa ı•<ll'ee-k 
bir St. ,Jeirn'.<ı knhinesi hulurılunnz. 
Renim İ!ile nrkıımıln hh,: hir miiılnfna
rım ~·oktur n••n Pnrist:en r.itlP-re•'im. 
Ht'm yn.rm O'İl]eceğ'im ... ilNli \ 'P h:tki
kati halele ılf' istif:\ f'tmı>den \'f'. kimse
"' hBhf"r Yf'rmedf'n kalktı ,tstanbuJa 
lönrlü. 

Ahmet Vl'fik Paşanm Poris "lcfnrP-
ti on ii<· hu<'uk a~· sürmU tü. Fakat 

bu kısa 7.:tmaıı, U7.nn bir fuali~ eti il -
nıiye ile "'Cçınlştir. 

Ahmet Vefik Pnsanın Paris l'Jıoili~i, 
faaliyeti ilmiyesi hir tnkım eski Tiirk 

ldtaplarınııı Parlste hnr;,tınhnasıclır. 
Runlardan halilıcnsı Koı;i (llof,'İ) Re

)' in l\lnradı Rnhin taJulim cttl~i lllPŞ• 
hur la~ ihaıhr .Bu la~ilın~ ıı (Kor·i Bey 

risale i) iim·aııı wrihnlstir. Koı;-i ney 
Eplre J,ıf 'asının 'etJ .. tirdllti -,nhhan • 

haşılarınılan biridir. Ahmet Vt'fil, Pa

sa, Ko~i Be~· risalf'siııi Pnri te frenk 

(Typo~raııh<') tipo~rafisi Arap harf

ini) le ve uraı. kıt'acla lıastırılı. 
.\hmpt \' f'fik Paşa z:ıtpn iliı11 aiijrln 

ir adamdı. (Fezlrki Tarihi Osma

·ı i) si Snltnn Aziz clenlnılt" ~·azılıp 
ba.'i.ıldı. BUtiin Ml'katibi Rii~ti~·eye 
kahul olurdu. 

Mısırlı Mehmet Alin1n rlamnrlı bn

hınnn Arapkirli Yusuf Kimi! Pasa 

mt"şhur J<'enelon'ıın "Telemn.kı" nı 

muallal{ \e baştan haşa secalı. kafi • 
yeJi hir surette fort•üme etmi ti. Ah

met Vefik Pasa, l\lısırh Kamil Paşa • 

nın zıttına nazirf' olarak "Telcmak., 1 
sMlc \"e Rf:lk bir Türk<;e ile yazdı . 

Ahmet Vefik Paşanın "l..••hçei Os

mani" si, Atalar Sözii, Tiirldiik ve 

Türkc;iilül< 'aılisimle ı:ıtıhm~ olau ilk 
ve bü~iik adımlardır • 

Abdurrahman Aclil EREN 

Küçük san'atlar kongresi 
Memleketin her tarafından gele .. 

cek küçük san'at erbabının i§tira _ 

kile Ankarada toplanacak olan kon
greye şehri~izden 15 san'atkar işti
rak edecektır. Bunlar ticaret oda 
tarafından intihap edilecekler ve b.~~ 
tün masrafları oda tarafından te ~ 
edilecektir . nıın 

Kadıköy iskelesin 'ın a 1 cı ısı 
Kadıköy iskelesinin açıl · 

. . ma resmi 
mcras1mc nyaset edecek 1 · 

t 

'

r k·ı· C A o an Iktı -sa e ı ı elal Bayar A k 
d w • n arada ol-

ugu cıhetle tehir edilnıist· 
ır. 
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Güzel ve Türk Fdi.rnemiulen iki görünüş: Co1kun 
'1eriç ve üç şereleli 

Trakyada köy, 
şehir, para 
ve ticaret 

V aklinden bir saat sonra tren yalıların da uğrağı olduktan sonra 
bizi Edirneye getirdi. Her biz lstanbullularm Edirneliler~ 

zaman gidip gelenler buglin bir gıpta etmemiz lazım geldiğine hijk-

revkaladelik cldu- ---------------. mettim. Meğer 
ğunu söylediler. 
Yüzlerine bak
tım: "Şark De
mlryolları ldctrE'· 
sinin iki seyru-

YAZAN hakikat hiç te 
böyle değilmiş! 

otelin sahıhi çok 
dertli: "Buraya V. A. 

sefer tarüesi var-
:iır, biri kağıt üze-
rinde, biri de fiili. 
Bunların ikisı a-
rasında iki saatlik 
fark, her gi.ın a
lışkın olduğumuz 

şeydir. Muhtelit 
trenin Edirneye 
veya Sirkeci~ c 
vaktinde vardığı-
nı senelerden berı 
görmüyoruz. Bu 

battı devlet biran 
evvel alsa da, biz 
de bu idarenın e
linden kuı tul
sak !,, 

Ben de rislik
ten şikayet edece
ğim: Camlar pis, 
adeta kirden yo
sun tutmuş, lava
bolar öyl~, kom
partimanlar pis. 
'Avrupa hatların -
da tekaüde sev -
kedilmiş eski va
gonlan kulla.nan 
şirket, hiç olmaz
sa temizliğe itina 

seyyah gelmesi 
hemen hemen ilk 
defa vaki oluyor, 
dedi. geleni gide
ni sorarsanız bu 
da tamamiyle 
tesadüftUr. O
tel beş, altı ve ni
hayet on yatak -
tan ibaret.. !Jc-.ret 
ucuz olduğu hal-

de daimi ola rak 
üç miişterim olsa 
masraf cıkacak. 

Fakat nerede? 
Bilhassa kışın hiç 
bir müşteri kapı
mız ıçalmarlan iki 
ay geçirdiğimiz 

olur... Nakil iic
retleri bu kadar 
pahalı oldukça 
Edirneye yaban
cı gelmesin ... ihti
mal var mı? 

Neresi sizin?!.. 
Şehirde be-

ni g e z d i . 
diren arabacı. 

Balkan harbin -
den beri harp 
mey dan la nnda 

etse, fazla sarsın
tıdan, teahhür
den belki kimse 

Koca Sinanın ~aheıerı : dolaşmış, ni -
hayet Sako.ryada 
sakatlanmıE} bir SELIMIYE 

ş i k a y e t e t m i y e c e k. Us-
telik trenden istüade edebilecek 
yerlerin iktisadiyatında ve kalkın
masında pek mühim bir amil olan 
nakliyenin pahalılığını söylersem, 
"hem kel, hem fodul,, tabirinin a
deta Şark Demiryolları kumpanya
sı için icat edildiğine siz de inanır
sınız sanırım. Haydarpaşa • An1ca
ra takriben 600 kilometre, Sirke
ci - Edirne ise bun un yarısı kadar
dır. Aradaki mesafe farkına rağ
men Ankaraya gönderilen bir mal, 
Edirneye gönderilenden bir baylı 
ucuza mal oluyor. 

Meğer ha.kika.t ! .. 

B indiğim araba ile sokak so· 
kak dolaşarak geceyi geçi

recek bir oda aradım. Hanlara ka· 
dar mUracaatla, bir kişilik oda bu
lunmadığı cevabın ıaldıktan sonra 
nihayet !talyan tebaası bir Alman 
ailesinin işlettiği otele, cemakfınla 
bölünmüş sofada, o da yalnız bir 
gece yatmak şartile, kabul edil
dim. 

otellerin ortada bir fevkalft.deJik 

yokken dolu olması, şehrin lehin

de bir şey ... Demek Edirnede çok 

hareket var, öteden beriden gelen· 

ler şehre bir hayli para bırakıyor. 
Duydum ki, ertesi akşam oto110-
billerlc 20 - 30 kişilik Belçikalı bir 
8eyyah kafilesi de gelecekmiş. Sev-

TUrk ... O da anlatıyor: (bir 9ehri 
köylU besler, bayım! Kan yürekt~n 
çıkınca kol, bacak dolaşır da vücut 
öyle beslenir. Kol, bacak olmayın
ca kuru bir gövdede kalan yurek 
işte bu kadar işler. Budana butlana 
ufalmış, kollar, bacaklar hududun 
dışında kalmış. Şehre parayı köylü 
getirir, dünyanın en verimli top
raklarına sahip o köyler nere1e ·? 
Yüreği bile koparıp almak istiycn 
düşman var, iibizim,, diyorlar. Ne· 
resi sizinmiş? Bak şu şehre: Türk 
oğlu TUrk, değil mi?) 

İt yok 

B ir tüccar anlatıyor. 
"- Şehirde iş yok. E~ki

den kalma parası olup ta plase ede
cek iş bulamadığından doğup bli
yüdtiğti yerden ayrılan çok Edirne
li var. Kimi Istanbulda, kimi Izmir
de, Kimi Ankarada .. Edirnede bu
gün tiiccar yok, esnaf var, vnlor 
da ancak geçinebiliyor.,, Halk fa
kir, köylü fakir. Masrafı çıktıktan 
sonra kalacak kar da nakliyecilere 
verilince köylü nasıl para sahibi ol
sun? 

Köycülük 

T rakyada k ö y c ü l il k v e 
k ö y 1 U n il n k a 1 k ı n

ması çalışma p r o g r a m ı n ı n 
başında geliyor ve çalışılıyor, her 
tarafta ilerleyiş eserleri görUiü-
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Memleket 

Mektupları 

Aziz Misafiri
miz istanbulda 

[Başı 1 incide J 
MiSAFiRiMiZiN 
GEZiNTiLERi 

Misafir Başvekil, otclde bir müddet 
istirahat ettikten sonra, otomobille -
rine binerek İıstanbul cihetine geçmiş, 
Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet ca
miini ve Kapalı çarşıyı gezmiştir. 

Geç vakte kadar Kapalıçarşıda do
laı::an misafirlerimiz oradan Şehir Ti
yatrosu operet temsiline gitmışlerdir. 

Misafirlerimiz, tiyatroya girdikleri 
vakit tiyatro halkının çok coşkun ve 

1 samimi tezahüratı ile karşılanmışlar
dır. 

yor. Tohum istasyonları, tst\hı;al 

ve kredi kooperatifleri kuruluy~r. 
göçmenler için yer yer inşaat ya
pıhyor, şehirleri biribirine bağlıyan 
ana şöseler bitmek üzere. Fakat 
o kadar geri kalmışız ki, gönül. çok 
uzun zamandanberi kaybedilen va
kit ve mesafenin daha çabuk, adt?
ta bir hamlede kazanılmasını, eski 
idarelerden kalan viran bağlarm 

hemen gülistan olmasını istıyor. 

Ve yapılıyor da, o kadar ki. birkaç 
sene sonra Trakya tanınmıyacak 

kadar güzelleşecek .. 

Edirnede belediye 

E dirne belediyesinin hr'n 
iman ve güzelleştirilmesı ci

hetinden göze çarpan faaliyeti yok. 
Su ve elektrik yükü belediyenin be 
lini biraz hükmi.iş, doğrultabili . <;e 
başka işler de yapacak. 

Selim camiinin etrafında beledi
ye, müfettişlik binaları ve bah -
çeler var. Hiç olmazsa bu şaheser, 

Istanbuldaki bazı medeniyet abide • 
!erinin maruz kaldığı akibete uğ -
ramamış. I<'akat biraz beride. üç 
şerefeli cami bizim Yenicamiin et -
rafındaki salaşlar gibi küçük kıkük 
dükanlarla çevrilmiş. Az bir him
metle bunlar da kaldırılırsa orası 
geniş ve güzel bir meydan olacak. 

Bilmem, okuyucularım arasında 
Selim camiinin manevi kıymeti ber
taraf, yalnız maddi kıymeti hak -
kında bir fikir sahibi olan çok kim
se var mıdır? Camiin avlusund::ı. 
bulunan mermer sütunlardan biri
nin başlığı bozulmuş, yenisinı yap
tırıp evvelkinin yerine koymuşlar. 
Camidekilerin söylediğine nazaran 
bu küçücük oymalı başlık tam bin 
beş yliz liraya çıkmış. Halbuki ca
mide daha ne başlıklar, ne sütun -
lar, ne işlemeler, ne eserler var! 

Bundan birkaç sene evvel A vru
pa h ricalden biri dostlarını ziya
ret etmek ve gezmek için lstanbn
la gelmişti. Her tarafı gezdikten 
sonra bir gi.in boğazdan dönerk~n 
akşamın sisi içinde yükselen mina
releri göstererek şöyle demişti: 

Çok medeni bir millet 

M uhtelif şehirler ve memleket
ler hakkında birçok yazılar 

vardır. Bu yazıların hakikatte bir 
reklamdan ibaret olduğunu oraya 
gittiğiniz zaman görür, anlar ve su
kutuhayale uğrarsınız. Memleketi
niz de öyle .. Fakat tamnmile aksi
ne! Yazılan şeyler pek lehte olma
dığından sizi çok fena tanıtıyor. 
Yalnız şu eserler gösteriyor ki, çok 
medeni bir milletin çocuklarısınız, 
mazinizle nekadar ütihar etseniz 
azdır! 

Yalnız bu camiler mi? Kanuni 
Süleyman devrinde lngiltere Kralı 

Sekizinci Hanrinin memleketinde 
tatbik ettirmek üzere o zaman için 
emsalsiz olan adliyemizi tetkik için 
Istanbula bir heyet göndermesi, 
Hint denizinden A vrupanın ortası
na kadar bayrağımızın dal~alandı-

Türk tiyatrosunun bu kadar az bir 
zamanda tekamülü misafirimizin tak· 
dirlerini mucip olmuş ve hayranh\cla
rının Şehir Tiyatrosuna iblağını bil -
hassa rica etmiştir. Tiyatrodan son
ra ekselans, refikaları ve mai:yetleri 

\ ile Parkotelinde Belg~at elçimiz Hay-

ı' dar Aktay tarafından verilen hususi 
yemekte bulunmuşlardır. 

BUGVNKV 
ZiYARETLER 

Bugün, Yugoslav kilisesi patri~ini 
' makamrnda ziyaret edecek ve patrik 

kendisine Perapalas otelinde iadeı zi
yarette bulunacaktır . 

Misafirimizin bugün, öğle yemeği
ni Büyükadada hususi surette :yeme
si muhtemeldir . 

Yugoslav Başvekili, Yarın akşam, 
semplon ekspresiyle Belgrata hareket 
edecektir . 

Misafirimiz, lstanbula gelirken. 
trenin lzmitte tevakkuf etmesinden 
istifade ederek, İzmit valisi iltı ayak
ta bir kaç dakika konuşmuş ve bu a
rada valiye : 

"- Hava o kadar güzel, meml~ -
ketiniz okadar cazip ki. insanın cam 
buradan ayrılmasını istemiyor.,, de
miştir . 

YUGOSLAV GAZ ET ELE
RININ DiKKATE DECER 

NEŞRiYATI 

Belgrat, 31 (A.A.) - Avala aja?'sı 
bildiriyor : 

Bu sabahki Yugoalav ga.ze~lerl 

dün Ankarada ya
pılan şenliklerin ve tezahürlerin taf -
silatmı vermekte ve bu husustaki ma
kalelerinde hararetli ve heyecanlt bir 
lisan kullanmaktadırlar . 

Ezcümle Vreme gazetesi. An~ara 
Palastaki büyük resmi kabule. Baş
bakan Stoyadinoviçin Atatürk tara -
fmdan kabulüne ve orduevini ziya
retine büyük bir makale tahsis et -
mekte, zabitlerin Yugoslav hükumet 
reisi şerefine içten gelen tezahürle
rini kaydederek diyor ki: 

"Yugoslav başbakanı heyecanlı bir 
kaç cümle ile dost ve müttef;k mem
leketin kuvvetli ordusunu selamladı -
ğı z.c'l.man heyecan bir misli cl:ıha art
mıştır .. , ~ 

Gazete bundan sonra dünün teza • 
hürleri tafsilatını verrn€.~te ve yeni 
Yugoslav elçiliği binasının actlışmı, 
Dışişleri Bakanı Doktor Arasın eğle 
ziyafetini ve nihayet Yugoslavyanın 
Ankara elçisi Lazaroviçin büyük ziya 
f etini kaydcylcmektedir 

Belgrat, Zağrep ve Liubliana ve 
daha diğer şehirler gazeteleri başba
kan Stoyadinoviçin Ankara ziyareti
nin bir ehemmiyetini tebariiz ettiren 
makaleler neşretmiye devam ediyor -
!ar . 

Gazeteler, bu münasebetle bütün 
Yugoslav milletinin Türk milletine ve 
onun 'bUyük Şefi Atatürke karşı duy
makta olduklan samimi dostluk hi~si
yatını da bilhassa tebarüz ettirmek • 
tedirler. 

iKi ZIYARE1 
ETRAFINDA 

zağrepte çıkan Yutarli gazetesi, 
dün4<il nüshasında kral Karo!ün Pra
ğı ve Başbakan Stoyadinoviçin An-

ğı günlerde Avrupa taassuptan kı
rılırken idaremiz altına geçen mil
letlerin dinine, diline ve bütün a -
dctlerine sahip olması, daha say -
makla ttikenmiyecek 1'eyler dUnya
nın en medeni bir milletinin ~o -
cukları olduğumuzu göstermez mi? 
Avrupadaki haçlı ruhunun aifede
mediği şey nihayet kiliselerini ca
mi yapmamız olduğuna göre yir
minci asrın başında bile birçok em 
salini gördüğümüz gibi camileri -
mizi nhır yapanların kiliselerini ve
lev şekli kısmen değisse bile yine 
mabet olarak bırakmak en yüksek 
bir medeniyet eseri değil midir? 

Iraktaki Darbei Hükumet 
Kuvvetli Bir Milif Ordu 
Teşkili ı çin 

[Başı 1 incide] 
leri yeniden Bağdat üzerine gelmiş -
ler ve ihtar mahiyetinde bakanlıklar 
civanna dört bomba atmn;;Jaıdır. 

Bombalar pek az ıha.sar yapmışlardır. 
Yalnız bir kişi ağır surette ve 20 
kişi de hafü surette yaralanmıştır. 
Yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. 

Tayyarelerin bu ikinci uçuşların -
dan birkaç ~aat sonra, Haşimi kabi
nesinin istifa ettiği ilan olunmuştur. 

Yeni başbakan Hikmet SüleY"nan, 
halka hitaben bir beyanname neşre -
derek halkı sükuna ve çalışmaya da
vet etmiştir. 

Evvelce şehirde sükunet hükUm 
sürmekle beraber dükkanlar kapalıy
dı Dün Bağdatta tabii hal avdet et
miştir. 

Askeri diktatörlük 
Yeni başbakan Süleyman da bitta

bi kulislerde çalışmışsa da hareketin 
asıl şefi Bekir Sıtkıdır. 

Yeni hükumet Irak askeri unsur
larına daha az muhalefet edecek ve 
belki de Irakta bir nevi askeri dikta
törlük teesslis edecektir. Bu hadise • 
de, Avrupanın hemen hemen umumi 
surette silahlanması keyfiyetinin de 
tesiri olsa gerektir. 

Yeni ·hükum~t. Büyük Britanya f. 
le mevcut dostluk münasebetlerini i
dame ettirmek arzusunu izhar etmiş 
tir. Askeri mahiyetine rağmen yeni 
hükumetin diğer memleketlere karşı 
hiçbir tecavüz niyeti beslemediği rle 
zannolunmaktad.ır. General Bekir 
Sıtkı Asurilerin Irak ordusuna pusu 
kurdukları ve isya~ ettikleri sırada 
meziyetlerini göstermiş, isyam ko
lay !ıkla bastırmış ve bütün Irak hal
kı tarafından sevilmişti. Bu har~ket 
milli Irak ordusunun ilk mühim ve 
muvaffakıyetli hareketi olduğu için 

bütün lrak halkının üzerinde derin 
biı' tesir yapmış ve lrak halkına bir 
orduya sahip olduğunu hissettirmiş -
ti. Bu yüzden General Bekir Sıtkı -
nın lrak halkı üzerindeki nüfuzu, son 
derece kuvvetlidir. 

Son hareketin ıebepleri 

General Bekir Sıtkıyı son hareke
te sevkeden en mühim amil, Yasin 
Paşa hükumetinin ahzı asker kanu
nunu tatbik etmekte gösterdiği g•"'V
şckliktir. Bekir Sıtkı, kanunun Jıer 
halde tatbikini istiyordu. Çünkü bir 
müddettenberi, Fratın merkez kaza .. 
sındaki Şia kabileleri isyan halinde 
idi. Bunları tam surette itaat altına 

karayı ziyaretleri etrafında tefJirler
de bulunmaktadır . 

Bu gazete, Avrupadaki umumi va
ziyeti hülasa ettikten ve kral Karo -
lün Prağı ve Stoyadinoviçin Ankarıt
yı ziyaretlerinin büyük manasını bil
ha.<-sa kaydeylemektedir . 

SULHUN TEŞKiLATLAN
DIRILMASI YOLUNDA •. 

Belgrat, 31 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyor: 

Sabah gazeteleri gibi akşam gaze

teleri de b~ sayfalarını ve diğer say
falarının mühim bir kısmını Dr. Slo
yadinoviçin Ankara seyahatine ve 
Türk - Yugoelav dostluğunun ve itti
fakının muazzam tezahürlerine has • 
retmektcdirler . 

Pravda gazetesi, Ankara muhabi _ 
rinden alıp neşrettiği bir yazıda ez
cümle diyor ki: 

"Tüıkiye ile YugosJavyanın, men. 
faaUeri arasındaki iştirak sulhUn teş 
kilatlandırılmasma mühim surette 
yardım etmektedir .Bu mesele üzerin
de doktor Stoyadinoviç ile bütün 
Türk zimamdarları arasında tam ·bir 
mutabakat mevcut bulunmaktadrr 

Yugoslavya Başbakanı, bu ziyaret 
münasebetile, Türkiyede her sahada 
vücuda gelmi§ olan 'bilyilk ternkkilerl 
müşahade etmek fırsatını bulmu§tur. 
Mutlak bir intizam içinde öntimilzden 
geçen Türk ordusu biltiln sulh dostla
rı üzerinde memnuniyet verici ve tat
min edici bir intiba uyandırmıştır. 

Bu kan§ık zamanlarda, kıymetli 
Türk ordusu Balkanlardaki kıl.rdeşle
ri ile birlikte, her türlü mütecavize 
karşr müdafaaya tahsis edilmiş bu
lunmaktadrr • 

Pravda gazetesi aynca AtatilrkUn 
beyanatını tam olarak neşretnıckte, 
Doktor Stoyadinoviçin Ankara.da ge
çirdiği günlerin tafsilatını vermekte 
ve Tilrk gazetelerinin neşriyatını da 
bildirmektedir • 

Yapıimışfır 
a!mak istiyen Sıtkı Bey, ordunun tak 
viye edilmesini talep etmekte ve bu
nun da ancak mecburi askeri hi.z -
metin ikame edilmesi ile kabil ola
cağını bildirmekteydi. Hükumet ise 
daha mutedil bir hattı hareket tut -
maktaydı. 

Bu yüzden, yeni hükumetin ilk 
işi, bütün vatandaşlar için asKeri 
hizmet mecburiyeti koymak olacak • 
tır. Kabileler ise buna muhalü ol-

l' eni teşekkül eclen hükumet ta .. 
rafından memleket haricine çı
kanlan Irak Başvekili Yasin P,. 

duklanndan yeni bazı isyanlar bek • 
lene bilir. 

Fakat kanunun tatbiki ile biltün 
bu isyanların önü alınacağı mubak .. 
kak sayılıyor. 

Uç vekil memleket dışına 
çıkarıldı 

Darbei hükumet sırasında eski baş 
bakan Yaatn Ha9lml Pa a ile 1 a-
kanı Reşit Ali ve dış bakanı Nuri Sa
it Paşanın ortadan yok oldukları na
zan dikkati celbetmiş, ancak bu • 
gtin yeni hükumet bunların mcmle • 
ket haricine süriildüklerini haber 
vermiş ve bu suretle vaziyetleri an • 
laşılmı§tır. Bu üç bakanın ikisi Su
riyeye, biri Mısıra gitmiştir. 

Cafer Paıaya ıuikast 
Yalnız, hadise esnasında Cafer 

Askeri Paşanın bir suikaste kurban 
gittiği ve darbei hükumetin kansız 

vukubulmadığı anlaşılmıştır. Cafer 

Paşa, !rakın en tanınmış ricali ara • 

smdaydı. Ya.sin Paşa kabinesinde 
müdafaa nazırıydı. Kendisi birka~ 
kere başvekillik yapmış, !rakın Lon
dra sefirliğinde bulunmuş mUmtaz 
bir şahsiyetti. Umumi Harpte Os
manlı ordusundaydı • Ve Osmanlı 

devleti namına Trablusgarba giderek 
Trablus - Mısır hududunda Ingilizleri 
meşgul etmiye memur edilmişti. Ca
fer Paşa bu vazifeyi yapmış, sonra 
Ingilizler tarafından esir alınmış ve 
esareti sıra.sın da La vrens ile birleş~ 
rek Arap davası için çalışmaya baş• 
lamış, daha sonra Faysalin Ira!<ta 
kral olması üzerine Irak hükumeti • 
nin ba,ına getirilmişti. 

Parlamento feshediliyor 
Yeni hUkumet, eski hlikumetin ek· 

eeriyet sahibi olduğu parlamentoyu 
fe.shetmiş ve yeni seçim yapılacağını 
bildirmiştir. 

Hükumet neşrettiği kararnamede 
ana yasa ile tatbiki tasavvur olunan 
ıslahların gerçekleştirilmesi için hü· 
kıimet ile meclis arasında bulunma
sı lazımgelen ahengin mevcut olma • 
dığmı anlatarak yeni bir seçime lü· 
zum gördüğünü izah etmiştir. 

Lonclranın noktai nazan 
Londra, 31 (A.A.) - Bağdattaıd 

askeri hüktimet darbesi hakkında bu· 
rada öğrenildifine göre, hareketin 
başında bulunan General Bekir Sıtkı 
ile yeni başbakan Hikınet Süleyman 
kat'iyyen Ingiliz dostu değildirler ve 
1923 te lngıltere ile Irak arasında ak~ 
tedilmi9 olan ittifak nıuahedesine de 
muhaliftirler. 

Londrada sanıldığına göre. !rakın 
yeni iki şefi, bütün Arapları bir ara· 
ya tophyarak bir Arap devleti kur -
mayı istihdaf eden gayretleri tesvık 
edeceklerdir. 
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Yazan : Zıya Şakır 

Bütün Sakat Fikirliler, Maksat'arına 
Muvaffak O~mak için Bir Noktada 

Birleşiyorlardı 

Bugünkü program 
tst.anbuJ 

Öğle ne~r!y!'tı - Saat, 12,30: Plikla 
Turk muııkısı; 1250· Havadis· 1305· 
plikla h~fif mıi:ı:ik;

0 

13.2s - 14: 'Muhtelıf 
plik ne~rıyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat. 18,30: Tepeba

ıı Gardcn salonundan nakil; 20: Delma ve 
arkadaşları tarahndan Turk musikisi ve 

Muhaliflerin bir kısmı, milli hilkfı
meti idare edenlerin şahıslarına .:Car
şı haset ve kıskançlık hissedenlerdi. 
Bunlar· dünkü tehlike karşısında. 
Mustaf~ Kemal Paşanın açtığı bay
rağın altına can atarak, hayat ve 
istikballerini kurtardıkları halde; bu 
gün kendilerine emin birer mevki ve 
t.öş~ temin eder etmez, vaziyeti şid
detle tenkide girişmiş~erdi. . ~erek 
Mecliste ve gerek :Mcclıs harıcınde: 

_ Milletin ve hükumetin idaresi -
ni, (erkanıharp) ıer ele aldı. Asker 
tahakkümü, arttıkça artıyor. idare, 
diktatörlüğe doğru yiirüyor. Millet, 
esaretten kurtarılmak bahanesile di
ğer bir kuvvete esir ediliyor. 

Diye, - bilhassa böyle bir zaman
da _ yeri yurdu olmıyan garip mü
talealar beyan etmekten çekinme -

mektelerdi. 
Diğer bir kısmı da.~ 

Gene muhaliflerin bir kısmı ise: 
havsalası dar ve imanı zayıf olanlar
dan mürekkepti. Ekserisi da.r kafalı 
ve yanın münevver zevattan terek
küp eden bu muhalifler zümresi de, 
içinde bulundukları (Büyük Millet 
Meclisi) nin bir (halk hükumeti) ve 
bir (halk cümhuriyeti) olduğunu bi-

le unutarak: 
- Mustafa Kemal Paşa, (cümhu-

riyet) e doğru yürüyor. Halbuki cüm 
huriyet, (makamı hilafet ve saltrı. -
nat) ın hukuk ve menfaatlerini ıhla.J 
eder. lslam 8.leminin hayat ve istiic
balini tehlikeye sürükler. Biz, asır
lardanberi devam edegelen usul, an
ane ve mukaddesatımızı haleldar ede 
cek teşebbüslere muvafakat edeme-

yiz. 
Diye, bugünün ve istikbalin (mil-

li mefkure) sine nckadar yabaııC! nl
duklarmI göstermektelerdi. 

Ve bu sakat fikirliler, makiatla
rma muvaffak olmak için bir nokta
da birleşmektelerdi. O da; milli hü· 
kumeti ve Millet Meclisini idare e -
denleri devirmek; yerlerine kendi 
kafalarında adamlar geçirmekten i-

baretti. 
o günkü hükumet erkanını kuv -

vetıe devirmek mUmkUn değildi. Çün 
kU, (Mustafa Kemal Paşa) ile onun 
itimadma mazhar olarak iş baıjına 
geçen zevatın etrafını evvela kala
balık bir münevver kütlesi ve sonra 
da, ordunun süngüleri ihata etmişti. 
Bu iki kuvveti cebren mağlup etmek 
imkan haricindeydi. Buna binaen mu
halifler, Meclis dahilinde birtakım 
manevralar çevirmeye karar vermiş
ler; ve tahrikata girişmişlerdi. 

T ahrikiıtın e•aslan 
Bütün bu tahrikat, §U esaslara is

tinat etmekte idi. 
ı - Mustafa Kemal pn.şa ile arka

~lan, bugün ortaya atılan Millı da
vayı baş~a~ak kudret ve kabiliyete 
malik değildırler .. Elde edilen bir kac 
muvaf~akiy~t, hadiselerin yarattığı 
en tabii neticeleı'cıen ibarettir. Buna 
binaen, bu muv8ffakiyetJeri iş ba.cım
da olanların zekalarına ,dirayetlerine 
faaliyetlerine atfetmek, abestir. onun 
için b~ara rı:~a. kıymet ve paye ver 
mck dogru degıldır. 

2 - Vekiller heyeti, eski tecrübeli 
ye iş bilen memurların ve idare amir

lerinin yerlerine kendi adarnJıırnu ta
yin etmişlerdir. Bunların ekserisi de 

mutekait zabitlerden mürekkeptir. 
Bunlar, cehaletleri yüzünden vilayet
lerin idarelerini altüst etmir;lerdir. 

3 _ Garp cephesinde, düşman kar-

cıısıru:la bulunan ordu, fena idare edil
mektedir· Ve bu idaresizlik :Yüzünden 
de orduda salğm hastalıklar zuhur 
ed~k hergiln bir çok askerin kırıl-
dığı işitilmektedir. 

4 _ Eğer bu hal böyl:ce devam e-
derse· (idaresizlik), du§manlc.rdan 
evvel 

1

Millet ve meınJErlceti mahvu pe

rişan edecektir. 
:Uuhalifler tarafından ileri sürlilen 

bu dört madde vakit vakit muhtelif 
:renklere boyan:U.ak :Mecliste de mev
Jmu bahsedilmekte. ve hatta ikide bir ' . 
de, Vekiller istizahla.ra çekilmekte 

idi. 
Bu dört maddeden birincisi, hiçbir 

le lüzumsuz addedilmekte idL halk şarkıları; 20,30: Cemal Kllmil tara _ 
İkinci ve üçüncil maddelere Vekil- pfın_dan Tıirk musikisi ve halk şarkıları; 21: . . . lakla sololar; 21,30: Orkestra: 

ler tarafından verilen ızahat, kafı gel ı 1 - Veber. uvertür (Euryınthe). 
me.kte idi. Fakat dördüncü madde, se;en~. Offenbach: (Toledo Kuyumcusu). 
mühimdi. 3 - Furalani: MadrigaJ), 
B~ta Mustafa :Kemal Paşa olmak 54 - DEy~le~: ((Die go~dne Mesterın). - rıgo. Arlekenın Mılyonu sere _ 

üzere bütün hükumet erkanı ._~ bil- nat. 
hassa yu"ksek askeri mnkamlaı, bu 6 )- Gabriel - Marie: (La pırezantas-yon . 
iddiaları sözzle geçiştirmeyi muvafık 7 - Leopoldi: ~Honcarin) Macar h lk 
görmemektelerdi. Çiin~ü Ordu. lıu şarkıları: 22•30: AJans havadisi; 23: So~. 
Milli Hükumetin (yegane ümi<l) i :to 

idi.Ve 0 Ordunun nasıl idare edildiği· Günün program özü 
ni bizzat muhaliflere göstererek onla Senfonik konserler: 
ra haksızlık ettiklerini isbat etmek, 
ve bu suretle efkarı umumiycde hu· 
sule getirmek istedikleri cereyanın Ö· 

nüne geçmek elzemdi. Bu maksatla· 
- Meclis azalarından mürekkep bir 

heyet seçilsin. bu heyet, cepheye gi· 
derek Orduyu teftiş etsin. 

Denilmişti. 
Bu teklif derhal kabul edilınişti Ve 

~amilen muhaliflerden mürekk•.:r. bir 

heyet seçilmi§ti. 
Sonra, cephelerdeki kumandan ve 

zabitana şöyle bir emir verilmişti: 
( Büyük Millet Meclisi azalarından 

mürekkep bir heyet, Orduyu teftişe 
geliyor. Bunların hiç bir harı•ketlerine 
müdahale etmiyeceksiniz; hatta, ken
dilerile temasa bile gelmiyPceksiniz. 

18 Varşova: .CHaendel .Beethoven, Mah
ler): 21 Lfiypzıc: .<Sopran, tenor, bariton) 
21 Kolonya: Gabrıel, Bach} · 21 o·, p 
r k fili · · ' • rag· ....,e rmonısı: 23,15 Varşova. (Vıvald: 
Bah, Şubert). 1

• 

t 2,50 Blikreş: Diniku orkestrası· 15 ıs 
Pari - Kolonyal: Konser nakli· ı 7' • "- ' 

h f 
• • ••ilYP· 

ııg: Sen ata sonu neşrıyatı: 17 Kolon . 
va: Etlencelı şarkılı konser: lR v· v;ına: 
Rıdyo orkestra .. ı; 18 Budape~te: Radyo or 
kestrası: 18.30 Roma (2 R O)· Op 

1 1 K 1 
• era par-

ca arı: 9 o onya: Askeri bando· 21 30 
Budapeşte: Ooera orkestra ı: 21.-1s' Bel . 
grat: Raik $8rkıl:ırı.: 22,15 Jtel1,trat: Aadyo 
orkestrasr: 22.20 Mılann _ Florıın": Bando 
mızıka; 23,30 Münih: Gece musikisi. 

Operetler: 

19 Budapeste: Vcrdinin <REOl'TMl ı· 
21,45 Roma: Zandonainin (CONCHITA) : 
Si. 

21,30 Bukreş: orr .. nharh'rn (PERICHO 
LA) opereti. 

Heyet, icap ederse, siperlere kadar gi- 19,20 Uvpzig: Piyano · Klarnet duosu 
(Tenor. flut.) 

decek, efrat ile temas edecek, onlarm 

şikayetlerini dinliyecclc.ı 

Bu emir, aynen tatbik edilmişti ... 

Cepheye hareket eden heyet; menzil 

hatlarında karargahlarda tet'dkat ic-

f(ı .... ıtn u .. r: 

13,25 Ei~dhoven: Sen .'arkılar: 16,SO Ru
dapeşte: Vıyolnnsel - pıyano: ı9,50: nel • 
g~nt: Kema!' . ~on seri: 22,45 Prag: ltalyan 
pıyano musıkısı. 

Plak kon erleri: 

ra etmiş, siperlere kadar girt'rek ef- 10.45: Parls Kolonval: 20.SO: Belgrat· 
22: Varşova, Leh musikisı: 23,30: Viyana; 

radı ayn ayn isticvaptan ge<:irmişti. 
Baştan b~a efradın eikayctı, baş

lıca iki nokta üzerinde temerküz et-

mişti. 

- Efendim! .. Sıcak çok. 
- Efendim! •. Malralarrmııı:doki su 

az geliyor. Bazan susuzluktan buna-

lıyoruz. 

Efrat, bu ~ikayetlerinde hı>.klı idi. 

HaJn'katen o günlerde hükünl süren 

dehşetli sıcaktan müteessir olmamak 

= o 

23,35: Prag. 

19,15: Bıikreş; 20,20: Bukre~; 23,20: Mi 
lano, Florans; 23,50: Belgrat: 24,15: Ro· 
ma, Milino ve saire. 

mUmkUn değildi. Jt'akat, buna ne ya
pılabilirdi? .. Tabiidir ki, efradın elle
rine birer şemsiye verilemezdi. Siper
lerin üzerine de birer tente çe:tıt,..mez
di. .. Askerlik fedakarlık demekti. 

(Arkam var) 

= . ,.. nw-. ......... ..,, nw 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKiM 
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Esrara Neden Esrar Derler? 
lstanbulda kaçak esrar meydana 

çıkarılması arada sırada işitiliyor 
ama. bu sefer on kilo birden esra
rın Yalova taraflarında bir koyde 
bulunması, bilnı&ın, gözünlize 

çarptı mı? . 
Bencec bu kadar çok esrarı evın-

de saklıyan adanı saf bir köylü de
ğil, esrarın tarihini.' bah~sus esra
ra _ onu icat etmış denılecek ka-

dar şöhret vermiş olan - Hasan 
Sabbah'ın hikayesini iyice öğren -
miş bilgili bir adamdır. Hasarı 
Sabbah ta kendisine mürit yapınak 
için gözüne kestirdiği birini bu -
lunca, ona esrar içirir. sarhoş 
eder, cennet kadar güzel ve içeri
sinde yeşil çimenlerle gölge verici 
ağaçların arasından ırmaklar ve 
pınarlardan fışkıran sular akan 
bahçelere götürür. Bir gün orada 
bıraktıktan sonra: 

- i şte, senin o gördüğün yer 
hakiki cennetti! 

Dermiş. Acaba bu adamın da 
Yalova bahçelerine yakın bir yer
de oturması o kadar çok miktarda 
malına müşteri bulmak için miydi? 
O da esrardan biraz tattırdıktan 
sonra müşterisini Yalova bahçele
rine götürecek ve: 

- -Benim malım adama yer
yüzünde hakiki cenneti gösterir! 
mi diyecekti? 

. ?aliba her dilde esrara haşiş de
nılı rken bizde esrar denilmesinin 
sebebi de gene o Hasan Sabba!h'ın 
bahçeleridir. Esrarı bize tanıtmış 
olan Araplar ona haşiş derler. Ona 
şöhret vermiş olanlar da öyle de
miş olsalar gerektir ki, tarikatle -
rine haşişi denilirmiş. Frenkler 

1 

bunu {assasins) yani katiUer şek
line çevirdikleri halde esrara gene 
haşiş derler. Bizim dilimizde kul
landığımız esrar insana yeryi.iziin
de iken cennet bahçelerini göste
ren bir şey ifade eder sanıyorulll· 

Fakat, en doğrusunu isterseniz 
bu, frenklerin kullandıkları katil -
ler tabiridir. Esrar satanlar ger
çekten katil adamlardır. çünkü 
esrar insanın vücudunu öldürmese 
bile, fikrini öldürür, insanlıktan çı
l<arır. 

Pek hafif miktarda kullananlara 
bile, ondan içer iç.ınez, midede ve 
göğüste bir yanıklık verir, sonra 
baş ağırlaşır, bütün adalelere gev
şeklik gelir, bacaklar hareketsiz 
kalır. Her tarafa karıncalanma, ;ğ
nelenme yayılır. Kulaklıfr çınlar, 

kaynar su işitiyorhı.rmış gibi olur. 
1 nsan aptallaşır, sorulan şeylere 
cevap veremez olur. 

Biraz daha ziyade kullananlar
da sıkıntı artar, boğazı sıkılıyor -
nıuş gibi olur, baş şiddetle döner. 
Bütün vücut uyuşur. Fikir reali

teyi büsbütün kaybeder. Ona gCıya 
parlaklık gelir. 

Bundan dolayı esrar kull11.nan -
lar ondan keyif duyduklarını sa -
nırlar, halbuki realiteyi kaybet -

mek bir keyif değil, deli olmak~ır. 
Zaten onu kullanmakta devam 
edenler en sonunda büsbütün. dai
mi olarak, deli olurlar. 

Belki delilikte de bir keyif var
dır. Fakat insanlıktan çıkmak şar
tile. 

Esrarın da en büyük hassası ln
sanı hayvanlık mertebesine .:rötür
mektir. 

1-:-.
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ceddi, müverrih Hayrullah yazan: Sermed Muhtar Alus 

Efendinin babası ve ikinci Mahmu
dun hekimbaşısı Abdillhak molla
nınmış .. Mimarisine bakılırsa he
kimbaşının büyükbaba, ve büyük 
kardeşi mesleğini tutup hekimliğe 
başladığı günlerden kalma değil. 
Sonra.ki, mollanın kazaskerlik ve 
reisillülemalık zamanına ait olsa 
gerek. 

Hazret, bilgisi derin, şiire vukuf-
lu, zarif bir zatmış. Eczanesinin 
üzerine yazdırdığı: (ne aransa bu
lunur derde devadan gayri) mısraı 
meşhurdur ... 1853 yılında bu yalı
da irtihal etmiş. 

Bına, sonra Mütercim Mehmet 
Rüştü Pa§aya intikal etmiş. Riiştü 
Pa§anın Fransızca bazı eserleri 
Türkçeye çevirmesi ve mütercımlik 
lakabını alması eskidir. Binaen
aleyh, yazılarına göz nurlarını bu 
yalıda dökmediği meydandadır 
Akla uyan taraf, Mütercim, Sad
razamlığında Abdüliızizin ve beşin
ci Muradın hal'ı, ikinci Abdülhami
din tahta çıkarılışı gibi yüklerı sırt 
ıadığı zamanlar -dalı budağı derin 
düşünür bulunmasına nazara.>t- bu 
yalıdaki yatağında ktmbilir kaç gc 
celer sabahlamış, soğuk terl dök
milştilr. Akıbet leyleğin attığı yav
ru haline gelince de, Bebek dağla
rına karşı sakal falı aça aça, kim
bilir ne kadar pineklemiş durmuş
tur. 

Y alı, gel zaman git zaman, 
meşhur Ahmet Cevdet Pn

şnya sayfiye oluyor. (Tarihi Cev
det) i yazdığı, Meclisi ahkamı :ıdli
yede reislik ettiği, Bursa, Yanya, 
Suriye valiliklerine gittiği seneler 
herhalde başka yerde otururnıuş .. 
Son nazırlıklannda ve Meclisi Viı
keliya memuriyetlerinde burada 
yazları geçirmiş ve 1895 de burada 
rahmetine kavuşmuş ... 

Cevdet Paşanın vefatından son
ra yalı, mabeyinci Faık Beyın uh
desine geçiyor. Tapusunun üstüne 
ilg çevırten, babası Musahip Lulfı 
A • a mı, yoksa oğlu mu orası bana 
karanlıkça .. Yalnız blldığim b1rşcy 
\'arsa o da Ulema, vilzern, vükela 
barındırmış olan bu sahılhanenın 

birdenbire değişiverdiği. Kırkından 
sonra azan, çileden çıkıp işi vur 
patlasın, çal oynasına vuran insan
ların haline girdiği. 

Bebek koyunun sabah sisleri için 
de ölgün sulara akisleri uzanan, ur 
talık kararırken selamlığının ay
dınlıklar dolu p ncerelerindcn ka _ 
deh şıkırtıları, çatal tabak tıkırtı
lan, anason kokuları, keman, tan
bur, kanun taksimleri, motlar, el'
amanlar ta.şan, halayık odalanndan 
körUklü çerkes çalgılarının gıygıy
lan, kahve ocaklarından bağlama 
zımbırtıları, inek ahırlarından bile 
kaval sesleri duyulan o keyif ehli 
yalı nerede? .. Nerede şimdiki so
ğuk neva suratlı, frijider kılıklı 
zevksiz va11? ' 

O vakitler haremi de, selam
lığı da karınca yuvası gibi 

k~ynardı. Eski eyalet beylerbcyi
nın, vilayet valilerinin kapı halkı 
kadar insan. 

Ha-remde tahtı nikahta bir çift 

halile, sayı::;ız cariye, bir alay ka
kavan kalfa, bunamış. bacı, postu 
sermiş ektipüktü .... 

Selitmlıkta mededi gür gazelhan
lar; nakaratı gaygaylı hanendeler : 
yayı kıvrak kemaniler; mızrabı oy
nak tanburiler; tırnağı fıkırdak 
kanuniler .. Sonra, mukallitler, füıl
kavuklar ... Mümeyyiz Bey tavırlı 
başağalar, kandilli tcmennahlı u
şaklar, yeniçeri yapılı arabacılar, 
~ı sıksa suyunu çıkaracak ham
lacılar, göbekli aşçılar, rumyoz ki· 
lerciler, ayvazlar, bahçıvanlar, ka
pıcılar, \corurulı:ı.r, inl!kçiler ... 

c uma ve Pazarlan, ikindı gü-

d 
neşi Anadolu kıyılarını yal-

ızlarken bir 'k' .. d h . • ı ı, uç, a a sayaca-
gız, dört, beş ... Futa ve sandal ka-
ra • 1 yagız ya ınm nhtımından karşı· 
Ya doğru ardarda ve (aheste bes
te) süzülür ... 

Öndeki pırıl pırıl futalarda, gu
guruklu başlı, kapalı peçeli, en Gon 
moda çarşaflI hanfendilcr. Arka
daki gıcır gıcır sandallarda, teşrı
fat sırasilc, evvela tcklıfli misafir-

Bebekte M b · · a eyıncı Faik Beyin yalısının bulunduğu 

)'erdeki apartımanlar 

Mabeyinci Faik 
de ve koruda, 
çalgılı çeganeli 
mehtp alemleri .. 
Horozlar öter
ken sabahi fasıl
lan; güneş do
ğarken (lımon

lu ! ) say halan ... 

B.in Bebekteki 
meşhur yahsı 

O devıin son 
sekiz, on senesi 
içinde bu (karü
zarı) göze alabil

lcr, sonra teklifsiz ahbaplar, daha 
sonra ekti kadınlar. 

Hafıf filo, Kandilli akıntısına 

kendıni kaptırmamak için, Rumeli
hisarına doğru ilerleyip biraz orsa
bocadan sonra Beykoz ıstikametını 
hizalar ve tam Göksu önünU bu
lur .. Derede, dinlene dinlene, 'beş 
on çarhtan sonra, pazulara ve kü
reklere kuvvet, yine akıntılar aşı
larak haydi Kalender .. 

Haf1f filo Bebekten kalktıktan 
sonra bir ikincisi; yıne çala kürek 
yollanır. Aralarında yarım balye
mez menzilyi var yok. 

Bu filonun en önündeki futada 
sahilhane sahibi B .. k" ·b· .. .. ... ugun u gı ı 

gozumün önündedir: Başında asa
ba~ı ge~iş, kulaklara kadar geçmiş 
f esı; agzmda bilek kalınlığında el
maslı, kehriba ağızlık; sırtında bir 
redingot veya koyu renk bir lbf
se ... 

Çehre kuru, beniz saz, gözleri 
çukurda, bıyıklar aşağı düşiık ve 
pala pala, göğde nahif, kad bü
kük... (antparantez söylemeden 
geçemiyeceğim. Zatı şerife 0 dem
lerinden çeyrek asır sonra bir yer
de rastladım. Ne dersiniz, rengı 
P mbe pembe, gözleri ayna, ka
meti dimdik, yani enıkonu eıvnn
laşmamış mı?) 

S e)Tan dönüşünde kernhat 
vakti gelmiş. Hurya çilin

gir sofralarının başına; gelsin saz
lar, ahenkler, gazeller, şarkılar ... 
Arabi ayı on birini on ikisinı bu
lunca yine cümbür cemaat, deniz-

"Emden,, yarın lımanımızda \ 
Almanların Emden kruvazörü ya

rın sabah limanımıza gelecektir. Kru

vı\zör ayın dokuzuna kadar burada 
kalacaktır. Yarm öğleden ewcl Em

den kumandanı tarafından ziyaretler 
yapılacak ve öğleden sonra da bu 
ziyaretler iade olunacaktır. 

. . ........ 
KAG NI 

Hikayeler 

Sabahaddin 
AL i 

SON SENELERiN 
EN GÜZEL VE EN 
OLGUN ESERt 

••• • ••••• 

mek değme babayiğitin harcı de
ğil ... Vaz geçtik böylesini, odala
rında ve bahçelerinde bıle üç dört 
baş bir araya gelemez, içtima olu
yor dıye curnal edilmek korkusun
dan herkes tirtir titrer, yeni cıkma 
ve sivrisinek vızıltısından farksız 
sılind' l" f -. ır 1 onograflar bile pencere-
l~r. '?dirilerek çalınırken yalı sa
hıbı ışte böyle veryansın ederıdi. 

Ş ehremini Rıdvan Paşanın 
vefatından sonra Göztepe

dekı köşkünü (•) B F 'k . • ay aı . rı ·a-
yete nazaran 9 bin adet sarı lıra 
sayarak, satın aldı. Biltüıı kapı 
halkı ve curcuna oraya kavan"a e-
dildi. . " 

Her gece köşkün içi, dışı, (şeh
riıyin varmışçasına ışıklar içınde 
idı. 

Şimdi de, Cumnlan ve Pa:mrJan 
hafıf fılolar yerine ayrı ayrı 'J<' a~ 
raba katarı Fenerbahçevc d -

dd 
. . ru 

ca eyı tutmada. Ovlc kon '· f to • r ~Y-
nlan ki Hünkarın saltanat ara -

balarından geri kalmaz. 
lrilikleri fil kadar kndanalar 

davlumbazlı bato faytonlar, kulak: 
la~a d.?lanacak bıyıklı araba,.ılcır .. 
Yınc ondeki kafile harem takımı· 
arkadaki selamlık t k ' K k a ımı .. 

oş sahi~i faytonunun i inde 
tıpkı futadakı halinde ve kıyafeti 
de. Yalnız bir farkı som 1 n
k d" • ya ı maro-

en oşemenin içine gömtilmü ve 
ayakları yerden kesilmiş .. 1 h 

• • ... !' a Ut 
sıgarahğın ağzında olduğunu unut
mıyahm .... 

{1) Sımdıki Ercnkoy Kız Lisesi. 
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1 

.. an sı-
pa.r;ış a ır ve gondcrir ,.....t 

d 
· nı nplar 

hakkın a mektupla iz h . 
I 

.a at verır 
stanbul: Ankara Cadd . N 

' esı o. 83 , 
l'E~1 Nl'A Rll' AT._ 

Öğretrnenler . 
Ayda b' k gazetesı 

ır çı an bu 
uncu numaras d . . ınecmuannı 19 

ı a ıntışar eylemiştir 

Avcılık ve Atıcılık . 
Türk avcılarının efkarını 

bu mecmuanın TeQ . neşreden 
:ıtrınısani .. çıkmıştır. nushası da 

Yugoılavyada seyah t a notları 
Bay Asım Us "Y 

Seyahat notlar ' ... ~gQslavyada 
ı,, nı kuçuk b' 

halinde neşretmiştir. ır kitap 

Benirn k N oşmalarını 
· Sabri Ergül'" . 

akıl ve mantık esasına müstenit de
ğildi. Onun için aklın ve mantığın bil· 
küm sürdüğü yerlerde, 'bu mesele et
afmda bir mUnakasava drismek bi- eseri intisar etın· u~ bu ısmi ta. ıyan 

~--------------------------~----------------------------------------------~----~~~------------------~~----~~------------------------------~~~~~~~: ıştır. 



ıo 

No. 86 

Ya .. an: Stcphan ZWElG Çevıren: Rezzan A. E. YALMA/ı. 

1 A N 

lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D.No. Semti ve mahallesi Sokağı 

2823 Kurtuluş E. Suyolcu 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

E. 27 Y. 7 
llahallen 2 

46 metro arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

50 Açık ar-
tırma 

1 - 11 - 936 

Mari Antuanet Yalnızca Kaçmayı 327'1 Beyoğlu 

Hüseyinağa 

Y. Saksağan 

Taksim çe§mCSi 
sokağı 

E. 3 
Y. 5 

100,50 metro arsa 210 " 

İstanbul Beşinci lcra memurluğun
dan: Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamamına 1986 lira kıymet ta~dır e
dilen ve takidiri kıymet raporuna gö
re: Zemin kat: Z-eınini gömülü küpü 
havi 1 taşlı.k, 2 yük ve 1 dola.::n havi 
bir oda, bir sofa, 1 merdiven, altı 1 
hela derununda kuyu bulunan bı.r ye
mek odası, 1 dolap, bahçede 1 kat 
kargir penceresi demir parmaJrJık ze • 
mini kırmızı çini maltız ocaklı ve tu
lumbalı mutfak, 1 kiler • ve Çocuklarını Bırakmayı 

Kabul Etmemişti 
3357 

3752 

Kadıköy Osmr..ıaga 

Beyoğlu 
Hüscyinağ. 

E. Yazıcı oğlu 
Y. Gazi Osman paşa 

Tenekeci 

E. 31 

12-14 

167,50 metro arsa 

120 metro arsanın 
1h his. 

670 " 

180 " 

Ost kat: Bir sofa üzerine ıkisinde 
~iik ve dolap bulunan 3 oda bir hela 
vardır. Bodrum: 1 oda ve taşlığı kıs· 
men altına müsadif olup zemmi taş 

döşeli kömürlüktür. Bahçe: Etrafı 
kısmen kuru ve tuğla olmak üzere 
duvarla muhat, Eyüptc, Silleymansu
başı mahallesinin kışla cadde,,,inde a
tik ve cedit l 1 numaralı maa bahçe 
bir bap hanenin tamamı açık arttır • 
maya vaz'edllmiş olduğundan 1 -12 • 
936 tarihine müsadif salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti rnuhammenin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttırarun taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 16 - 12 - 936 
tarihine rnüsadif çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
y a p ı 1 a c a k ikinci a ç ı k art
tırmasından arttırma b e d e • 
1i kıymeti muhamminesinin yUzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No. lu kanun ahkamına tev-

Yarjay 'in bu adama karşı emm
yeti vaı dı. Fakat bu emniyet yüzde 
yuz tamam degıldı. Bu mektubun hır 
sahtck. r t r fından yazı taklıt edi
lerek yazılmadığı ne malum? Yarjn
yes. Tulandan daha emin olmak iç.n 
kendisi Temple "Mari Antuanetin ya
nına götürmesini i tedi. Ilk nazari.la 
bu imkansız bir şey gibi görüniiyor
du . Meçhul bir adamın, bilhassa kral 
taraftan birisinin bu kadar sıkı bir 
tarassut altında olan kuleye gir:ucsı 
nasıl mümkün olurdu? Fakat krali
ce birçoklarına para vadederek 1:en
disine cclbetmişti. Bu adamlardan is 
tıfadc etmek kııbıldi. Birkaç gün s.>n
ra Tulan bir ikinci mektup daha gc
tırdi. 

- Eğer hala gelmek kararında ıse 

niz şimdi geliniz? Fakat aman sizi 

kimseler tanımasın. Hele yanımızda 

mahpus olan kadından çok çekinmiz. 

Bu kadının ismi Tison idi. Kraliçe
nin tahmin ettiği gibi casustu. Bütün 
bu firar projesi onun yüzünden bo -
zuldu. 

Yarjayes'in Temple kadar ghişı 
tıpkı polıs romanlarındaki vak' .:ılara 
benzıyordu. Her akşam sarayın av!u 
sundaki fenerleri bir adam gelip ya
kardı. Her tarafın iyice aydınlık ol -
rnası ve mahpusların kaçmaması için 
tedbirler alınmıştı. Bir akşam 1'ulan 
bu fener yakan adama para vercrc!c 
bir arkadaşının bu işi göreceğim s.Jy 
lemi ve elbiselcrilc aletlerini elınc! ·n 
almıştı. 1'.,enerci aldığı parayı meyh~
nede yemeğe gitmişti. Yarjaye ./e -
nercinin elbiselerini giyerek Temnle 
girmi ve kraliçe ile konuşmaya mu
vaffak olmuştu. Kaçma proje,,,inı şu 
şekılde h zırlamı lardı: Madam Eli
zabet ıle Kraliçe erkek elbisesi gıye
ceklrr tedarik edilen sahte hü •ıij et 
vnrakalarilc dışarıya çıkacaklardı. 

Fal· t çocukları çıkartmak daha müş 
kulclü. Bir müddet düşündük-ten son
ra ona da çare buldular. Fener ya . 
kan adam bazen yanında çocuklat tle 
gelirdi. Yine bir defasında sanki o 1-

miş gıbi ba kası onun kılıi;rına ı;irecek 
veliaht ile kız kardeşine de fakir <'O 

HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarmı, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivilceleri· 
ni izale eder. Çırkın çelft"eyi gü
zelleştirir ve ihtıyarlığı gençleş. 
tirir . 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutla
ka acı badem yağıyle yapm~k 
lfızımdır. Bu hem milşkill ve 
külfetli, hem pahalı bir iş oldu
ğundan biraz acı badem, esansı. 
le vazelin yağını karıştırarak 

yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerıni bozuyorlar • 

Halis acı bademden pek bil· 
yük fedakarlıklarla istihsal e· 
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko· 
lonyasiyle ve mfistahzarativlP 
mc hur cezacı Hasandır ki: It
riyatı nefıs ve caziptir. 

Hasan acı badem yağı kremi· 
le. Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yanm yağlı gece kremi· 
nl bayanlar seve seve kullan· 
makta ve eczacı Hasanı tebrik 
etmektedirler. 

Sabun. kolonya. losyon. la· 
vanta, briyantin. saç sulan, sür 
me, pudra, traş bıçağı ,dış fırça 
1 n, dış ısulan, diş macunları ve 
her tiırlü rtriyat ve mOstahza· 

r ta mutlaka Hasan markasmı 

1 teyınız ve arayınız. Hasan de
po u · Ankara, lstanbul. Beyoğ· 
lu 

cuk elbiseleri giydirip dışarı çıkara
caklardı. Templiden biraz ötede ara
balar bekliyecek bunların birisine 
kraliçe, oğlu ve Yarjayes, diğerine de 
Madam Elisabet yeğeni ve Tulan bı
nccekti. 

Kaçtıktan beş saat sonra haber a
lırlarsa kurtulmuş olacaklardı. Bu 
kaçmak programı çok müşkül olmak
la beraber Kraliçenin hoşuna gitm~ş 
ti. Ancak yalnız Tulnn bunu hazırıa
maya kafi değildi. Bir ikinci cürüm 
ortağı bulmak lazımdı. Bir adam bu
lunda: Lepitre isminde kısa ooyiu, 
kanbur ve geveze bir eski mektep ho 
cası idi. 

Bu adam Tulan gibi sırf hislerim; 
tiı..bi olarak iş görmüyor, vadedilen 
büyük paraya tama ediyordu. F'akat 
buna vadedilen para henüz ortada 
yoktu. Bir taraftan kaçma hazırlık
ları yapılırken diğer taraftan Yarja
ycs• kraliçenin eski tanıdığı Banker 
Baron Batz ile müzakereye gin§nıiş
ti. 

lşte bu iki taraflı hazırlıklar cok 
uzun sürdüğü için proje tatbik cdıle 
memiştir. Bır taraftan paranın geç 
tedarik edilişi diğer taraftan sahte 
evrakı hnzırlıyacak olan Lapıtrenin 
son dakikada cayması bunlara mimi 
oldu. Paris kapılarının pek sılu bir 
tarassut altında olduğu \·e her gecen 
araba dikkatle muayene edildiğinı 

haber alan Lepitre üzerine altlığı 

mes'uliyetten korkmuştu . 

3830 

3871 

3925 

4069 

413~ 

4538 

4804 

4851 

5245 

Ortaköy 

Kurtuluş 

Fener Tevkiicaf er 

Mercan lgııer.ıban 

Ortaköy 

Yenikoy 

Eminönü Şeyh 
Mehmet Geyliı.ni 

Süleyman iye 

Usküdar 

E. Karadağ 
Y. Şıracı 

Kuyularbaşt 

Kiremit 

lğneci han 

!kinci ve 
Uçüncü ve 
Bayır 

Çeşme 

Sebzeciler 

Tiryaki çarşi 

E. Atlama taş' 

E. 9 

E. 11-13-15 
Y. 11 
E. S9 
Y. 81 

5 

E. 13-15-
17-19 

1.3.5.7. 9 
2-4-6-8-10 

E. 17 Y. 21 

E. ve Y. 13 

21-23 

E. 6Y. 4 

900 metro arsanın 

~his. 

131,50 metro arsa 

Evvelce bahçe ve arsa 
bugün biribirine mak
lüp 115 metro arsa 

lğneci han Ust kat 
odanın 1 6 His. 
2113 metro arsa 

104 metro arsanın 
1070 2880 hissesinin 
6 36 Hissesi. 

Ustünde odaları olar 
kagir dükkanın 
4635/ 43200 hissesi 
Kagir iki dükkandan 
21 No. lu dükkanın 
1760/ 1920 hissesi ve 
23 No. Iu dilkkanın 
220/240 his. 

230 

400 

115 

100 
400 

!160 

.. 

., 

.. 
.. 
" 

.. 

" 

.300 Kapalı 
zarf 

Selmanağa Y. Atlas Harita 1 
Ahşap dükkan ve ü&
tünde odanın 1h his. 160 Açık ar-

7976 Beyoğlu trmak E. 35 31 metro arsa 
Kamer Hatun Y. 17 

Yukarıda evsafı yazılı ırnyrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !halesi 
ne tesadüf eden cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. ' . 

tırma 

60 " 

13-11-936 tarihi-

fikan geri bırakılır. Salı§ peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek isteyenle
rin kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi buçu~ nisbetinde pey akcesi ve
ya milli bir bankanın teminat mek • 
tubunu hamil bulun~alan lazımdır. 

Ha.klan tapu siciJile sabit olmayan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadan· 
nm ve irtifak hak'kı sahiplerinin bu 

Beşiktaş icra dairesinden: 

Bir borçtan '1olayı tahtı hac7.c 

, haklarını ve hususiyle faiz Vt'? masa
rife dair olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında bir· 
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi ta~dirde haklan tapu sicilile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mUte -
vellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi 
bedeli mftzayededen tenzll o unut. 
Daha fazla malumat almak isteyenler 
11 • 11 • 936 tarihinden itibaren her· 
kesin görebilmesi için dairede acık bu 
lundunılacak arttırma şartnıı.mesı le 
933 - 502 No. 1ı dosyaya müracatla 
mezkur dosyada mevcut ve.cıaiki gö· 
rebilecekleri ilan olunur. (26993) 

Bu korkuya casus kafun L~o~'un 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
bir şeyler hissetmesi de sebep ol - ı İstanbul ~ eledi\leSi ilanları 
muştur. Eski hoca, hizmet edemıj'e . 
oofüni son san~cde söyliyerek ~ten~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mahcuzolupparaya~vrilme~neka-

minatı 
sıyrılmışlır. Senelik muham- llk te- rar verilen 9 tahta masa 21 tahta 

Bunun üzerine Templeden dört ki men kirası 
şinın birden kaçması çok müşkül h!l Ur.kapanmdıt Papasza.de mahallesinin Zeyrek 
le gelmiştir. Tulan yalnız kraJkeyı caddeainde 18 No.lı ka1ıir dükkan. 96 7,20 
kaçırmayı kabul ediyordu. Fakat Ma E 1mekapıda Nesi) ah a n esın n u-
ri Antuanet bu teklifi reddetti. luku:e caddesindP, 28 No.lı kulei zemin. 12 0,90 

Yalnızca kaçmayı ve çocuklarını 

orada bırakmayı kabul etmedi. Derin 
bir heyecan içinde Yarjayes'e dedı 
ki: 

- Güzel bir rüyadan uyandık. Ji,:ı.

kat bu rüya ile şunu kazandım: Ba
na karşı olan derin dostluğunuza ve 
mııhabbetinlze emin oldum. 

Size karşı olan itimadım pek bü
yüktür. Ben daima cessur ve secıye
li olarak hareket ettim. Buradan çık 
mak her ne kadar benim için pek 
büyük bir saadet ise de oğlumun 

menfaatlerini düşünmek birinci vazi
femdir. Ondan ayrılamam. Onu bura 
da bırakıp gidemem. Beni düşüne • 
rek yalnız kaçmanu teklif ettiğinizi 
biliyorum. Hatta böyle bir fırsatı bir 
daha bulamıyacağıma da eminim. F'a 
kat çocuklarıRıı burada bırakıp gı -
dersem hürriyetimin manası olmıya
cak. Burada kalmayı tercih ettiğim 
için hiç müteessif değilim. 

Yarjayes bütün vazifelerini yap. 
mıştı. Artık bundan sonra Mari An
tuanete başka türlU yardımda buJu
namıyacaktı. Yalnız son bir hizmet 
olarak şunu yapabilirdi: .Memleket 
haricindeki dostlarına son bir mek
tubunu gondermek ..• 

On Altıncı Lüi idam olmazdan bi
raz evvel ailesine bir yüzük ile bir 
demet saç gondermek istemişti. Ih -
tilalciler bunda esrarengiz bir mana 
sezerek bunları alıp saklamışlardı. 

Tutan bu eşyalann nerede olcJuğu
nu bildiği için mühürleri kırarak alıp 
Mari Antuanete getirmiştir. Fake.t 
o da yanında muhafaza edemiyece
ğini anhyar'n.k kralın kardeşi Dük de 
Proycnsc bir mektupla beraber bun
ları göndermişti. 

.Mektupta, şöyle diyor: 
"Sadı~ bir elçi va.sıtasile size, dos

tum ve kardeşım, bu son hatn-aları 
gonderiyorum. Size bunları getiren 
adam nasıl olup ta bunları ele geçır
diğimizi bizzat anlatacaktır. Bugü.ne 
kadar size hiçbir haber göndereme
dim. Çektiğimiz felaketler çok acı 
ve derindir. Sizden uzak olduğumu 
düşündükçe daha ziyade teessiir du
yuyorum. Sizi yakında görmek bil • 
mcm nasip olacak mı? Bütün kal -
bimle sizı çok se\•diğimi söylerim, a
ziz kardeşim." 

(Arkası var) 

Yukarda semti, ~e\1elik muhammen kirala11:le teminatları yazı
lı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 se
neleri Mayısı sonuna kc.dar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuş1ardır. Şart ... ameleri Levazım Müdüı·lüği\n
de görülebilir. lsteklı._r hizalarında gösterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 9/ 11/ 936 pazartesi giinü aaJt.t 14 de 
Daimi Encümende bulunmahdırlar. (8.) "2443,, 

~ :,. * 
Adet Beherini.n muhammen 

fi atı 
4 Koltuk 35 

12 Sandalye • 7 
1 Tek koJtuk 20 
5 Kumaş perde 40 

46 Daireler iç.in perde 230 maktuan 
5 Koltuk ve kanape tamiri 60 ,, 

20 Elbise askısı 1 
Fen işleri müdürlüğü için lüzumu olan yukarda cins ve mikta

ı ile muhammen bedelleri yazılı mefrutat ve tamirat açık eksilt. 
meye konuimuşlur. Keşif evrakı ve tartnamesi Levazım Müdiır
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika 
ve 56'Iira 55 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 12 11 936 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (B.) "2589,, 

* * • 
Adet 

10000 Soba bom su beherinin muhammen bedeli 20 kuruş 
1000 Kırma soba boruısu ,, " ,, 20 ,, 
1000 Deveboynu d irsek ,, " ,, 20 ,, 

50 Soba tablası ,, " ,, 200 ,, 
llk okullar için lüzumu olup yukarıda miktarları cinsi yazılı 

~CJba malzemesi açık e::ksilt\leye konulmu,tur. Şartnamesi Leva
zrn1 Müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve 187 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meklu· 
bivle beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması 
daha muvafık olacağı) 3 ı J 1/ 1936 Salı tünü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmahdırlar. (2228) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme komısyonundan 

Şişli Çocuk hastanesine !azını olan 7000 metro gaz id
rofil açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloö-lunda sıhhat ve içtimai muave-
ı:. • 

net müdürlüğü binasında kurulu komısyonda 4 Teşrini-
sani 1936 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 805 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 61 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda göre-

bilirler. . 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyJe 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu -
vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. (2259) 

sandalye. 4 hasır sandalye, 4 nargile, 

duvar saati, ayna, semaver. demir 
eoba, bardak, fincan ve ıa&irenln be

lediye :rüsumu ve pulları mUşterisine 

ait olmak üzere 5 - 11 - 936 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 10 dan 
12 ye kadar Balatta, Tahtaminare 
caddesi, 192 No. lı kahvehanede satı
lacağından talip olanların mahallin -
de bulunacak memunına müracaat -
lan iliı..n olunur. (26991) 

İstanbul Beşinci icra memı...·Ju
ğundan: Sultanahmet Ahır kapı cad • 
desinde ve Keresteci sokağında eski 
28 yeni 13 numaralı ahşap hane ka
pıdan içeri girildikte · karasimen bir 
taşlık hi yerli küp bir oda ve diğer 
karasimen koridor. üzerinde musluk, 
zemini karasimen yemek oda~ı. kır -
mızı çini mutfak, tulumba, bahçede 
kayısı ağaç bir kuyu mevcuttur. Bi -
rinci kat bir sofa üzerinde tarııfeynde 
içiçe ikişer odadan 4 oda bir hela. 
İkinci kat: Sofadan bölme camekaıı 
bir oda sofa 2 oda 1 kiler musluk he
la içinde elektrik vardır. 14 lira nıüs
tecirdedir. Me:;ı;kur gayri menkul sa • 
tıışa vaz'edilmiş oJduğundan 3 . 12 • 
936 perşembe gilnil saat 14 den 16 ya 
.kadar birinci arttırması dairede icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenesinin yüzde 75 ini bul • 
duğu takdirde müşterisi üzerinde bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle. tem
dit edilerek 18 • 12 • 936 cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mi:;ı;de yapılacak ikinci açık arttırma
smda arttırma bedeli kıymeti muham 
menenin yüzde 75 ini bulmadığı ta.k
dirde satış 2280 No. h kanun ahka -
mına tevfikan geri bırakılır. Sa
tış peşindir. Arttırmaya iştirak et -
mek isteyenlerin kıymeti muhamme
ne~in yüzde 7.5 nisbetinde pey ak -
çesı veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmala.n iizım. 
dır. Hakları tapu sicilile sabit olma
yan ipotekli alacaklarda diğer alika
daramn ve irtifak ha.kkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle fab: ve ma
sarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu stcilile sa
bit olmayanlar satış bedelinin paylaş
ma.smdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi tenviriye tanzifiyeden mütevel
lit belerliye rihmmu ve vakıf icaresi 

İstanbul asliye mahkemeleri yeni .. 
le.rne bürosundan: Evkaf ile Abdul • 
lah arasında yangından evvel İ6tan· 
bul ikinci ticaret mahkemesinın 

930 - 1259 numaralı dosyanın yenile
me muamelesi sırasında 22 - 10 • 936 
tarihli celsei tetkikatta Beyazıt TUrbe 
kapısında 14 No. lı odada gösterilen 
Abdullah mezkur mahalde bulunma· 
dığından davetiye bili tebliğ iade e· 
dilmiş olduğundan ilanen tebliğ:ıt ifa· 
sına büro heyetince karar verilmiş ol· 
duğundan yenileme muamelesinin ic
rası için tayin kılman 1 - 12 • 936 sa· 
lı günü saat onda İstanbul adiıyesi 

yenileme bürosunda hazır bulunma • 
nız veya bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde 2367 numaralı kanun 
mucibince yenilemenin gıyabınızda. 

yapılacağı tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur • (26987) 

İstanbul lkincl iflas memurluğun· 
dan: Müflis Yorgi Efremidinin De
ğermeninde mevcut olup kira borcun· 
dan dolayı hapsedilmiş olan ve mer· 
hun hükmünde olması itibariyle icra 
ve iflas kanununun 97 inci maddetii • 
nin üçüncü fıkrası ve mezkur kanu· 
nun 185 inci maddesi mucibince pa• 
raya çevrilmesine karar verilen de • 
ğirmenclliğc müteallik muhtelıf ma • 
kine ve teferruatı açık arttırma ile 
6 - 11 - 936 cuma günü saat (10) da 
Cibalide 58, 60, 62 No. h de!Rrmen 
binasında satılacaktır. İsteyenlerin 
mahallinde hazır bulunmaları -. e faz· 
la malumat almak isteyenlerin 936 -1 
No. ile ikinci iflas dairesine gclme • 
!eri ilan olunur . 

(26988) 

bedeli müzayededen tenzil olunur. Da· 
ha fazla malumat almak ısteyen!et 
13 • 11 - 936 tarihinden itibaren her· 
kesin görebilmesi için dairede açıl< 
bulundunılacak arttırma şartnamesi 
ile 36 - 146 No. lı dosyaya müracaat· 
la mezkur dosyada mevcut vesaıkt 
görebilecekleri ilan olunur. t2fi990J 
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iNHiSARLAR iDARESi 

Fransız. ~mpanyalarını 
8 Liradan 5 LiRA YA 

iNDiRDi 
(-TOPTAN A~A .N_.~ ARA TE_NZiLAT- YAP-Lh_J R_..1 

..._._ .... BEKLEDiGiNiZ~ 

TAM' ATLAS 
Ç 1 K Ti 

l 25 kuruşa her yerde veriliyor. 
iKBAL KiTAP EVi iSTAnBUL 

~·----
Canlı Model Aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademisi 

Direktörlüğünden: 
Akademimiz Resim ve Heykel atölyelerinde çal~şrnak 

.. l<adm ve erkek modele ihtiyaç vardır. Verıl~.cek 
uzere . İ . . 0 . k ·· 1" - mura
günlük ücret iki lıradır. steklılerın ıre tor uge 
caatları. ( 2465) 

-~rORKiYE 
Şişe ve Cam Fabrikaları 
ANONiM SOSYETESiNDEN 

Ş. d"ye kadar lş Hanında ve Paşabahçe Fabrika 
ım ı 36 "h" 
k . d bulunan bürolarnnız 1 / 11 /9 tarı ın-mer ezın e .. .. 1 

den itibaren Bahçekapı 1 inci Vakıf Han 4 uncu ieat 

43 ·ı· 49 numaralı odalara taşınmıştır. 
l ıı 1 b"ld" .• Savın rnüsterilerimi:ıe aavsnl1tr111117. a ' •r1n%. 

Nafıa Vekaletinden: 
16 İkinci teşrin 9 3 6 pazartesi günü saat 15 de Ankara

da Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kii
tahyanm Tavşanlı kazasına bağlı Domaniç nahiyesinde 
Kazmut Eğridcre devlet ormanlarından veya hususi mu
kaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her 
hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 90.495 lira mu
hammen bedelli ( 48.500) adet normal 780 adet makas -
lık ve 500 acet köpri.ilük kayın traversin kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulmuştur. · 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 452 kuruş mukabi -
linde Ankarada Vekalet Malzeme dairesinden alinabilir. 

Muvakkat teminat 5774 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif n1ektuplarını Nafıa Vekaletinden a

lınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte l 6 İkinciteşrin 
936 pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
Malzeme Mi.idürlüğüne vermeleri lazımdır. 

.. 1 5 5'7 " ,, 2 5 6 9.' 

istanbuı Limanı Sahiı Sıhhıye Merkezi 
Satınalma "omisyonundan : 

Fare' itlfıf ı ameliyatında kullanılmak üzere ( 2 5) ton 
çubuk kükürt açık eksiltme ile satınalınacaktır. 

A - Tahmın bedelı kilosu (18) kuruştan ( 4500) li
radır. 

q - Kükürtün şartnamesi lstanbuJ Limanı Sahil Sıh
hiye Merkezı Levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 3 İkinciteşrın 1936 salı günü saat 14 
· de Gv.Jatada Mustafapaşa sokağında mezkür Merkez sa
tınaJma komisyonunda yapılacaktır 

O Eı<siltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat temınat parası ( 338) liradır. 
F - Eksiltmeye gırecek oJanJar 1936 senesı Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
r - Ek~iltmeye girecek olanlar aat 14 e kadar mu

vakkat teminatlarını yatırıp makbuz almaları mecburi. 

MÜHiM 
i LAN 

Meşhur Rus - İsveç 

•RAP~.Z 
L A S T i K ve Ş O S O n L A R 1 

Taze mallnnmm bu sene de mUı:rteril · · · memnun etmek için bU-'"k fcd • .,, cnmızı 
yu akarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazala -

rında bula bilirsiniz. 
Isveç "T R A P E Z,, fabrikası 

~-ODEON-~ 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan Muzaffer Kandur 
Suzinak şarkı-İnlesin kalbim 

Beste: Mustafa Nafiz 
~r.270108!-Ii.izzam şarkı - Kumral saçının 

Beste: Mustafa Nafiz 
BAYAn ŞOKRAn DEl'f ZER 

Nr .270112 Fantaz~ - Bir balo gecesi 
Fan tazı - 3 6 modeli 

BAYAn SEMAHAT ÖZDENSES 

Nr.270109Hicaz ı:ıarkı - Aşkı hüsranla 
Uşşak §arkı - Pencereden bakma 
BAY HALiL SOYLER 

Nr.270115~ara şarkısı-. ~elin Güvey 
Emrah - Erıdı kalmadı dağların kan 

,, ______ Satışa çıkarılmıştır.-------"' 

Boş ~uval nakliyatına mühim te"zil~~ 
Devlet Demiryolları Umum Mu-

dir Aksi takdirde eksi)tmeye giremezler. (2321) . . v·ı A t" D . 
--------------- ızmır ı aye ı aımi Encümeninden 

dürlüğünden: 
15 'l l/1936 tarihinden itibaren Samsun - Çarşamba 
Mı d ya Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet 

ve u an - ı h lardan 
Demiryollarında nakJedilecek b~ş çuva ve .. arar 

t 
kilonıetre başına 5,25 yerıne 2 kuruş ucret alına-

on ve ''2608 
caktır. '' 1 SSO,, " 

ıstanbul Erkek Lisesi Satı
nalma Komisyonundan: 

İstanbul Erkek Lisesi binasının çatısındaki kurşunl~
nn tamirıle baca imaline aid işler açık eks~~t~eye ki~~ -
muştur. Eksiltme 4-11-936 çarşamba gunu saat. e 
İstanbul Liseler muhasebeciliğinde. toplanan Komısyl~k 
da yapılacaktır. Keşif bedeli 1 2 S 6 lıra 3 3 kuruş~ur · k 
teminat 95 lira 22 kuruştur. Keşif evrakı her gun me -
tep idaresinde görülebilir. . . 1 

Bu işe gireceklerin, bu işe benzer en az bın .. lırahk ~ 
yaptıklanna dair fenni ehliyet vesikasını gostermelerı 
lazımdır. ( 2136) 

- Kapall Zart Ususile Eksiltme illnı : 

Tekirdağ inanla inekhanesi 

14 apah Zarf Usulile E ksi.tme i ı in ı 

Tek. rdağ inanh Aygır Deposu 
D i rektö rl üğ ünden: 

ı _Eksiltmeye konulan iş İnanlıda depo merkezinde 
yapılacak aygır tavlas!dır Keşif bedeli 208 7 5 lira 7 5 ku
ruş olup muvakkat teminatı 1566 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi 
mukavele proje:si Baymdırlı~ işleri Genel şartnamesi. 
fenni şartname. Keşif cetvelı, projeler. 

İstekliler bu evrakı Tekirdağ N afıasında ve İnanlı de
posun :la görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihi 
ne kadar yirmi gündür. Teklif mektupları 9-11-936 tari
hinde Pazartesi günü Tel::irdağ Belediyesindeki Eksilt
me komisyonuna saat on beşe kadar makbuz mukabilin-
de verilrııiş olmalıdır. , 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet 
ve evsafta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Veka _ 
Jetinden müteahhitlik ehliyet vesikası getirmeleri lazım
dır. 

5 - İstekli yapılacak işi fenni mes'uliyetini deruhte 
edecek bir mühendis veya mımar bulundurmaya taahhüt 
etmiş olacaktır. ( 2401 ) 

Direktörlüğünden: . . Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ı - Eksiltmeye ko:ıulan i§ İnanlıda yapılacak ınek a- . . 

hırlarıdtr. Keşif.bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat ve Eksıltme Komısyonundan· 
t minatı 2950 lıra 47 kuruştur. . 
e 2 _Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnames~, 

kavele projesi, Bayındırlık işleri Genel şartnamesı, 
~u ,. şartname, keşif cetveli projeler, İstekliler bu evra
k~n~~kirdağ N afıasında ve İnanlı inekhanesinde görebi-

lirler. O 936 'h' d 8 11 · 
3 _Eksiltme 2 -10-1 tarı ın en - -1936 tarı 

h" kadar 20 gündür. Teklif mektuplan 9-11-1936 ta-
-~e de pazartesi günü Tekirdağı Belediyesindeki eksilt
~eı~omisyonuna saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde 

verilmiş olmalıdır. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıy -

met ve evsafta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Ba
kanlığından müteahhitlik ehliyet vesikası getiı-meleri la-

zımdır. . f · " ı· · · ht 5 _İstekli yapı1acak işın. ennı mesu ıyetını deru .e 
edecek bir mühendis veya mımar bulundurmayı taahhüt 
etmiş olacaktır. (2402) 

1 - Mektep n1akine laboratuvarı için lüzumu olan 
Turbo - Elektrik grupu kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

.. z-:- Eksiltme 21/12/~36 J?azartesi günü saat 15 de 
Gumuşsuyunda mektep bınası ıçindeki komisyonda ya. 
pdacaktır. 

3-1\1uhammen bedeli "19500" ve ilk teminatı 
"1463,, liradır. , . 

4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müra _ 
caatla parasız alabilirler. 

. 5 - Teklif ınektupları ~ nci maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar komısyon reisliğine makb 
k b T d · k · p · uz mu-a ı .ın e verıle~e tır. osta ıle gönderilecek mektupla-
rın nıhayet 2 nr.ı maddede yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühiir mumu ile iyice kapatılmış bulun _ 
ması şarttır. Postada olacak 2"ecikmeler kabul edilmez. 

"2430" 

1darei Hususıyeye merbut devair ve müe .... sesatı r · 
· l'k ·ı · " esmı-ye.ı:ıbm sene ı ı ıtıyacı ol~n -~02500 kilo kok kömürünün 

mu ayaJsı 15-10-936 gununden itibaren bir ay · · d 
P , l k ·1 k . ıçın e azar ı suretı e e sıltmeye çıkarılmıştır Taı·ıp ola 1 ·t· ... .. · narın 
şeraı ı ogrenmek uzere t.cr gün M Hususiye M" d .. · · 
Varidat Kalcnıine ve eksıltmeye i;tirak edecek~ ~rıy~tı 
Encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve perm be .. ı · o d d erşem e gun erı saat l a epozıto veya banka mektub ·ı .1 ... t d . . .. . .. u 1 e vı aw 
ye aımı encumenıne muracaatları ilan olunur. (ıs lB) 

T.H. K 
BÜVÜK 

Bir verirsen bin kazana bilirsin. Bir ka b d 
heba olmamıştır. liem yüzlerce vatand Y e ersen Paran 

. l d d aşınızı zen . 
mış 1cm .. e yur unun göklerine birka fil gın et-
sun. Bu yuı;lerce zenginden birinin d ç . o katmış olur
kim iddia edebilir. e senın olmıyacağını 
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t93~·34 

Hir·radyonun çok satılmasi üstünlüğünün kabul edilmiş 
olmasından ileri gelir. 

1)- Bu son 42 gün içinde satılan 1937 model MARCONİ 
radyolarının sayısı geçe.n ~ene aynı müddet zarfında 
satılan miktarın BEŞ MiSLi olduğunu 

2) - Zaten geçen sene aynı zaman içinde MARKONİ nin 
satış rekorunu kırmış olduğunu 
söylersek, ehli vukufun tasdik ettij!i ~ibi 

G. MARKONİ 
radyolarıpın. YÜl<SEK MUSİKİ KABİLİYETLİ ve f EVKELADE 
OOSTERISLI olduğunu siz de kabul ve itiraf edeceksinir 

Veresiye Satış: SAHİBİNİN SESİ ve Acentalarında 
----------- ---

~~KAR : Vehbi Koç Ticaret evi.__ 
DlYARBEKtR Şeri! Yardımcı. 
KONYA : Ahmed Mucip Dölcn. 
KONYA EREGLl : Mustafa Erkek 
MERSİN . . .; Jori Satcl. 

ANKARA 
MUGLA 
SAı.'ISUN 
TRABZON' 
ZONGULDAK 

ANTALYA 
AN'l'EP 
KAYSERi 
BANDmMA 

AYDIN 

AFYON 
BURSA 
ESKIŞEHlR 
lZMtR 
LÜLEBURGAZ 

": izzet Özkara. 
: Mehmed Hüzmen. 
: Hasan Alanya. 
: Artür Vetter • 
: Hasan Dalca. 

Ş. Rıza tşçen, Yeni mağaza. 
: A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi. 
: C. Celal Özlü - S. Kema,l Sezen. 
: Dedeoğlu ve Pulathaneli kardeşler. 
: lsmet Ağartan - Ahmet Yüksel 

: Veli Kardeşler ve Şerikleri • 
: Naci ve H. Ahmed Daf kardeşler. 
: İsmail ve oğullan Cıngıllı. 
: Ahmed ve Bahaettin Bereket kar 
deşler. 

Mehmet Gürel\ 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah, akşam RAD rOLIN kullanıyor 
r 
Hayran edici bir tebessüm, temiz .ve parlak dişler, 
sağlam diş etleri. tatlr, rayihalı bir nefes... İşte 
Radyolin bütün bunları temin ettiği içindir ki bu 
kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılryor. 
~ ~ 

vo A • 
1 

Dişlerin abıhavatıdır. 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

---
- . Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi GR1P1N 

ka.şclerile koruyunuz. 

f 
} 

SOGUK ALGINLIGI: Baş, dif, GRlPlN üfütmeden mütevellit 
bel. kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. 
GRlPlN bütün ağrıları dindirir. SOGUK ALGINLICI: Kırıklık, ~ 
SOCUK ALGINLIGI: Nezle, net'esizlik tevlit eder. 
Grip ve birçok tehlikeli haata - G R f P f N: Kırıklığı geç.irir, 

lıklar doğurur. nef'enizi iade eder. 

il 

R A D Y O L I N Diş Macunu fabrikasının mütehassıs 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

or. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında: Tel. 
24131 Her gün akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

En muannıt öksürüklerle bron
şit, astm ve boğmaca öksürüğii
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
.. yam dltdratttl'. 

Bütün eczanelerde vardır? 

lNGILIZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, Istanbul 

~ ................. ~ 
' • : •. ~ ., .• . • . 1 • . , ' • ~ . 1 1 • 

İNHİSAR ŞARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖHİ SEK 

YENİ FİATLA~: 
70 el. 3 5 , Kuruş 

2. Lit. 70 " 
3.40 " 100 ':. 

+ 
70 el lık şışe ıçın 1 O Kurut 

2. Lıt. • • 1 5 
3.40 .. . .. - 25 • 
ayrıca depozıto alınır. Şııeıer ıetırılınc• 
depozn o ıerı "erllır. 

Açık sat'!!.ak iste~enlere_hususi şartlar!a_ lıtresi 22 kur~ştan.:6'r~,t 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALMAN -Umumf Neşriyab idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 


