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Antakya Tamamen Hür ve İskenderun -
ı Fransız Sefiri 

Çünkü ~u istiklili Tanımamak, Hiç Bir 
Manbğın izah Bulamıyacağı Bir Tezattır 

--~~---~~--~~~- r 
Fransanın Ankara 

"'\ 
FRANSA VE 

Franuı Hariciye N~ın taralın
Jan kabul ediMn M. Pon•ot 

Sefiri Hariciye 
Nazırile Konuştu 

:vl. Ponsot Şu Günlerde Şehri
m ize Gelip. Ankaraya Gidecek 

Franaanm Ankara elçisi M. Ponaot, evvelki gün Pa · 
1 riıte Franaa Hariciye Nazırı M. Yvan Delboı tarafından 
kabul edilmiıtir. Bu müli.katm Sancak meaeleaine ait 
Türk notaımm bahiı mevzuunu tqkil ettiği tahmin edi
lebilir. 

iSKENDERUrt 
"Manda altındaki Suriye 

içinde bile kendilerine Ja. 
ha 1921 de milli haklar ta· 
nımıf olan F ranaanın, San· 
cak Türklerini Suriyenİn 
uoiliği altında bırakmak 
gibi bir imkônaızlığr zorla· 
maktan hiçbir menfaat um
madığına ve bilakis, böy
le bir zorlamanın dost dev
letin umumi ban, politika· 
ır ile Akdenizin bu taraf
larındaki •ükün, iatikrar 
arzularına zıcl old uguna 
inanmaktayız. ,, 

Elektrik Şirketi Cürmü
me§hut Halinde Tutuldu 
Çetinkaya Söylüy r: 
Tahkikat Yapan Komisyon Şirketin 
Kaçakçıhğını Meydana Çıkardı 

Alamet Emin YALMAN 
M.Pons~~ncakbah~ninyaban-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nafıa Vekıli Ali Çetinkaya şehrimizde bulunmaktadır. Vekil, Tr:ıkya 
ve Eğe mıntakalarında uzun süren bir tetkik seyahati yapmış bulunu • 
yor. Bu itibarla bizzat kendisınden memleketin nafıa faailyeti hakkında 
izahat rica etmek faydalı olacaktı.Bunun üzerine bir muharririmız 
Ali Çetinkş.ya tarafından kabul edildi ve vekil şu izahatı verdi: 

- Nefıa Vekaletinin yol, kôprü, r---------------~ 

Balkan milletleri, günün birin· 
Cle tarihlerinin mütterek bir dö
nü~ noktasında durdular ve çok 
mühim bir karar verdiler: Mu
kadderatlarını birlettirmek, tek 
hatlarına oynamağa mahkum ol
dukları (at) rolünden kurtul· 
mak, hep beraber dünya yüzün
de (süvari) rolüne geçmek ve 

cısı detildir. Fransanın eski Surıye 

fevki.ilde komiseri sıfatile Sancak 
meselesi hakkında malumat !.ahibi 
bulunduğu libi bu meMleye aıt ola
rak Ankarada cereyan eden en son 
konuşmalarda da Fransayı temsil 

etmiştir. 

Fransa büyük elçisi kuvvetli bir 
ihtimalle Paristen 16 ilkteşrin cuma 

e'decek ve lstanbula 

demiryolu, posta telgraf gibi memle 
ketin her tarafında işleri ve vazife -
leri olduğu malumdur. Bunun içır 
lstanbulda bulunduğum şu günler • 
de fırsattan istifade ederek Istanbul 
dan itibaren Alpulluya kadar yapıl
makta olan asfalt yol inşasını gor -
mek istedim. Bu yol Nafıa Vekileti
nin istedigi gibi yapılıp ilerlemekte· 

MEKTEP 
KiTAPLARI 
~OK PAHALI 

7ükHkNYİyedebis. ~·&r.1.ISlt-lıll ....... llQl~ıuiu:llil.WıBiı:JLÜ...J~ıl...QJ~llS:.ı--
vu•mak... . . .. 

dir. Bu sene Çorluya, önilmilzdeki 
ilkbahar ve yaz ilerisinde de LWe -
burgaza kadar olan kısımlar bitmiş 
olil aktır. l lilebu gazdan hududa ka 
,,., olan 7erler ~ '11~•• Veltlleti,nln 
tahalaatı Ue yapdacaktır. Alpulludan 

Balkan milleUenndcn herbırı, dun-
'" d t un k 

ne demek olduğunu kendı hesabına 
tecrübeden geçirmU,tir. BilyUlt hır 
ecnebi kuvvet aıze tatlı tatlı yaklaşır. 
Sizi yedeğine almak, at diye kullan • 
mak bu kuvvetin elbette işine gelır. 
tJstUnUze bindiği zaman sizi okşar, 
ağzınıza şeker verir. Fakat işe ya· 
ramadığınız zamanda tekmeler ve 
bir kenara atar ... 

Fransa da 
Komünıstler 
ve Faşistler '1>iivükle küçük arasındaki bu mi\

nasebet ~ın istisnası yoktu:-. E
sas nekadar sıkı"U..~Usavat üzerine Gene Yüz'erce Tevkifat 
kurulursa kurulsun, hayc..ı.:.,I\. ameli ld 
kanunları ve icabatı bu müsnv-.... yapı 1 

_ı>aris, 11 (Radyo) - Alzas ve LomuUaka büyüğün küçüğe tahakkümü 
haline. çevirir. reıı vn.o. etlerinde komünistler tara-

fından yapn....,.J:lümayiş, faşistlerin 
Birlikten Joğan lıuvuet mukabil nümayişlet1yl,e çok gürültü-

.. :J:! lkat birkaç kücük birleşirse lü bir şekil aldı. Miralay O-t~k'ım 
I · ortaya hatırı sayılır biıyük teşkilatına mensup Fransız faşistler!, 

bir kuvvet çıkar. Bu mü,terek kuv. Alzas ve Lorcn şehirlerinde komü
vete mensup olanlar, dünya yüzünde nistlere karşı şiddet hareketlerine 
en büyüklerden bile müsavi muamele- ~k istediler. Silahlı kıtalann 
si görürler, emniyete kavuşurlar ve mUdaha?eaiyle tehlikenin önüne güç
tam sür'atle inkişaf imkanını temin lükle geçildi, on ~ yüzlerce tev
ederler. kif yapıldı. Bilha.ssa ınuıuda.. ~ 

Balkan milletleri birlik karannı kın Meç şehrinde faşistlerin nümayiş.. 
verdikten ve uınurni bir iş beraber • leri çok gürültülü oldu, resmi daire
liği yaptıktan sonra, büyük bir tarı- leri muhafaza altına almak nıecburi
hi mucize derhal -kendini gösterdi: yeti başgösterdi. 
Eskiden (Balkan). ~eliınesi, Garp a· (Btt hııstı.<tta gece yaruıtndan son
lemi nazannda, gUrUıttı ve fesat mık· ratıa kadar aldığımız tafsiMt üçımcit 

Yeni ıilôhlarla takuiye edilen ltalyan ordusunJan görünüfler 

Mussolini, lngiltereye 
Silahla Cevap Veriyor 

Yeniden Kırk Sekiz Parça 
Harp Gemisi lsmarladı 

Londra, lJ. ( Rad3 0 ) __ ıtalyada devlet beubına ıdlilı ve cephane 
)&pan bütün fabrikalarda m-1 müddeti haftada 60 saate çıkanlmıştır. 
Bundan başka ttaıJ•a hükiımeti deniz ve han sUi.hlan lmalatma da hız 
~w ı,H- =uusolf~lnln bu ...,_,-ti, lndltenain tMllhat faall,)etiae ~ 
Akdeniz Sİ) Metine bır cevaJr'tefMdd edlHyor. 

Yeni teslihat 
Roma, 11 (A.A.) - Kabine top· 

lantısından sonra çıkan tebliği resmı
de bildirilen büyük askeri ve sili~ • 
lanma bazırlıklan yolundaki ınesaı • 

r---~--~~~~~~~~~~ 

nin 935 senesi bidayetinde ilan edilen 
kuvvet siyasetine yeni bır marhale 
teşkil eder . 

itibaren (~. Muratlı. TeJdıl. 
dair Kef&n, Gelibolu, Maydo11a ka· 
dar olan şöse yollarını da gördüm ve 

1 Arkası 3 ilncüı:IP 1 

.4lmanya 
Markı 

Düşürecek 
Bir Fransız Gazetesi 

Bunun Muhakkak 
Olduğunu Biıdıriyor 

Orta mektep ve lise kitaplarmda ı>ahllr· 
lıktan <;ok şıkayet edılıyor. Ikıncı aaJfa· 
mızda ııze bu mevzuda tafıılit verıyonaz. 

Suriye Cumhuriyeti 
Para t astırıyor 

Paris, 11 (A.A.) - Ovr gazetesine 
göre, Alman markının kıymeti de ya. Berut, (TAN) - Suriyenın Fran-
kında indirilecektir. HıUer, paralar sız fevkalade komiserliğinin 1970 nu

hakkında lngiltere - Fransa ve Ame
rika arasında yapılmış olan müza~e
reJere iltihak edememiş olan doktor 
Schasht'dan memnun olmadığı anla
şılıyor. Çünkü Almanyanın bugün 
bu devletlerin gittikleri yola gitmesi 

maralı bir emrile yeni Suriye cumhu
riyeti adına 800 hın adet yanm ku
ruşluk madeni para kesilmesi karar
laştınlmıştır. Bu emir, Fransa hü
kumetiyle Suriye arasında imzalanan 
son muahedeye uyularak verilmiştir. 

dünya nazarında adeta bir teslimiyet --------------
manzarası arzedecektir. etmiştir. Londra mahafilinin müta-

roplan doğuran bir neYi bataklığın 8a~/adadır.) 
adıydı. Garbi :.:~pada g\irültü isti- =~=~~============:====::====~:=::'.'.:==== 

?.~~~~!:::~~~;~· ~~~~:r LEVISKI GALiP 
Tebliğ, keza Avrupada yeni bir en

dişe unsuru teşkil eden İspanya işle
rine ademi müdahale komitesindeki 
müzakereler sırasında hariçte bir te
sir yapmıya da matuf görülmekte • 

Diğer taraftan ltalyan ve Çek pa- leası, markın bır hafta bitmeden ev
ralannın düşürülmüş olması Alman- vel kıymetten her halde dü ü: üleceği 
ya için tutulatnaz bir vaziyet ihdas merkezindedir. 

bir manada bahsedılırdi. 

Balkan birliği kurulduktan sonra 
(Balkan) kelimesinin manası biı-den
bire değişti. Balkanl~~· sulhUıı en 
emniyetli melcei mevkııne çıktı. bal
kan birliğine mensup memleketler.tn 

metıerarası mevkii yükseldi. Bu 
:emleketıerden herbiri daha büyük 
bir emniyetle dahili işlerine s.~r~~ma~, 
iktısadi inkişaflarma daha buyuk bır 
sür'at vermek imkanını buldular. Ta
rihin son devrinde hiçbir siyasi teşeb
büs yoktur ki bu kadar ~abuk, bu ka· 
dar bol verim tenün etmış olsun. 

Vakit vakit rivayetler çıkıyor: Fi
lan Balkan hükunıetile filan büyük 
hükumet arasında bir sevda sergli
zeşti hazırlanıyoruıuş, şu veya bu 
hükumet adamı ış başına geçerse fi
lan hükumet Balkan birliğinden vaz
geçecek ve ecnebi bir kuvvetin ye
değinde yürümeğe başlıyacakmış ... 

Balkan hükumetlerini biribirinı.? 

1aklaştıran bağ, o kadar hayati ı 
[Arkası 6 mnıdaj 

DÜNKÜ MACI 3-1 KAZANDI 

Bulgar rJe Sifli oyunculan bir arada 

[Levıski'nın dünkü maçına ait tafsilit altıncı sayfada] 

AVRUPA KARiKATÜRÜ: 
dir • 

Mussolini 1936 ağustosunda 30 un
da Avvellenoda orduya, İtalyanın 
sulh siyasetini anlatırken demiştir 

ki: 
Kuvvetli ,daima daha ziyade kuv -

vetıi ve o derece kuvvetli olmalıyız 
ki her türlü ihtimale karşı koyabil . ı 
meliyiz. 

Tebliğ A vellinoda çizilen prensip -
lerin nasıl tatbik edilmekte olduğunu 
gösteriyor: ltalyada mevcut 1200 
harp levazımı fabrikası tam randı 
manla işliyecek ve bu fabrikalardn 
haftalık mesai kırk saatten 60 saate 
çıkarılacaktır. Bütün gayreUer bil 
hassa t~yyare levazıınmı ve donanmtı 

yı istihdaf etmektedir. 
Bugün yapılmakta 30 biner tonlulf 

iki zırhlıdan maada yeniden 35 şe 
bin tonluk iki zırhlı ikinci sınıf ik 
kruvazör, 4 torpido muhribi ,18 tor 
pido ve 16 denizaltı gemi~~ tezgah • I Paralar kıymetten düfürü~tirken: 

[Arkaaı 3 uncüde] - A yavrularım ••• Benı kentli halime bırakınız •• 
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Filistin Mektubu 

Bunların Bir ihtilal Hükumeti 
Vücude Getirdikleri Anlaşılıyor 
Kudüs, 6 (Hususi muhabirimizden) - Filistinde va -

ziyet bir dönüm noktasına varmış sayılır. Çünkü bir ta -
raftan Arap çeteleri ile İngiliz kuvvetleri arasında mu
harebe devam ediyor, bir taraftan da sulh müzakereleri 
yapılıyor. Filistinin mukadderatı bu iki cereyana bağlı -
dır. 

Fakat burada son günlerde yayı--·---
lan bir habere göre, yedi aydaııbcri Çete muharebelerinin devamı ih
Filistin Arapları namına mUca1"1e- tili.lcilerin kuvvetli teşkilata da.ran 
ye giren ihtilalciler son günıe~de dıklarmı apaçık gösteriyor. Bu ınu
bir kongre yapmışlar ve bu kn~(Tre- harebcler son günlerde sıklaşmış ve 
ye 50 bin ihtilalcinin mUmcssi!len şiddetlenmiştir. 
iştirak etmiştir. lhtilalcller kouo.e - Fakat öbür taraftan da sulh nıü -
de bir ihtilal hükumeti vücuda ~e - zakereleri başlamış bulunuyor. Sulh 
tirmeye karar vermişler ve bu hu- hareketine önayak olan Arap Kral -
kumetin temelini atarak hilkilın~t larının maksadı, mücadeleye son ve 
reisini ve hükumet azasını seç.., •ş!er rerek müzakere masasına geçmek 
ve ihtilalcilerin başkumandanı !la - ve Filistin meselesini halledecek bir 
yılan Fevzettin Kavukçu hakkında i- tesviye sureti bulmaktır. Filistın u
timatıannı yenilemişler, daha son - mumf grevini idare eden komiteler -
ra yüksek bir mtidafaa komıtesi seçe le Arap hUkümdarlarının murahhas
rek biltiln Filistin halkını e ' " \! Mi- ları aruındaki mtizakereler nenUz 
~umetine vergi vermeye davet eden 
beyannameler yazarak dağıtmışlar -
dır. lhtilalciler tarafından Bağdat -
ta neşrolunan bir gazeteye gö:·e, ih
tilal hükumetinin hedefi mücadı·le
yi her ne pahasına olursa olsun so -
nuna kadar idame etmektir. 
Diğer taraftan ihtilal hareketi baş 

kumandanı Unvanını taşıyan 1'"'ev -

zettin Kvukçu bir beyanname nc,re-

bir netice vermemiş bulunuyor Pa
kat bu müzakereler bitince verdlğı 
ve umumi grev nihayet bulduğu tak
tirde emniyetin teessüs etmesı, yine 
bcklenilmemektedir. 

Çünkü kıyam ve ihtilaf hareketi 
başka, umumi grev hareketi başka· 
dır. Umumi grevden maksat halkı 

çalışmaktan alıkoymak ve bu s·ıret

le bütün halkın manda idaresinden 
memnun olmadığını göstermektir. 

derek lngilterenin Araplara r"'~ta- Grev eden komiteler aşağı yukarı 
kil bir devlet te9kilini, yahudi m'u • yedi aydanberi bu işi başarmaya mu 
hacirl Filistin Araplarına zarar ver- vaffak olmuş ve bütün halk arasın
diği takdirde bu muhacereti durdur- da bu yolda vahdeti muhafaza et -
mayı vadettiğini, fakat verdiği sözü miştir. Komiteler umumi ğreve ll'>n 
tutmadığı için Arapların kıyam et • vermeyi kabtıl' etttkterı "takd~ Ş 

tiklerini anlatıyor ve şimdiki ihtilal hareketi yeniden canlanacak, dük -
hareketlerinin hedeflerini f U şekilde kanlar açılacak, alış veriş başlıya • 
tavzih ediyor: caktır. Fakat kıyamcıların da mü • 

1 - Milli ve mea'ul bir hUk\lmet cadeleden vaz geçmeleri ihtimali son 
tesis etmek. derece şüphelidir. 

2 - Yahudi mühaceretinl tama - lngiltere hükumeti de bunu anla 
mile durdurmak . dığı için fevkalade askeri tedbirler 

3 - Filistin topraklannın Yahu - almış bulunuyor. 
dllere satılmasını menetmek. Neticenin ne olacağını kestirmek 

Beyannamede bu esaslar kabul o- mümkün değildir. Fakat Filistin me 
tunmadıkça, iki tarafın barışmasın3 I scles~nin .:am b~ .~ön Um noktasında 
lmkln bulunmadığı söylenmektedir. oldugu şuphe goturmez. 

Kadıköyünde Tramay
Kamyon Kazası O:du 

HUuenin tam vaha anında 
DUn sabah KadıköyUnde bir tram 

n.y • otomobil kazuı oldu. Hiçbir 
insanın bumu kanamadan geçen bu 
kazada bir kamyon tramvayın Ustu. 
ne çıktı. Şimdiye kadar hiç bir e,ine 
rutlanmayan bu garip hldise föyle 

olm119tur. 
Fenerbahçe tramvayı, .tadın ö • 

nUnden geçerken arkadan gelen bır 
kamyon öne geçmek lstemlf ve son 
ıüratini verıniştir. Bu ınrada karşı 
dan da bir takBi otomobili gellJ·.,r -
muş. Kamyon, tramvayla takıl oto
mobili arasına sıkışmıf ve şlı:ld ~tli 

bir çarpışmadan sonra da ksmyonun 
aağ tekerleği tramvayın yan kapı
mıdan içeriye ginni lr. - -·,,ayı 

alınmıf enferetcın bir re•im 
vatman Hayri kamyonu da Ahmet 
isminde birili kullanıyordu. Polis 
tahkikata batlamı9tır. 

Yaralandı 
Çocuk Tramvaya Asıl
mııtı, Sonrada Düştü 
DUn aaat 14 de Kabataş Lisesi tale

besinden 14 yaşlarında Şükrü oğlu 
Orhan mektepten çıkıp evine gider
ken Beşiktaşa gelen tramvaya asıia
rak yere atlamak istediği sırada mu
vazenesini kaybetmi§, düfmUştlır. Bu 
esnada sağ ayağının iki parmağı ezi· 
lerek hastane e kaldınlmı tir. 
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.: ün Büyükadada Neşel~ 
~aat er Geçirdıler 

- Ben bir daha Nise gitmem. 
Benim Nisim bundan sonra Bilyilk
ada olacaktır. İyi bir Balkanlı, Bal
kanlarda tedariki rnümkün olan bir 
nevi eşyayı, bir ihtiyacı, bir zevki 
Balkan hudutları arasında aramaz. 

Bu sözleri Romanyalı misafirleri
mizden biri, dün Büyükadada bir 
muharririmize söylemiştir. Misafiri -
miz Ada6a yaptığı turdan son derece 
memnundu. 

Bu memnuniyete, arabacısının da ı 
ortak olmasını istemiş ve bahşiş diye 
iki lira uzatmıştır. Arabacı Balkanlı 1 
bir misafirden bahşiş kabul edemiye
ceğini vaz'ı ve tavriyle nazikane an -
!atmıştır. Balkan birlik duygularına 

halk arasında da verilen kıymeti gös
teren bu hareket, misafirimizi çok 
mütehassıs ebniştir . 

Öğle yemeği Yat lllübünde çok 
neş'eli bir surette geçmiştir. Yeme -
ğin sonuna doğru neş'e artmış ve se
sine gilvenenler kendi memleketinde
ki halk şarkılarından numuneler tc -
ganni etmiştir. Genç doktorlarnnız n
rasında da gilzel ses sahipleri bulun
duğu bu vesileyle meydana çıkmıt
tır . 

Yemekten sonra misafirlerimiz hu
susi vapurla Yalovaya gitmişlerdir. 
YaJovada banyo tesisatını tetkik et
mişlerdir. Dün akşamı Yalovada ge
çirmişlerdir. Program mucibince bu 
sabah Bursaya gidecekler ve akıam 
şehrimize döneceklerdir . 

Nahiye 

Dün usküdarda Merkez 
Nahiyesi Top'andı 

C. H. Partisi Üsküdar nahlyesı kon 
gresi dUn toplandı. Saylav Behçet, 
Vilayet idare heyetinden Faruki, Be
lediye azalarından Makbule Esat, 
Mehmet Ali, İsmail Şevket, Celil ve 
Muharrem Nail ile Üsküdar kayma
kamı kongre~ hazır bulundular. ön
ce üç senelik brti çalışma raporu o
kundu ve kabul edildi. Bu arada hal
kın dilekleri tesbit edildi, kaymaka -
mın izahatı dinlendi. Müteakiben i
dare heyetleri seçimleri yapılrlı ve so
nunda da kaza Parti başkanının tekli
file Parti varlığının Büyük Şefi Ata
türkiln yüksek katına bir tazim tel
grafı çekilmesine karar verılerek kon 
greye nihayet verildi. 

Romanya, Afgan 
Hariciye Nazırları 

Ankarayı Ziyaret 
Ederek f emaslar 

Yapacaklar 
Bir mUddettenbcrl Sovyet Rusya -

nın muhtelif merkezlerini ziyaret et
mekte olan dost Afganistarun Harici
ye Nazın Feyiz Muhammet Han mem 
leketine dönmek üzere yarın ,ehriml
ze gelecektir. 

Birkaç gUn memleketimizde kala • 
cak olan Afgan Nazırının Ankaraya 
iderek hükömetimiz erklnile de te • 
maslarda bulunacağı zannedilme!<te. 
dir. 

Diğer taraftan, Romanyanın yeni 
Hariciye Nazın M. Aıitonesku'nun 
da Ankarayı ziyaret edeceği bildiri! • 

ÇOK 

Siyaset Cilemi 
Fiııstın Umumi Grevi 

F ilistinde altı aya yakın bl 
zamandan umumi bir i'' 

ıle çete muharebeleri devam ediyor 

Maarifin Kitapları ile Kitapçıların 
Bastırdığı Kitaplar Arasında 

Uçurum Farkı Var 

Umumi grev, Filistindekl Ar 
halkın mandater devletin siyaseti 
den hoşnut olmadıklarını gösterme 
için tatbik ettikleri bir hattı har• 
kettir. Umumi ırevden maksat, bll 
tün İf &Uç faaliyetinin, alıf verif tıa 
reketinln tatilidir. Filistin Araplar 
hotnutsuzluklarını anlatmak için b 
hatti hareketi takip etmlf ve mtın 
leket altı aydanberi mef!Cıç bir hal 
de yaşamak sıkıntısına katlanınıf 
tır. 

Filistin Araplarının bu hattı har 
keti takip etınekten ıayeleri, hUk 
metin fiklyetlerile meteul olması• 
nı ve bu tikAyetlerin bertaraf edilm 
sini temin etmektir. 

Fakat Filistlnde umumt ırevle 
raber birtakım çete muharebe!• 
t,aşladı ve bu çete muharebeleri f 
listirıin emniyetini altUst etti. 

Bir kütüphanede yavrul :ırımızın kitap alı,veriıi 

Filist\rı Araplarının en belli bati 
şikiyeti, Yahudilerin kendi meml• 

ketlerine fazlaca hicret ederek l'I 
listini baştan başa ele geçirecekml 
gibi vaziyet almalarıdır. Araplar 

göre muhaceret, buiünkU ölçüde d 
vam ettiği takdirde Yahudiler Fili 
tinde ekseriyet teşkil •d•c•k ve Fi 
!istin topraklarının çoğuna '6ahip 
lacaklar, bu yüzden Araplar k•uld 
yurtlarında müstakil bir ekalliyet 
teşkil edecekler ve varlıkları tehli 
keye girecektir. Bu yüzden Filistl 
Arapları, Yahudi muhaceretinin dLI 
durulmasını istemekte ve bu dilek 
terinin yerine ıetirilmernesi yüzün 
den isyan etmektedirler. 

\'eni okuma ıne\simi~ le beraber ortaya bir kitap mesele 1 ~ıktı. 

Mektep kltaplannın, bilhassa orta mektep ''e ilse kltaplannm ~ok pa -
halı satıldığı iddiası ve iki yeti eri ortaya atılıJ or. 

Orta ve lise.mektepleri kitaplarının 
bir kısmım Kültür Bakanlığı hesabı
na Devlet matbaası basıyor ve kıy -
metlendirerek satıyor .Bir kısmını da 
kitapçılar basıyorlar. 

Hem KültUr Bakanlığının bastığı 

ve hem de hususi müesseselerin çı -
kardığı kitaplar hakkında ayn ayn 
şikayetler vıırdır. 

''TAN" muharriri bu vaziyet etra
nmra tetJttkler yaptı, kitapçılarla da 
görü3tU. 

FAH1Ş F1AT! 

Yeni Kitapçı Kenan Yusuf. kendi
siyle göril3en muharririmize baglıca 
§iklyetleri şöyle anlatmıştır: 

"- Vekaletin bastırdığı kitapların 
pahalılığını söyliyemeyiz. Fakat bun
ların fiatları tesbit edilirken sabit bir 
esasın kabul edilmediği görUlUr. bu 
yüzden de kitap fiatları arasında 
mantıkla telif edilemtyecek bir nis -
bet.sizlik göze çarpar. Mesela buyuk 
tarihin Uçtincü cildi içindeki iyi kl -
ğida basılmış bir çok tablolan. re • 
simleri ,renkli minyatUrlerl, harita -
lan ve bezli cildiyle 1!50 kuruşa satı
lırken 64 sayfalık zehirli gazlar ve 
korunma çareleri adlı bir kitaba da 
(15) kuruş kıymet konmustur . Bir 
hesaba vurulursa tarih 150 ye satılır
ken bu kitabın azamt be' kuruşa sa -
tılması 18.zım gelir. 

Bu nisbetsizlik başka kitaplarda dn 
vardır. Hususi müe88eselerin bastık
ları kitaplar içinde !ahit den c k ka
dar pahalr olanlar vardır. Meseliı 
bir kitaphancnin bastığı ve 150 kuru-
şa sattığı atlaslar çok pahalıdır. Yi

ne ayni milessesenin 113 kuruşa sa • 
tılan coğrafyalariyle Devlet Basrme

vtnin 65 kuruşa sattığı (Yeni Biyo -

lojil, başka bir kütüphanenin 68 ku
ruşa sattığı (Okullarda Musiki) 
ve yine kUtUphanelerden birinin 54 
kuruşa sattığı (Solfej dersleri) pa -
halı satılan kitaplara birer örnek o
larak gösterilebilirler. 

nk mektep kitaplarının en bUyUğü

niln kıymeti 30 kuruşu geçmediği 
için bunlardan tiki.yet edilemez. 

VELİLEIUN ştKA YETLERl 
eugiln çoeuk veWerlnln bqlıca tl· 

kayeti, Maarif Vekaletinin bastırdığı 

kitaplardan hariç olarak bazı hoca • 

ların yardımcı kitap adiyle bastırıp 
lüzumu olmadığı halde bu kitapları 

almıya talebelerin mect>ur edllişlerin
de toplanmaktadır. Bu kitapların 

daha ucuzlarını Kültür Bakanlığı 

lngilterenin mandater devlet et 
fatile Araplara <karşı aldığı vazly 
evveli memlekette sükOnet ve enın 
yetin teessUsU, sonra •lklyet:srl 
tal'l1ciki ve manda teraitlne uyg 
bir surette be rtaraf edilmesi mer 

baı:;tırmı§tır. kezinde idi. 
Çocuklflr 'bu kftıfplan ~oıc ucuz te- Araplar, buna mukabil, fimdi 

darik edebil Bilen hal e lioe&ların :kad ~ lertnln tn~lllz heı,rett 
kendi kltaplannı daha yüksek bir fi- tarafından birkaç kere tahkik edila 
atla satmıya kalkışmaları doı!'ru ol- ği halde heyetler tarafından veril 

0 raporların hasıraltı edilmiş 61ması "1 
mıyan ve üzerinde durulması lazım- zünden artık tahkik heyetlerine it 
gelen bir meseledir .. , matları kalmadığından mücadele 

Bizim haber aldığımıza göre, bazı devamdan başka çareleri kalmadı 
talebe velileri bu hususta Maarif Ve- nı söylüyorlardı. 

kaletine de müracaat ederek şikayet- Nihayet Arap hükümdarları iki 
lerini bildirmişlerdir. 

Navlunlar 

rafı uzlaftırmak için tavassut etti 
ler ve Filistin Araplarını ••Veli ıO 
kunet ve emniyeti t.:ssise, sonra fn 
ıiltere tar:.ıfınefan ıönderilecek yo 

-- t11hıkık heyetine itimat gösterm• 

Tarif ede Ter. zilat Yap- davet ettiler. 

mak Mümkün Görülüyor Filistindeki umumi grevi idare. 
den komiteler, bu noktai nazarı k• 

Vapur acenteleflnin ticaret emil· bul ederek, en son haberlere ıö 
ası na,kıtn en fazla Ucret aldtgı hak-

kında ihracatçılar tarafmdan yapı

lan şikayet üze'rine Ticaret Odası ted

kikata başlamıştı. 

Bu tetkikat tamamen bitirilmi,tir. 

Bundan birkaç sene evvel acenteler 

tenz"litlı ölr tarife yapmı~lar ve bir 

milddet sonra da mallan bu tarife
den ıl ıha ucuz nakle başlamışlardı. 

Acenteler bu sene rekabetten vaıge
çerek aralarında bir ahla§ma yap

mıflardır. 

İhracatçılar, acentelerin bu tarife

den daha ucuz mal naklettikleri u
manları gözönUnde tutarak itiraz et
mi§ler ve Ticaret Odası da dUn ikmal 

ettiği tetkikatı sonunda tacirleri !.ak

lı bulmuştur. 

umumi ıreve son vermeye karar ve 
mişlerd i r. Buıün buna dair olan 
yannanıe neşrolunacak ve iş ıüç 11 
reketi, alıt veriş faaliyeti memleket 
te yeniden baflıyacaktır. 

Umumi ırevle birlikte çete mü 
delelerinin de durması beklenildiji 
den lnıiltere hükumeti taraf·nd 
şik!yetleri dinlemek üzere tayh 
lunan heyet te yakında Filistin• 
decek ve işini yapmaya çalıfaoaktl 
Bu heyet son ıünlerde toplantı! 

yaparak hazırlıklarını tamamlan'! 
bulunuyor. 

Filistin mff•lfflnln vaziyeti tim 
dilik bu merkezdedir. Netice +<-hk 

heyetinin mesaisine ve vereceği 
pora bağlıdır. 

ömer Rlza DOGRUf, 

Kömür fiatlarmda ıon )!Harda bir ..... _... ............... ~.._...__...._...,.__.,r: 

yükselme olmadığı tesbit edilmiş ve 

acentelerin eski tenzilitlı tarifede 

yeni bir tenzillt yapabilecekleri neti

cealne vanlınıftlr. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ş ehrlmbde bulanan Irak 
rlclye Num 8-lt Pata 

meKaıp Para IJAkVIAB~HAVAl 
~~P Bj ı •:rz~~ 1 .. upnkü Hava : DElilşlK 

dada hareket etmJttir • 

• 
K wm~t•d• 8aUh admda 

.. bir arkM9flDI lltlmle 

Bir Köylü, 
Yanm Lira Suruyor u •..,tin memleketlmlsdı &IQlaG ctıttılk 

· .,.ıutl• ıeçecelıtir •lladrlar ~bl itti- lO anca •J Gila: 211 Hmrı ıeo 
Çatalcanın Deniz köyUnde oturan :mıttıtea, 8arkt A.:ı.dolaü bnetll, di- 1S55 Hicri USI Rami 

Halil oğlu Ali dUn Kocamustafapqa ter 1erlerde hafif •ectkUr. Jlecıp: U it E1ttl 
pazarında kalp yarını liralık silrer - D'VNKV HAVA OUnq: e,oa - Otle: 12,oı 
ken yakalanmış, ifadesinde~u parayı DUnlrU hava taı)'ilri 764 milimetre, hava llrindl: 15, O - Akıam: 17,84 
Yedikulede oturan Çarşıda manifatu- harareti 17 aantiırat, sıcaklık en az 16, en Yatsı : 19,06 -Imslk: 4.30 

fazla dıprıda 20 derecedir. Buhar tazyiki 

cUt etmJt, yNP1M"'lltır 

• 
M ......... Baaaa adlllcWd 

bu abrbh eroba DC:..U"91 
,.,.n.~. 

• 
D ahlllye Veklletl, buı 

kunlan, ful1y•tlflrlnclel 
layı takdirname ftmdttlr • racı Sergiıten aldığını söylemiştir. Ve 12,1 • 

suçlu yakalanarak Adliyeye verilmif- LODOS KESILDI 
beı kilometre, ıanlyede altı metre olaralı ~..-.......-....-zn t 
11mi11 ~at . 13,SO da lodoı rUsslrı tama-
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Fransade Yine Yüzler- -'fflfK· 
ce Tevkif at Yapıldı '"Eşeklik Hikayesi! 

lspanya Sivil Harbi Eni f KöÇOK HARici1 

l• G.. 1 • d HABERLER Şiddetıı un erın e paris üzerine geniş mik-

Komünistler, Faşistler 
Son Atina seyalıatimin son gec_esl 

birk~ dost beni bir eğlence ye~ı.ne 
götürdüler. Bizim Gardenbar kabilin· 
d n bir şey. Orada en muvaffak olan 

e . • b" rti _,. ...::.ek 
yast a bir hava hücu -

MADRiD' e TAARRUZ :~ manev:··~ h~ırlanm•ş -1 
Hükumet, Matbuat Hürriyetini T ah

dit Eden Bir Kanun Hazırlıyor 
Metz, 11 (A.A.) - Dün öğleden\ 

Hükumet Kuvvetleri Birkaç Yerde 
Asileri Mağlup Ettiler 

A ssanıble müzakereleri 1 
hit am bulduğu için 

diplomatlar Cenevreden ay -
rılm ı şlar, yaln ız L itvinof o
rada kalm ıştır. 

sonra halkı.' komünist partisi umu- EJ kf 'k Şırk f • 
mi sekreterı M. Thorez'in konferan-ı e T l e l 
sında hazır bulunmaya davet eden •• h 
beyannameler neşredilmiştir. c u, mu m eş ut 

dra 11 (Radyo ) -İspanyadan gelen en son haber 
Lon ' d'l b' 1' suretle hüiasa e ı e ı ır: 

ler ş.u d "' · ıer Madrit üzerine taarruz hazırlıkları-Bır yan an ası 1 d . 
1 k n diğer taraft an da bazı mıntaka ar a sı -nı tamam ar e 

vil harbin en acıklı hadiseleri vuku buluyor. 
Atill rin şimal ve cenup orduları 

~a Cebrerosda irtibat hasıl ol-
arasm .. . il . k .• 

tur :Madrit uzerıne as erın at ı 
:~!re~ başlamak üzeredir. Madr~~
t silerin hava hücumuna karşı mu
h~~ tedbirler alınmıştır. Asiler k~n
d i hi.lkfımet merkezlerini Burgos ta 

. etmektedirler }.6ı General organıze · 
F ranko da umumi k~argalunı Sa-

k 'ya naklet..ruştır. Muharebe 
laman a ·· h .. k" 
,.•az"ıyetine ait haberlere g. ore 'li u kut- • 
ı.T t M adrit ve cıvan ınet kuvvetleri ve münferı mı s r - ,__ __ __::.:.:...:.....:.=........:.:.. _______ _ 

l d.. bazı muvaffakıyet kazan -

• • * 
• spanyan ın asilere ilti -
1 hak eden Atinadaki el-

çisi dün ö lmüştür. 

• * * 

Y unan Başvekili Metak
sasın reisliğinde bir 

heyet Yunanistanın iktisadi 
vaz iyetini gözden geçi r mek -
t edir . 

• 'İl * 

D ant zig, 11 - T ayyare
lerin hava meydanın

dan başka bir yere inmeleri 
ve fotoğraf alınması kat'i o
larak yasak edilnı iştir. 

Filistin de 
a arı un . d h'· 
mışl.ardır. Asturyas eyaletın .e ~ -
Jtumete merbut maden amelesı mu -
h im bir mevkii işgal etmişle~, asil~r 
burada mühim zayiat vermışlerdir. 

Avusfuryada 
Atman 

Nüfuzu Arttı 

Grev Bitti,Fakat Vaziyet 
Yine Şüpheli 

Burada vahşiyane sokak muhare
beleri olmuş. milisler tarafından. bi:-

k evler dinamitle berhava edılnnş, 

Kudüs, 11 (A.A.) - 175 günden
beri devam etmekte olan Arap grevi, 
pazartesi sabahı sona erecektir. 

l~ dekilerden hiç kimse kurtulama-
~n k" S ınıştır. Madrit yakınnıda ı ~ • a~ 

İtalyanın Orta Avrupa
daki Naf z İktidarı 

Marten'de asiler müthiş bir maglııbı
yete uğrayarak yüzlere~ zayiat v~r -
m..işlerdir. Oviedo şehnnde de asıı:r 
çok sıkışmışlar, müh!m telefa.t~ u~

ramışlardır. Madrit cıvarında ~silenn Londra, 11 (Radyo) - Avustur -
bi k hticumlan pUskilrtillmUştur. yadaki diktatörlük hareketi inkişaf rço ·· "I d "t 

zayıfladı 

Fakat yeni bir habere gore ·~ a rı etmektedir. Avusturya Nazilerinin re· 
ne Valans arasındaki demiryolunu i · olan Prens Ştarhemberg, hüku -
•ciı.o-...:ı.-.,..;9lor,.:Madrido-i~l nakli- metin kararına uyarak, idaresi altm -
yatı durdurmulardrr. daki Nazi teşkilatını dağıtmıştır. Fa-

MOSKOVADA kat Tirol taraflarındaki gizli N a zi h a -
M:oskova, ıı (A.A.) - Halk ko - rekatı meydana çıkarılmıştır. Fransız 
. etleri heyeti reisi Molotof lspan- gazetelerine göre, Şuşnig diktatör -
~sbilyük elçisi Pascuayı kabul etmiş lüğü A vusturyada İtalya nüfuz~~un 

ve şerefine bir ziyafet vermiştir. kırılması, onun yerine Alman nufu· 

- - zunun artması demektir. Go .. mbo··şu··n 
Paris, 11 (A.A.) - Gazeteler A -

C Al vusturyada nasyonalist teşekküllerin 
enaz~ ayı ilgasrnı. İtalyanın merkezi Avrupa -

Budapeşte, 11 (A.A.) - -..rıı.ibi hü- daki nüfuzunun kırılmasına ve Al -
umet Amiral Horti ile Habsburg n-.. man nüfuzunun k~vvet ?u~masm~ at

A .d .. kler M Goe Ie.a.;vorlar. Eko do Parı dlyor kı. 
edanma mensup_ rşı u . • . - "A VUM .... r a bundan böyle beynel -
·n, M. Schuschnıgg, M. Cıano ve se- ·ı 1 ı· dv b'ı Al devleti gı·bi 

d .. Gö b .. ·· nu e p an a ı - man 
irler, un General m ~şu.n saat hareket etmektedir. l\t. Ciano, Berli-
8 de yapılan cenaze merasıınınde ha- k .. d' İhtimal zevahiri 

. ne varma uzere ır. , -=.~ 
r bulunmuşlardır. Merasım, pek kurtarır ve 1935 Martı ile 1936 ?\far -
şaalı olmuştur. Alayda Italya ve t d İtalya Avusturya ve Macarıs-

t f .. d .1 . ın a , 
!manya ara ından gon ~rı m:ş olan tan arasında aktedilmiş olan itil5.fları 
kerl heyetler, nazarı dıkkatı cel- Almanyaya kabul ettirir. Fakat 

diyordu. bundan böy~ taslakları yapılmış olan 

Moskova elçimiz 
Moskova, 11 CA.A.) - Türkiye

Moskova BüYük Elçisi ? • ·ı.i 
paydın buraya dönınüş ve vazifesi
başlamıştır. 

ünya sıkıntıdan ne zaman 
kurtulacak 

Londra 11 (A.A.) - İngiltere ban
ası direktörü Sir Robert dün South

tda demiştir ki: 
;ara anlaşmasından ön~e, konten -

mübadele tahdıdatının ve nların. y 

ııwmbinezonlarda Alınan kuvvet ve 
nüfuzunun mevkii daha büytık olat.>stk 

ve bu hususta artık evhama kapılmı
yacak Italya, arada sırada Garbi Av
rupa ile mesai birliği yapmak zarure
tini duyacaktır.,, 

Populer gazetesinden : 

"Prens Ştarhembergin doğrudım 

doğruya M. Musolini'nin adamı oldu
ğu malumdur. Fakat Düçe, kendisine 

son zamanlarda pek az müzaheret 
etmiştir.,, 

Londra, 11 (A.A.) - Fi!istınde u
mumi grevin nihayeti münasebettyle 
grev komitesi ile Arap kabileleri a
rasında mühim müzakereler yapıl -
maktadır. lngiliz gazetelerinin Fi -
listindeki muhabirlerinin gösterdiği 

nikbinliğe rağmen çok iyi miisallah 
bulunan Arap kabilelerinin komite 
ve Arap kralalrmm talebini is'af e-
decekleri şüphelidir. 

Arap Prensesi 
Kocasından 
Ayrılıyormuş 

Londrada çıkan Niyuz Kronik! gg_

zetesinin Atina Muhabiri tarafın -

dan verilen malılmata göre, Irak ha· 

nedanına mensubiyeti dolayrnile bir· 
kaç ay önce Anastas Haralambo na-

mında birile izdivacı, uzun dedikodu· 
lara yol açan Prenses Azra, kocasın· 

dan ayrılmak üzeredir. Sebebi, sabı~ 
prensesin Holivut tarafından t>ır 

Şark filminde çalışmak üzere vuku· 
bulan daveti reddetmesi ve buna ko· 
ca.snun kızmasıdır. 

İngiliz Faş· stleri 
Domates ve Yumurta 

Bombardıma· ına 
1 utuldu:ar 

irenin ortadan kalkacagından ü-
idimi kesmiştim. Fransız kararı 

. de ufuk aydınlamaya başlı -ye sın 
r. Şefler sabırlı, i~tiyat!.r .?lurlar 

. amanda genış gorurlerse, aynız 

'"nya sıkıntılarından kurtulabilecek-

r. 

İktisat ve maliye vekilleri 
Siirtte 

Siirt, 1l (A.A.) _ Iktıs~t. Vekili 
lal Bayar ve Maliye Vekıh . Fuat 
~ ralı Siirde gelmişler ve şehrı ge
rek bazı izahat almışlardır. 

Alınanlar eski olimpiyatların j 
birinde hafriyat yapacak ı 
Atina, 11 (TAN) - Kadim Yunan 

Olimpiyatlarının yapıldığı yerd~ Al- [ 

man heyeti tarafından arkeolojik haf\ 

riyat yapılacaktır. Alman ınaarif 
nazırı üç ay kadar sonra hafriyat 

mesaisini Atinada bizzat küşat eie
cektir. 

Trakya.da göçmenler 
Edirne, 11 (A.A.) _ Bütün Trak-

Soğuktan donan binlerce 
Kırlangıç 

Roma, 11 (A.A.) - Venedikten 
bildiriliyor: 

L<mdracU:ı bir fa~t k-adın pıılisler 
tarafından karakola götürülüyor. 

Diğer taraftan Loren cephesi men-

supları, ~o~e~ıe·deki şehir ve kasa- Halinde tutuldu 
balar ahalısını komünistlerin konfe -
ranslarını protesto etmeye davet et -
miştir. 

Komünistler saat 19 dan itibaren 
salona yerleşmişlerdir. Saat 20 de 
kesif bir halk kütlesi, Kristal sara
yının etrafında ve mücavir sokaklar
da toplanmıştı. Bunlar, "Yaşasın La
roque, yaşasın Fransa,, diye bağın
yorlardr. Bu sırada adamın biri De
roulede heykelinin kaidesine crkarak 
hatip vaziyeti takınmış ve halka hi
taben bir takım sözler söylemiştir. 
Bunun üzerine ahali Marsevez marşı
nı Gağrrmış ve "Fransa, Fransızla
rındır. Kahrolsun Thorez., diye ba. 
ğırmrştrr · 

Polis, ahalinin üzerine yurumüıı, 
halkı geri siirmUş ve birçok kimsele
ri tevkif etmiştir. 

Seyyar muhafız müfrezeleri, icti
ma salonunun etrafını ve civar Mkak 
lan muhafaza altrnda bulundurmak
tadır. 

Meç belediye reisi, komünistlerin 
nümayişini durdurmak rica.siyle cu
mur reisine müracaat etmiştir. 

Strasburg, 11 (A.A.) - Komünist 
meb'usların Alsasta yapmakta olduk
ları propaganda turnesi doiayrsivle 
diin öğleden sonra ortalıkta bir gale
yan hasıl olmuş, birçok tevkifat ya. 
pılınrştrr. 

LAROK ADLTYEDE 

Paris, 11,.,~A A.) ._. EransızJ~şist
lerinin lideri Miralay dö Larok, g-izli 
teşkilat yapmak suçundan adliyede 
is t intak edilmiş, taraftarları bu mü
nasebetle niimayiı=ıler ynpmrşlard1r. 

MATBUAT HURRIYETI 
Paris, 11 (Radyo) - Bnşvekil M . 

Blum, matbuat hUrriyetini tahdit e
den yeni bir matbuat kanununu Me
busı:ırı Meclisinin öniimiizdrki toplan
tı günlerinde meclise verecektir. 

Mussolini f ngilte
reye silahla cevap 

• 
verıyor 

[Başı 1 i.ııcıde] 
lara konul:tcaktır ki, bunlar cem'an 
118.375 tonil;ito eder. 

Bu yeni hummalı faaliyeti muhik 
gösteren birçok sebepler mevcuttur. 
Geçen eylülde ltalyan matbuatı İngil
terenin Akdenizde Hindistan yolunu 
emniyet altında bulundurmıya hakir 
olduğu mütaleasmı serdetmekle be -
raber lngilterenin deniz .silahlarrm 
arttırmasından dolayı hayret göste
riyordu. 

O zam:ln bu n<'şriyııt ltalyanm 
Akdcnizde bir silah anlaşmnsı yap -
mak için İn<:{iltere ile miizakcreye gi
rişrnek istediği tefsir olunml!ı:;tu. 

Hal'oııki o gi.in. bıırriin bu cihet ta
h~kku ketmcmiı:;tir. Di<{er tarııft::ın 
Romada bevan olunciuiTıına g-öre ~ov
yet Rusvanın tsnımvıı. i~lerine ademi 

l müdahale ~~miteı=ıindeki teseh~~h:~~ 
ltal:vavr iirkutemez .1talva her türlu 

l ihtimale karsı h:lzır hıılıınm:lkfac'hr. 
1 Esnaf Cemiyetlerinde 

Esnaf cemiyetlerinin kongrr 1eri -
ne bu ayın 13 Undcn itibaren bn 1 ·• • 

nacaktır. Kongreler ay sonuna karlar 
bitmiş olacn ktır. 

Balıkçılar cemiyeti idare hc\"eti -
nin de yenilenmesi bu ayın on sekizin
de yapılacaktır. Bu seneki intihapta 
cemiyetin nizamnamesine göre he -
yet azasından yarrsı kur'a ile "lkarr
lacak, yerine yenileri seçilecektit". 

Büyiicülük yapıyordu 

LBaşı 1 ıncid~) 

yapılmakta olan Ergene kö~~sü i~e 
yapılacak köprülerin yerlerını teftış 
ettim. Bu yolların yapılabilmesi için 
icap edenlerle yerlerinde görüşerek 
tedbirleri mütalea ettim. 

lZMlRDE 
:Maydostan Çanakkalcye, Çan~kka 

leden Balıkesire kadar olan yenı yo
lum uzu gördüm, sonra Izmire git -
lim. lzmirde kaldığım müddet ic:inde 
Naftanın mühim bir işi olan (Cellat 

gölü) ve Küçük Menderes _ame~i~a
tını, Aydın hattı üzerindekı :ı\.zızıyc 

tünelini gözden geçirdim. !zmırde a~ 
rıca elektrik, telefon, posta ve tel -
graf işleri üzerinde de icap edenler!e 
yakından görüştüm. Ve bazı tetkık 
lerde bulundum. Oradan trenle Af -
yona geldim. 

NAKLlYAT 
Afyon bizim için mühim bir aske

ri ve şimendifer merkezi olduğ~~a 
göre orada yeniden yapılacak tadılat 
hususunda icap eden tetkikatta bu
dum, sonra da Eskişehir tarikile Is
tanbula geldim. Şimendiferle olan 
bu seyahatimde son günlerin nakliya 
tını gördüm. Her yerde işlerin nok -
tai nazarımıza muvafık gitmekte ol
duğunu anladım. Neticeden memnu
num, yarın veya öbür gün Ankara
ya hareket edeceğim. 

TEI..;'EFON VE HA VA NAKLiYAT 
SER VI ST..ERI 

Şehirler arası ve h udutlar arası te 
lcfon hatlarının tevsii hususunda te
şebbüste olduğumuzu ve keza hava 
servislerinin tevsi edilmesinin de mu 
karrer bulunduğunu daha evvel söy
lemiştim. Herhangi bir ecnebi ~irke
tinin inşaat hususunda bir müraca
atı varsa hiçbir imtiyaza istinat et
memek üzere her sene mukassiten ö
denmek esaslarile konuşabilirız. Fa
kat henüz böyle bir müracaattan ha 
berim yoktur, lakin paramız ve prog 
ramımız vardır. 

ELEKTR!K ŞIRKETl 

İstanbul Elektrik şirketinin henüz 
satın alınması meselesi mevzuuha
his değildir. Yalnız bulunduğu vazi -

yetin ıslahı ve dürüst şekilde işleme· 

si mevzuubalıistir. Elektrik şirketi
nin mukavele haricinde senelerden -
beri halktan fazla para aldığına d.:ıir 
vesikalara müstenit, oldukça mühim 
bir ihbar vaki olmuştur. 

Bu ihbar üzerine vekalet geniş bir 
komisyon teşkil ederek ihbarı esas
lı bir surette tahkik ve tctkık et -
mcktedir. Şimdiye kadar tahkikat 
müspet olarak devam etnıel•~ertiı·. 
Son günlerde Anadolu tarafında ya
pılacak tesisata lazım olan birçok 
eşya ve malzemeyi gümrüksüz ola -
rak eski imtiyazı hududu dahilinde 
kullandığı hakkında yapılan diğer bir 
ihbar üzerine de tahkikata başlan -
mış ve bazı maddeleri cürm11meşhut 
halinde yerlerinde tespit dilmiştir. 

Komisyonun gümrük kaçakçılığı 
mahiyetinde olan bu tahkikatına gi.im 
rüktcn de bir müfettiş iştirak etmek 
tcdir. 

İşte gazetelerin tı;;tanbul Elektr~k 
sirketinin şu ve bu surette bahsettık 
leri vaziyetinin esasr budur. 

Elckt~ik şirketi de. tıpkı tramvay 
şirketi gibi l 926 yılında hiçbir hak ve 
esasa istinat etmiyerek sermayesini 
altın Isvicre frangına çevirmek gibi 
bir vaziyet elde etmiştir. Hukuki bir 
esas ve zarureti olmıyan bu vaziye • 
tin şüphesiz halledilmesi lazım olan 
bir meseledir. 

TSVEÇ GRUPU 

numaralardan bı:rı, ır a s~ın ~>J 

lahğma girmesiydi. llerk~s bu sal~t~ 
e.-:;eğin ı;ıkmasmı \'e ~eklik e~mes~ 
o kadar hahişle bekhyordu ~ı ~.er~e 

ta ettın. 1 Bu halıiş ve husnu ka
gıp . . v 
bulü sade<'e artistin eşeklik etmede~• 
hünerine değil, biraz da. bizim eşek 
muhipliğirnize ı~amletmey~. bir. l~ald u: 
katse\•erUk \'azifesi saydıgım ıçın b 
rada onu da kaydetmeden geç.eme • 
dim. 

Bir topa1 eşek taklidi yapan bu ar• 
tistin müşterilerden birine yakl~ıp 
kulaklarını dikerek bakması pek bu • 
Jiik bir iltifat sayılıyor n ötekini be
rikiru ha fifçe tekmelemeler hazırwıu 
enikonu şenlcndiri)·ordu. . • 

b .. iik bır ıbretle Bu numaraya. U) 

baktım. Arti~ti'n ismini değilse ~i~e 
·nı t' . .. ~ nmek ·ıstedim. İngılız mı ye mı o~re 

dediler. Garibime gitti. Adamın nu • 
marası muvaffakıyetle bittikten son .. 
ra bir ar a salona geldi. :\lasasma ~t· 
tim. BuJuşunun parlaklığından dola
rı kendisini tebrik ettim. Bana a~ıl· 
dı: 

- Ali tahsilimi Amerikada yap • 
ınıştırn. Uzun müddet meslek efüt .. 
~ri ile u~raştım. Lakin bir türlü ha• 
:ratrmı kazanamadım. Karım \'e ~o
~uğum aç kaldılar, Nilıayet ~nün 
bjrinde bir oyuncakçı dükkarunın Ö· 

nünde halkın toplanıp, kartondan ya .. 
prlınış bir e;;t>k ba.5ına hayretle bak• 
trğınr gördüm. Bu gördüğünüz nu • 
ma"anm esası bir tiİmşek gibi aklım:. 
geldi. Ertesi giinü kitabı, kalemi, 
etücliinıti, Jı"r şe~·i brra ktım. Bir eseli'. 
postu yaptırdnn. Bir hafta çalı~tık
tan sonra. bir müzikholde i~e başla • 
dım. Numara o kadar tutt u ,.e bal· 
km o kadar ho~una gitti ki bir~ok 
memleketinde hunun patentesini a l· 
drm. Şimdi benden başka kimstl 
"est'klik" edip para kazanamaz dedi. 

Halbuki... 

B. FELEK 1 

r -;..".'SIL YAZIYORUZ? 1 
Edebtyat Fakf'1tcsı Garp erlebiyatı 

profcsörii ve yabancı diller mektebi 
müdifrü Spit~cr Uııiversitedcn a1ınl .. 
mıştır. Onım yeriııe Cenevre Univcr
sitcsi fümııiyat profcsörit Ove1·bcıch. 
aııgaje edilmişti. - S0>ı Prmta, 
10. 10. 1936. 

''Angaje,, yerine "tayin,, veya "davet,, 
dese ne olurdu? ... Bam "angaje,, keliınesı -
nin turkçede hususi bir manası vardır, öyle 
herkes için kullanılmaz. 

* S. I. S, Akşam'da (10 • 10 - 1936) Ka
raagaç mezbahasında gördüklerini anla
tırken ya:ı:rnın bir yerinde şöyle diyor; 

- 38 Da{jlıç .•. 

- 85 Karaman ... 
- 3 Kıvırcı1ı: ..• 
Ve hayvanlar, mc;;ba1ıa·ya 9irlc')ı 

l.oyı111 la r gibi değil, ncreJte gitt iklcri-
11 i bilnıiycn mahlı(klar gibi hcsil:ııs 
ııaviyonlarıııa dağılıyorlar. 

"Nereye gittiklerini bilmiyen ma~ılükler,1 dediğine göre, hayvanların halinde bir yıl. 
gınlık, bir perişanlık, bir şaşkınlık oldufu
nu söylemek iater. Peki ama hayvan, gitti
ii yerin mezbaha olduğunu bilince hali yi. 
ne öyle olmaz mı? Bilhassa bilince halinira 
öyle olJıası lazım gelme?. mi? Yoksa S l. S. 
mezbahaya giden hoyunların keyifleı ınd,.n 
hoplamasını mı istiyor? Hem meı:b;:>h?ya 
giden koyunların, gittikleri yer nere~ı ol
duğunu anlamadıklarını S. 1. S. nereden t-ı
liyor? 

Boğaziçi lıaklwıda söylcııccclc 1·e 
ya::.ılaca],· o kadar çok mevzu 1ıut kT ... 

- Iskender F. Sertelli, .L1Ç][( SOZ, 
11 - 10 - 1936. 

Bu "mevzu,, h.~kkrnda ben, söylenecek 
veya yazılacak soz bulamıyorum, 

Ahfeş 

!erde bir neticeye varılamadı. ""' 
TRAı.~SIT YOLU 

500 bin lira sermaye ile Trabzon • 
dan Iran hududuna kadar bir kam _ 
yon ve otobüs hattı devlet demiryol 
ları idaresinde işletilecektir. 

da göçmenlerin sa11Ik durumu iyi
. Sıtmn mücadele teşkilatı Edirne
ve Trakyanın diğer vilayetlerinde 

tün htzı ile ve tam kadro ile! çalrş
kt:ldrr 

Soğuktan uyuşmuş olan biııierce 
kırlangıç Viyanadan buraya gelmiş
tir. Bunlara yem verilmiş, tsıtılmış 
ve sonra serbest bırakılmıştır. Kır

langıçlar, sıcak memleketlere dnğru 
ha valanmışlardır. 

Londra, 11 (A.A.) _ Binlerce fa
şift aleyhtarı, dün Tunbrıdge WelJs'
dc nümayiş yapmakta olan Kent fa
şistlerini domates ve çürük yumurta
larla bombardıman etmişlerdir. Bir 
nümayişçi tevkif edilmiştir. 

Cağaloğlunda oturan 27 vaşınrln 

Saime adrnda bir kndın, ı-::imı;ıir 4-asık 
kullanmak sure tile bir kıza biiyü ya · 
parken cürmiimeshut halinde yoka
lanmış, adliyeye verilmiştir. 

Isveç grupu ile olan temaslarda 
~rup ile ı:ınlaşamadık. Ereğli ve 'T'rab 
zon limanlarını yapması esasını kabul 
etmiştik. Bununla ber:ı.ber şirketle 
uzun ur.un devam eden mUzakere -

(8) otobiis Ve (24) kamyondan iba 
rettir. Bu yola ihtiyaç olan para bu 
seneki bütçeye dahildir. Na kil vasıla 
!arının ınünakasası bitmek üzeredir 
bahardan itibaren işlemeye başlıya : 
caktır. Iran hükumetinin, bunu bir
likte işletmek husıısundaki teklifini 
hüsnü telakki ederek müşterek calı
şabileceğimizi gösteren bir teklifte 

bulunduk. İki komşu ve dost müıetil\ 
menfaatlerini alakadar eden bu 
işe mümki.in olduğu kadar hüsnii ni
vctlc iyi bir şekil vermek mümkün
dür.,, 
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.· l\t1.ahkemelerde 

90 Kuruşun Cezasını 
50 Lira ile Çekti 

Üç Ay da Hapis 

Suçlu, Biçimli Bir Kurnazlıkla 
Balıkçının Parasını Do'andırmış 

Dün asliye üçüncü ceza mahkemc· ıı-
si nöbetçi idi. Meşhut suçlara baktı. , • 
Mahkemenin ilk suçlusu İbrahim ad- 1 AN ,, an 
lı bir Kay~erili idi. Suçu seyyar balık- 8 U SÜ t Un 1 arın da 
çı Ahtnedin on kuruşluk balığını do
landırmış olmasıdır. Davacı şikayeti
ni şöyle anlattı: 

- Ben bu sabah Tahtakalede ba -
lık satıyordum. Bu adam benim yanı
ma geldi. Bc.,ıı kuruşluk balık aldı, 

sonra aşçı Abdullahın dükkanına gir
di. Biraz sonra tekrar çıktı. Beş ku
ruşluk daha balık aldı ve dükkanın 
önünde durarak Abdullaha: 
"- Ne yemekleriniz var, say baka

lnn, dedi, arkasından da bir pilav bir 
tas kebabı ısmarladı. Bu sırada ba
na: 

- Sana bir lira vereceğim... Se:l 
doksan kuruş ver. Ben lirayı Abdul
laha bırakıyorum. Oradan alırsın, di
yordu. O aralık uzaktan geçenlere: 

- Ulan Ahmet, dur dur, diye ses
lendi ve birşey söyliyecekmiş gibi 
koştu, köşeyi dönerek kayboldu. Ben 
tekrar yemek yemeye dönecek sanı -
yordum. Fakat dolandmldığımı an • 
lrı ım. Kendisini aramıya başladım, 

ve o civarda başka bir lokantada ye
mek yerken gördiim, polise yakalat
tım. Benden aldığı para ile orada 
kendisine ziyafet çekiyormuş. 

Suçlu dolanriıncıhğı inkar etti: 
- Ben balık aldım, parasını ver -

dim. dedi . 
Şahitler aksini sövlediler. Mahke

me suçu sabit gördUğü ic;in 1brahimi 
3 ay hapse ve 50 lira para cezasm:ı 
mahkum etti. Yalnız dolandırılan pa
ra az olduğu için cezalar üçte bir 
nisbetinde indirildi. HUkUmdcn son -
ra Ibrahim jnndarmafa rla hnpisha -
neye gönderildi 

Dört hınI"'w .. k 
Son 24 sll.at içinde lstarıbulda dört 

hırsızlık hadi!'lesi olmuş, suc;luları ya
kalanmıştır. Ayrıca birkaç kişi de 
kumar oynarken tutulmuşlardır. Bu 
arada bir de kavga \1akası olmuştur. 

Enver Paşanın 
Yaveri Öldü 

lzmit, 9 (Tan) - Enver paşanın 
yaverlerinden Kaymakam Mümtaz, 
kalp sektesinden bugün ölmüştür. 
Merhum gazete okurken, ani bir 
sekte neticesinde gözlerini hayata 
kapamıştır. 

lzmitli olan Mümtazın siyasi ha
yatı birçok meraklı maceralarla do· 
ludur. 

Aydında Su Tesisatı lç.~n 
Aydın, (Husuat muhabirimizden) 

Aydın şar kurulu dün fevkalade bir 
toplantı yaptı. Evvelce şehrin su te
sisatı için belediyeler bankasından 

40 bin lira ödünç para a.lınmll.81 !{a
rarl~tınlmış ve bu 936 yılı bUtçeei-

ııe de konulmuştu. Dünkü toplantı
da istikrazın seksen bin liraya çıka
rılması ve ba,kana im7.a salahiyeti 
verilmesi ittifakla kabul edildi. 

"TAN,. bu ühmlarda oku
)'uculanna mahkemelerdeki 
günlük raali~ etleri, ent resao da
vaların ta.fsilatmı \·emıe~e 
ba1:'1adı \'e afiLka il takip edil
di~lni gördü. ''TA ',, muhake
meleri takip etmek \ 'O okuyu
cula.nna bildirmek \'a.zifesini 
i~·i bru annak idn başlıca i tih
barat muharrirlerfni bu işe me
mur ~tmi tir. Bundan sonrn bu 
!i!Ütunlan. daha 7.engl'n hir va
zi~ ette giirooeksiniz. _____ ,._..,,,_, .. ___ ,~---,--------' 
Ne Sen Sor Ne 
Ben Söyliyeyim 
Suçlu, !rakı Den"len 
Zıkkımı H ç 1Çmem ş 
Sultanahmet sulh ceza ha~imi Os

man Tevhıt Mahmut isminde birisiııi 
tevkif etti. 

:\fahrnut. hakimin ilk suallerini şöy 
le karşıladı : 

- Ben Erzincanlıyım. Yeşil~0yde 

yanaşmalık yapıyorum. lstanbula in
miştim. Galata köprtisünde başıma 
bir iş geldi. Buraya getirdiler. 

- Ne iş g<'ldi b~ına., Söyle baka
lım Mahmut: .. 

- Ne sen sor bay hakim, ne ben 
söyliyeyim.. . 

- Oğlum burası adalet kapısı. Ben 
soracağım, 8en de söyleyeceksin .• 

- Sormasanız olmaz mı 1 
- O vakit adalet yerini bulmaz. 

Ben soraooğım, sen de söyleyeceksin 
ki hak yerini bulsun. Hakkın kestiği 
parmak acımaz. 

- Öyle ise anlatayım, 
Sarı ve soluk benizli Mahmut bit 

çoouk saflığiyle anlatmıya başladı. 

- Bay hakim, ben ırakı denilen 
zıkkımı hiç içmedim. Isıtma imanımı 
gcvrctti, beni hergün zıngır zıngır 

titretiyordu. Bir defa başlayınca ar
kama kar yağıyor gibi oluyor. Bana 
birisi sağlık verdi. Bir şişe rakı al, 
içine de sulfata koy, bir çek ... Alim
allah çelik gibi olursun, hiçbir şeyin 
kalmaz, dedi. Ben bizim çorbacıdan 

izin aldım. Şehre indim. 49 kuruşluk 
bir şişe rakının içine sulfata döktüm, 
sonra da köküne kadar yuvarladım. 

Yuvarladım amma, bay hakim, neler 
çektim. Bir ben, bir de Allah bilir. 
Mübarek zehir mi zehir ... Kafam fı · 
rıl !ırıl dönmiye başladı. Köprüy? 
çıktım. Bir hava alayım dedim. Gözü
me insanlar kannca, vapurlar kibrit 
kutusu gibi görünmiye başladı. Hlla
f ım varsa Allah bent kahretsin. Tam 
köprtinün UstUnde idrarını geldi. İn
sanlar gözüme görünmediği için ora -
da bir hacet edeyim, dedim. Polis be
ni yakaladı .. 

İddiaya göre Erzincanlı Mahmut 
evvelisi gün saat 16 da köprünün en 

G e c e Y a r ı s · ı 
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"Bunu, size anlatmak, tuhaf de -
ğil mi? Siz, oradasınız, hatta baş
rol, sizde ... Ben, orada değilim. ve 
bu işlerle de hiçbir bağım, ilişiğim 

yok ... 
"Buna rağmen, anlatayım... Ar • 

ııavutköyilnde bulu,tuğunuz gece • 
nin sabahı, sizin apartmana gelmi,
lerdi; tiyatro için konuştunuz, o giln 
I<'ofo, size gelmiş miydi? .. 
"Hayır! 

"Siz, Sun'ullahla konuısurken, Fo
toyu görüyor muydunuz! 

"Yine ha.yır! 

Malı.mut } ~<:>Aıtı 

"Geçen ve geçmekte olan günleri 
birer birer gözilnilzün önüne getirin 
ve düşünün, lclal Hanım! 

lclal. gözlerini kağıtlardan ayınnı~ 
tı; Madam Zaruyi merakla sordu: 

- Doğru mu Hanımım? 
lclal, rüyada gibiydi: 
- Evet .. Şimdi düşünüyorum da. •. 

E\·et.. Doğru .• 
Yaşlı kadın, parmağını ısırıyordu: 

- Bunlardan şeytan bile korkar ... 
Büsbütün merakla Iclale sokulmuş-

tu: 
- Oku hanımım, daha neler var? 

Herif mı~ 
Kudurmuş 
Köpek mi? 

İş Üzerinde 
Yakalanan 
to a yac 

Sultanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesi dün bir (lotorya) me§hut su
çu muhakemesine baktı. 

Suçlular Yedikuledc İmrahor cad
desinde 1 numarada kahveci Baha
ettinle Kosti ve Kiryako adlı iki ar
kadaştır. Polis. hakim Salahattin 
Demirellinin önüne bir de torba koy
du. Cürüm eşyası olan (lotarya ı 
torbası. İddia şu: 

Bahacltin kah,·ehancsinin önüne 
bir masa koydurmuş ve arkadaşı Kir
yakonun eline de bir lotarya torbası 
verdirmiş. Kumar oynatıyormuş. 

Torbanın içinde bükülmüş birçok ra
kamlar vardır. Kosti Kiryakonun 
yanına gelmiş, para \'erdikten ısonra 
elini torbaya sokmuş, çıkardığı nu • 

marayı önündeki kartona tatbik e
derken polis kendisini cürmü meşhut 
halinde yakalamıştır Fakat Kiryako 
yakalanırken numaralan yırtmıştır. 

Hakim Kiryakonun kumar oynat
tığını sabit gördü, kendisini bir gUn 
hapse ve (50) lira hafif para te7-'l· 
sına mahkum etti. Ko!;tinin de kumar 
oynadığı tcsbit edildiği için beş lira 
para cezasına mahkum oldu. Kahveci 
beraet kararı almıştır . 

kalabalık 1.amanında umumi adaba 
uymıyacnk bir şekilde köprtinün Us
tlinde idrar ederken yakalanmıştı. 

Hakim, bu iddia ve itiraf karşısın
da derhal hükmünü verdi: 

Mahmut nltı gün hapse mahkU.m 
oldu ve derhal tevkif edildi . 

Daha neler öğreneceğiz? 
lclal ,başını eğdi: 
- Doğru madamcığım, daha neler 

"ğreneceğiz? 
Mektubu ,ağır ağır okuyordu: 
- "Fofo, şimdi Sun'ullaha karşt, 

lakayt gibi görtinüyor... Hatta bel
ki, sırası gelirse, dargın gibi ~ör"jne
cekler ... Bunların hepsi evvelden dü
şünülmüş, tas:.ırlanmıştır. 

"Bu, vaziyetin Sun'ullahla Fofo a
rasında cephesi. .. Şimdi size, Sun'ul
lahın kendi cephesini, yani h'llsuai va
ziyetini anlatayım! 

Yaşlı kadın, içi sıkışmış gibi göğiis 
geçirdi: 

- Oh! Bu ne kadar içiçe ~eydir. 
İclal, gülmekten kendini alamadı: 
- Doğrusunu istersen, bütiin bu 

kanşık işler, benim tuhafıma gidivor 

BEYAZ PERDENiN EN DtKKATE DEGER GÜNÜ 

Perşembe 15 Birinei Teşrin 1936 
MELEK ve SAKARYA 1936 yılının en güzel filmi 

MAZURKA 
POLA NEGRi 

birden 

FORST 

Serap Nedir ? I' DANiELLE DARRiEUX ile Parisin 140 genç ve 
Lorel ve Hardinin Türk- güze kızı tarafından Temsil edilen 

çe Söz.Ü Bir •imi Kadınlar Kulübü 

f,."itte komıkler 

Lorel ile Hardi'yi sinemaya gidip 
te tanımıyan yok gibidir. Onların in
sanı hiç düşündürmeden, hiçbir idia
ya sevketmeden yaptıkları filmlerde 
hazan o kadar çocukça fakat o nis -
bette ve zaten öyle olduğu için gül -
dürücü buluşları vardır ki, uzun ~-

man hatırda kalır ve beyaz pf!rderie 
oynaşan bu asri Karagözle Hacivat, 
hayatın hemen daima somurtucu o
lan hadiselerini, bir an için unuttur
mak gibi büyük bir muvaffakıyete 

irisirlcr . 
lıNA.aaa!a.tkir.,.a.' ıp" ....._~ayır iki 

san'atkiı.r için - bir mazhariyettir. 

Lorel ile Hardi'nin Hindistandıı ge

çen maceralarını anlatan bil film, 

İpek stüdyolarında türkçe olarak söz 

lU bir hale getirilmiş, ben, bunu duy

duğum zamrın, büyük bir tereddüt 
ve itimatsızlık geçirdim. Nasıl olur dil 
nevileri şahıslarına münhasir bu iki 
yabancı artist mantık hislerimi?;i tır
malamadan türkçe konuşacaklar<lı? 
Fakat bulunAn formül mükemmeldir, 
bu iki artisti ''duble .. edenler, birer 
tngiliz şivesilc türkc;:e konuşmuşlar 
ve onları, böylece dile getirmişlerdi. 
Burada derhal ili.ve edeyim ki, filmin 
türkçc sözJülendirilmesindeki mu • 
vaffakıyct bu kadarcıkla knlıyor, 
evvclccki aktörlerin konuşmalarnda 
o can sıkıcı, zevksiz ''DarUlbe<layı., 
hatasını buluyorum. 

Bence, Lorel ile Hardi'nin filmle
rinde gUzel buluşlarla anlamağa ve 
anlatmağa çalıştıkları serap değil de 
asıl serap, sahnemizde olsun, filmJe
rin sözlüleştirilmesinde olsun güre] 
bir türkc;(j dinlemektedir. 

fa. 

Jlafir ~·emekler - Kan~k sebze • 
terle haşlama t"t, pirin~li ispana.k, 
ay,·a koınPostmıu. 

ı\.ğır Yemekler - Biftek bahçıvan 
~ıatMiyle, Nohutlu pili,·, zerde. 

da ... 
Sözüne devam edemedi; Madam Za 

ruyi, yan yan baktı: 
- Söyle, ta.marn et, hanımım ... Tu

hafına gidiyor da. onun için ba.şmı 
dertlere sokuyorsun ... 

tclal, cevap vermedi, mektubu olnı
du: 

- "Sun'ullah, ~nelerdcnberi Foto 
ile evlenmek niyetindedir. Siz, burası
nı bilmiyorsunuz. Hem, nereden bile
ceksiniz .•. Sun'ullahm Nuranla evlen
mesine bakmayın. Sun'ullah, Nuranı, 
hakikaten sevdi. Fakat zavallı t.ız, 
ölünce, yine ig değişti, ölenle ölilnmü
yor .... 
"DüşünUn ki ô:ı: Demir de ölmüş

tür; Sun'ullah için, bütün ümit kapı
lan açıktır. Fakat arada, Fofnnun 
halası olmasa ... Bu kadın, öltir, Fofo-

SARAY Sinemasında takdim edilecektir. 

lYl Bl·R MÜJDE. 

DOLORES 
DELRiO 

Bir İspanyol trupu 
ile yakında lstanbula ıeliynr 

GiZLi VESiKA 
(2 ~me BUREAU) 

Biiyük bir film ... 
Emsalsiz bir muvaffakıyet 

Oyniyanlar: 
JEAN MURAT-VERA KORE?\"E 
JEAN GALLAND JEAN MAX 

TEŞEKKÜR 
Kocam ve babamız, Dr. Kilisli Rı· 

fat Kardamın hastalığı csnrunnda Gu 
ta.ba hastanesinin kıymetli idaresi \'e 

doktorları tarafından gösterilen yiık 
sek ihtimam ve şefkate karşı denn 
minnettarlıklarımızı takdim ederiz. 
HMtalığı esnaaında ziyaret JUtfunda 
bulunanlardan ve ölümünden sonra 
gerek şahsen g rck yazı ile taziyet· 
lerini bildirenlerden tıilkranlnnnuzın 
bu şekilde kabul buyurınalannı d:Je-
riz. 

Karısı: Nazire K~darrı 
Oğulları: Calip Kardawı. Fa • 
ruk Kardam. 

Halk Opereti Kadıköy Süreyyada 
Bu akşam 21 de 

TELLi TURNA 

CiNS ve ZEVK Mobilyaları 
demek, Beyoğlunda, Kabristan sokağında kain 

BAY AS ve PSAL Ti 
mefruşat ticarethanesinin mamulatı demektir 

Mezkur ticarethanenin müşterilerine 
11öyliyeceklerdir. 

sorunuz, size kanaatlerini 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

I - 29 / IX/ 1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından do 
layı ihalesi yaptlamamı~ o1an ( 1285.88) lira keşif bedel .. 
li Ahırkapıdaki iskeleinn kısmen tamiri ve ön kısmının ye 
niden inşası tekrar pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

II - Eksiltme 23/ X.'1936 tarihine rastlıyan Cum4' 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin §artname ve keşif namesini görmek 
üzere her gün ve pazarlık i\$in de tayin olunan gün ve sa .. 
atte '/~ 7 ,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte ismi 
gecen komisyona müracaatları. ( 1935) 

1 - 8/ X / 936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dola .. 
yı ihalesi yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasındaki 
sahada yaptırılacak 3430, l 3 lira keşif bedelli 3 ambarın 
inşası yeniden pazarlık sure tile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27;X/936 tarihine rastlayan Sah günü 
saat 15 te J{abataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat ten1inat 25 7 ,25 liradır. 
4 - Şartnameler lıer gün İnhisarlar inşaat şubesın .. 

den parasız alma bilir. ( 2 O 8 7) 

YENi NEEŞRIYAT: 

YÜCEL 
Bu 8an'a.t ve kUltür mecmuasmm 

ilkte~rin 8aysı bir~ok güzel yazılarla 

c:rktı. Bilhassa Cemal Nadirin Resim

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cafaloğlu Nuru<>11ma.nlye cad. No. S0 

(Caı!'aloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel 22M6 

de Mizah isimli bir yazısiyle güzel bir cilmeler, Yakup Kadri ile mühim bit 
karikatürü, Tagor, W. lrving'ten ter- konuşma vardır • 

yu Sun'ullaha vermez .. 
"Fofonun, Sun'ullaha gönlü var 

mı? Pek zannetmiyorum benim tahmi 
nim, Fofo, para biriktirecek, ve gü
nün birinde, kendi milletinden, ve 
halasının da beğendiği biriyle evle • 
nip ~ahneden çekilecektir. 

"Sun'ullah, bunun aksini iddia ede 
dursun, iş böyledir ve olacağına \'a· 
racaktır. 

"Şimdi hulasa edelim; Sun'ullah 
Fofo ile evlenmek istiyor; Fofo. yan 
c:lziyor ... Onun yan çizişi, Sun'ullaha, 
bUsblitün hız veriyor. 

"!.:ıimdi Sun'ullahın kıtrşısma !!!iz 
c:ıktığını:ı:. Sun'ullah, bir taı,la. iki km• 
vurmuş ol:wak. Hem maddi istifacle
~ini temin edecek, hem de Fofoya nie
bet ''erecek •.• 

"Sun'ullahın 8izinle evlenmesi, dıt -

nışıklı döğüş, demiştim, değil mi? J3ıl 
gibi işlerde, ne kadar danışıklı döği.ı# 
olsa, araya gönül girmesi ihtimflıl 
yok mu? Sonra, siz, zenginsiniz; sit:I 

yolmak ihtimali de var. Bu, P'of.,d:ıtl 

ziyade ihtiyar ha.laya nisbettir. 
"Yani, sizi, hcryandan, bir nis'>t!t 

vasıtaı:;ı, llcti olarak kullanacaklar· 

Ve günün birinde, siz, feda cdilec"};' 

siniz. 

tclal, mektubun sonlarını okuyacııl: 
tı; Madam Zaruyi, onun dizini dür+' 
tü: 

- Pardon, bir ey diyeceğim, bş 
nımım! 

lclll. uyanmış gibi baktı: 
- Söyle Madamcığırn. 

[ A rkaSJ \111] 
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T AN 
Gündelik g azete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde terni:ı, dürüst, samimi 
olmakJ kariin gazetesi olmaya 

çahtrnakbr. 

ı Günün Meseıeıe'rij 
Prensip meselesi 

Get;t>nlerde bir }1ransız gazeteni 
Türki~·e ile Jt"ransayı biribirino yak
l~tı~n ebeplerden hah etti~i ı.ra -
da bunla.n iki esas nokta uzerınde 
to;ıamıstır: Uiri, Fransa ile Türkiye. 
in mü ·terek clo tııı.n ~ittlk~e arh -n . 

yor. İkincisi, Türkler re\'Jzyoncu de-

ğildirler; 

Binız haldkati e,·en herkeEı, 

Türklyenin andlııı ma, anJaı mn ve 
bütün teahhütlerindcki imzatannıı ne 
kadar ktskanç bir h\innet gösterdiği
ni ta.sdlk edf'r. Biz ,hiç h apta olnıı-
1.an ,·e ~ekinilmez ihtiliıflann dahi, 
~zln ma yolu ne hallounına. ından 
dahıı do!;>TU bir te<lbir olm•Y <'.a,'lnda 

1 rar etmişizdir. Konu!!lllakta, hatta 
miinaka§n. etmekte JıIÇbir tehlike 

yoktur. 
Fakat ilk def.s. l\lontrö konferan -

ınnda Tiirkiyenin de rtwizyoncıılar a
""'ma )cft ılthğt :1ÜJıhe~1ni u~·andır • 
mnkta menf nnt bulanlar ~örü'mU -
tUr. 31ontrö konferansı. bnrış da\"a
sınm mlistesna bir hadisesi ldi: İki 
\•eya bir kaç tara.fi• bir t~ahhUt de • 
mek olan bir nnıahedenin herhangi 
bir hükmü üstünden bir nya hirka~ 
tca.hhüt zail olursa, \"e bu hiiküm, 
muahecleel de,·letlerden birinin doğ
rudan doğnı~·a milli emniyetine te -
ma ederse, ne yapmak lazım gelir? 
TUrklye en sade usulü tercih etti. Mu
ahedeyi imza t:denJe-ri ma"n haşmıı 

!,'.ağırdı. Ye kendilerine sordu: "Siz 
Bo~azlar haklundaki hükümlerin ı:a
rantisiz; kaldığı husu .. unda ben"mle 
bir fikirde misiniz, değil misiniz? . ., 

Türky('.nin hadise hakkındaki gö-
l · 1'%1 ~a.huJ D 

tıonra, l<arara Yarmak ı.la güt olm1-
~·acnkb. Nitekim güç olmıunıstır \'e 
İuontrö konferansı, TürkiJ enin lıan -
çı ve uzla~ıcı politikasına deUJ ola -
rak alınını tır. 

S'imdi de Antakya \'e 1 kenderun 
meselesi hakkında ayni üpheyl u
yandınnak i teyenlcrl giirüyoruz. E-

•• .re\izyoncuhık bir anlaşma hU _ 
kümler'bıı, lıe.rha.ngi bir tarafın rnen-
f aatl hesabına ak demek5e b 
itham, Türkiyenln b1r ....... ma ' h .. ~ 
kilmlerini olduğu gibi tatbik etı.-~ 
hu u undaki ı nınnıı karşı koyanlnr 
için doğru olmak IA.zım gelir. Biz, 
Antakya \•e l kendenın dava ı ile, 
re\izyoncu olnuyan ve muahedt"lere 
bağlı kalınağı hayat menfaat.ı 8 ayan 
Fran!latn.n pren ipi üstünde duruyo. 
ruı. 

Biz kendi barışçı usullt-rimlze sa•lık 
kıılanık herşey:ln i.)i netice alll<'ağı 
hususundaki kanaatimizi muhafaza 
edip glcliyoruı. Fakat nnJitiJ<am d.. ...~ ızın 

sarsdmn.z urUstlüJ1ü üzerinde o:r-na-
nrlnıasmı da a~u etmiyoruz. ~ti _ 
rniz, Fraru 11 - ~~irkiye mun.hedeleri • 
nin yeni ta.hnddus eden nzi,· .. t . ~'" c uy -
gun olarak tathıkindP.n ibarettir • 
(tnus) tan: Falih ltıfkı ATAY 

T A N 

GEÇEN BiR HAFTADA 
ADLARI GEÇEN 

SIY ASET ADAMLARI -ı 

MÜTEVEFFA 
BAŞVEKİL GENERAL 

GöMBöŞ 

Geçen haftanın ha§ a
damı, Macar Baş -

vekili General Gömböştü. 
Umulmayan bir yaşta ölü 
mü yüzünden rnevzubahs 
olan General Gömböş ev
velki gün bütün Macaris -
tanın matem tezahürleri 
arasında mezarına tevdi 
edildi. Gömbö§, 1932 yılı
nın eylü!ündenberi Maca
ristanın Başvekili ve milli 
müdafaa nazırı idi. Vahim 
hastalığı yüzünden geçen 
Eylülde müdafaa nazırlı
ğını bırakmaya mecbur ol 
muştu. 

Kendisi tam bir Ma -
. car vatanperveri i-

di ve tepeden tırnağa ka -
dar askerdi. Büyük Har -
bin sonunda sol cephenin 
sağındaki milliyetçilerle 
beraber olan Gömböş, Ma 
caristanda kızıl ihtilalin 
baş göstermesi üzerine 
sağ cephenin en müfrit ta
rafına geçmiş, fakat Kont 
Bedenin intizam ve asa -
yişi sağlamlaması üzeı ine 
ona müzaheret etmişti. 

nu aıro.dıı Hnbsburglarm facar 
tahtına yeniden oturmaları ileri sü
rüldüğü için Gömbbş buna karşı si. 
lAfilfbtr mutialefet te 1m etti. 1932 
de Macaristan iktisadi buhran ve 
siyasi kaneıkhk ylizündcn uçun.ı

mun kenarına gelmiş ve o zaman 
ancak Gömböşün vaziyeti kurtara
cağı anlaşılarak işba~ma. getiril
mişti. 

Gömböş 1886 da Garbt Maca
ristanın Tolna kasabsında 

doğdu. Babası bir mektep mualli
miydi. Evvela Zagrepteki Hırvat 

alayında hizmet etmiş. Büyük harp 
"•-.sında erkanıharp 1,abiti olmuş. 
1918 de ll'ont Karolye'nin lhtilll 
hükumetini te~il etmesi i.i.zerine 
Gömböş Kont Karoly 'yo muhale
fet etmiş, ve ordu zabltleriyl bir

likte bir mukabil ihtilAl harckl!ti 
vUcuda getirmiş, bir müddet için 
Viyannya çekildikten sonra Peşto
ye döne_rck Amiral Horti -t)e birlik
te milli orauyu teşkile çalışmış, Be
lakun tarafından teşkil ~ilen lh i-

• 

General 
Gömböş 

MUHARRİR 

Radek 
MUST AKBEL BAŞVEKiL 

Çemberlayn 
İmparator Şarl l 921 de Macar tah
tına oturmak için yaptığı teşebbü
sü akamete uğratmış, 1923 tc nıılli 
birlik partisinin en bariz şahsiyet
lerinden olduğunu göstermiş, ayni 
sene içinde Kont Betlen'den ayrıla
rak Rasist partiyle birleşmişti. Fa
kat bu partinin mab'ıusları beşi, o
nu geçmiyordu. Gbmböş 1928 de bu 
partiyi feshederek müdafaa bakan
lığım den.ıhde etmiş ve 1931 de 
Betle.n hUkflmctinin istihlfıf c<len 
l\:arolyc kabinesinde bu mevkii mu
hafaza etmiş. 1ll32 de l{oroly~'nin 
istifası üzerine başvekil '>lmu~ 
Hl35 te kabinesini tadil etmiş, f~~ 

ıat hüklımetinin dllşmcai Uzer"ın"'"'e~-

1920 de meb'us seçilmişti. 

kat siyasetini ve idaresini de~iştir-. ~ 
memişti. 

General Gömböşün ölümivle :Ma
caritsanın siyaseti bir ta ha vviıl ge
çirmiyeceğe benziyor. 

Bu siyasetin temeli Mncatistanın 
Almanya, ltlaya, Lehistan ve A
vusturya ile dost olmasıdır. 

MUHARR1R RADEK 

Hafta içinde adı ehemmiyetle 
anılan bir şahsiyet te nus 

muharrlrlerinin en parlaklarından 
biri s~yılnn ve bir zamanlar "Sta
linl'nin Sesi,, Unvanını kazanan 
Karı Radek'tir. 

\'erilen haberlere göre, .P..adn?\ tc 

Zinovv~f - Tro<:ki terör harPkel i
ne dahıl olduğu için tevkif olun-

muştur. Radek biltUn ömrilnU ihti
lal içinde geçiren şahsiyetlerden 
biridir. 1885 tc doğınıuş olduğuna 
göre. 51 yaşındadır. Radek Kra
kov ve Dern üniversitelerinde tah
sil görmiiş ve 1904 ten başJıyarak 
I..c'histan ve Litvanyada Sosyal _ 

Demokrnt partisine girmiş, l005 

te hapse atıldıktan sonra gaz.:• cd
Jiklc meşgul olarak Lehistanda 
Llıypzig'de, Bremen'de çıkan So~ 
yal - Demokrat gazetelere ynzdığı 
makalelerle şöhret knzanmış yazı
lariyle bilhassa Alman S~sval • 
Demokratlığının sol cenahına. mü-

G ömböş. Habsburgtımn ııvrletine muhalif olduğu için Meşhur Sovyet muharriri Kari Radek 

-- -

1 

zaheret ctmi§lir. 

OKUYUCU ·· MEKTlJPLARI Btiyük Harp !!ırasında milita
rizm aleyhinde faaliyetler

de bulunan Radek Almanyadan Is
\•içreye gitmeye mecbur olmuş ve 
orada yazılarına devam etmiştir. 

. ,·• . ·_. . 

A takya ve Civarı Türktür 
Haydarpaşa caddesinde 40 nuına. 

ralı dükkanda Münir Bahaeddin Ka
yıran, bize gönderdiği mektupta 
••.Antakya,, 1ı bir Ttirk olduğunu ve 
yalnız Türk bayrağının gölgesi tıltın
da yaşamaya ahdettiği için on dört 
yıl evvel oradan ayrılıp lstanhula 
geldiğini Böylediktcn sonra: 

"Antakya ve lskendenın TUrktiir, 
Türk bayrağı altında yaşıyacaktır. O 
havilinin öz evlatları ba§ka bayrak 
istemiyorlar, Antakya ve civarında, 
yabancı bayrak altında yaşamıya t&· 
hıunmUl edecek bir fert yoktur . ., de
mektedir. 

• 
Bir tasdiknamedeki silinti 

Uskildarda Paşa limanı caddesin
d Nacak eokağında 18 numarada 
Mu afa oğlu Sabahattin imımsile al-

dığımız mektupta deniliyor ki: 
''Ben Gazi Osman Paşa orta okulu

na gidiyordum. Sonra ayrıldım. Al· 
dığım tasdiknamede küçük bir silin· 
ti vardı. 

. nir müddet sonra Yeni Lisey~ gir· 
dım. Annemin hastalığı üzerine de 
Ankaraya gittim. Döndüğüm zaman, 
Yeni Lisenin Hiğvedilmiş ve evrakı· 
nın maarif dairesine verilmiş olduğu
nu anladım. Evrakımı almnk için 
maarif idaresine gittim. Fakat tas· 
d.lknamemdekt silinti görünme key· 
fıyetint Osman Paşa mektebinden 
sordular. Silintinin mektep tarafın· 
dan yapıldığı cevabı verildiği hnlde 
bir türlU tasdiknamemi alamıyorum. 
Halooki mekteplere kayıt mUddetı 
bitmek Uzcre. Ya tasdiknamemı bana 
versinler. yahut ta tekrar Osman Pa 

şa mektebine alınmamı temin eyle~in
ler.,, 

lstanbul maarif idaresinin nazan 
dikkatini cclbcderiz. 

• 
Türkçeye hürmet isteriz 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Son zamanlarda halis Fransızca 

bazı kelimelerin Türkçeleetirildiğtni 

görüyoruz. Yeni açılan mnğnzalara 

"Titan,. "Rönesans,, gibi islntler konu 

ıuyor. 

Kadıköy sinemalarından biri tertip 

ettiği ucuz mUsaınerelerin ilanında 
"Halk günü., yerine ''Turpublik,, di-

yor. Hem Ustclik bir cümle edatı ila
ve ederek "Turpublikler,, haline koy

muş! Biraz insaf mı, demeli? . ., 

rnı7 de Rus ihtilalinin kopma
sı üzerine Radek, Lenin, Zinovyef, 
Martov vesair ihtilalcilerle birlikte 
Almanya yoluyla Rusyaya geçtik
ten sonra Bolşevik partisinin mü
messili eıfatiyle Stokholme gitmiş 
Rus ihtilali hakkında neşriyatına 
devam etmiştir. 

R adck 1918 de Almanyada ih
tilalin kopması üzerine der

hal Almanyaya ko~arak oradaki 
komUnistlerle birleşmiş, fakat 1919 
un sonlarında hapse atılmış ve ha
pisten çıkınca Rusyaya dönmljşttlr. 
Radek, komünist enternasyonali
nin başında çalışmış, fakat 1923 te 
Alman komünistlerinin muvaffakı
yetsizliğe uğ'ramalnrınıfan mr.s'ııl 

1 
Sa<SJOık 

Os§Jütl rD 
~----~--------

Çocuk Neden Parmağını 
burnuna Getirir? 

Çocuk daha iki üç aylık iken, uyu
dugu vakit kollarını serbest bulur
sa, mınimini yumruklarını yüzüne 
dot;;rru götürerek burnunu uğuştu -

1 rur. Çocuğun bu hareketi, şüphesiz, 

1 

burnunda hasıl olan ve kendisini uy 
kusunda rahatsız eden bir duygudan 
ileri gelir. Böyle bir duygu çocuk 
olmıyanların burnunda hasıl olma-

M. Nev:lle Chcmberlai.n 
tutulmuştu. 1923 senesinin son
baharın.da ıktidar mevkiini ele ge
çirmek için kalkman Alman ko· 
mlinistıeri, Radek'in sağ grupları
na müzahereti yüzünden muvaffaJt 
olamadıklarını iddia etmişler, bu 
da Radek'in itibarını sarsmış, ken
disi bu yüzden komiinist enternas
yonnlindeki mevkiinl knybctmişli. 

Fakat Radck çok geçmeden nıcv
kiini ifıtirdat ederek Pravda gıtz"· 
t.csinin baş muhıırrirliğinc tayin 
ohmduysn dn iki yıl sonra Stalin 
grupuna knrşr Troçki gnıpunn 

müzaheret etmesi yüzünden tek
rar vaziyetini bozmuş, fakat 1!'120 
da hata ettiğini alenen itiraf ctti
ğ'i irin fırkava yeniden kabul olun
makla beraber eski siyasi nüfuzu
mı istirdat edememisti. 

Zonovyef, Kamcnef vcsair terö
ristlerin geçenlerde ynpılan mu
hnkeemsi sırasında müddeiumumi, 
Rndek'in bu euikastta mc>thaldar 

. olduf.umı söylemiş, ve bunun Uze
rine Radek'in vaziyeti de tahkik e
dilmişti. Yııpılan tahkikatın n~ti
cesi, onun da tevkif edilmesiyle 
neticeelnmiş bulunuyor. 

1\10ST AKBEL 
lNGIL TERE BASVEKILt 

CHAMBERLAİN 

B ir hayli zamandır lngllterenin 
mUstakbel başvekili sıfatile 

anılan Mister Ncvllle Chamberlain, 
bu hafta içinde asıl Ingiltere hllB· 
vekili Mister Baldvin'in uzunca bir 
tatilden sonra işe başlaması dola

yısiyle yine lngilterenin müstakbel 

başvekili olarak ileri sUrtildü. Ri
vayete göre Mister Baldvin Ingilte

re Kralı Sekizinci Edvardın tetev

vUç merasiminden sonra çekilecek 

ve mevktini bu dostuna \ arkada

şına bırakacaktır. 

M ister Nevillc Chamberlain, 
1869 da doğduğuna gore. 

altmış yedi ynşındadrr. Ingilt"re
nin en büyük siyasileri arasında 
mevki nlnn Joscph Shnmbcrlain'in 
ikinci oğludur. Mister Neville'nin 
Ingiltere hayatı siyasiyesine karış
ması nlsbetcn yenidir. ÇünkU a11-
cak 1918 senesinde meb'us scçH
di. Ve iş flleminde gördUğU tecrü
beden lstifo.do ederek iktidar mcv
kiine sUr'atle kavurstu. Mieter Ne
ville 1922 de posta umum mlldUr
lUğUnU yaptıktan sonra l 923 de 
sıhhiye bakanlığına geçmiş, l P29 
senesine kadar bu bakanlıkta kal
dıktan sonra 1931 de teşekkUl eden 
kabinede maliye bakanlığına <"eti
ı·ilmiş ve o zamanrlan bugün; kn. 

dığı için, çocukta da o duygunun ne 
olduğunu bilemeyiz ve her hald~ çv
cuğun uykudaki hareketine terbiye
ye mugayirdir diyemediğimiz gihi, 
hareket pek te hoşumuza gider. 

Çocuk biraz daha büyüyüp tc aklı 
da başına bıroz geldikten sonra ge
ne parmağını burnuna götürün. rf za· 
man bu hareket hiç hoşumuza gıt
medikten başka terbiyeye pek ınu· 
gayir bulduğumuz için, çocuğu tek· 
dir ederiz. Tekdir ile vazgcçmezs~ 
köteğe kadar gideriz \'e her halde bu 
hareketin çocuk için zaruri olduğu 
hiç hatıra gelmez. 

Halbuki çocuğun parmağını hur -
nuna götürmesi, hiç olmazsa ıptida
larında, kendisi için zaruri bir hnre
kettir. Çünkü çocukların bil'çoğu 

bir yaşına yaklaştıkları vakit, bu -
runlarının içerisinde adeta cerahatli 
bir akıntı peyda olur. O yaşta ço -
cuğun cebinde bir mendil bulunma
sına ve mendili kullanmayı da bilse 
o akıntıyı mendilile temlzlemesıni de 
öğrenir. J<"akat o ynştakl çocuğun 

tabii ayrıca bir mendili olmadığı gi
bi, olsa da burnunu silmesini hece • 
remcz. Akıntı pek ziyadeleşip te bur 
nundan dışan çıktığı vakit annesi 
kendi mendilile silmeyi dUşünUr. Fa
kat daha önceden, akıntı daha bu
rundayken, onu temizlemeyi akle· 
demez. 

Akıntı silinmeyince kurur, bur -
nun içerisinde kabuk bağlar. Kat ıU 
gittikçe katılaşt.ığından çocuğu ~ • 
kar. Onun için çocuk parma[,,'tnl 
burnuna götürerek o kabuğu kopar
mak, rahatlamak tster. Parrnağım 
burnuna götUrmcsi zaruri bir hare
~~t olur. Biz bunu bilemediğimi~ 
ıçın çocuğun hareketini sadece fe
na bir alışıklık snnınz go··rd'" ""'ı . , k" . • Ut\unı:.ız 
'a ıt tekdır ederiz eline 
Zatc bT . . • vururuz. r n, ı ırsınız ki, ne tekdir, ne de 
e .ıne vurmak hiçbir fayda vermez. 
Sız arkanızı dönUnce çocuk gene 0 
zaruri hareketine devam eder 

\ T • 
akıa, sonradan akıntı kesilir. 

Artık burnun içinde kabuk ta kal
maz. Fakat çocuk o hareketini yap
makta gene devam eder. ÇUnkU ıp
tida zaruri olan bu hareket sonra • 
dan fena bir alışıklık, hekiml 1 likdd··ıb· ern 

tur. 
e ıg ır sinir hastalığı olmuş-

Böyle tik haline gelen hareketi 
kaybettirmek gilç, pek gilç olur. 0 
zamanda da çocuğun parmağını bur
nuna götürmesi gene bir zaruri ha
:~kettir. Fakat zaruretin şekli de
gışir. llkin zaruret sadece kabuğun 
bulunmasından ileri gelirken, hare • 
ket tik olduğu vakit zaruret asabi 
olur. Çocuk, burnuna parmağını gö
tUrmedcn rahat edemez ve bu ha • 
rckcti ~ık sık tekrar etmiyc mecbur 
olur. 

. .~una meydan vermemek için en 
ıyısı, çocuk daha parmağını burnuna 
götUrmiye başladığı vakit onu b' 
b .. ır 

urun mutehassısı hekime göster • 
mek: ve burnunda gerçekten bir a
kıntı ve kabuk Yarsa onları t d i 
ettirmektir. c a\l 

LOKMAN lIF.KfM 

dar bu bakanlıkta kalmı"'t 
'll ır. 

M Neville'nin mUstak~l baş-
. bak~ olarak göstcriln1es1-

nın eq mUhım sebebi, lngillz muha-
fazakarları partisindek· .. f 

ı nu uzu-
nun kuvvetidir Ke d" . b ··r . . · n ısı u nu u-
zu, lngıhz halkını hoşnut eden büt-
çeler hazırlamakla bu b""t 1 h 

' U ÇC ~l"l a. 
zırlarken halkın ve b"lh C 1 assa akır 
e~~ıfların kesesini düşündüğünü 
gQs~c~ekle kazanmıştır. 

Nevılle Çemberlain Ingı"lt 
1. . • b ere ma-
ıyesını uhranlardan k r T . onımava 
;e ngı ız tıcaretini kesattan k~r~ 
armaya muvaffak old • . 
'lt . ugu tçırı Tn-

gı erenın refah müjd .. 
N .

11 
ecısı sayılır . 

. evı e Çemberlain'in çok vil-

~~::~;e m_Utakbcl ba vekil olarak 
me ınc sebep hudur. 
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Bulgar Leviski Takımı Dün Yap-
tlğı iklnci Maçını da 

3 - 1 GALiP 

Şişli Takımı Uğraşmasaydı 

Daha Fazla Gol Yerdi 
Şehrimize gelmif olan Leviski Bulga r takımı ikinci maçını feh

rimizdeki gayrifedere te~ekküllerin en kuvvetlisi bulunan Şişli ile 
dün Taksim stadında üç bin~ yakın seyirci önünde yaptı. 

Bu maçtan evvel Kurtuluş ve Ar -,~ 
navutköy klüpleri arasında yapılan 

hususi maçı. Arnavutköylüler enerjik 
bir oyundan sonra 2 - 1 kazandılar. 

Ve günün maçına sıra geldiği za -
nıan tribünleri dolduran taraftarları
nın alkışları arasında evvela Leviski, 
biraz sonra Şişli takımları sahada 
göründüler. Mutat olan merasimden 
sonra Beşiktaşlı Sadrinin idaresınde j 
saat 16 da oyuna başlandı. 

İLK HÜCUMLAR 
Leviski takınır sakatlanan kaleci

sinden mahrum olarak evvelki günkü 
kadrosunu aynen muhafaza ediyor -
du. 

r 
Kazandı 

8 • --~, 
Dün şehrimizde bellibaşh uç 

mühim spor faaliyeti oldu. 
Bunlar arasında en mühim o
lan J,evski takımının ikinci ma
çrydı. Bundan ba!;ka askeri 
mektepler şampiyonası müsa
bakalarına ela devam edildi. Bn 
arada İstanbul bisilclct birinci -
likJeri ıniisahalrnsma . da ba~la
mlmıstrr. "TAN'' spor mulıar

rirlt.ri bu ı;;po r faali~·etini ayn 
ayn tesbit ,..'tiler. Bu siitunlan-

Buna mukabil Şişli en kuvvetli 
kadrosuna Eyüp klü'oünden Şükrüyü 
alarak Feruhan, Mığırdiç, Kirkor, 1s
taapan. Nubar, Alber, Agop, Suldur, 
Şükrü, Diran, Zaven şeklinde çıkmrş

levis.'~i - Şişli maçın -lan bir enstantane 

tı . 
Şişli hücumunu müdafaasında ke

sen Leviski muhacimlerinin sağdan 
yaptıkları ilk akın avut oldu. Ve ilk 
dakikalar her iki takımın karşılıklı 
akınlariyle geqti . 

İLK GOL 
Bul('J'a r taklmmda evvelki gUnkU 

t' 

maçın bidayetinde gördüğümüz saha 
yadrrgamasmdan eser kalmamış. Ken 
di sahalarında oynar gibi büyük bira
lışkanlıkla paslaşarak karşı kaleyi 
s1kıştırıyorl:ırdı. Beşinci dakikada 
soldan yaptıkları seri bir akında sol 
içlerinin çok ani ve falsolu bir suret
te çektiği şüt Bulgarlara ilk golü ka

zandırdı. 
Kaleye yirmi beş metre mesafeden 

ve gol pozisyonunda olmıyan bu şü
tün çok ani çekilişini beklemiyen ka
leci, topun içeri girmesine tabiatiyle 
seyirci kalm~tı. 

Ümit edilmiyen bir anda yedikleri 
bu golden uzun sürmiyen bir şaşkın
lık devresi geçiren Şişlililer açılma -
ğa ve sağlı sollu yaptıkları akınlar
la Leviski kalesini tehdide başladı -
lar. 

14 üncü dakikada sağdan bir kor
ner atışı kazanan Leviski sağ açrğı-
nm qektiği korner Şişli kalesinin ö -
nünü karıştırdığı srrada Kirkorun 
yere yatarak kafa ile kalesini tehli -
keden uzaklaştırması günün en en
t eresan numarası oldu. 

Şişli takımı çok canlı oynüyor. 
Soldan Za ven vasrtasiyle yaptıkları 

seri bir hücumda ortalanan topa Sul
durun çektiği şüt kaleci tarafından 
müşkülatla kornere atıldı. Çekilen 
korner avut ... 

Ş1ŞL1 tY! ÇALIŞIYOR 
Sağdan yapılan Leviski hücumun

d a sağ açıklan taç çizgisine yakın 

bir mesafeden çok sıkı bir şilt çekti 
ise de kaleci kurtardı. 16 mcı dakika
d a beynelmilel oyunculan olan sol 
açıkları vasrtasiyle yaptıkları bir a
kın Şişli kalesinde büyük bir karga -
şalrk tevlit etti. Bu sırada yerlere 
kapanan beş altı Şişlili oyuncusu ka
lelerini ne kadar büyük bir fedakar -
lıkla müdafaa ettiklerini gösteriyor
lardı . 

25 inci dakikada santrforları bü

yük bir maharetle üzerine çektiği 

hafların üstünden sağ açıklarına. a
şırma bir pas verdi. Sağ açık seri bir 
sürüşten sonra topu ortaladı. Ve ge
riden yetişe>.n sağic sıkı bir şütle ta -
kımınrn ikinci golünü yaptı. 

Bir dakika sonra merkezden yap -
tıkları bir akında soliçin çektiği şilt 

kalecinin göğsüne çarparak solaçığın 
~nüne gitti ve beynelmilel oyuncu 
ln.ı fırsatı kııçınmyarak topu üçüncü 

lat çekmedi. 

1K1 GOLDEN SONRA 

İki dakika iqinde ilstüste yedikleri 
bu iki gol Şişli oyunculart üzerinde 
büyük bir tesir icra etti. Bütün ener
jileriyle çalışarak oyun üzerinde te
vazün ya pmağa uğraşıyorlar . 

Yalnız mi.idafaa hatları eri kal -
dığından haf M tı ile araların a hu-
sul bulan boşluk kurnaz Leviski miı
hacimlerinin gözünden kaçmadığın -
dan bütün Bulgar akmlarr bu boş -
luktan istifade ediyor. Ve her sefe -
rinde Şişli kalesine kolaylıkla inebi
liyorlar. 

37 inci dakikada Leviski müdafi -
lerinin ileride bulunmasından istifa -
de eden Şişli forlan soldan yaptık
ları bir akında Zavenin şütü direğe 

çarparak geri geldi. Ve arkadan ye
tişen soliçleri sıkı bir burun şütüyle 
takrmmın yegane golünü yaptı. 

Ve ilk dr>vre bu vazivet değisme -
den 3 - 1 Şişlinin mağlfıbiyetile ne -

ticelendi . 
!KlNCİ DEVRE 

Bu devrede 4,50 de Bulgarıarm a
kıniYle ba~landı. Mürlafaada kesilen 
bu akma sağ taraftan seri bir hücum-

la cevap veren Şişli çok canlı oyna -

mağa ve ilk devre ile kıyas kabul et

miyecek derecede düzgün bir oyun 
çıkarmaya başladığım görüyoruz. 

On beşinci dakikaya kadar bu ha
kimiyeti muhafaza eden Şişli bu da -
kikadan iti'baren tekrar Leviski akın-
!arı altında ezilmeğe başladı. 

Şişli müdafaası bu sıkı tazyik al -
tında ümidin fevkinde kurtarışlar ya
parak gol yememeğe çalışıyor ve 
bunda da muvaffak oluyor . 

Bu sıralarda bir Leviski oyuncu -
suna tehlikeli çıkış yapan Kirkoru 
hakem oyundan dışarı çıkardı. Şişli 

10 kişi kalmasına rağmen hasım o
yuncuları karşısında muvaffakıyet -
le müdafaasına devam ediyor. 

Oyun Leviski hakimiyeti altında 

1 

ve Şişli nısıf sahasında oynanırken 

arada sırada Şişli muhacimleri de 
Şükrünün hesaplı paslariyle Zaven 
vasıtasiyle bir iki münferit akın ya
pıyorlarsa da netice alınamıyor. 

SON DAKlKALAR 
Misafir takım 25 inci dakikaya ka

dar hakimiyetleri altında devam e -
elen ~u, .-.yw.._.._.. '--"' ..Wwnw 

ü:1erine Şi&liye terke mecbur kaldı -
!ar. Ve müsabaka mütevazin bir şek
le girdi. 

Ve kırkıncı dakikaya kadar oyun 
bu şekilde karşılıklı akınlarla devam 

etti. Son beş dakika Bulgar oyuncu -

larının tekrar canlandıklarını ve Şişli 

kalesini şilt yağmuruna tuttuklarına 

şahit oluyoruz. Fakat bugün bari -
kulade bir oyun çıkaran kaleci Feru

han bütün şiltlere ümidin fevkinde 

bir fevkaladelikle mani oldu. Ve oyun 
da bu suretle 3 - 1 Leviskinin gali-

biyetiyle nihayetlendi. Şişli takımın -

da kaleci Feruhan, Şükrü, İstepan. 

Suldur çok muvaffak oldular . 

Askeri Liseler 
Şamp:yonası 

Müsabaka'ara Dün de 
Devam Edildi 

Dün büyük bir merasim.le başlanan 
Askeri Liseler şampiyonasına bugün 
Şeref stadında devam edilmiştir. 

Deniz Lisesi ile Deniz Gediklisi a
rasında yapılan futbol maçında Deniz 
Gediklisi çok hakim bir oyundan son
ra Deniz Lisesi takımını 4 - O mağlup 
etmiştir. Müsabakalara gelecek haf
ta Kadıköy stadında atletizm, Şeref 
stadında futbol, Camialtı sahasında 
hentbol olmak üzere devam edilecek
tir. 

İstanbul 
Bisiklet 

Birinciliği 
Bisiklet Ajanlığı tarafından tertip 

edilen 936 senesi İstanbul bisiklet nıü 
sabakalarma dün başlanmıştır. Sür -

at birinciliği olarak yapılan bu müsa

baka Kireçburnunda asfalt yol üze; 

rinde çok heyecanlı olmuştur. Ve neti 

cede birinciliği Süleymaniyeden Ab -
dullah, ikinciliği Süleymaniyeden Ce
vat, üçüncülüğü Feneryılmazdan Ta
naş kazanmışlardır. 

Gelecek hafta ayni yol üzerinde 
100 kilometre mukavemet yarışları 

Balkan 
ideali 

[Başı 1 incide) 
menfaatlere dayanıyor ki böyle dedi
kodular üzerinde bir saniye için bile 
durmıya ihtiyaç yoktur. Balkan hükfı 
metleri hiç kimseye karşı bir tecavüz 
emeli beslemediği için her memleketle 
dost geqinmeği herbiri tabii bir gaye 
bilir. Fakat bu dostluk, Balkan bir
liğini tehdit edecek bir mahiyet ala -
maz. 

işin başındayız 

B una mukabil, Balkan birliği bu 
kadar sağlam bir temele da

yanıyor diye bunun kendi kendine bü
yüyecegını, artık itinaya, emeğe 

' muhtaq olmadığını zannetmek en bü-
yük hatadır. Balkan idealinin tam ta
hakkukuna ait çalışmaların sonun
da değil, başındayız. Kıymetlı birlik 
yavrusunu iyi büyütmek, çabuk bü
yütmek için fasılasız uğraşmalara ih
tiyaç vardır. 

Geçen hafta spor gençliğinin A
tinada toplanması, bu hafta Balkan 
doktorlarının Istanbulda biraraya gel 
meleri büyük idealin tahakkuku için 

küçük küçük çalışmalardır. Bunlar -
dan herbiri, müşterek Balkan ideali
ne biraz daha can, biraz daha inkişaf 
imkanı ilave eder. 

Fı J:at bu güzel toplantılar kafi de
ğildir. Bilhassa iktısadi sahadaki iş 
beraberliklerinin sür'at kesbetmesme 
ihtiyaç vardır. Balkan idealini, siyasi 
menfaat yolile kuvvetlendirmek, ara
daki beraberlik hislerini bir kiilçe ha
line getirmek için nekadar uğraşılır 
sa uğraşılsın, Balkan memleketlerinin 
iktısadi mukadderatını müşterek gilr
mek ve iktısadi menfaatleri müşte -
rek bir cephe üzerinde toplamak yo
lile elde edilecek neticeler elbette da
ha şümullü ve esaslı olur. Balkan 
ideali böyle bir toprakta daha çabuk 
büyür, daha iyi ve çok meyva verir. 

Bugün dünya yüzünde yeni ikb<'>a
di çığırlar açılıyor. Üç büyük ınemle· 
ketten mürekkep bir iktısa.di blok, 
dünyadaki iktısadi münasebet tarzını 
değiştirmek, iktrsat yolile hakıki sul
he varmak için ortaya atılmıslardır. 
Balkanlarda da ayni yola daha bü -
yulC silr'a le gırilmesine elbette ihti -
yaq vardır. 

lktısadi bloka mensup üç memle -
ket, Avrupada siyasi müzakere yolile 
ahenk ve birlik kurmaktan limit kes
mişler ve ayni gayeye iktısat yolun
dan varılacağı ümidine düşmüşlerdir. 

Boş bir yer 

B u gidiş Balkan memleketleri -
nin müşterek iktısadi menfa

atleri bakımından mühim oldu~ gibi 
Balkan memleketıerile Bulgaristan a
rasında yakınlık kurmak için de en a
meli yoldur. Bugün Balkan birliği 
içinde Bulgaristanm yeri boştur. 
Bulgarların günün birinde bu boşluğu 
dolduracaklarına şüphe edileme3. 
Bulgar gençliği müşterek Balkan ide
alini hiç şüphesiz severek kabul eder. 
Eski neslin görüşü hakkında $U eilieti 
unutmamak lazımclır: Bulgaristanda 
bir Makedonya komitesi zihniyetinin 
umumi hayatta yer bulduğu ifrat 
günleri uzak değildir. Bu ifrat nok
tasile Balkan ideali arasında epey<"e 
mesafe vardır. Zihinler, iki uzak 
nokta arasındaki mesafeyi birdenbire 

aşamaz. Mutlaka biraz zamana ihti
yaç vardır. Bulgarislanın Balkan bir
liğinden uzak kaldığı zaman, işte bu 

zaruri zihin seyahati devresinden iba
rettir. 

Balkan birliği içindeki iktısadi ya
kınlık artarsa, ameli hayata doku -

nacak manalar ve şekiller alırsa Bul
garistan da iki nokta arasındaki zihin 

seyahatini daha çabuk ikmal eder ve 

Balkan birliği içindeki boş yerini dol
durması kolaylaşır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yeni antrepolar 
lstanbul Gümrükler baş m'idürü 

Mustafa Nuri tarafından hazırlanan 
müı;;teil mayi mahrukat antrepoları
na ait talimatname projesi bitirile -
rek gümrük ve inhisarlar vekaletine 
gönderilmiştir. 

Yunanistanda atletizm 
Atina, 11 (Hususi) - Umum Trak

yalıların Gümülcinede yaptıkları at
letizm müsabakaları bugün bitmiş 
tir. 

Sabahleyin buraya gelen Ve:ıaht 

Prens Pol, müsabakalarda bulundu. 
Atletlerin kazandıkları hediyeler 

İspanyol 
Hikayesi Oğul ve Arkadaşları 

'---~-----iı....---...-~--
Yazan: Juan l\lanuel 

(1280 - 1343) 

Vaktile, bir gün, Kont Luka.nor, 
akıl hocası Patronyo ile görüşürken 
şöyle dedi: 

''Anladığıma göre ve kendi inan
drm.~Jarına bakarak, beni kendıl9rine 
şükrnn borçlusu edf'cek dereced(' 
canla, başla, ınalla çalısan ve bu u
:;urda varlıklarmı bile ferhdan c::c
kinmiyen, doğacak herhangi b i r 
vaka' karşısında da bırakıp kaçmı -
yacak birçok arkadaşlarım var. Se
nin de iyi muhakeme ettiğini biliyo
rum. Onun iqin, söyle bakalım, bu 
arkadaşların hakikaten dedikleri gı
bi, özleri sözlerine sadık, uygun o
lup olmadığrnr iyice anlamak, öğren
mek için ne yapmalıyım? .. " 

Hikaye 
Patronyo, Kont Lukanor efendi -

miz diye hikayeye şöyle başladı: 
Vaktile iyi bir adamın bir oğlu 

vardı. Oğluna daima verdiği bir sü
rü nasihatler arasında, onun bir d~, 

birçok arkadaşlar bulmasını. onlar
la sıkı bağlar elde etmiye çalışma
sını tekrarlar, oğul da babasına u -
yardı. 

Epeyce dostlar bulan oğul, arka
daş diye saydığı ve sırf kendisini 
memnun etmek, ellerinden gelen her 
şeyi yapmıya, hayır .. Icabmda uğ -
runda canını, malını bile harcamıya 
hazır sandığı birtakım kimselerle pa 
rasını, malını paylaşıyordu. Bir gün 

baba oğul konuşurlarken, ilkin oğlu
na, şimdiye kadar emrettiklerini ye
rine getirip getirmediğini ve kafi 
miktarda arkadaş bulup bulmadığı -
nı sordu. Oğul, hakiki arkadaşlli.r 
bulduğunu ve bilhassa bunların ara
sından on tanesine en fazlasile inan
dığını, güvendiğini, hatta ne olursa 
olsun, hiçbir güçlük ve ihtiyaç kar
şısında bunların kendisini hıra kıp 

kaqmıyacaklarına emin olduğıınu 

söyledi. Baba, bunları işitince, oğ

lunun böyle gayet kısa ve az bir za
manda bu kadar çok arkadaş elde et 
mesine şaştığını ve şimdi ihtiyarla
mış olan kendisinin bu kadar yıllık 
ömründe. topu topu o da Dır öucuk 
arkadaştan fazlasını bulamamak gi
bi bir talihsizliğe uğramış olduğunu 
söyledi. O zaman oğul, arkadaşları
nı, müdafaaya koyularak, babasile 
münakaşaya girişti . 

Baba oğluna meram anlatamıya -
cağını ve onun arkadaşlarını bu ka
dar hararetle korumasını görünce, 
peki, dedi, şimdi onları şu yolda bir 
bir deneriz. Bakalım kim haklı çr -
kacak ... Ve denemeyi anlattı: Oğ -
lum, domuzlarım.ızdan birini öldü -
rür, bir çuvalın içine koyarsın. On -
dan sonra arkadaşlanndan birinin 
evine gider, ve çuvalı ona vererek, 
içindekinin domuz olduğunu söyle -
mez, istemiyerek canına kıydığın bir 
adamın cesedi olduğunu söyle!'Sin. 
Sonra da bu cinayet ortaya ~ıktığı 
takdirde, canını kurtaramıyacağmı 
ve vak'ayı duyacakların da ayni akı
bete uğ"yacaklarmr katarsın. Ama. 
burada ustalıklı davranmak lazım 

oğlum. Sen, tabiatile, onlardan ya
ni arkadaşlarından hakikati ortaya 
koymamalarını, örtbas etmelermi 
dileyeceksin ve icap ettiği zaman da 
birleşip seni müdafaa etmelerini soy 
liyeceksin. 

Oğul babasının dediklerini yaptı 
ve o inandığı arkadaşlarına birer bi

rer giderek başından geçen kazayı 

anlattı. Hepsi, ama hepsi, başka bir 

iş olsaydı bütün mevcudiyetlerile ça 

lışacaklarmı, lakin böyle hem canla

rını, hem mallarını tehlikeye düşii -

recek olan bir hadisede, ona ya rdını 
etmiye cesaret edemediklerini söy -

lediler ve hatta hiçbir canlı kula da 
gidip, kendilerine bu işi açmış oldu
ğunu bildirmemesini dilediler. 

Bazıları ise, ilerde yardım vadin
de bulundular, bazıları daha fazla 
yapacaklarını ve hatta idam edildik
ten sonra kendisini terkctmiyeceklc
rini, muazzam, muhteşem ve kendi
sine yakışık bir cenaze alayı tertip 
edeceklerini söylediler. 

Ve oğul, böylelikle arkadaşlarının 
samimiyetini mihenge vurarak, hiç
birinden kabul yüzü görmeyince eve 
geldi ve olan biteni babasına anlat
tı. Baba, durumu anlayınca, ona. 
çok yaşamış, çok görmüslerin ve bu 
gibi işlerde tecrübe sahibi ve pişmiş 
insanların oğullarından daha c;ok 
bildiklerini anlamasını hatırlattı ve 

Çeviren: İbrahim Hoyi 

Oğlum, benim bir buçuk arkad 
şım var. istersen git, bir kere 
onları dene ... 

Bunun üzerine oğul, babasının 
zile, içinde ölü domuz bulunan çuv 
lı alarak, babasının yarm adam dı 
isimlendirdiği dostuna gitti, kap!S 
çaldı. Ona başından geçen acı 
meş'tlm vak'ayı anlattı, müracaat 
tiği arkadaşlarından da bir fayda Çl 

madığını söyledi. Ve baba dostu 
mak itibarile böyle güç bir anIJl 
kendisine yardım etmesini diledi. 
Babasının yarım arkadaşı bilt' 

bunları dinledikten sonra, ha.bası 

karşı büyük bir saygı beslediğini, lı 
buki oğlu ile hiçbir veçhile bir taıı 
şıklrğı, yakınlığı olmadığım, ~akin s 
babasının hatırı için kendiSine yard 
etmeğe hazır olduğunu, ve cinaY 
gizliyeceğini söyledi. Sonra, çuv 
alarak, üzüm bağına gitti, rlerin 
çukur açarak oraya gömdü ve h 
gözden saklamak için de üzerini 
çırın ve otlarla örttü. 

Oğul babasına gelerek yarnn doll 
tun yaptıklarını anlattı. Bunun ıi 
rine baba oğluna tekrar şu emri vet 
di: 
"Oğlum br g\in mecliste otururlt 

ayni adamla harar~tıe bir münaka.ŞI 
ya giriş ve işi o kadar azıt ki tanı 8' 
rasında sözde hiddetinden ayni yard 
arkadaşın suratına bir tokat indır. 

Babasının direktifile iş gör4'!n o.aJ 
bir pozunu kollıyarak ayni dost 
münakaşaya girişti ve yaradana s 
narak suratına okkalı bir tokat şsl 
lattı. Lakin iyi adam, tokatı yiyiıı 
sadece: 

- Delikanlı .. Dedi, inan ki çok ~ 
na yaptın vallah .. Lakin ne bu fetı 
Irktan, ne de başka kötülüklerind 
ötürü, bahçede olan bitenleri gel 
açığa vurmıyacağıma emin ol.. ol 

Babası, bu vak'ayı da duyunca, 
luna bu sefer, öteki dostunun edl 
gitmesini söyledi. Oğul oraya gi 
ve başından geçenleri ona da anlat 
Babasının bu yegane dostu, gene a~ 
bir ifade ile, kendisinin hayatmr rtJ 
..şer.etini kurtarmak için ıazım g 
her şeyi yapacağını vadetti. 

Tesadüfe bakınız ki tam o güııl 
de adamın birisi öldürülmüs ve ka 
de bilinemiyordu. Etraftan. ba7.I )ti 
seler oğulun, her gece böyle ornuı:ıd 
da bir çuval ile oraya buraya gidetf 
başvurmasını görünce, katilin ondİ 
başkası olmadığı sonuna varmn:;ıaı' 
Başınızı neye ağrıtayım efendi,.,9 
İşte zavallı genci ihbar etmisler 
hükumet te onu 01dtırme suçlusıı 
!arak yalnıl.ı.mış, hapse tıkmıştı. ~ 
tüıı bunlar olup biterken, babası1JI 
dostu oğulu kurtarmak, kaçırma.1' 
çin var gücile çalıştı. Ve nihayet, 1" 
tün ümit kapılarının kapandığını, 
delikanlının idama mahkum oldllıı 

nu görünce, Alcalde'ye gitti ve AJc' 
de, dedi, vicdani inanışımca ben 
delikanlının öldürülmesine razı ~.~ 
lim. Zira, hakikatte, adamı öldW" 
o değil, benim biricik oğlumdu! 

Böylelikle, kendi öz oğlunu feda el 
rek, arkadaşının oğlunu ölümden ıd 
tardı. 

Ve i.'jte, böylece Kont Lukanol' 
fendimiz, dostların nasıl deneceği' 
anlattım. Bu hikayem, misalimle, ı; 
insanın dünyadaki hakiki arkadaŞl 
rını tanıması, aşırı derecede itifl 

göstermeden evvel, kendisile birli 

tehlikeli yolda nereye gelecekıeti' 
anlamak için kimleri miheke vurrtJ 

sı icap ettiğini anlattım. Şuna e~ 
d . . h ~ olunuz ki, efen ımız, er nekadat 

kadaşların birkaçı hakikatli, ,,ef 
olurlarsa ~~ birçoğu, hemen ekS~ 
yeti karagun dostu, eski bir talı 

"İbnelvakit"dirler. Ve ... Talihill 

vesine göre yakmla§ır veya uzat<!' 
şırlar ... Bundan ötürü Sinyor ~ 
Lukanov, artık hangi dostların. 
kadaşların en iyi ve sadık oldulc~ 
n.ı; hangilerine bel bağlayabilecec fi" 
zı, hangisinin dostluğunu kazarı 
mız lazım geldiğini düşününı.iZ-··•: 

Pajoniyonun bu mantıki fikl1 , 

Kontun ziyadesile hoşuna gitti··#' 
Don Juvan da, g~sterilerek. :U~ 
tam yerinde oldugu kanaatını 1' 
diğinden bu kitaba konulmasJil<l 
rar verildi. Don Juan'ın bu ma1'fl' 
yazdığı şu mısralar da esere ıta.~ 
ki biz burada nesre değişmiş şe 
vereceğiz: 

İnsan dünyada, kendi hayatııı1 • 
san ırkının ölümden kurtulu"ll ~ 
veren kimseden başka hakiltl ıı.l' 
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Sırrı 
Evkaf idarcshıin 1•cndinc ait t~-

'hi bimıları mensup oldukları dcnr 
f"t •• t d' Zere ait şekilde tamire itina go::> er ı-
- · • ••c cnıvclcc her nasılsa, mcscici gını v , •• 

Bayezit camiinde olduğu gıbı, fcıı11 
tamir cdUm~ olan ktsımları bo:::du
rarak ycnulcm, yııl•arda söıılct!iğim 
§Ckildc yaptırdığım memıımıiy~tlc o~ 
ı..-ı11mı§tum. Fa1wt bundmı bır kaç 
giin evvel, iş Bmık~s11ıın lslmı
bul şııbcsinin yarımdakı Hanıidiyc sc 
ımnin içini görımcc, bu itinaıan bir 
mecburiyet allmda göstcrıldiyini 
asıl mana ve rııhım anla§ılam.ı.nış 
olduğuna kanaat getirdim. 

Esasen, kastettiğim bu "ruh" mev
cut olsaydı, bugun, lstanbul harap o-
71ıyor, nasıl imar edelim, diye ter 
ter tcpiıwıemi::e W::um kalıı~a::dı: 

§Öyle ki: 
Hamidiyc scl>ili, isminden rk nı•la

~ılaoağı vcçhilc, bir sclJil üii. Son 
umıanlarda kapanmış, metruk kal
ırıı§tı. Evkaf idaresi, gayet git:::cl oo 
takdire değer bir tcşcb"/:ıc girişti, 
bir kısmı J..:cndisiniıı ol<uı menıbasu
larının ne biiyıik stliistimallere sclıcp 
olduğunu ve lıalkın artık memba su
Zanna inamna.z olduğunu gijı·crek, 

kendine ait nwmba sularını b•l sabık 

11cbildc sattınnağa 'karar verdi ı·c 

işe ba§ladı. 

Fal.at, orada1~ geçtiğini::: ve susadı 
yım::: vakit gidip lıir sıı içiniz ve içc
riııc bir bakım::. Çiııilcrlc siisW bir 
eda içinde, o sebilin man:::ara.sıııa hiç 
Mymıyan ue adeta: 

_ Ben bıtrada u.c kadar giUünç 
fJluyonon 

---~-

Süleymaniye 

1 stanbul Bir 
yar.tndaki ikinci derecedeki binalarla böylece meydana çıkmıştı 

Taş Yığını 
Manzarası Alıyor 

"istanbulun Siluetini Muhafaza 
Etmek ve Beyoğ.u Tarafına 

Bir Karakter Vermek Lazımdır,, 
!stanbulun iman mevzuubahis olan ı 

bu sayfada, bugün genç bir miman
mızm düşüncelerini bildireceğim, o
nunla yaptığım görüşmeyi yazaca -
ğım. Fakat bundan daha evvel, mü
saadenizle, size .nimarlığımrzm istik
bali için hayırlı bir havadis vereyim. 

Mimarlık, Türkiyede Güzel San'at
ler Akademisinde okunur. Ne yazık 
ki, memleketin hemen her tarafından 

verecektir. Bir şehir planı yapmak 
daha çok büyUk mikyasta olmak şar 
tile bir ev planını yapmaya benzer. 
Bir evin sahibi nasıl mimara arzusu
nu bir program şeklinde bildirirse ve 
programın tnnziıninde mimarın ihti
sasından istifade ederse bir şehir plfı. 
nının hazırlanmasında da ayni ıısul 
!erin tatbiki en doğru yoldu~. 

Fakat daha evvel 

7 

Münakaşa köşemiz: 

Bütün Nakil Vasıtaları Bir 
Elden idare Edilmelidir 

Şehrin iınarı için Iıir oku~ ucuııuU\ da eğer söz ,·erirseniz, ı;;unu ar
zetmek istiloruın ki, Jstanbııhm der<lirı~ çare bulmak için en kcstimıe 
n> en (•ahuk ;rol derhal ~ehrin biitün uakil \'asıtularını bir "imar sirke
tine" vennektir. Hiikfımet bir fedakarlıkla biitiiıı şehir hizmetlerine 
ait tesisatı hcmrn sabnnlmah \'f' bir idareye ,·enncli<lir. nu idarenin ,a. 
zife i ne olacak! l tnıılmllunun hizmetlerini n1.ıuni intizam \'e ucuzlulda 
temin ~tınel•, onun 'c orı:ı~·n gelecek Ynlıancıların eğlence 'c istinıhat 
ihtiyaçlnnnı giclereeC'k '':ı ıta ,.e !'nrcİeri temin etmek. lstnnlıulun der
di iklılir: Vesaiti nnkliye, gcz:nıe \·e e,itlenıne , crlcmin deh etli pahalılı
ğı. Ve aiti naldiyenın hergünkü ,iirekler acı· 1 lınli, bir l az gezinti inin 
bir _maa':'a lıaliğ olan masrafı lıe~imizi inletmiyor mu? 
~u~u!acak .. ı:ı•et .''?Ya idare husu i olmı~ acağma göre bütün kfi~ 

~el.ur ı<;ırı_e, y~~ı lıu ıkı dt•rde: Vesaiti nakli) e \'C m•uz cğlenıniye tahsıs 
e<lıl('(•ektır. f\arın hu !nsıuı ' 'esaiti nakfö·e \'e yolların tekamül ctt:iril· 
mesiııt•. \'e d.iğer kı~mı ~u \'t'Mtiti nakliye ; 0 yoJlnrm muhtelif ) ('r]erinde 
ucuı: e~lt>nta y..rlerı te~ıs ve idaınesine hnsredilcecktir. Uii~ lelikle hem 
o e~lt>nti ynl.eri, ~oın~ ı~ile ,.eNliti nakliyede gidi, geli artacak \"e bin
netı<'e gc~e ~ır~etm ''~rıdntı hcın ~idi~ geliş çtlduğ-undnn wı hem de 
ucuz ınesıre ()laJ ve eglenti ~·t-rleJ"indcki ka:r.anc•tan şirketin \'aridatı şe
hir ncf'iııe art.u:.ık ,.e hem lstanbıtllular hem en·nhlar memnun kala
caklardır. Biı) le biitün rnewudi~·etini ~~hre has~~leıı bir i tem kuru. 
J~~ıcn \'~ ):a!nız. \'~.~:~'nız !5t>hr!, Onun imarını \C güzellestirilntl'.Sİnİ dü
':UllCll hıl~ılı, ~orgulu fen adamları h.i eline alınca hence artık hem plllll . ~ , 
ıncselesı, hem ımar mescle~i, hem finan man meselesi halledilıniş olur. 
Helediye df' .ehrin hergünkü lıa:rntınm nazımı olur. 

.... , ................... 11111 •• -._,_"!uJ "'4ill"uP .... .... ..... ,.. ..... ., .... -.sıtll 

~-~~.,_~,,.._.. ·· .. ~ kaplm-.,, mimar arandığt halde, son senelere Bun nazar n pl · ndan evvel hclc
diyenin arzularını tesbit etınesı ve 
onlan mümkün olduğu kadar mufas 
sal bir program şeklinde mütehassı 
sa bildirmesi lazım ve onun ıhtisasın 
dan istifade edilerek programın m üş 
tereken tatbik edilmesi gerektir. 

garip nıııslııklar göreceksiniz. Çini kadar, Akademinin bu şubesine müra 
odanın 1.."Ubbcsindcn aarkan büyil,k bir caat eden talebenin sayısı yirmiyi 
ı·andilin ortasına _ 0 da bir mecburi- güçle aşıyordu. Fakat bu sene milra-

ı. ~ · caatlerin yekunu, geçen senenin iki yet saika.sile - konmuş ve atw1~gı 

muhafa::a ctmi.' bir c1ektrik 1.mnba.<Jı mislini aşmıştır .. 
yanında, diğer bir lcaç amımlım, 11a- Ben, bunu yalnız lstanbulun değil, 
kılması insana haşyet veren birer bütün memleketin imarı için bir ilk 
tııaslfıp gibi kaldıymt gi>rcce1'8il'i:::. adım olarak görüyor ve seviniyorum. 

Bütiin lnınkırdan 1ıc çtkar diye dü- Bundan başka, iki haftaya kadar, A
§iiııcnlcr olacağına eminim. l§tc 1m kademinin mimar şubesi için, diinya
ıon satırları onlar için yazıyorum: ca tanınmış bir artist gelmiş olacak. 

Biitiin bımıardan §U çıkar l;i, bıı Bruno Taut ismini taşıyan ve bugün
,:·ki sebili, btıgıin dahi asri hir sebil !erde bir tetkik için gitmiş olduğu Ja 
olarak kıılkınabilirdik. Fakat onu boz ponyadan Türkiyeye hareket etmiş 
marn.ak, çinilerin önlerine ve yanlmı- bulunan bu san'atkô.r, her halde, 
rıo, on.da yapıldığı gibi, biçimsi:lik- memlekette, mimari etrafında bir ha
Zer koymamalı: f<ırtilc, asırların verdi va, bir muhit yapabilecektir. 
ği tecrübelerle, zevklerin incelttiği Beni ümitlere düşüren bir üçüncü 
bir san'ati, her hangi bir zaı•allınm havadis te, geçenlerde bu sütunlarda 
ıcvbi:::liği ile katletmemek şarti!c. İstanbul hakkında çok kıymetli fikir 

Yttkarda bahsettiğim " ruh " uınm !erini verdiğimiz Wagner'in, Güzel 
anlamış olmanın verdiği zevki sdim San'atler Akademisindeki şehircilik 
t•e gil::cle hörmcttir. işte b1<1ta ~ahip hocaları arasın~ karışacğı ve dersle
clsaydık, imar, kendiliğinden (Jlıır-ı r'ine başlayacagıdır. 
du. Fikret Adil * 

Sedat EldP.m. Güzel San'atler Aka 

Sedat Eldem 

demisinde Milli .Mimari Hoı.:asıdrr. 
Sedat Eldem, İstanbul hakkında 

söyliyeceklcrinin tamamen indi oldu
ğunu bildirdikten sonra şöyle başla
dı: 

Evvela plan ... 
b• p'iin - Bence herşcydcn evvel ır : . 

yapılması ve planın tatbik edilmesı la 
zımdır. Böyle bir plan şüphcsız her
kesi tatmin edemez. 1stanbulu seven 
ler arasında muhtelif fikirleri olan -
lar bulunabilir. Fakat bir plana gö -
re çalışmak, o plan zayıf bıle ol~a, 
plansız çalışmaktan daha iyidir .. ::;ıe
hir planı Prosta verildi. Şüphesız o
nun pl8.nı, memnun edecek neticeler 

E b .. ··k reHamları imrendirecek olan fU n uyu b. . .. 
"k' zara l.tanbuldadır. Ona, ta ıatın gu-ı ı man . b"l .• 
~elliğine uygun karakteri vermeyı ı mıfı.ı, 

bo%111ıyalım. 

Gün batarken lstanbulun aldığı fu harikuMde manzaraya oe al 
luetine bakınız 

- Belediye bu programı nasıl teş tardır. O tarzı muhafaza etmek la -
kil edebilir? Neye istinaden? 

- Bence şehrin imarındaki prog
ramı tt:'spit etmek üzere saliıhiyct

tar kiınsclcrdcn bir komisyon teşkili 
ve bu komisyonun iş çıkarabilmesi 
için de hiç fazla tafsilata girişmeme 
si ve yalnız programııı ana hatlarını 
lcsbit etmesi lazımdır. Böylece e"ne
bi olan mütehassısa, arzularımızı bil 
dirmiş oluruz. 

iki l•tanbul 
- Farzedelim ki, bu komisyonda 

siz de basınız ve size fikirlcrinız 
soruldu. Ne dersiniz? 

- lstanbulun siluetinde hakim o
larak camilerin kalması lazımdır. 
Bunlar bütün dünyada Istanbuıu sem 
holize ederler ve kökleşmiş bir silu
ettir. Fakat bu hakimiyet lstanbul ve 
Usküdarda var. Diğer taraflarda, 
yani Beyoğlu ve Kndıköyde imar f:ı 
aliyeti çok daha serbest bir tarzd'l 
ilerliycbilir. Çünkü mevcut kıy,r.etli 
binalara uymak mecburiyeti yoktur. 
Bilakis o taraflarda o semtin semb,>
lünü teşkil edecek yeni binalar \'eya 
hakim noktalar kurmak imkanı var
dır. 

Mesela bu karakter, yeni d('vri 
temsil eden bir abide, yahut büyük 
bir idare binası şeklinde ola bilir. 

- tmar işine nasıl başlamalı~ Ev 
vela Istanbuldan mı, yoksa Beyoğ -
!undan mı? 

- Hem Istan bul hem Beyo<rlu ta
rafından başlamak, fakat daha ev -
veı karakterlerini tespit etmek l:izım 
dır. 

- Fakat Beyoğlunda bugün bir 
sürü binalar yapılmış ve yapılıyor 
da! Bu binalar oraya şimdiden bir 
karakter, fena bir karakter vermiş 
değil midir? 

- Evet, maalesef öyle. Lakin bu
na sebep, Istanbul için bir planın ya 
pılmasındaki gecikmedir. Eğer hiç 
olmazsa buraları için küçük bir plan 
yapılsaydı, bugünkü vaziyetin önü
ne geçilebilirdi. 

zımuır. l~'akat bütün Boğaza boydan 
boya yalı değil, kah yalı. kah rıh
lı myapmak, mevcut şekli aynen mu
hafaza etmek en doğru şekildir. Yal 
nız yeni yalıların eskiler gibi bu ka
dar geniş olmaları imkansızdır. Bu
günün ihtiyaçlarına uyacak büyük -
tükte olacaktır. 

Şehircilik ve abide 
- lstaııbulun abidelerini kıymet-

lendirilmesi, imar başladığı zaman, 
ne şekilde kabil olacaktır? 

- Şehircilerin şimdiye kadar buka 
dar güç bir mesele ile karşılaştıkları
nı tahmin etmiyorum. Eskiden tat
bik edilen usulde cami gibi ehemmi -
yetli binalar kesme taştan ikinci de 
recedekilcr ise tuğla \'Cya tahtadan 
yapılırdı. Kurşun örtüsü de yalnız 
ehemmiyetli binalara hasredilmişti. 
Bu suretle ehemmiyetli binalar di -
ğerlerinden yalnız cisim değil renk 
itibarile de ayrılırlardı. Zira kurşun 
ve taş, beyaza yakın renklerde; tuğ 
la, ahşap ve kiremit, koyu tonlar, ya
ni kırmızı, mor ve gri tonlarda idi. 
Bu suretle ikinci derecedeki binalar 
lstanbul siluetinde de ikinci derece 
de kalıyordu. Mühim abidPlcrin be -
yazlığını bir dereceye kadar daha faz 
la meydana çıkaran, büti.in Istanbu
lun evlerinin aralarına erpilen ağaç 
grupları idi. Bu ağaçların da koyu 
yeşil renkleri tezadın artmasına ya
rıyordu. 

Renkler ve hacimler 
Yeni yapılacak imarda hacim iti-

Boğazı aynen muhafaza 
- Boğaz hakkında düşünceleri 

niz? 

barile camilerin etrafına gelecek bi
naların yüksekliklerini tahdit etmek 
suretile camilere istenilen ehemmi -
yet verilebilir. Fakat renk itibarile 
bu ayrılmayı temin etmek eskiden 
olduğu gibi ayni kolaylıkla yapıla. _ 
maz. Nitekim bugün lstanbulun silu 
eti değişmiştir denilebilir, Sultanah
nıet ile Ayasofya arasına. yapılan 
apartımanların renklerini camilerin 
renklerinden tefrik kabil değildir. 
Kontrasta bir dereceye kadar var _ 
dım etmiş olan yeşillerin grupl~n i

.. se günden güne azalmaktadır. 

- Boğua karakterini veren yalı-
T Of yığını lıtanbul 

Neticede Islan bul daha ziyade bir 

taş yığını manzarasını almaya doğ 
r~ ~i.diyor. Bu şekil ise bir Türk şeb 
rı ıçın karakteristik değildir. Daha 
ziyade !atin şehirleri için karakterıs 
tikli~. Eski şeklin muhafazası ge • 
r~ktır. Çünkü orijinaldir ve kayt>e • 
dilmemesi lazımdır. Bu şekil uzaktan 
bakılınca şehre sevimlilık ve serin _ 
lik hissi veriyor. 

Görüşmekte olduğumuz Güzel 
San'atler Akademisinin denize bakan 
bir odasının }>enceresinden, UskUdar 
ve Sarayburnu görünüyor. Istnnbu -
lun biraz yeşillik kalmış olan taraf
l~rı. Yeni yapılan Ayas paşa, Cihan
gır taraflar1nı, buranın taş yığınla
rını düşünüyorum, ve maliyecıleıin, 
buralara dökülen servetlere niçın ''ta 
haccür,, etmiş dediklerini, bu mi.na 
da söylemiş olmamalarına rağmen, 
lstanbul için bu manada da isabetli 
buluyorum .Ve mimar Sedat sözle • 
rini ve görüşmemizi şöyle bitirıyor: 

- Bütün bu söylediklerimdım <Ja
ha evvel düşünülmesi liızım olan bır 
şey var. O da lstnnbulun nasıl bır 
şehir olacağını tespit etmektir. CUn 
kü o zaman yapılacak işlerin şekılle 
rini tespit etmek pek kolaylaşır. 

Bence bir şehrin kendi kendine ta 
bii inkişafile ilerlemesi ve mua~en 
bir yola gitmesi vardır, bir de, ~Uku 
n:ıet t~rafından bu yolun şehre göste 
rilmesı ve o yola sevkedilmesi var. 
Eğer şimdiki haline bırakılırsa ls

tan bulıın hiçbir taraftan inkişaf et
mek ihtimali yoktur. Ve Istanbul 
k~ndi ihtiyacından çok daha büyük 
bır evde oturan bir aile manzarası 
arzediyor. Bu evin salonu antresi v 

k 1. ' e 
ya ana ızasyonunu tamir etmek 19.-
zımdır_? Bunu evin ne şekild" kulla
nılacagını tespit etmeden düşUum k 
kabil değildir. e 

. - Şahsen lstanbulun nasıl bir şe
hır olmasını istiyorsun uz? 

- Vaziyet ve tarih itibarile ıstan 
bulun bir kültür, bir liman, bir tli • 
~st ve küçü~ endtistri şehri olması 
ıcap eder. Fakat yukarda d d'ö-; 

'b" b.. l e ıt-.rn 
~ ı, ?Y e kabul edilse dahi. vine bil 
kumctın bu veçheyi teşvik etmwıi, o
na bu Yolda hız vermesi clzenı •ı-. 

r:'ikret ADIL 
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MEMLEKET RÖPORTAJLARI 

• Kayserinin Umumi Manzarala· 

rından: Şehrin 

Cihetinin 

Kurşunlu 

Görünüşü 

Cami 

KAVSERiDE 
burada amiri mutlağım!'' 

- Peki, kız ondan akıllı çıkıp 

ta eYvela o bir yumurta kırarsa? .. 
- Olmaz. O zaman vay o kt?.m 

haline ... Şimdiye kadar hiç vaki 
değildir ... Neyse, gene biz hııdı.ye
mize gelelim: Kaynana yumurtayı 
kırınca, kız hemen onun elıne ~a
rılır, öper. Bu da demektir ki: 

Kayseri, f S 1'JyltU 

B ir Kayserili kızın düğünUnd~ 
bulunmak, onun zerde !Ji

lavlarmı yemek çok isterdim. Fa· 
kat ne yazık ki ne ben onlan ta
nıyorum, ne de onlar beni biliyor
lar. Kayserili dUğünUne davet 
edilmek, bu şerait içinde çok zor
laşıyor. 

Vakıa bir Kayserili dostum var 
amma, benim Kayscridc bulundu
ğum müddet zarfında onun da 
dostları evlenecek değil ya. Belki 
de hepsi ununu eledi, eleğini ipe 
ll5tı ! 

Kayııcrili dostuma: 
- Çok isterdim bir KayserUl 

düğUnünde bulunmak! dedim. 
- Ne yapacaksın? dedi. Yaz

ma.k içinse, ben sana anlatıvere
};m. Eğer görmek istiyorsan o 
b~ka! .. 

- Görmeden yazmak olur mtJ '? 
Bana cevaben: 
- eBn gördüm ya, yeter, dedi. 

Sana anlatırım, sen de yazarsın. 
Ha ben görmüşüm, ha sen ... Yok 

istersen, bir hafta daha kal, gele
cek perşembeye bizim tanıdıkların 
düğünü var. Bulunurısun ... Fakat 
bul • .msan da. yalnız erkek tarafı
nın davetlisi olursun. Kız tarafın
daki ahenldcrin, eğlencelerin far
kına bile varamazsın. Halbuki dü
ğün etrafında malumat sahibi ol
mak için bunları da bilmek liızını
dır. Şimdi beni dinle: Evvclfl ni
,andan işe ba.şlıyahm. Söz kesil
di. Nişan oldu mu, oğlan evinden 
'kız evine bir teı-ıi içinde hediye 
gider. Bu hediyelerin oğlanın ser
vet derece!iine ve kız tarafile ya
pılan pazarlığa göre muhtelif kıy
mette olanları vardır. 50 beşlhir
lik veya 70 beı;ibirlik Reşadiye ... 
Evet. muhakkak Re~adiye olacak. 
Sonra mesela bir külçe inci. .. Bur
ma. burma diye burada altın bile
ziğe derler ... Beş on burma ve sa
ire ... 
DUğOn bir hafta evvelinden haş

lar. Eğlenceler, ahenkler pa.znrte
einc kadar devam eder. Kızın çe· 
~izleri tamamlanır. Ve pazartesi 
günU hepsi duvara asılır. 

- Tıpkı manüaturacı dUkkanı 

gibi, desene ... 
- Evet. Tıpkı öyle. Kızın iç ça

ma.şrrlan, elbiseleri, velhasıl her 
teyi duvardadır. Burası bir sergi 
gibidir. 

- Ya şiltclerle pabuçlar. Onlar 
da mı duvardadır? 

- Sen de be birader Amerikalı 
gibi sual soruyorsun. Onlar yerde 
durur. Pazartesi günü aktamı 
herkes çeyizleri görmiye gider. O 
gUn çeyiz günüdür. 

S alı gtınn hamam rtınDdür. 
Art.ık gelin olma hazırlığı 

bqlanu,tır. Hamama Koçu ile gt
dillr. 

- Anlamadım. Koçu mu! Bu 
b. nedir kl1' 

- Burada arabaya binmlye Ko
~u derler. Yani hamama arabalar
la gidilir. Artık mevsimine göre 
dolmalar, t~ular götUrUlUr. Ha-
9&1D adeta bir meslredir.Bir eğ-

Düğün 
Alayları 

Y ZAN: 
Mümta'Z Faik 

lence yeridir. Burada bültin ka
dınlar peştcmallartle kurnanın ba
şında toplanır, tef çalarlar, şarkı 
söylerler ve evvela gelini, sonra 
arkadaşlarını oynatırlar. 

- llahi dostum. Sen de görmüş 
gibi sc:iylUyorsun. Senin kadınlar 
hamamında ne işin var? 

- KUçUkken annem götUrUrdü. 
Akhmdl\ kalmıı;ı. Bu kızların 1 ın-

de öyle güzel oynıynnları, öyle 
şarkı söyliyenleri vardır ki sor
ma .. Ne ise. sözil uzatmıyalım. ak
şam üstü hamam faslı bittikten 
sonra gene Koçu ile evlere dönü
lür. 
Çarşamba günü akşamı kına 

gecesidir. Oğlan evinde de, kız 

evinde de kına koyma merasi'?Ü 
vardır. Bu da ayrı bir eğlencedir. 
Çalgı çağanakla kına yakılır. Bu
rada Ali Emmi isminde ihtiyar bir 
kadın vardır. Bu kadın kına gece· 
!erinin hep hanendcsidir. Guzeı 
tef çalar. Güzel şarkı söyler. Bü
tün kına gecelerine hep Ali Emmi
yi çağırırlar. Evvela gçlin kız kal
kar, oynar. sonra arkadaşları kal
kar, oynarlar. Bu fasıl epeyce de
vam eder. Sonra kına koyma me
rasimi başlar. Arkadaşları kı;ı;ın 

elinden hep kına alarak başlarına 
sürerler. Hani meşhur bir ~öz 

vardır. "Darısı başına, kınası ka
şına" derler. Ir,te bu söz oradan 
kalmıştır. Bu kına koymayı ihti
yarlar, kızların çabuk kısmet bul
malarına delil olarak tefsir eder
ler. Genç kızlara göre de gelinin 
elinden kına alıp başına çalmak, 
baş ağrısına iyidir. Peki, bunların 

hepsinin başları mı ağrır ki kına sü
rerler, la! işte. Ulanırlar da öylo 
ıWylerler. 

. Kına konduktan s~nra artık kız, 
oğlanın olmuş, ikisinin de talii bir
leşmiş demektir. Bunun için kızın 

bUtün akranları, arkada9ları otu
rup hüngür hüngür ağlarlar. Çün
kü o kız kendi alemlerinden çıl:

mış, bB.fka bir aleme, kadınlık 
tıemine girmiştir. 

P erşembe gUnU gelin gezmesi 
gUnUdür. ikindiye kadar 

kızı alıp gezdirirler. Her tarafa 
götürürler. Burada gelin bakınJl
nın aksine olarak "gelin baktır -
ma" ldetl vardır. Nihayet ikindi 
Yaktl oldu mu, gene Koçu ile km 
<>#lan evine götUrUrler. Kızı ev
vell kaynanası ka~ılar ve ka~ı
lar k9.11ılamaz da elindeki bir yu
murtayı yere atıp kırar. Bu de
mektir ki, "Eğer bir kabahat iş

lersen, beni uymaiean eenin ka
fanı bu yumurta. gibi ezerim. Ben 

"Bana ne yapsan kabuliim<lür! 
Ben bu evde seni tanırım. Ister
scn kafamı kır!" 

- Eskiden mektebe başlarken 
hocaya eti senin, kemiği benim 
derlerdi. Onun gibi bir şey! .. 

- Evet, tıpkı onun gibi. Boru 
değil. o da artık genç kızlıktan çı
kıyor da hayat mektebine başlı -
yor. Hocası da kaynanası! Tasav
vur et gelin kaynanasının yanında 
çocuk doğurana kadar oturmaz. 

- Çocuk doğunca da çarnaçar 
yatakta oturur değil mi? 

- Fakat bunlar eski adetlermiş. 
Şimdiki gelinler kaynanalarına 
pek kulak aamıyorlar. Hani kay
nana kapıda yumurt:a-Oegil e da-
m! patlatsa gelin akıllı oldu mu 
gene bildiğini okuyor. Bu da ada
mına göre değişir ~·a. Oğlanı kim 
avucunun içine alırsa evde hakim 
odur. Bundan başkası boş lfıft ır. 

- Ya düğün?.. 
- O da bildiğin gibi. Fazla bir 

şey yok. Fakat düğünden sonra 
tam bir sene gelin gezmesi sürer. 
Gelin bütün eşine dostuna gidrr. 
Herkes odada yani Tokanada sı
ralanmıştır. Gelin. büyük küciik 
hepsinin elini öpmiye mecburdur. 

- Çocukların da mı? .. 
- Evet. Küçiik çocukların bile 

eteğini öper. Böyle adet olmuş
tur. 

- Peki, bu ne zamana kadar 
sUrer? 

- Çocuk doğurana kadar. Fa
kat geline herkes elini vermez. O 
dolaşırken ellerini çekerler. Es

kiden öptürürlermiş. Fakat şimdi 
yavaş yavaş bu adet istihaleye uğ
radı ve terkedildi. Belki birkaç yıl 
sonra "Optüm say!" yerine toka
laşmıya başlıyacıtklar ! 

B ak sana, gelin ziyaretini an
latayım: Gelinin evine kım 

gelse, o, bir bohça ile bütün elbi
selerini, çama~ırlarını meydana 
çıkarır. Hepsine ayrı ayn göstenr. 
Eh gören var, görmiyen var! 

- Nasrettin Hocanın bilenler 
bilmiyenlere anlatsın usulü bura· 
da cari değil desene. 

- Evet. Herkes muhakkak ge
linin nesi var, nesi yok görmeli! 
Hem gelin tel de takar. Tıpkı ye
ni gelin gibi oturur. Bu adet tam 
bir sene devam eder. 

- Ya gebe ise. Ka.rnı burnun
da ise? 

- Uıter karnı burnunda olsun, 
ister çocuğun eli kulağında olsun! 
Gelin gene tellerini takar, gene el
biselerini giyer. Bütün eavaplan
nı te,hlr eder. 

- Uzerine giyerek mi? .. 
- Misafirler naaıl ieterleree ... 
- Tıpkı büyUk terzilerin n1an-

kenleri gibi ha ... 
- Evet. Bazan elbiselerini gi

yer, dolaşır ve gösterir. Bazan 
elinde tutarak gösterir. Tam bir 
sene bu, dile kolay. Fakat bun -

1'.oıayca L..engın 

Olmanın Yolları 

Karı ve Koca Bir Define 
Hikayesı Uydurmuşlar! 
Aydın, (Tan) - Aydın asliye 

mahkemesinde ,evvelki gün, çok en
teresan bir davaya bakılmıştır . • 

Koçarlı kamununa bağlı Satıı.ır 

köyünden Mehmet ve kardeşi H.aşit, 
bir tabaka sarı tenekeden yapılmış 
taklit ziynet altınlarını doldurarak 
bir masaya koymuşlar ve arkasına 
geçerek fotoğrafisini aldırmışlardır. 

Bu resmi Aydında gazozcu Ali Ga
libe götürerek bir kazıda binlerce al 
tın bulduklannı, fakat satmıyn kork 
tuklarını söyliyerek bunların satıl -
masına aracı olmasını istemişlerdir. 

Ali Galip, kendisini birden zengin 
edecek olan bu devlet kuşunu Urkilt 
mek istememiş. altınların satışından 

elde edilecek para yarı yarıya ıile -

şilmek üzere mutabık kalmışlar ve 

altınların Aydına zeytinyağı tene
keleri içinde gönderilmesini de ka -

rarlaştırmışlardır. Bunun için Ali 

Galip 17 lira vermiş, fakat gilnler 
geçtiği halde ne altın, ne bir şey 

gelmeyince dolandırıldığını anlıya -

rak mahkemeye baş vurmuştur. 

Dünkü celsede mahkeıp.e bazı şa

hitleri dinlemek üzere başka güne 

bırakılmıştır. 

Fatsa Çarşısında 
Bir Cinayet 

~ir Bekçi Arl<adaşını 

Yaraıayaıak Öldürdü 
!<~atsa, 10 (Hususi muhabirimiz • 

Qrn) !!Utn~ gtın C'W~ burada 
bir cinayet ltlenmllJI, Çunudan eeki-

ci Hüseyin, Bursalı oğlu Ahmet Sab 

riyi çapulcular arastasında öldürmüş 

tür. 
Vak'adan bir gUn evvel, ikisi a -

rasında arazi meselesinden şiddetli 
bir münazaa olmuş, bundan muğber 

olan eskici Hüseyin, ertesi glin ou 

cinayeti işlemiştir. 

Katil, Ahmet Sabriyi ilk kurşun· 
da cansız yere düşürdüğü halde ge· 

ri kalan altı kurşunu da kullanarak 

zavallı maktulün vücudunu delikde

şik etmiş, sonra mahalli vak'aya çok 

yakın olan jandarma dairesine gide
rek teslim olmuştur. 

Hamburg Polis Müdür 
Muav ni Trabzonda 

Trabzon, (Tan) - Hamburg po
li& rnüdUr muavini Verner Gatz kü
çük bir fıta ile Peşteden Tuna~ı a
şarak lstanbula gelmişti. Mumaileyh 
sahili takiben ve hemen bütün iske

lelere uğrıyarak, şehrimizden hare -
kctinden iki buçuk ay sonra, 2 Te9-
rinievvelde Trabzona varmıştır. 

Verner Gatz'ın refikası da yanın -
dadır. 

------------~--------------
dan üç ay da eksik olabiilr. 

Eğer gelin aceleci ise, yani ev
lendikten tam dokuz ay 

ıonra çocuğunu doğurursa, o za-

man bu merasim biter ve loh usa
lık başlar. Çocuk doğunca tebrik 

9ekli fUdur: 

- GözUn aydın olıun. GUle gU

le besle. Ce,me Ufağın olıun ! .. 
Tabii, çe9me u9ağın olııun de

diklerine bakılırsa erkek evlat da

ima makbuldUr. ÇUnkU büyiiye .. 
cek, anuma çetmeden ıu ptlre
cektlr· itte ana meDfelnden lo· 
husalığa kadar hepsini anlattım. 
Daha anlatayım mı 7 

- TetekkUr ederim. Fakat e
ğer lıtereen fU ka~ıkl mahallebi

ciye girelim de bir de .zerde yiye
lim .•. 
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lzmit Mekteplerinde d 
ÇifteTedrisatYapılıyo 
rVıuallimlerin Kıyafetleri T esbit Edi 
di, Muallimter Birli~ Lağvo!und 

iz.mit muallimlerinden bir grup havuz b(lfıncla 

I~mit, (H~~usi muha~irimiz.:lcn) 1 tacaklar ve yalnız yemekleri ked 
lzmıtte ve mulhakatında ılkmektep - !erine ait olacaktır. 
\er yeni ders devresine başlamış bu- . 
lunmaktadır. Yeni ve modern bir Buraaya tek bılet 
tarzda 167 llkmektebi, 19 bin talebe- Bursa, (Tan) - Bursa yolcul 
si olan vilayet çevresinde canlı oir na vapur bileti ile beraber Muda 
maarif hayatı vardır. dan Bursaya kadar otobils veya 

Evvelki gün, ilk tedrisat mlif et • Bursadan da Ulu dağa otobüs b 
tişleri, Maarif Müdürü Kemal Er • nin beraber verilmesi maksadile 
mndm başkanlığında bir toplantı ya pur acentelerlle otobüs sahipleri 
parak, yeni müfredat programı mad tren. ~d~~esl ~rasında bir anıa/ 
deleri üzerinde incelemelerde bulun- temını ıçın müzakerata bB.§lan~ 
muşlardır. 

Bu sene llkmektcplere tal'ebe a • 
kını çok fazla olmuştur. MUracaat
ların hemen hepsi is'af edilmış ve 
ortada talebe bırakılmamıştır. Bu -
nunla beraber muallim kadrosu mev 
eut ihtiyacı karşılıyacak bir halde 
değildir. 3()7 Q..kµıe)ttep muallimi 
vardır. Bunun için, mekteplerde çif· 
te tedrisat usum ihdas edilmiştir. 
Bir muallim iki sınıfa ders verecek, 
bir sınıf yarım gün ders okuyacak
tır. Talebe velileri bu usulden şlkfı
yetçiclirler ve çocuklarının sene ~o
nunda muvaffak olacaklarına inaç
ları yok gibidir. 

Muallimlerin kıyafeti 

tır. 

Bol yağmurlar 
Aydın, {Hususi muhabiri 

den) - lki gündlir Aydın ve hl 
lisinde bol yağmurlar yağmakts 
hava soğuk yapmaktadır. incir 
çclerindc incir kalmadığından, 

' murun lnclr ürUnUno zararı 
tur. Pamuklara gelince, açmış 
toplama zamanı geçmiş ,kozaları 

kelerse de bunun satışta tesiri 
azdır. Henüz açmıyan kozalara 
yağmurun çok faydası vardır. "/ 
nız bundan sonra havaların a~ıl< 
güneşli gitmesi pmuk mahsulU 
iyi olması için, llzımdır. 

Küçük Haberler 
Maarif Müdürü Kemal Ermad, 

bütün mekteplere bir tamim gönde· 
rerck, muallimler için muayyen bir 
kıyafet kabul edildiğini bildirmiş ve 
çizilen kıyafet nümunelerini de ta· 
mimine eklemiştir. Bu kıyafetler çok 
sade ve çok zariftir. Tamimde ka· 
dm muallimler için bir hayli kayit
ler vardır. 

• Kony-;.-(Tan) - Konya Iltıl 
lığı, Konyada ve mülhakatında 
tezlyen kuyuları açmak tecrU~ 
belediyenin Dedebahçestnde bJ. 
mıştır. Netlce iyi olduğu tak 
vilayetin birçok yerlerinde artez 
kuyuları açılacak ve ikinci tec~ 
Konya harasında yapılacaktır. 

lstanbulda hala dedikodusu de -
vam eden Muallimler Birliğinin Jz • 
mitteki teşkilatı, lağvedilmiştir. Mu
allimler, badema bu yoldaki mesai
lerini, munhasıran Halkevi çatılan 
altında tı:ksif edeceklerdir. 

•Malatya (Tan) - Malatya 
trik şirketi SUmerbank mUmessıU 
şirketin fevkalade içtlmamda h 
bulundular. Verilen izahat yeri 
görlilerek şirket merkezinin Anıd 
ya nakline karar verildi. idare m 
si azalıklanna, Saylav Nedim 

Tal ebe pan•iyonlan 
Vilayet, Adapazarında, Izmit ve 

lstanbulda 50 ,er kişilik talebe pan
siyonları açmıştır. Ortamektep ve 
liselerde tahsil etmek istiyen tale -
beler, bu pansiyonlarda bedava ya-

ile Osman Taner ve Sümerbank 
murlarından Cavit ve Bülent 
diler. 

Alınacak tedbirlerle hisse sene 
rinin yavaı yavaı esas kıymetini 
lacağı muhakkak görülmektedir. 

Rizede Bicki ve Dikiş Yurdu 

Rize, (Husutı! Muhablrimlmen) - kmlarmı bayata hanrlamal 
Şule biçki ve dikiş yurdu, Kuıtulut ıından bir ihtiyacı tatmin ~y 
okulunda bir sergi açmııtır. On gün tedlr. 
açık duran sergi, bine yakın kadm Gönderdlfim reıim, yurdun bd 
ve erkek tarafından ziyaret olwı- nekl talebesini öfretmenlerile 
muştur. ber bir dere eearuımda gö!tertrl' 

Mcryemin idaresindeki yurt, Rize dir. 

1 
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İZLANDAVA 
''Tl!!JR.1<,, AK!NI 

_ yazan : Kaaırcan Ku.J Lı -

TAN 

............ n n n n n ._ ... n n 

DÜNYA MATBUATINDA 
GOZOMOZE lLlŞENLER 

Yiyeceklerin tadına 
bakan makine? 

Ra,dyo 
Bugünkü pro~ram 

lstanbul 

Oğle neşriyatı: Saat 12,30 Plakfa Türk 
musikisi. 12,SO Havadıs. 13,0S Plakla halıf 
muzik. 13,25 - 14 Muhtelif plak neşrıyatı. 

Q 

:.So. 72 

Enver Paşa Kont Sforça İle 
Romada Bir Muadele imzalamıştı 

Hakonla Arkadaşları, Dertli Hasa
f nın Suçu Olmadığını, Hatta Eyilik 

Bile Ettiğini Söylüyor!ardı 
Halbuki vali herhalde bu Türk de- şimdi iki tanesi birden gelmişti. 

nizcisini şehrin en büyük meydanın- Acaba bunlardan birisi Recep Re-

Anıerikadaki Westinghause e
lektrik şirketi yeni bir alet keşfet
miştir. Bu alet sayesinde, her -
hangi bir meyvanın ekşi mi, tatlı 
mı olduğu, (meyvayı ağza alını
ya hacet kalmadan) kolayca anla
şılıyor. Hanıız ve kalevi esası lize
rine kurulınuş olan bu elektrik 
makinesinin, haınıziyeti müsait ye 
ıneklerin de tadına bakabildiği 
tecrübeyle anlaşılmıştır. 

Akşam . n.e~riyatı: Saat 18,30 Çay saatı, 
dans musıkisı 19,30 1. Galip tarafından hı
kaye. 20 Rıfat ve arkadaşları tarafınd'ln 
Turk musikisi. 20,30 Vedıa Ru:a v~ arka
daşları tarafından Tiirk musikisi. .ı.ı Solo 
plliklar. 21,30 Orkestra. 

Enver Paşa, Kafkasyaya geçmişti. dilerine adeta (seyyar bir derebeyi) 
Oradan, Anadolunun vaziyetini daha süsü veriyorlardı. Gezip dola5t1kları 
yakından tetkik ettiği gibi, bu mese- yerlerle o civarların halkını derhal 
le hakkında bazı zevatın fikirlerine haraca kesiyorlar .. Mesela: 

·1da herkesin gözü önünde, öldürtmek isin gemisiydi?. Eğer o gemi ise 
1 ıstlyordu. Böylece, Recep Reisle lC:- ve başka bir arkadaşını da alarak 

\ cntlerden alacağı öcü yalnız Dertlı geri dönmüşse işler fena olaı.:aktı. 

l - Mozar: Fıgaronun evlenmesi uver-
tür ' 

de müracaat etmişti. _üç gün zarfında altmış b1n lira 
Cemal Paşa; <Biz, omuzlanmızda verilecektir. Muayyen müddet zarfm

ağır bir mes'uliyet yilkü ile memleke da bu parayı vermeyenler, cepheye 
ti terkettik. Anadolu, bugün mühim sürülecektir. 

2 - Stra~us: Kayzer vals. 
3 - Putçı: Şefkat. 

\iasandan çıkarmak istiyordu. Her halde Dertli Hasanı istiyccek-
Hakiin son olarak: !erdi. Belki de onu buraya Recep Renklerin nebatat üstündeki 

tesirleri: 

4 - Rikken: Barkarol. 
5 - Kalmen: Kontes Marıtze operetin

den parçalar. bir mücadele devresi geçiriyor. Ve bu Diye emirler veriyorlar .. Ordudaki 
mücadelenin başında olanlar da. dd- askerlik çağı gelmiş olanları, cebren 
den büyük muvaffakıyet gösteriyor. kendi kuvvetlerine iltihak ettirerek 
Böyle bir vaziyette. onların işlerine orduda ba.ışlamış olan inkılap ve teka
karışmak .. Ankıı.rava karşı yeni bir mülü sektedar ediyorlardı. 

Hatta siz _ Bunu yapamazsınız. Reis gönderdi ve dönmeyince arıya-
değil, kral bile yapamaz. caktı. 

Demişti. Düşünceler biribirini kovalıyordu. 
_ Bunu yapmak lazımdır. Kim Şimdi Dertli Hasanı öldürmekten 

engel olabilir? . korkuyordu. Korsanları kızdırmıya 
_ Adada sizden ve bızden dn.ha gelmezdi. 

Ustiln olan bir halk vardır. Bir şe- Şehirde telaş vardı. Kara haber 
bir meclisi vardır. Son söz onundur. herkesin dilindeydi ve öjtleden son-

Mavi ve kırmızı camların altın
da beslenen nebatlar tistiinde ya
pı lan müşahede şu neticeyi ver
miştir: Mavi canı altında besle -
nen nebatların neşvüneınası geç 
kalmakta, kırmızı cam altında 

beslenenler ise, maviye nazaran 8 
ila 10 nisbetinde daha çabuk bii
yümekted irler. 

- Size soruyorum: Bu adam bu- ra kasabanın dışarısındaki çayırda 
radan gittikten sonra namuslu bir yapılacak toplantı için temiz t>lhise
hayat mı yaşıyacaktır, yoksa gene terini giyenler onlan çıkanyorlar, 
korsanlık mı yapacaktır? eşyalarını topluyorlardı. 

_ Onu bilemeyiz. Hakim. papaz ve şehrin ileri ge-

Mesafe rekorcusu 
Nebat tohumları: 

- Ben biliyorum. Gene korsan- tenleri, hemen vali konai?ına S!eldi
ık yapacak, köyleri, ve çiftlikleri ter. 
basacak. gemilerin yollarını kese - Papaz: 
•ektir. - Manastırlar vt- ır;ı;q"ler vtı ı?m:ı 

_ Işlenmiyen suç için ihtimal il- ediliyormuş. imdat 2'Öndermeli. On-
•erine ceza verilmez. lan kurtarmalı! 

_ Vaktinde davranıp fenalığın Diyordu. 
)nüne geçmelidir. - Elim izdi' ki f"qiri ne yapacağız? 

Azalar araya girdiler. iki tarafın Ru0'ihı toplantı olamaz 
ırzulannı birleştirmiye çalıştılar. Dedi. 

l~akat kabil olmadı. Vali ile mahke- Vali diişün<'elivrli ve SRlonıın or-
arasındaki biltün anlaşmamaz - tasındıt bir aşağ'1 bir yukarı dol:LŞır-ne . 

ıklar gibi buna da şch!r .. m:clisının ken birdl'n bire durdu: 
il rnrar vermesi uygun goruldu. - Allah belfı.ııını versin. Ne ya-

Hasan sabırsızlanıyordu. narsanız vapın. Fakat yeter ki bu 
Yali askerlere emir verdi: adada kalmasın! 

Asyanın cenubundaki mıntaka
larda yağmur mevsimini yaratan 
ve coğrafya dilinde muson denilen 
mevsim rüzgarları, senenin muny
yen zamanlarında ve HimalRya 
dağları istikametinden eserler. 
Bu esnada birçok nebat tohumla
rını da uçurarak kendilerile bir -
likte sürüklerler. Cava dağlarında 
menşei Hiınalaya olan ve muson 
rüzgarlarile buralara kadar geldı· 
ği anlaşılan birçok nebatlara te 
sadüf edilıniştir. Rüzgarlar vası . 
tasile tohum yayılmasının çok ge
niş sahalara kadar uzandığı anla· 
şılnıaktadır. 

_ Suçluyu hapse götürün! Başpapaz söze karıştı: 
Hakon'la arkadaşlan ve Hancı Su- - Bu işi Allaha bırakalım. 

•nou halk arasında Dertli Basanın - Nasıl? 

Elmanın çıkarttığı kokulu 
hava zararlı mıdır?: 

ıuçu olmadığını, hatta iyilik ettiği- - Mademki suc;lu olup olmadığı-
lJıi, belki yüz defa tekrarlıyarak an- nı biz açıkc;a meydana vuramıyoru1. 

11 atıyorlardı. Şimdiden halkın bU- Allah elbet bunu bıliyor. 
,Uk bir kısmı bu 'f.ürk delikanhsının - Elbet ... Fakat bunu ondan na-

tıl:arafından olmuş gibiydiler. sıl öğrenmeli? 
a ı gene ırnynrrn-gore tş yap- - Boş bir sandala elleri ve ayak-

mnk istiyor!. ları bağlı olarak koyun ve ac;ıklnı·da 
Diyenler vardı. bırakın . Bugünlerde riizg-ar kanıy<'l-
Bu korkak adam bir türlü kendi- den esiyor, onm adadan uzaKlara. 
ni lzlandalılara sevdirememiş. he- Irlandaya doğru götürür. Eğer Al
Türk denizcilerinin gelişi sırasın- lah yaşamasını istiyorsa kurt.aıır. 

tlaki hnllerile herkesi kendisinden istemiyorsa öldürür. 
ıoğutuvermişti. Hakim el ve ayaklarının bağlan-

11' Hasan askerlerin ellerinden ~ur- masına razı olmadı. 
uımak için uğraşıyor, etrafta Ra- Hasanı getirdiler. 
on ile hancıyı anyordu. Suenou'yu Ona söylediler. 

•örilnce: Cevap verdi: 
_ Hani, kurtulacaktım; bana ya- _ zaten burada durmam ben .. 

,an söyledin!.. Parasile bana bir sandal verın. sı-
• Diye bağırdı. lahlanmı da verin, binip gideyim. 
~ suenou ona ertesi gün öğleden _ Bir daha buralara gelmiyecek 

ı·,onraya kadar sabretmesi için yal- . . . ? r mısınız ... 
-arıyordu . H 

ı - ayır. 
Hakan da ö'-•le söylüyor ve ha- ? .; - Yemin ediyor musunuz. 

imle valinin çarpıştıklarını, yarın _ Yemine !uzum yok. Biz sözu-
ehir meclisinde bu işin konuşulaca- müzdcn dönmeyiz. I<'akat mademk 

: ını, herkesin onun tarafından oldu- istiyorsunuz, ederim. 
unu anlatıyordu. Şehirde sessiz bir kaynaşma de-
Gene sıkıntılı bir gece yaşadı. vam ediyordu. Yakın tepelere ve 
Sabah erkenden vali konağının av- yüksek kıyılara gözcüler göndcnl -
sunda gidip gelenler vardı. Vali mişti. Şimdiden eşyalarını arkaları

ile uyanmıştı. Ralın demirli kü- na vurarak, hayvanlaruıı önlerıne 
tlk pencereden konağın kapısı bi- katarak içerilere ve dağlara kaçan-
az görünüyordu. <?raya baktı. Tile- !ar oluyordu. 
ar Bagge ile Estrıd kapının önün- Türk denizcilerini buralara çek · 
e valinin karısı ve çocuklarile ve- memek için Hasanı bir an önce sav-

alaşıyorlardı. . mak düşüncesi şimdi valiye göre bır 
Hasan nöbetçıye sor~u:. cankurtarandan farksızdı. Hatta 

-
Bunlar bir yere mı gıdiyorlar? ı 

şimdi Türk akıncılarının oralara ge · 
--- •••• .a 

_ Söylesene, dilin mi tutuldu? -- ..... 
- ? ! ? ! ... 
Genç kızla babasJ, vali ile birlik

.. çıktılar. 
Yarım saat kadar sonra vali geri 

eldi. 

Hasan onu görünce hükmün il 

erdi: 
- Gitti. 
H Cı Sucnou yiyecek getirdi. an . 
öbctçi artık Hasanı onunla da ko-

uşturm uyord u. 
Bu sırada adanın şark ~.ıyılan!'l . -

a.n Bessastadir'e doğru dortnal gı
n atlılar lzlanda valisine kara ha

erler getiriyorlardr: 
- !ki Türk gemisi şark kıyılan
~ geldi. Korsanlar köyleri ve çift

leri basryorlar, malları yağma edi
::>rlar, tuttuklarını esir ederek ge· 
ilerine götiirüyorlar. 

memeleri için Dertli Hasandan yar
dım istemeyi bile düşünüyordu. O-
nunla ayn bir odaya çekildi ve şun
ları söyledi: 

- Siz, doğru sözlü, yiğit bir de
likanlısınz. Bunu geç anladım ama. 
iyi anladım. Size büyük bir kayık 
verelim. Silahlnnnızı ve birkaç giln
!Uk yiyeceğinizi de alınız. Şark kı

yılıı.nna doğru yola çıkmak ve Türk
lerin buralara gelmelerine engel ol
mak şart.ile size dilediğiniz kadar pa
ra da veririz. Kabul mil? 

Biraz önce Türk levendini öl -
dürtmek istiyen adam sa;ki bu 
adam değildi. 

Elmaların toplandıktan sonra 
da canlı kalc.hkları, müvellidiilhu
muza teneffüs ettikleri. bir lngı · 

liz tetkik heyeti tarafından mey. 

dana çıkarıldı. Elmanın mebzu • 
len bulunduğu yerlerde. patnteslA· 
rin filizlenmesi gecikmekte. bezel
yenin bilyUmesı. hattA bnzıın. ım

kansız bir hale gelmektedir. 

Dünyanın en büyük ampu!ü: 
Bir Alınan müessesesine. dun -

yanın en büyük ampulünü yap•ııak 
muvaffakıyeti elvermiştir. Bu nn1

• 

pul 40 vatlık 2750 adet anıpuhln 
çıkartabileceği ışığı bir defadıı çı

kartmaktadır. 
40 vatlık 2750 tane ampulün 127 

odayı miikenınıel bir surette ten· 
vir edebileceği gözöniine getiri · 
lirse büyük ampulün haşmeti 1ınk 
kında bir fikir edinmek kolay 0 -

lur. Bu kocaman nnıpulün yül< -
kutru 38 sekliği 90 santimetre, 

sant imetredir. 68 beygir kuvvetin
de olan bu lfıınbalarla. bliyiik 
nıeydanlıkların tenviri tasavvur 
halindedir. 

Diş hastalığı ile göz hasta -
lıklarımn alakası: 

Wulkow adındaki bir doktora 
göre, diş hastalıklarile göz hasta
lıkları biribirlerile yakından alaka
dar olan hastalıklardır. Dişlcrın 

köklerinde yapılan ıyı tedavi
lerin göz hastalıkları üstünde çifa· 

lı tesirleri müşahedelerle aııla~ıı
ınıştır. Bu sebepledir ki Doktor 
Wulkow. göz hastalıkları muaye
ne ve tedavi edilirken ilk önce diş
lerin de esaslı surette tetkik edıl
mesini tavsiye ediyor. 

Güzel kokulu matbaa 
mürekkepleri 

Bizim dostların kulakları çınla
sın! Matbaa .mürekkeplcrinın ko
kusundan rahatsız olacak derya -
dil gazete makinistlerini gözöııiıne 
olan Amerikalılar mürekkepleıe 

glizcl kokular karıştırarak satışa 

çıkartmayı tecrübe ettiler. Fakat 
cu koku, mürekkebin asıl koku -
suna alışmış olan adaınlarıı noş 
ııeıınedi. Makine dairesi ndeki .bü: 
+iin işçiler kuvvetli ve süreklı bır 
baş ağrısına tutuldular. Tecrübe 
öylece kaldı. Artık sonradan ne 
yapacaklarını bilmiyoruz. Belki 
günün birinde limon çiçeği kokan 
gazeteler okuyacağız mesela? 

Suda yüzen sabun: 

6 - Lokom: Ninni 
1 - Ruzipcyçya: İspanyol serenadı ve 

bpanvol dansı. 
22.30 Ajans haberleri, 23 Son. 

~ 

Günün Program özü 
Senfonilı:>r: 

22 Viyana: Bruckner'in 1 • d 22 B d t • B k eser erın en. 

C'cphe açmak, Tiirk!Uk ve lslamlık Sonra .. Herhangi sebeple hoşlarına 
hamiyeti ile telif kabul etmez. Sakın, gitmiycn. kendilerini memnun etmi -
böyle bir maceraya atılm~yınız.) c!e- yen .. veyahut emirlerine en kUçük 

u a~eş e.. ruc ner. 23 Varşova: Fitel
berg ıdaresınde scnf oni. 

Hafif konsrrln: 

l8 Bukre~: Radyo arkestrası 19.l:ı Buk 
reş; Konserın devamı ıg 40 B d t Ç 

k• • 2 · • U a pe'i e · ı-gan musı ısı . O Tuluz· v· k" • 
20 4c. Prag· Fra · ıyana n us: ısı 

• " . nsız ve ltal k' . 21 ıo Frankfurt: V . YB.n rnusı ısı 
. . p alter Nıman m eserle

rınden. 22 rag: Radyo orkestrası 22.50 
Roma: Karışık saat. 23 Strasburg· Mando 
tin orkestrası. 24,40 Tuluz· S I' 'rı -
sikisi. · es ı ı m mu 

Orıı>rnlar · 

23.25 Tuluz: Thoınas'ın "Mınvon •• onern
SL 

Oda musikisi: 
18 Züril;ı: Eski oda musikisi 18 20 Var 

şova: Kreısler kuarteti 2 ı 35 Bük • T 
resko kuarteti. · ' rcs. eo-

.. -a, 4.:•fqrt •• ,. 

18.35: Piyano Solo. Zl,4U ı<oma: Pıyano 
Keman. 2~.30 Varşova: Snlist ( arkrlar) 
22,25 Parıs. P T. T. şarkılar. 23,15 Praı; 
Madam Spınadcl (Solist) 

20,25: Prag. 22: Hamburg. 24.30: Rom3 
24,50: Luksemburg. 

Kuruderede 
Bir Cinayet 

Lflpseki, (Hususi muhahirimizdenJ 
- Kurudere mcvkıindc Hlise •m is

minde bir-isi, pusuya düşürülerek ge
celeyin moüriilrtıüştür. 

Hfıdiseye s<'bcp, eski bir husumet
tir Tahkikatının gorc, maktul, Bi,!:in
nnı AyırdC're koyü mııhtan Hiı eyin 
imiş. Hakiki fail henüz mcçh•ıldıır. 

Litpscki adliyesi iş el koymuş, 
stJçlu olarak üç kişi yakalaıımıştır. 
Atılan silithlardan bu işi yapanhrm 
iki kişi olduğu anlaşılmaktadır. 

Uşakta Şeker 
ve Pancar işleri 
6 Teşrinievvel tarihli nüshamızın 

bıı sütunlarında, "Uşak., şeker fabri

kasının işe başladığını yazarkt·n. pan

car fiyatının düşük olması çifü;ıyı 

memnun etmediğini, şeker fabrika -

sında çnhşan amelenin de gündelik -

!erinin azlığından şikayet ctm~kte 

olduklarını yazmıştık. 

Dün, belediye reisi Hakkı Ca"ldo

ğan imazsiyle "Uşak., tan aldığımız 
telgrafta, yazımızın Uşnk'ı "yalun

dan. alakalandırdığl., kaydedıliyor \'e 
yazımızın "hakikate uyması için aşa

ğıdaki şekilde tashih edilmesi., iste

niliyor: 

1 - Pancar ekicilerinden hakiki 

fireye karşılık olarak yalnız yüzde 

beş kesilir. 

2 - Amele gündelikleri altmış ku
Mıştan yilze kadardır. 

3 - Ameleden fabrikaya gidip gel
me tren ücreti kesilmiyor. Bu ücret 
fabrikaca ödenmektedir. 

4 - Fabrika kampanyası üç ay de
ğil, yalnız kırk gün devam edecek
tir. 

ınsanın elinden kayar kaymaz der
hal batar. Banyolarda, sularda yı
kanan insanların, bu kayak nesne 
yı ellerinden kaçırmaları, ekserı

ya biçimsiz can sıkıntılarına yol 
açmaktadır. Bunun önüne geç -
meği düşünen bazı kinıya~erler, 

sabuna puöra halinde alümınyom 
tozu karıştırmak suretile, kesafe
tini s udan daha az bir hale koyu
yorlar. Kaçan sabun batmıyarnk 
Sl•yun iistünde kalıyor. iddia edil

ciığine bakılırsa sabun btitün ev -
safından bilhassa normal olarak 

mişti. muhalefet gösterenleri derhal ipe çe-
0 aralık (Batum) <'İv.arında (Te k 

· kiyorlardı ... En büyük cinayetler ar 
,·apsel de hulıınan -Env('r Paşanın . 
amcası- Halil Pasa ise: Cemal Pa şısında, kanunun bile deri'h derin diı-
c;anın sözlerini tama mil<' teyit ettik- şünerek verdiği korkunç ceza: Çer -
ten sonrn: < Ankarndakiler. bizim bıı~ kez Etem Beyle biraderlerinin iki du
rnlarda oldui'hımuzu. ve. ne işlC'rl<' daklannın arasında idi. Hiçbir sor
mcş~l buhınduğumıızu bilivorlar. f~- gu ve sual geçirmeden - suçlu ve 
~er. km·vetlerine gilvenmeseler.. Ve suçsuz olarak - darağaçlarında. ö -
hizf' ihtiv11r hissetseler .bizi davet e- lüm mangalan, ve hatta; tek taban
ncrler... Bizim yapacağımız bir iş ca namluları karşısında can veren za
varsa: o da. Amıı'lnluya hnricten hiz- vallıların adedi. artık sayılamıyaca-:C 
met etmek. TlirJiiWn. haricl<'ki dfü~- dereceye gelmişti. 
manlarile mücadeleve girişmek ... Bun Buldukları bu serbesti kaf'!5Ismda 
nan bıı"'ka vapılarak her hareket günden güne mağrur ve pervasız bir 
hem bizim icin. hem mC'mlekf't icın hale gelen bu sergerdeler; artık kcn
•vi netice vermez.) sözlerini ilave et- dilerinin her kuvvetten iistiln olduk
"YlİRti. larına kanaat getirmişlerdi... Bu hal 

Asıl cür'etE' !'lavan olan bir c::ev v:ır- ve vaziyeti aldıktan sonra, Çerkez E
l\. hu sırıubı <Roma) da (Kont Is- tem Beyle biraderlerinin ilk fikirleri; 

rnrrivıı.l ilP -FnvE'r Paşa namına- - tıpkı, Ahmet Anzavurun yapmak 
"n iki mııif<lf'c'IC!n mürel<ken bir m11ka-

istediği gibi - bir ucu (Düzce) ve 
\'l'le akı'ledilmi~ti. .. O giindı>n hu~ine (Hendek) in şimalinde Karadeniz -
1·ııdar. fi"vkıtlii<'IE' mahrl'm tutlıhntı"' o. 

den başlıyan, diğer ucu (Eskişehir) e 1 ıın hu mukı:ıw•lC'ırnmC'V<' nıt7.aran. En-
dayanan; ve öteki ucu da (1'1arma -

·nr PP~ıı.. lüıfkaRv~ri;ı hıı~ına toplıva-
ra) nın ve Bandırmanın lilcivert sa

"'ill'ce<ri hir kuvvrt iP Rn ·ızın tıududıı 
hillerinde hıtam bulan bir (Çerkez 

"erecek: A nlcara Ü?.Prine vlirii"c>C'Pldi 
hükumeti) teşkil etmekti ... Bunun i.\ vni zıınınnrfa. Antnlva hırikil<:> ftnl-
çin de, bir tarftan Yunan ordulannm, vnnlar da hareketi' gec<'<'eklerdi. Ve 

, 1fü;tPrek hir harPketle Anadolu illi e- diğer taraftan da isyan ve ihtilalle -
, · ki d m"nfrınt·ı rin, Milli Türk kuvvetleri üzerindeki " J:l'r'll'C'C<' er: Rnnrn n , 
.. ksim ('deceklC'rdi. tahribatının neticelerini beklemekte -

lcrdi. 
On iki VE'Vnhut on Uç mnddc üzt'

iıw frno bir FrnnsızP.a ile vazrlmı,. Faknt bu müddet znrfında; Anka
lan bu mukavelename. mevcut \'e rada hava değışmışti. Tuhaf zihni -

'Tlahfuz oldu<ru icin buna (adi bir ri- yetler taşıyan bazı maceraperestler 
' ·nvet) nazarile bakmak miimklin dC'- türemişti. Ve bunlar; Rusyadn şid -
.;,1dir. Anrak şu ,·ar ki: F.nver Pa•·q. detle hükümferma olan bolşevıkliğe 
.,ın Anıtdolu aleyhinde dddi bir h<ı.re- özenerek Anadoluyu da o cereyana 
1c<>te te"'ebbüs etmemf'si de nazarı dik sürüklemeyi tasavvur etmişlerdi.. A
'<ate ahnırsR. bu mukavelenin kimler sıl garibi şurasıdır ki hu garip düşün-
1arafından. ve ne makı:;atla akdedildi celi siyaset amatörlerinin bir kısmı 
:;.mi hayretle teltikki etmek te pek tarihi aile mensuplnnndan; cetlerinin 
• n biidir. şecereleriyle iftihar roen şeyh zade _ 

Enver Paşanın Kafkasyayn gelme- lerden: İttihat ve Tt>rakki devrinde 
c;i. bazı menfnatperestleri de hareket<' müfrit milliyetperverlik göstererek 
<Yetirmişti. (Tcvapse) de bulunan ba- göze girenlerden mürekkepti. 
"I firarilerin. Trabzonda bulunan bazı Her devirde işin en karlı cihetini a
'"ki lttihatçılarla birleşerek şöyle bir rayı pbulmakta cidden zeka ve mnha
'l!iin tertip ettikleri işitilmifıti: -En- ret gösteren bu efendiler, bu kara • 
ı er Paşa, hududn vakın bir yerde bek n verdikten sonra, bu işe Ethem 
'iwcekti. Trabzon. I~rzunım ve civv r- Beyle biraderlerini de teşrik ettirmiş
lnrından garp cephesine asker sevke- ler: onlann daha büyük mikyasta 
dilirken, Enver Paşa da <;nrçabuk hu- menfaat hırslarını tahrik eylcmişlcr
duttan içeri alınacak .. Göniillü bir ne- di: 
fc-r kıvafctilcl ve CAii Bevl ismi mfüı - Ankarada Büyilk Millet Mecli
tearile hu askerin arasına karıştırıla- si hükfımetini devirmek ... BütUn A
caktı. Ve bu asker. Ankarnyn yaklaş- nadoluda saltanat siirmck.. 

[Arkası varl 
tığı zaman derhal Enver Paşa mas
keyi çıkarıp atacak .. Askeri kuman
dası altına alacak. Biiyük Millet Mec-
lisini zaptcdcrck bir (taklibi hükfı- -~••••••••••••1 11111 
met) yapacaktı. Bu hafta ~ıkan 

Enver Paşanın, bciyle bir tasavvur Y E tt İ Ki TAP LA R 
\'c teşebbüse muvafakat edip Ptme
diğini bilmiyoruz. Ancak, bu tasavvu 
run müteşebbisleri sıfatile Trab~on
da on kişi tevkif edilerek (Sıva.s) n 
gönderilmişti. Orada icr olun~n u
zun uzad1ya muhakeme neticesinde; 
bu on kişi, kendilerine atfedilen bıı a
ğır ithamdan beraet etmişlerdi. 

* (Çerkez Etem) meselesinin 
iç yüzü 

Bu sırada, (Türk lnlulabı) na en -
gel olan unsurlardan biri daha hare
kete gelmişti. Bu da, (Çerkez Etem 
Bey - ve Şürekası) meselesi idi. 

Çerkez Etem Bey ile biraderleri. 
Ankarada ve Büyük Millet Meclisinde 
tedarik edebildikleri birtakım taraf . 
tarlara güvenerek. artık BUyük Mil . 
let Meclisi Hükumetinin sabır ve ta
hammiiltinü taşıracak harekete giriş 
mişlerdi. Ve bu suretl• de, 'l'ilrk in 
kıliıbının başladığı g1!nlcnhcri kar 
şısına dikilen engellerin en mUhimmı 
sırasına gec;mişlerdi. 

Her pazartesi bir listt! No. 5 

Yeni Türk edebiyatı 5Q 
Vesfi Mahir 

Oğrctınenin sınıf dışı 

odevlerl Ragıp Nureddin 

Sosyoloji 
Necmettin Sadık 

llt•ndesc orta ı 
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Y. E .rt \ il\ i 1 A P Ç ı 
Sıparış alı~ ve g önderir. Kitap 
hakkında ızahat verir. 

Bu sene 

UMUM MEKTEP KITAPL/ ~. 
YENi KITAPÇldadır. 

tstanbul, Ankara caddesi No. $\5 

~~~~~-.J 
KAYIP KOPEK 

Caddebostanı taraflarında 1 ._1 is-
minde Pekinuva cinsinden sa b" !"l ır 

köpek kaybolmuı::+-·... Bulup 'tt.dde-

YaJinin beyni attı. 
Bir tanesinden kurtulduk derken, 

Hasan, işler düze çıkmışken bir 
an önce gitmek istiyordu. Iki 'l'urıc 
gemisinin sark sularma gelişi de onu 
~ok sevindirmişti. Onlardan birinin 
Recep .Reisin gemisi olduğuna ihti
mal veriyor, bu daha hoşuna gıdi
yordu. Her halde sevdiği genç krzı 

kaçırmak içiıı onlardan çok fayda 
görecekti. [ArkMıı var] Sabun sudan ağı r olduğu için 

kopürınesinden hiçbir şey kaybet -
miyomıuş. Çerkez Etem Beyle kardeşleri, ken 

bostanında Falih Rıfkının evine gci 

türene mükafat vcrılecektır. 
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Ne Kıralda Ne de Kıraliçede 
Kurtu!uş Ümidi Kalmamıştı 

tsveç kralının imzasını tal:lit e- Fersen gece yansına kadar sa-
derck bir sahte pasaport hazırlamış- rayda kaldı. Onları ikna etmek için 
tı. Arkasında eski elbis ~ıer ve tak- çok uğraştı. Fakat nafile ... 
ına saç ile yanındaki emirber nefe- Artık beraber geçen otuz saatten 
rinin emirberi kıyafetinde seyahnt sbnra ayrılık dakikası gelmişti. Ne 
ediyordu. Fersen, ne kraliçe bir daha görüşe-

Glı.ya diplomatik bir iş için lspan- bileceklerini limit etmiyo~l~~ı. Bu
yaya gidiyormuş ve Paristen geçme- n.~ his~cttikleri h~lde .bırıbır~e.ri.n~ 
si lô.zımmış gibi hareket ediyorlar- soylemıyorlardı. hcderl·ı· sevgılısını 
dı. tescili için onu tekrar gormiye gele

Allahtan Fransa hududunda ne 
pasaportlar, ne de insanlar şahsı ve 
sıkı bir muayeneye tabi olmadı. Şu
batın on üçünde, akşamın beş bu
c;uğunda Parise vardılar. Fcrsenın 
burada çok iyi dostları, hatta hayat
lannı kendisi için tehlikeye koyabi
lecek dostları vardı. Buna rağmen 
onlara gitmedi ve doğru saraya ~el
di. Günler kısa olduğu için hava. ka
rarmıştı. Elinde eskiden kullandığı 
gizli kapının anahtarı vardı. Fakat 
acaba bu kapı muh fızlar tarafın • 
dan ne dereceye kadar nezaret al-

tındaydı? 

Yüreği çarparak oraya geldi ve 
1;ordü ki kapıda hiçbir asker yok. 
Sekiz aylık bir ayrılıktan sonra scv
gılisinin yanma vardı. Bu görlişme, 
son mülakatları olmuştur. 

Bu mülakat hakkında Fersenin 
iki yazısı vardır. Birisi resmi, diğe
ri hususi. .. Meseleyi her iki yazıda 
tamamile başka türlü anlatmıştır. 
Aradaki fark, lwcçli gencin Fransa 
kraliçesile olan münasebetini bir ke
re daha ispat eder. 

Resmi kağıtta lsveç kralına seya· 
hati ve mülakatı hakkında rapor 
vermiştir. Kral ve kraliçeyi Parise 
vardığı akşam gördüğünü ve ertesi 
günü tekrar ziyaret ettiğini yaznıı~
tır. Burada kraliçeden ayrıca hu: 
bnhis yoktur. Kralının boşboğaz ol

duğunu bildiği için sevgilisinin ~eref 
,.e namusunu muhafaza etm"k ıste
miş ve vukuatı tahrif etmiştir. 

Fakat kendi hususi hatıra defte -
rinc vak'ayı olduğu gibi yazmıştır. 
Kısa, fakat beliğ bir cilmlc ile va
ziyet anlaşılıyor: "Mutat yoldan °: 
dasına vardım. Muhafızlar bcnı 
görmedi, korkulu vaziyetten sonra 

rahat ... " 
Hatıra defterinde, Isvc~ kralma 

yazdığı gibi, On Altıncı Lüiyi giir
dUğündcn bahis yoktur. Ahfadı ta
rafından silinen ve sonradan oku • 
nan bir cümle vardır: (Sabaha ka
dar kaldım.) Bunun manasını anla
mamak kabil değildir. 

Fersen lsveç hükUmdanna yaznıış 
olduğu gibi kral ve kraliçe tarafın· 
dan kabul edilmcmi~tir. Sadece Ma
ri Antunnet ile mülaki olmuş, ,.,,. hu
susi hatıra defterindeki kayde gör<> 
sabaha kadar orada kalmıştır. Mari 
Antuanctin bir yatak odası ve bir 
küçücük tuvalet odası vardı. Kabul 
s:ı.lonu gibi resmi oda mevcut de
ğildi. Binaenaleyh blitiin gece .F'er
sen kraliçenin yatak odasında kal · 
mıştır. 

Bu gece hakkında hatıra defte-

rinde başka tafsilat yoktur. Derin 

\ 'e beliğ bir sükut vardır. Herkes 

istediği tarzda bu geceyi tefsir ede
bilir. Belki sabaha kadar siyasi mü
nakaşalar ve romantik aşk kelimele
ri taati etmişlerdir. Fakat kalbi ve 
hisleri ola nher insan başka türlü de 
düşünebilir. Eğer Fersen o zama

na kadar Mari A.ntu .. netle hi~bir 
münasebetle bulm.mamış olsaydı bi
le o hayalının y,ahasına kazandığı 
gecede her halde biribirlerine ka • 
vuşmuş olmalarından şüphe etme
melidir. 

Bütün geceyi sevgilerine hasret -
mişlerdi. Ancak ertesi gtinü siyaset
le meşgul oldular. Ferscnin oraya 
geldiğinden tam yirmi dört saat son
r.ll On Altıncı Lili kan~ının odasına 
"elr-jştir. Fcrsenin hazırladığı kaç -
ma planını dinledikten eoııra reddet
ti. ÇUnkU meclise Parlsten aynlmı
yacağını söz vermişti. Bunun için 
ka((mıyacaktı. 

Ne kralde, ne de krali((ede artık 
kurtulmak ümidi kalmamıştı. K0 ndi
lcrini kadere bırakmışlardı. Vakit 
ka.zanarak yaşıyorlardı. 

ceğini söylüyor, onu görmekle ne • 
kadar mes'ut olduğunu bir kere d'l
ha anlatıyordu. 

Kraliçe Ferseni kapıya kadar g0-
türdü. Koridorlar boş ve karanlıklı. 
Son defa olarak ayrılırken birıhirle
rine veda bile edemediler. Karanlık
tan gelen bir ses l<~ersenin çabuk G -
buk çıkmasını söyledi. Hayatını kur
tarmak için bir an evvel kaçmak la
zımdı. Hemen ayrıldılar. Fersen kn
ranlıklann i<;ine. Mari Antu'.lnet te 
odasına girdi. ARıklar son defa ola
rak görüşmüşlerdi. 

[Arkası vur] 

Antakya ve isken 
derun T amnmen 

Hür Olma· ıdır! 
[Ba§ı 1 iııcicl.e] 

lu~ gazetesi, Iskenderun ve Antakya 
hakkında Falih llıfkı Atnyın şu baş
maknlesini neşretmcktcdır: 

l•'RANSAYA NOTA1UZ 

Gazeteler Sancak meselesi hakkın
da Türkiye oumhuriycti tarafından 

Fransa hükumetine bir nota Yerilmie 
olduğunu yazmaktadırlar. G~;~etc

ler arasındaki sert ve faydasız mü • 
nakaşayı durdurmak için, sürat.Jc hnl. 
!olunma ında hiç bli" thı- fttr c ırn-

ti olmıyan meseleyi normal konuşma, 
ve anlaşma yoluna sevkctmek !azını
dı. Milletler Cemiyeti konseyinde be· 
yanatta bulunan Tevfik Rüştü Aras
ın Frna?l). hükümctinin sa!fıhiyctli 

mümessili bu teşebbüse rehberlik et
tiler. 

Fransa, Suriye halkının kendi ken
dıni idare etmek hakkını tanımakla 

mandaterlik va?.ife ve mesuliyctl rinf 
Milletler Cemiyeti paktının ruhunn 
ne kadar uygun olarak anlamı oldu
"hmu isbat etti. Surivc kıtıı.smdnki 
nk, din \"e m('zhen ihtiliiflarınrn F'ran 
cı:ay1, Akdenizin bu nazik noktasın

.:;:ı ne kadar cebir ve diklratJn harekte 
etmeye mecbur kıldığını hilivoruz. 
Fransn., ~uri vrvi sömtir"""lrst irn1c lt 
i~in bu ihtilaflardan istifade c*nıC'k 
\'erine teı:;isini kabul et i~i istikliı1 l"r

le bilakis onları tE'skin etmek ve ara
larında müvazene kurmak ve kerııli 

vasilif.i şut ve zaruretlerini tnsfiye 
usulünü tercih etmektir. lhtilf.ı.t prcn
siplerinP. hürmet eden ve enterıı::ısy<>
nal taahhütlerini samimi olarak ve
rine getirmevc çahsan Frnnsa için 
tek ve en doğru yol buvdıı. 

Fransanın Suriye üsfünd"ki man
dasını Antakya ve f ı;kenderun i<:ın 
daha 1921 de birtakım hususi taah
hütlere bıığlnmış olduğunu biliyoruz. 
Ondan sonra Fransız tecrilb"sİ ayni 
dili konuşan Suriye kısımları arasın
da bile tam bir kaynaşma yapmak 
doğru ve mümkün olmadığı nelil'CRİ· 
ne varmıştır. Hatta bu kayna~nıa 

doğru ve mümkün olsaydı dahi, ~an
cnğı istisna etmek, hem 1921 ve 26 
konvansiyonlarının, hem de Milletl<'r 
Cemiyeti Paktının vazife ve hüküm -
!erine hiyanet etmemek için zaruri 
idi. 
Fransanın Antakya ve İskenderun 

hakkındaki taahhUdUnü geciktirme -
ı:ıinde manda mes'ullyetlerinin lıirta -
kım sakınılmaz cebirlerinden başka 
sebep aramak Türkiyenin hatırındun 
geçmemiştir. Fakat bu mUstesnalık 
hali giderildikten sonra ilk tedbir 
Sancağın hakkını vermek, eğer man
da mmtakasındaki halk yığınlarının 
kendi kendilerini idare etmek Bnrtile 
vilcut bulmuşsa Antakya ve lskende
run halkının mümessillerini davPt e 
derek onlarla müzakereye başb•mak
tı. 

Manda devam etseydi Sancnğm ay
rı bir idaresi olacaktı. Şimdi San~ak 
ta tamamen hür olmalıdır, çünkü Su-

Tayyare Piyangosu Ke
şidesine Dün Başlandı 
Büyük İkramiye Bugüne Kaldı, Dün
kü Keşidede Kazanan Numaralar 
Tayyare piyangosunun son keşi:ie

sıne dün başlanmış, numaraların ya
rısı çekilmiştir. Büyük ikramıye dün 
çıkmamış, bugüne kalmıştır. Dünkü 
keşidedc kazanan numaraları yazıyo-
ruz: 

20000 
Lira kazannn numara 

1156 
Bu numaranın 20 aşağı ve 20 yu

karısı 150 lira, yani 10/ 1 hesabile 15 
lira mükafat kazanmışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

21044 
Bu numaranın 20 aşağı ve 20 yu

karısı 150 lira, yani 10 1 he sa bile 15 
lira mükafat kazanmışlardır. 

10000 
Lira kazanan numara 

4173 
Bu numaranın 20 aşağı ve 20 yu

karısı 150 lira, yani 10 ı hesabile 15 
lira mükafat kazanmışlardır. 

6585 
13767 

2000 
Lira kazananlar 

24754 24298 
15 o o 

Lira kazananlar 

529 
16065 

1006 

19445 

4905 112GO 29459 13357 
2 .. ~9" 24·116 11592 112,>o 
109 1 27043 1336 14~98 

2G38 12296 
200 Lira 

21603 28715 
2303 21625 

kazanan) ar 
21010 l!H90 
21690 184::!5 

14313 13416 19983 
030 15610 16911 

9949 6086 
2 !)70 
26805 
17664 

8960 
12651 

1633 
26205 
2860 
18169 

4126 

70 
8317 

16616 
1203 
14353 
3273 

2 093 
13422 
5220 

21617 
7011 

11401 
15708 
5141 

10265 
21745 

1697 
12365 
16561 
26323 
3048 

24083 
11665 
17106 
24310 
251'13. 

Lira 
24007 
11040 
2165 
25185 

442 
3839 

26049 
7764 

2369·1 
553 

27127 
5248 

20873 
9611 

28106 

9543 
24216 
2508 

17862 
2123 

16541 
10587 
17973 

25 15 
29829 

2632 
225fl7 
19102 
1016 
3:'ltı5 

1 5)5 
1 16 
6120 

103l~7 

kazananlar 
23182 5911 
8332 287-M 

25325 2910S 
!J98 

23135 
16 81 
10649 
3016 

896 
11443 
18139 
11413 
26351 
]6048 
18822 

~2951 

lô~76 

13422 
16 20 

7609 
32~'3 

1068"! 
1280 
rn:~e5 

13019 
2rı~ı:> 

27451 

2321 
13026 
3057 
7497 
1936 

23492 
5123 

23532 
23252 
1281 
3729 

20681 
17331 
25331 
23201 
14378 
29066 
17831 
28487 
8161 
9398 

15450 
16123 
28198 
14544 

50 
6023 

27918 
25510 

521 
7519 

11210 
21228 
16516 

843 
5881 

1 233 
5378 
4840 

16570 
116U 
26015 
22288 
2272 

24213 

23370 
17905 

797 
24303 
4327 

18658 
7705 
2189 
6994 

29225 
20302 
23977 
20554 
28640 
28947 

4721 
24050 
17988 
12000 
10015 
7478 
16588 
10151 
27706 

11588. 

Lira 
11022 
13180 

6949 
4187 

17672 
9568 

14173 
17155 
1359 

28654 
6 2 

13498 
20 42 
22735 
28685 

9581 
539 

17395 
979"_., __ _ 

14013 
25882 
2293·:1 
5805 

11246 
17927 
9263 

18749 
17059 

581 
.13ıı:o 

2i691 
]5~18 

28546 
12914 

61:10 
9086 

23806 
19427 
9670 

1:ı 141 
7255 

29359 
8962 
3192 

]6662 
11045 
20039 
11011 
28596 
111'13 
8446 

226~'3 

SS24 
ıo645 
()671 
29018 

2573'1 
10365 
28622 
4 18 

20957 
7595 
7470 

16182 
23910 
13478 

9749 
20837 
23162 
23433 
24587 
25011 
10590 
22596 
17802 
13928 
12538 
24491 
26761 
19122 
3877 
7526 

27568 
6247 

26 27 
277 5 
M86 

27673 
4620 

4 01 
15938 

2197 
7859 

26839 
11921 
3748 

29257 
9902 
2920 
2198 

21235 
16 91 
5376 

18786 
24392 
12 35 
21901 
21 96 
28574 
21275 
12713 
14021 
27159 
13074 
21983 

19542 
22949 
7920 

29392 
13873 
23781 
7045 
975;) 

11577 
20778 
2ôHl3 
18.369 
26365 

616 
22R27 

9R16 
1047 
ıo·~s 

21!",:)l 
2723 
3933 

21543 
10041 
0243 

kazananlar 
13511 8 97 
22162 583 
20964 7·24 
1115 21629 

24672 25162 
25739 ~6078 

2322 20108 
17168 2$005 
27254 
17791 
16134 
21010 
16339 
11978 
1277 

25323 
6516 

22970 
1jp7 

263 4 
12·164 
23335 
27110 
1365 

10115 
11294 
1145 
9542 

19923 
2040 
1313 

J.1058 
13455 
5959 

12052 
14413 
27295 

612 
183 9 

454 
1139 

lO!Hl 
8137 

24904 

4061 
11803 
15860 
18827 
12729 
4326 

28443 
624 

23561 
5938 

13261 
27450 
26168 

170. 9 
8fl82 
2776 

12148 
6, o 

90!38 
19'~3'3 

l30fl5 
ı 7 ~;3 
2ô5ö9 
26820 

1529 
16!),)9 

löOP 
26R()1 

7071 
1732 
G.1ı·m 

17187 
26 2 

2ô!597 
~'105 

116!)6 
4679 
2nıo 

16!)!)1 
28~3 

1009 
24751 
255 
1375 

HROl 
2;113 

195fi5 
19599 
27977 
4338 

23936 
11458 
27005 
231:h1 

fi226 
2~M 

186 9 
2703!) 
6082 

19757 
1771 
26!>6 

riyc ve Lübnan müstakil olacaklar - l hcın Sancak ekseriyetine karşı, hem 
dır. de Türkiye ile 1920 ve 1926 konvan-

Fransa mandasının vahdP-li içinde siyonlarından dolayı iki taraflı bir va 
dahi, hususi bir idareye ho.kkı ol- zife taahhüdU vardır. 
duğu tasdik olunan Türk Sancağın Su Manda altındaki Suriye i<:inde bile 
riye ve Llibnan halkı li!tünden Fran kendilerine daha 1921 de milli haklar 
sız vasiliği kalkarken istikl!l hakları tanrmış olan Fransanm. Sancak Türk 
tanınmamak hiçbir mantığın ve bil terini Suriyenin vasiliği altında bı -
hassa Fransız mantığının izah bulaını rakınak gibi bir imkansızlığı zorla -
yacağı bir tezat teşkil eder. Bu tP.za mak~n .hiç~~r menfaat ummadığına 
dın Fransa, Türkiye ve Suriye ara • ve bılakıs boyle bir zorlamanın dost 
madiyen tesirini hissetirmesine barış- devletin umumi banş politikası Ue 
sındaki münal!lebetler üzerinde mtite- Akdenizin bu taraflarındaki aükOn 
çı ve teskinci Fransa politikasınm aa- istikrar arzularma zıd olduğuna inan
la müsaade etmiyeceğini söylemeye maJctayız. 

lüzum yoktur. Meselenin münakasası sarih. hak, 
Suriyeye şu sırada istiklal verilmek taahhüd ve barış esaRlan üstünden 

Fransaya ne milddctli bir taahhüt. ayrılmayacağı icin, onların sür'atle 
ne de karşı koyamadığı zaruretler ta- iyi neticeler vermesini beklemekten 
rafından cehrolunmuş değildir. Hal - daha makul \'e tı:ıbii nP- olabilir? 
buki Sancak davasında 1'ransanm Falih Rıfkı ATAY 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Baladiz - Burdur arası ih

tiyacı için mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının solun
daki ocaktan ( 5 5 00) metro mikap ocak balastı ve kilo
metro 7-13 arasından (3500) metro mikap toplama 
balastın ihzar, nakil ve hat kenarına depo edilmesi kapa 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltn1e 20/ ı O/ 1936 tarihinde saat on beşte 
Vekalet binasıncia demiryolları inşaat dairesindeki eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat 
teminatı ( 731 ,25) liraclır. 

3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şart -
namesi ile eksiltme şartnamesinden mürekkep bir takm1 
münakasa evrakı (25) kuruş mukabilinde demiryollar 
inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu ınünakasaya girmek istiyenlerin 2490 No. lu 
kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7 /5/1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan 
edilen talimatname mucibince Vekaletten almış olduk -
lan mi.iteahhitlık vesikası ile teklif zarflarını mezkur ka
nunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 20/10/1936 gü
nü saat on d(jrde kadar makbuz mukabilinde demiryollar 
inşaat dairesine tevdi eylemeleri lazımdır. ( 11 7 3) ( 178 2) 

17537 
15246 
5221 

23254 
5074 

26927 
237 

10642 
3868 

2950 
7134 

24706 
13441 
14113 

9433 
433 

20902 
12499 
21795 
25803 
26231 
19758 

1884 
2696 

25280 

1687. 

40 
23591 
26039 
19332 
13327 
1SS9 

10743 
24363 
17007 
15126 
4253 

1635 2 
19880 
3834 

16291 
14920 
25381 
13450 
25481 
16343 
5757 

18453 
26873 
18138 
8415 
1999 

16202 
2092 

26576 
18603 
2616 

26351 
3015 
3404 

20767 
19248 
8059 

12397 
20791 
29289 
1008 
3330 

22961 
20~54 

20762 
16574 
10373 
16446 
22783 
2086 

10442 
28910 
25387 
9023 

27267 
2Hl47 
16287 

12501 
20808 
15812 
13337 
3014 

450 
140 4 
26177 
15007 
16938 
12203 
3319 
6085 

19914 
1S88 

12396 
20238 
10301 
15611 
2i236 
J.1459 

20471 
20018 
17537 
15246 

5221 

7313 
25763 
5865 

23560 
15532 
10828 
26731 
17370 
13056 
20195 
18263 
23354 
17514 
16944 
13226 
25142 
20919 
16840 
18287 
10325 

85 
4 01 

15938 
12051 
20808 

25~80 

l4.7lS 
23860 

lô87 
20726 
2458 

12156 
10131 
11661 
20025 

4787 
6329 
2380 

12912 
28371 
11~09 

24287 
1St72 
5~97 

5243 
13261 
27450 
2616.S 
7313 

23254 13337 235GO -

Lira kazananlar 
27614 
12568 
8391 
9243 

27737 
15679 
17322 
20177 

3607 
16934 
18315 
8809 
6531 

20412 
4516 

67 
2 085 
5698 

28817 
2987 
5088 

12589 
9380 

23877 
25393 
14899 
5737 

17580 
17~23 

25699 
16688 
1188 

17810 
10591 
10726 
4568 

14057 
17033 

2870 
26654 
13682 
25367 
90 4 

23761 
13905 

2808 
7829 

21813 
14626 
2340!> 
19859 
19148 
22199 
22744 
1~060 

27044 

28314 
9066 

16396 
27882 
29702 

8283 
22533 
22236 
20616 
16815 

213 
16102 
20750 
2·1612 
17799 
11215 

7726 
15869 
22636 
7860 

19020 
7044 

15706 
25716 
23122 
15907 
20713 
28402 

293 
8386 

23539 
19993 
1719 

16496 
2473 

26077 
7301 

21028 
12789 
29984 
29098 
8895 
5835 
5922 
5582 
3315 
3158 

12014 
26050 
24.055 

8656 
15724 
-i562 
0096 
H31 
4566 

11655 
17433 

J70 
28850 

6204 
5092 

24il3 
18306 
13401 
2426 
2901 
9~95 

15870 
19631 
4602 

26375 
1315 
4784 

14.541 
417 

2<JS.18 
19()53 
17389 

24.36 
9783 
7271 

l::!.176 
13822 
20900 
2~658 

rn~11 

5666 
15914 
26681 
10'H7 
27634 
5885 

12!21 
7401 

10514 
9075 

1794 
2:5597 
29192 
2.1)716 
13607 
19098 

3767 
2460 

93 
208·19 
29161 
22004 
9863 
890:,J 
391{ 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

r-- zade Han. Tel. 22740 -

KARADErtiZ 
POSTALARI 

1 5 Birinciteşrinden i
tibaren Karadeniz posta
larının programları de -
ğişecektir. 

Bu tarihten itibaren 
Karadeniz postaları Is -
tanbuldan PAZAR 
ÇARSAMBA ve CUMA 
günleri kalkacaklardır. 

PAZAR günü saat 16 
da kalkacak vapl:lr gidiş
te Zonguldak, Inebolu, 
Ayancık, Sinop, Sam -
sun, Ünye, Fatsa. Ordu. 
Gireson, Vakfıkebir ve 
Tra bzona uğray ra! .. ::: -

zeye kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Of ve Akçaabada 
uğrayacak Sinoba uğra
mıyacaktır. 

ÇARSAMBA günü sa 
at 12 de kalkacak vapur 
gidişte İnebolu, Gerze, 
Samsun, tl nye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Tirebo -
lu, Görele ve Trabzona 
uğrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve dönüş
te bu iskelelere ilaveten 
Sürmene ve Sinoba uğ' -
rayacaktır. 

CUMA günü saat 1 2 
de kalkacak vapur gidiş
te İnebolu, Sinop, Sam
sun, Gireson, Trabzon 
ve Rizeye uğrayarak Ho 
paya kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Pazar'a uğrıyacak 
tır. 

Ayrıca keza 15 Biı in
ci teşrinden itibaren nıev 
simlik dördüncü bir pos
ta kalkacaktır. 

SALI günleri saat l 2 
de kalkacak olan bu ila
ve posta gidişte İnebolu, 
Samsun ve Orduya uğ" -
nyarak Tra bzona ka -
dar gidecek ve dönüste 
bu iskelelere ilaveten Gi
resona uğrıyacaktır. 

( zog;ı:) 

Osmanlı Bankasından 
',o 5 faizli, 1334/1918 tarihli ıs

TrKRAZl DAHiLi tahvillerine ait 
olup vadesi ı Sonteşrin 1931 de ge
len ve ayni tarihle tediyesine başla
nan No. 28 1i kuponlardan ibraz edil· 
miyenlcrin ı Sonteşrin 1936 da Tür· 
kiye Cümhuriyeti Hükümeti lehine 
müruru zamana uğrıyiı.cağı, mezkur 
tahvilat hamillerinin malCımu olmak 
üzere llan olunur. 

5019 
6974 

26058 
25379 

2956 
2 934 
15654 

18442 
25747 
4088 
6955 
4903 

25307 
12200 

22570 
7326 

10294 
1066 
9599 

18 55 
17264 

28286 
25359 
15281: 
''0197 
4404 
4822 

17968 
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ilaçlarınızı Bah<e 
kapıda SALiH NECAl i den alınız. Reçeteıerinh 

bilyük bir dikkat, ciddi 
t-ı,. i~tikametle hazırlı>"lır F O S FA 1 i N N ECA 1 i 

Çok kıymeUi bir bebek ııdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
ve kuvvetli neşeli olur. 

istanbul limanı 
işletme idaresinden: 

İdare ihtiyacı için ellişer tonluk olmak üzere 2 5 adet 
mavna yaptırılacaktır. Bunların muvakkat teminatı 5000 
liradır. Açık pazarlığı 15-10-936 Perşembe günü saat 
ı O da idarenin merkezi olan Eminönü Liman hanında 

Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin şartname ve sair izahat için Galata Ferme

necilerde Iiaydar hanında Fen Servisi şefliğine müraca
atları itan olunur. ( 1302) 

istanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan: 
ı - Açık eksiltme ile (350) tane miğfer satın alına -

caktır. Tahmin bedeli ( 21 O O) ve ilk teminatı ( 15 7) bu
çuk lira olup eksiltme 14 Teşrinievvel 1936 çarşamba 
günü saat 1 O da Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi bi
nasında İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Nümune evsaf ve şartname hergün komisyonu -
muzda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat makbuz
ları ve hüviyet cüzdanlariyle beraber komisyona &elme-
leri. ( 1 7 1 3 ) 

OKULLAR DiREKTÖRLERiNiN DİKKAT/NA! 
To/imolname mucl/Jince meltleplilirin kaslt~tlerine konulacak 
8/rma şek!tild'e 1,Pe1Uı3eriller yı-rtne koo'tn lezyinalmda kullantlon 
Sarı kurdeleler lionulnuıltladtr.lall111olnomt!,yp lamamen uygun olarak 
yapı/an.sırma şek/Jiukh'~ldi,~ritkrill6vi Kaskellerve Ş_eriUer 
jJ/yo.toyo qrz ed!lfflış/tr.111eklepkr. l!Cor~/Jon,e~I' .tip717:;(eristiro l/o 90-Jiderilit: 
JjÜYlİKOZTURK ~llPKACIS/:RusyALflSNAKBAKŞ/-ÇA.t(:"r"';~A_ .. ;6'0 "u"" 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 380 teneke benzin açık eksilt

miye konmuştur. 
2 - Eksiltme 19/10/930 gününde saat 15,30 da Ve

•~-.n..-ale.t-bin4sı_ü;.i.nde.;.J:oolan~ak sa tınalma komisyonı ınca 
yapılacaktır. 

3 -1\iuhammen keşif bedeli 1 748 liradır. 
4-Muvakkat teminat 131lira10 kuruştur. 
5 - Benzin toptan tesellüm eôilmiyecek. şartname

sindeki maddei mahsusları mucibince beş tenekeden aşa
ğı olmamak üzere lüzum hasıl oldukça alınacaktır. 

6 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet 
Levazım Bürosuna müracaat ederler, şartname için pa
ra alınmaz. 

7 - İstekliler 19/10/936 günü muayyen saatte temi
natlarını hamilen komisyona müracaat etmeleri. 

(1195) (1830) 

Devlet Oerniryolları ve Limanları i4letme 
Umum ldareıi ilanlan 

Haydarpaşa dalgr kıranımn takviyesi için l~zumu olan 
ve Hereke istasyonu civarında 66 + 450 kılometroda 
bulunan taşların ocağından lağımla çıkar~larak kaldır
mak suretiyle 1\13 8500 b1ok ve blokların ıh~an esnasın
a hasıl olacak taşlardan M3 4000 balastın ıhzarı ve hat 
k:narında idarece gösterilecek yere nakli ve. vag~nlara ko: 
!aylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölw~ülm.esı kabıl .hen.desı 
şekillerde idare memurunun verecegı talımat d~ıresın~e 
kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmıl ve te::>
limi 24457,5 lira tahmin bedeli üzerinden 2.6-10-9~~ pa 
zartesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar bınası damlın
deki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. . 

Bu işe girmek istiyenJerin 183 5 liralık muvakkat temı-
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve a!rrca 
ehliyet vesikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksıl.tn!e 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermelerı la-

zımdır. 
Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele 

projesi Haydarpa~ada komisyon kaleminden 62 kuruş 
bedel mukabilinde verilmektedir. ( 1699) 

Kanzuk meyva tuzu en hO§ 
meyva usarelerlle huırlanmıı

tır. Hazmı kolaylaştırır. 1nkı -
bazı izale eder. Kanı temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 
1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

-----------

Petro! Nizam 
Saç dökillmesi ve kepeklere kartı 

en iyi ve çok rağbet görmüş bir ilaç
tır. 

Or. 1 H S A N S A M l 

OKSOROK ŞURUBU 
öksUrük ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirlı ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolannda bulunur 

~-FENNi SUNNETÇI --. 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telefon: l<abine 44395, ve 40621 

-~-. 
I 

ölKTDIOAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE kARŞI 

HORMOBiN 
fabletı - H er er eczanede arayınız. Poata kutuau 12SS 

t 

KUPONLU VADELi • MEVDUAT, • 

. " , .. ·:,.. ADAP 

TURK ·TiCAR~T· BANKASI 
Muhammen bedeli 441 7 lira 7o kuruş olan muhtelif V A l •1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111 

eb'atta 1775 adet vagon camı 745 adet adi bina camı, 75 N -----~ •1111•1111•1111 11111•1111•1111•1111 
adet duble bina camı, 25 adet buzlu cam 2-1.1-936 p~ - CUMHURiYET MEKTEPLiLER PAZARI i, A Ş E 
zartesi günü saat 1 O da H~ydarpaşada Gar bınası da~ı - Lutfi ve İlyas Dincer kardaşlar 
lindeki birinci işletme komısyonu tarafından açık eksılt- Vanm gayet gil7cl çckilmiı muhtelif manzaralan, bilumum mek-

me ile satın alınacaktır. . . tep kitapları. kırtasiye levazu:ı ve ~stanbulda çıkan bütün gazete ve N E o K A L M I N A 
! t krl .· 33 1 lira 35 kuruş muvakkat temınat ıle mecmuaları, duvar ve cep takvı~erı, elektrik malzemesi, gramofon, 

k 
s e ı teı ı~ ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü bisiklet ve tuhafiye eşyası. Her gUn Yenl çeşitler gelmektedir. BUtUn 

anunun ayın . w •• k ~ b l •-• ihtiyacınızı temin eden Vanm yegane satış mahallidir . •-.. 
dd ~· ·b·nce bu işe gırmege manıı anunı u un.

rna e:sı mucı ı 1 . 1A d B · aıt 
111 d w d · . beyanntıme verme en azım ır. u ışe 

a ıgına aıı .. 1 t k · dan 
Şartname 1-iavdarpaşada 1 incı ış e me omısyonun 
Parasız olarak verilmektedir· ( 2 O 3 6) 

Sahibi: Ahmet Emin YAL,IAN -Umumi Nefriyatı ldare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Bamldığı yer l'AN matbaası 

Grip-Nevralji-Sa§ ve diı ağrıları·A t" •t• 
r ırı ızm-Romatizma 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııııııııııııııııııı•ıııı• 



-- 12 12 - 10 - 9~6 --
• u s ne arı a e 

ma • ler çı 1 n 
Her zaman Radyo tekniğinin şaheserlerini yaratan 

R. C. A. bu sene herkesi hayrette bırakacak bir 

mükemmeliyetteki makinelerini size arzediyor. 

5 lambadan 22 lambaya hadar her 
boyda ve her keseye uygun R. C. A. 
radyolarını behemehal dinlemelisiniz. 
-

E L E K T R i K G Ö Z, 
E L E K T R i K D i M A G, 
S E H H A R B i R S E Si 

İşte 1937 modeli R. C. A. nın 
hayret verici mucizeleri 

R. C. ~. 
Radyosu 
her evin 
ve her 
yuvanın 

en kıymetli 
eşyasıdır 

R. C. A. nın odan3zı kaphyan, sizi gaşyeden musi~~isini 
onun emsa isiz oparlörü ve yeni c;elik katodik 

• lambaları temin ediyor 

Gelip mutlaka yeni R. C. A. 

R. C. A. mn yeni modellerin:n güzelliği 
hi5 bir Rad)o ile mukayese ed·lemez. 

Radyolar ı di • • 
ın z 

Q. _I. T. A S. Be o"' lu İstiklal caddesi Tokatlıyan karş1s1'1da 

•u. 
' 

Zevcim Nihad, da
ima söyler: "Ilk 
nazarı dikkatini 

Cİ E 
SÖYLENELİ NllDİM! 

celbeden - ve hala beni diğer ka- j lon kremi muntazaman ve yek -
dınlardan temayüz ettiren - ~e - nesak olarak yayılır ve cildi iıe
nimin tabii güzelliği olmuştur. men gayri mer'i ince bir güzellik 
Ve ilave ediyor; birçok genç kız- tabakası kaplar. Harici bir "ma
ların ya burunları parlak veya kiyaj,, manzarası veren modası 
yüzlerinde büyük büyük pudra geçmiş ve ağır pudralardan ta -
paftaları görünür.,, Ben de her mamen başka ve cidden tabii bir 
kadın gibi pudra kullandım. Fa- güzellik temin eder. Yeni keşfe. 
kat kullandığım pudra, havalan- dilen bu şayanı hayret havaland!
dırılmış olduğu için tabii bir gü- rılmış pudrayı kullanmakla pud
zellik tesiri bırakır. O kad.ır in- ra hakkındaki bütün fikirlerini
ce ve o kadar hafifdir ki, adf>ta zi altüst edecektir. Hemen bu -
uçar, lşte bunun içindir ki, Toka- günden tecrübe ediniz. 

Is anbul Vakıtıar Direk1ör1üÇü ilanıar• 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

12 3 2 O 9 2 5 Şehren~ini nde Denizaptal mahallesin-
de Mektepsokağında Topkapı cadde -
sinde eski -289 yeni- 2, 2 mükerrer 
118,75 - metro arsanın 30; 120 - his
sesi. ( 584 6) 

1377 66 103 35 Samatyada Ağahamamr caddesinde 
tramvay yolunda Hatuniye camii 
918,44 metro arsasile beraber mevcut 
enkazı. ( 1 1 7 8 ) 

192 60 13 55 Hacı Küçük mahallesinde Kürkçü ha-
nı içinde cçı.mi altında 11 Nr. h dük
kan (1165) 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddet
le açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 16/ 10/ 936 cuma 
günü saat ( 15) te yapılacaktır. İsteklilerin mahlUlat ka
lemine gelmeleri. ( 1 7 5 2). 

Zührevi ve cih hastalıklaı, 1111ıeM1'Stı> 

•• 
or.Hayri O mer 
Oğledeo sonra Bevoaııı Aiacami• 

karşısında 133 Nn r~ı 43586 

Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Romatizmaya 
karşı birebtrdir. .......... [ ......... rstMVE MARKASINA LÜTFEN DİKKAT .. Algopan maden kutularda ol· 

• duğu için bozulmaz. Her eczanede 1-6-12 lik kutularda. 

~ i Ş T E SONBAHAR! ' ----...-.ıiıııııııllm-·---
\kşam serinliğ~e karşı kendinizi muhafaza etmek ~ 'inSIHHi 

için bir ;;;e.J~ 

Elektrik Radyatörü 
Ağ ızl ıklari le 

;atın alınız o size nezle ve gripten korumak için icabeden ·ihtiyat 
hareketi derhal verir. 

Ti ' de 
,_ veresiye satılmaktadır _, 

istanbul DefterdarU:jlodan: 
Senelik muham·· 
men icar bedeli 

Lira 

Balık pazarında: Nevşehir ha nı zemin katında 
so N. dükkan. 180 
Balıkpazannda: Nevşehir hanı zemin katında 
kahve ocağı. 3 6 
Balıkpazannda: Nevşehir hanı zemin katında 
bodrum. 180 

Yukarda yazılı mallar 23 / 10/ 936 Cuma günü saat 14 
te hizalarında yazılı senelik muhammen icar bedelleri ü
zerinden ve icar bedelleri dört rnüsavi taksitte ve taksit -
ler peşinen ödenmek şartile bir sene için kiraya verilecek 
!erdir. Taliplerin o/o 7, 5 pey akçelerini vakti muayye 
ninden evvel yatırarak defterdarlık Milli Emlak Müdür -
lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(1975) 

satış p·pQ PAZAR su1tanhamam 
yeri: 1 1 Kebapcı karşısında 

Anadolunun her şehrinde bayilerimiz vardır. oınuyan yerlerde 
arzu edenler posta kutusu 180 adresine yazdıklarında 

derhal posta ile tediyeli gönderilir. 

1\nkara, Tütüncü Ali Tümen, Taş Malatya: Lion çikolatacı Ibralıim 
Han Işık 

Bitlis: Tuhafiyeci Hamdi Ercan 
tzmir: Necip Sadık, Balcılar 15G Adana: Tuhafiyed Halil Kazan 

Bursa: Saatçi Nurettin Neşı;t 

Konya: Sarraf Atta Yalvaç 

Muğla: Muğla bonmarşesi Sabri 
Amasya: Cemaleddin kitabhanesi 
Diyarbekir: Ayyıldız tuhafiye pa-

Samsun: Saatçi Avni Peker zarı 

Taklitlerinden sakınınız! Taklitlerinden sakınınız! 

.... Maarifte Bir Hadise!.. 
'ürkiyede 18,000 muallim vardrr. Bunun iki bini asıl başka ertik 
endir. Muallimliği çerez gibi kullanırlar. Uç bini de başka bır h 
l::>ulmadığı için muallimlikte kalmak zorundadır, gözü dışarıdadıı 
'3unların her ikisi de bu ertiklerine ilgili eserleri okumazlar. Geri 
ve kalan on üç bini bu mesleğin hakiki evladlandır. Ve bunlar ka· 

ratahta başında can vereceklerdir. Işte biz sırf bunları düşlinerel 

Asi pin K en a ~;~~;;;~~~N nüs~I ~-;a;•k ~;;~·d~DEVLER1 
Sizi soğuk algınhğından, nezleden, gripten, baş ' azan: Ragıp Nureddin Eğe. Amerika bölgesi talebe ispekteı 

ve diş ağr:~%;~!a~i~::~~:;:f:ı':..'!~:ıı••c; •b•u•d•u•r•. mi ' ~·~~~c~~~~oo~~~:/;~~1;
0

;1;~";~~;~· 


