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Bı..ıgilrı 

Beşincide : Yakın yıllarda 
harp olmıyacak 

Hariciye Vekilimiz 
Belaratta Miihim 
GörUşmeler Yaptı 

., 1 

.. Bulgaristanda 
Sancagın 

r 
Hükumet Darbesi mi? 

Güzel 

Bir 
Çankof Geniş Bir 

Görünüşü Hazırlık Yapmış _J • •• 

Rüştü Aras diyor ki: 1 ---, 

Balkan anlaşması 
kuvvet kazanıyor 

Belgrat, 14 (Radyo) - Türkiye Hariciy~ ~ekili Tev· 
fik Rüştü Aras, Cenevre dönüşü buraya geldı, ıstasyonda 
Başvekil ve Hariciye Nezareti namlarına karşılandı: Te!"· 
fik Rüştü Aras, Yugoslavya Başvekili M. Stoyadınovıç 
ile iki mülakat yaptı. 

... .,.,., .... (c; ' ' , ·., ' v ' • 

,~.y;,r.'(' , ... ' ' -~)' .... ; • • 

A vrupada bazı paralar düşürüldükten sonra piyasamızdaki tel!şçı un
surlar arasındada her zaman old~ığ u gibi, manasız bir hassasiyet peyda 
oldu. Hükumetimizin açık ve kat'i bir beyanname ile teyit ettiği esasla
ra rağmen paramızın düşürüleceği ni zannedenler bulundu. 

Alman parası hakkında bir be
ycınname nefret/en Ray,bank di. 

rektörü doktor Sabl 

Bunlar hususi altın ticaretine dö
küldüler. Altın piyasası bu yüzden 
yükselmeye başladı. Bundan yirmi 
gün evvel altın 953 üzerinden muame
le görürken son günlerde 1.055 kuru
şa kadar çıktı. 

. Mark düfer•e ' 
Pıyasada diğer bir kısım adamlar 

arasında da şu kanaat var: ''Madem 
ki hükumetimiz bir beyanna.nıe ile 
gayesini tesbit etti, paramızın diışü
rülmiyeceği muhakkak, çünkü cum
huriyet hükiımetinin usulü, daim3. a
çık konuşmak, ve emniyet prensibine 
kıymet vermektir. Fakat mark düşer
se yeni bir vaziyet husule gelmiyecek 
mi? O ı.aman Türk parası markı ta
kibe mecbur olmıyacak mı?,, 

Milli Küme 
Kuruluyor 

Spor Kurumu ikinci Reisi Halit 
Bayrağın ve alakadar idarecilerin 
küme meselesinde İstanbul rnmtak~ 
reisile İstanbul futbol Ajanlığının 
noktai nazarını birleştirecek surette 
halletmeleri düşünülmüştür. 
. İstanbul mmtaka reisile futbol a
Janmın noktai nazar ihtilafmı neti
~elendirmek üzere iki tarafı da din
lıyen Halit Bayrak bugün saat on 
birde iki tarafın huzurile bir içtima 
akdini ve bu içtimada milli küme · 
teşkil için İstanbul, Ankara ve ızmfr' 
d~n ikişer klübün milli kümeye tefri
kıni, diğer klüplerin yine birinci kü. 
mede kalmalarını temin edecek bir 
hal Çaresi teklif edecektir. Bunun 
uzlaştırıcı mahiyette olup kabul e
dileceği tahmin olunabilir. Spor kıs
~ t~ va.rdıı:. 

Mane~rada l 
Kat'i Netıce 

Tepeköy (lzmir) 14 (Tan 
nıuhabirinden) - Kahraman 
ordumuzun büyük manevra -
ları devanı ediyor. Manevra 
sahasında geniş bir disiplin 
ve yüksek bir faaliyet hüki.inı 
sürüyor. Kat'i netice yarın 

alınacaktır. 
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[Manevra hakkında muha
birimizin verdiği etraflı tat -
siliı.t üçüncü sayfadadır.] 

İngiliz karikatürü : 

Kabinede 
ihtilaf 
Çıktı 

1 

Çankof Partisine 
mensup iki 
nazır çekildi 

Bu gece yarısı gelen haberler, 
Bulgariatanda "•iddetli bir hü
kunıet darbesi hazırlandı.71 ha. 
berini getirdi. Darbeyi ha.zırlı
Y.an profesör Çankofmuf. Bulga. 
r~stan komfunıuzun nasyonalist 
lıderlerinden olan Çankof vakti
le ~o.k ~uvv.etli bir politika tahıi. 
Yeti ıdı. İktıdar nıevkiinde vakti-
~: Stambul.~a~iye karfı o müthi, 

kanlı hukunıet darbesini de 
x.~nkof idare etmiftİ. İf te "T aı,, 
Jansının verdiği haber· 

. Mo~kova, 14 (A.A) - T~s Ajansı 
bıldlnyor: Gazetelerin Viyaııadan a
larak ncşrttıklcri haberlere gore, 
Bulgar .Çankof Partisinin Bulg::;ria • 
tanda şıddetli_ hükumet darbesi hazır 
hı.makta olduguııu ve bu harekete or 
du ve polisin de iştirak etmesi için 
ç:U~ş~akta bulunduğu Sofyadan bil
dınlmıştir. 

Bu haberlerde ç k f 
h ·· k • · an ° Partisinin 

u umet darbesine iştirak e•:lecek 
lan Beyaz Rus müit ·ı . o-
d _ • . • ecı erıne silah 
agıttıgı ılave edilmekt d' e ır. 

Kabinede ihtilaf 
Sofya, 14 (A.A) - Havas AJ' 

sından: an • 

Siyasi mahafil Ba v k'l .. . 
nof d'" c ' ş e ı Koseıva-
du. un enevredcn a vdct etmi:] ol-

gundan. kabinC'nin yakında istifa
sını vcrebıleceği tahmini d l 
mah"1adırlar. n e ıulun-

Şimdiki hilkümet Te . . 
yında umumi intiha.bat ;:~nıe:".·el a
dinde bulunmuş idi Fakat maıt va
intih b t k · nazırlar 
h a a anununda yapılacak rı:ıla 
• atta mutabık kalamamıslar<lı D: 
ger taraftan nazırlardan ., t>ir . ~ ı
hükumet ta f d çogıı, 

. ra ın an siyasi partilerin 
f~shıne karar verilmiş old - d 
şımdiki kabinede kalamazlauguBn an, 
dan b k r. un -

aş a nazırlardan K . 
roff o.ıour Ha-

' geçenlerde Tzankoff'un haJk 
f Arkası 8 incide] 

saçan 
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Kaymakam Mümtaz 

Enver Paşanın biriki 
gün evvel ölen yave

rine ait habralar 
•ı ttihat ve Terakki tarihinde ismi çok geçen bir 

adam. birkaç gün evvel ölmüştür. Dünün bir par
ca tarihi kendisile beraber gömülen bu adamdan gazete
ler birkaç satırla bahsetmişlerdir. Öyle ki kendisini en ya
kından tanıyanlar bile ölen zatın Enver Paşanın yaveri 
Mi.imtaz olduğunu farketmemişlerdir. 

Mümtaza ait hatıralar \ -

Y akın tarihle çok meşgul olan kodular girmiştir. Doktor Nazım ile 
bir arkadaştan, Mümtaz hak- Kara Kemal tarafından Enver paşa

kmdaki bildiklerini anlatmasını rica ya, bu işin içinde Mümtazın bulundu
ettik. Bize şunları anlattı: ğu da haber verilmiştir. Enver, Müm-

"- Mütekait Kaymakam Mümtaz, taza fevkalade itimat ettiği ıçin buna 
aslen Çerkez ve İzmitlidir. Enver pa- inanmamı~tır. Fakat: 
§aya karşı eskidenberi büyük bir - Mümtaz, bililtizam asekrlH:ten 
manevi itimat ve merbutiyeti vardı. istifa etti. Maksadı, maiyetinizde bu
Eski ve ateşli bir cemiyetçidir. Ce- lunmamak .. Ve sizi iskat et::nek. 
miyetin şahsiyetine karşı derin bir Diye Enveri kandırmışlardır. 
muhabbetle mütehassisti. Meşrutiye- Filhakika, Mümtazın vaziyeti na -
tin ilanından sonra asekrlikten çekil- ziktir. Çünkü, Yakup Cemıl ile b!r • 
miş, (Suriye) Ittihat ve Terakki mü- kaç temasa girmiş . .Meserret otelin -
fettişliğine gitmiştir. de birleşmiş, uzun U:ladıya müzake -

Trablusgarp harbi patladığı za- relere girişmiştir. Fak·it bunlar, Ya
man, Bingaziye geçmiştir. Enverle kup Cemili fikrinden vazgeçirmek i
birleşmiştir. Balkan Harbin~ de En - Çindir. 
verle iştirak etmiştir. Onun emir Fakat Mümtaz; Yakup Cemili bu 
zabitiydi. fikirden vazgeçirmeye muvaffak ola-

Enver; Mümtazı fevkalade bir iti- mamıştır. Artık bu işle daha fazla 
mat ve muhabbetle sevmiştir. Kendi- alakadar olmayı da muvafık bulnıa
ai cephede vesair yerlerde bulunduğu mış, tekrar !zmıte dönmüştür. 
zaman, merkezi umumi ile olan temas Aradan bir iki gün geçer geçmez, 
vazifesini, kamilen Mümtaz görürdü. Yakup Cemil tevkif edildi... Bu işe u-

Milmtaz, cemiyetin komitecilik iş- zaktan ve yakından temas edenlerin 
lerinden hemen hepsine girişmi~tir. hemen hepsi de (Tahkik heyeti) ta. 
Babıali baskınının mühim amil Ye rafından celp, tevkif ve isticvap e-
faillerindendir. dildikleri halde, Enver paşanın fev-

Y akup Cemil me•e!csi kalade itimadına mazhar olmuş olan 
eski ya veri çağrılmadı. 

E n büyük yararlığı, Mahmut 
Şevket paşanın katillerinin e

lebaşısı olan Çerkez Kazım ile arka
daşlarını, (Pire sokağı) ndaki lngili
zin evinde yakalamak suretiyle gös
termiştir. Bu kanlı vak'anm en mü -
him kahramanı, Mümtazdır. 

Enver paşa ile Cemal beyitt kabine
ye girmeleri için mühim bl+- rol oy.: 
nıyan zabitan grupunda, Mümtaz <la 
dahildir. 

Enver paşa, bu fedakarhklan tak
dir etmiş, kendisini ya ver alarak ya
nından ayırmamıştır. 

Mümtaz, birçok işlere karışm1ştır. 
Fakat bunların en mühimmi CYakup 
Cemil) meselesidir. Bu, çok uzun bir 
hikayedir. • 

Bu hadiseyi ancak şöylece hulasa 

etmek mümkündür: 

Mümtaz, bir müddet Enver paşa-

nın yaverliğinde kaldıktan sonra. as

kerlikten çekilmiş, ha ttii (lzmit) e 

giderek orada yerleşmiştir. Bunun 

sebebi şuydu: Ruhça çok dürüst o-

olan bu adam, zamanın gidişini be-

ğenmiyordu. 

Izmitte ikamet ederken Istanbulda 

bulunan eski arkadaşlarından (Sa

pancali Hakkı) dan bir tel~af al-

mıştır. 

Bu kısa telgraf, şudur: 
(Hemsn Istanbula geliniz.) 
Mümtaz Istanbula gelmiştir, ve bir 

En nihayet, sıra ona da geldi. Iz
mitten getirtildi. Isticvaptaıı geçiril
di. Mümtaz, bildiği şeyleri açıkça söy
ledi. 

Enver Paşaya yapılan telkinler 

Doktor Nazımla Kara Kemal, 
Yakup Cemili kurtarmaya Ga

lışıyorlardı. Ve bunb. <tD.lış1rKt:h Cıe 

Yakup Cemili.p ~l1 köt~lü~!lq hafif; 
letmek için 'bu işe başkalarını da sok~ 
maya uğraşıyorlardı. Bir geeı:ı, Be
kirağa bölüğüne gelerek, Yakup Ce
mille temas etmişler: 

- Mümtaz, senin için böyle, böyle 
söylüyor, sen de onu, bu işte müşte
rek göster. demişlerdi. 

Yakup Cemil, böylece hareket et
ti. Meselede Mümtazı da alakddar 
gösterdi. öyle olmakla berab~r. di
vanıharp Mümtazı tevkif etmemiştı, 
fakat tekrar tekrar isticvaptan geçi
rilmiştir. Mümtaz, her defasında ay
ni ifadeyi tekrar etmiş, Yakup Ce
mili, (münferit sulh) fikriruien vaz
geçiremediğini iddiada israr eylemiş
ti. 

Fakat bu esnada, Enver paşaya ya

pılan telkinler, tesir etmişti. Tahkik 
heyetinden ifadeleri getirtmiş, tetkik 
etmişti. Ve Yakup Cemilin ifadeleri
ni görünce Mümtaz hakkındaki fik
rinde bir sarsıntı husule gelmişti. 

işin içyüzü 

M ilmtazın vaziyeti, Enverin gö
zünde değişmişti. Adeta, Ya

kup Cemille müşterek bir vaziyete 
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) enı 'lıcaret 
Anlaşmaları 
için Müzakere!er 
Müddeti 20 Te~rinievvelde bitecek 

olan Türk - İtalya Ticaret mukavele
namesi, yeniden bir ay müddetle tem
dit edilmiştir. Resmi tebligatın bu
günlerde yapılması beklenmektedir. 

İtalya ile aramızda yeni ticaret 
mukavelesi müzakerelerine yakında 
Romada başlanacaktır. Türk Ofis 
ikinci reisi Bürhan Zihninin riyase
tindeki Türk heyeti, bugünlerde An
karadan gelerek Romaya gidecektir. 
Yeni anlaşmanın, son bir aylık uzat
ma müddeti bitinciye kadar neticele
neceği tahmin edilmektedir. 

Türk • Yugo•lav ticaret 
anlaşması 

Türk - Yugoslav Ticaret anlaş -
ması müzakerelerine de Ankarada 
devam olunmaktadır. "Müddeti 19 Te9 
rinievvelde biten eski mukavele bir 
ay daha uzatılmıştır. O vakite kadar 
da yeni anlaşma imzalanmış olacak -
tır. 

İnkı · ap Resim Sergisi 
Hazırlıkları 
29 Teşrinievvel Cümhuriyct Bay

ramında açılacak olan Inkdap Resim 
Sergisi için muhtelif teşekküllere 

mensup ressamlarımız eserler hazır
lam&ktadırlar. Bu resimlerin Anka
raya nakli için lazım gelen tahsisat 
vekaletten Güzel San'atler Akademi
sine gönderilmiştir. Eserlerini sergi
ye gönderecek olan ressamlarmtz A
kademiye müracaat edebilirler. 

Efgan Harbiye Veziri 
Afgan Harbiye Veziri Şah Mahmut 

Han, yarın sabah Semplon ekspresile 
şehrimize gelecektir. Harbiye Veziri 
Sirkeci istasyonunda askeri merasim
le kareılanacaktrr_ Vali ve Beledi e 
Reisi Muliitfın Osfündag og e zıya e-

?:ıi verecektir. 

Kadıköy 
• 

yerıne 

iskelesi 
konuyor· 

Siyaset alemi 
Iran İle Irak Arasında 

Bu Sabah Haliçten Çıkarılacalc 

1 rak Hariciye Nazırı General 
Nuri Sait lstanbulda bulun • 

duğu sırada gazetemize vuku bulan 
beyanatında, ıran ile Irak arasında· 
ki hudut meselesinin vaziyeti na.k • 
kında sorduğumuz suale cevap ve • 
rerek meselenin hal ve tesviye olun· 
duğunu, yalnız Şattülarap üzerin • 
de seyrüsefere ait itilafnamelerle ba 
zı teferrüatın kaldığını söylemişti. 
Daha sonra Milletler Cemiyeti Kon • 
seyinin son toplantısı sırasında Irak 
ile 1 re.n devletleri, Konsey ruzna:ne
sine dahil hudut meselesinin kaldı • 
rılnıe.sını istemekle dostça müzake· 
relerin iki taraf için iyi ve hayırlı bir 
netice verdiğini göstermişlerdi. 

Verilen son malumata göre, Şat • 
tülarabın tahdidi meselesi de tesvi· 
ye edilmek üzeredir. 

Şattülarap, Dicle ve Firat nehir -
!erinin birleşip aktıkları mıntakadır. 
1847 de yapılan Erzurum muahedesi 
nehrin bütün su geçidini Irak tara • 
fına bırakıyor ve lran hududunu neh 
rin 1 rana ait kıyısından tahdit edi· 
yordu. 

Irak devleti, bugünkU Irak top
raklarında Osmanlı Devletine varis 

l' eni iskelenin _inşnatı bitmek üzere iken alınmış bir reımi 

ŞiŞLİ VE MECİDYİE 
KÖYÜNDE SİNEK 
ORDuLARl 

ı A kay idaresinin yeni yaptırdığı olduğu için hududu Erzurum mua • 
Kadıköy iskelesi, bu sabah hedesi tarafından tahdit olunduğu 

Haliçten çıkarrlarak eski iskelenin şekilde ipka etmiş ve vaziyet kısa bir 
yerine konma ameliyesine başlana- zaman önceye böylece kalmıştı. 
caktır. 1 ran hükumeti, Şattülfirabın 1 ran 

Liman idaresinin vinçlerile kphne kıyısındaki Abadan'dan petrol yük .. 
Şişli - Mecidiyeköyü ve civarı yir - iskelenin zincirlerden çözülme&ine lenen vapurların bütün müruriye rii· 

mi gündenberi sinek orduları hücu - dün gece de devam edilmiştir. sumunu yalnız 1 rak hükCımetine ver
muna maruz bulunmaktadır. Sinekle- Akay müdürleri, mühendisleri Ye diklerini görerek bundaki haksızlığı 
rin hücumundan dolayı hiçbir ev ve diğer memurlar, dün, havuzlar idare nazarı dikkate 11.larak ıslahı ve hak • 
apartnnan penceresi açılamamakta - sine giderek Azapkapıda bulunan ye kaniyet dairesinde tesviye edilmesi .. 
dır. Yiyeceği, . içeceği pisliyen bu ni iskeleyi gözden geçirmişlerdir. ni istemiş, buna mukabil 1 rak hükO· 
muzır mahluklar, ayni zamanda ısır- Yeni iskele tamamile modern şe- meti Erzurum muahedesinin ahk!· 
malarilc de o civar halkmın sıhhatini kildedir. Yolcuların girip •;ıkmaları mı üzerinde ısrar etmiş ve bu yUı • 
tehlikeye koymaktadır. için alt ve üst katları vardır. Bekle - den iki taraf arasında ihtil!f çıkım, .. 

Sl.nekl · M ·d· k'. .. t fl 1 me salonları güzeldir. Ayrıca, gazi- tı erın, ecı ıye oyu ara · a- · 
rmda tesis edilen çöp imha yerlerin - nosu da vardır. Verilen mal O mata göre 1 rak ile ı. 
den geldiği iddia olunmaktadır ki, bu Bu sabah Galata köprüsü, diğer ran arasında devam etmekte olan dos 
takdirde hayvanlar daha mikroplu günlere nazaran bir saat evvel saat tane müzakereler bu ihtildf ı tama • 
ve daha tehlikeli demektir. 4,15 te açılacak, 6,15 te kapanacak-

nıile bertaraf etmek üzeredir. 
Şişli ve civarı halkI, sıhhatlerinin tır. Bu müddet zarfında. yeni iskele 

iki komşu memleketin aralarında. büyük tehlikede olduklarını hergün römorkörlerle Azapkapısından çekile 
dr~ ~ k ki her ihti 19.fı bertaraf etmeleri şüp. ga_.J:tewize P.iidiı;).,Ys;>.tlar~~aeı diYenin rek li ıtep , ~an rılaca Ye 

'bu ıŞı'e-' yatma an~ Rıii'kiiifaf; :ôtua.sı ~ aı .t:fJ'1jcı.g1 tı"'-. '-'-~--·t· 
lazımdır. ... Yeni iskele saat 10 a kadar şaman nabilir. 

dırada bağlı bulunacaktır. 
Hangi•i doğru? 

Balkanh Doktorlar 
Saat 10 a kadar ahali eski Kadı

köy iskelesinden inip binecek. 10 
dan sonra Adalar iskelesinden işlene 
cektir. Ve bu saatten sonra ı::ski l{a
dıköy iskelesi yerinden çıkarılacak 

ve yerine yenisinin takılması ıçın 

icap eden ameliyelere giriş\le("ektir. 
Yeni iskelenin küşat resmi CUmhuri 

E vvelki gün Amerikıının Bot .. 
ton radyosu Avusturya hldi· 

selerinden bahsederken fU mütalea
yı da ileri sürmüştü: 

... 

dönüyorlar 
Bir Yugoslav dostumuzun 
anlattığı " Cennet ,, masalı 

Memleketimizdeki memba ~ularını ve kaplıca~~rını 
yakından görmek ve tetkıklerde bulunmak uzere 

Bursaya giden Balkanlı doktorlar,_ Mudanya tarikile şeh
rimize dönmüşlerdir. l\1isafirleriınız, dün şehirde bazı ta
rihi yerleri ve Kapah çarşıyı dolaşmışlardır. Yugoslav 
heyeti, dün geçe konvansiyonelle ~emleket]~rinc don -
müştür. Yunan ve Rumen heyetlerı Cuma günü gidecek
lerdir . 

Bir doktorun ihtisaırları 1 

Yugoslavyalı doktorlardan biri 

kendisile görüşen bir muharririmize 
ihtisaslarını ı;ıöyle anlatmıştır: 

FiLOMUZUN MALTA 
ZIYARETI PROGRAMI 
TESPiT EDiLDi 

yet Bayramında yapılacaktır. 

- Bugi.ine kadar Avusturya siya· 
setine !nanen h!kim olan ltalyan 
bayrağı bugün indirilmiş ve yerine 
Avusturya bayrağı çekilmiştir. Avus
turya Haimvehrinin ilgası ve d•vlet 
milisi içinde eritilmesinin manası 
budur. 

Dün Viyanadan gelen telgraflar 
ise· en sal§.hiyetter makamlara at • 
fen Avusturytıda vuku bulan son hl 
diseleriıı ftalyanın malôrnatı v• tas. 
vihi dairesinde vuku bulduğunu bit. 
diriyordu. 

Acaba bu beyanat Amerikanın 
Boston radyosunu tekıip etmiş olu
yor mu? 

ômer Rıuı DOGRUL 

blRKA<,. 
SATIRLA 

'Vak'a ile karşıla§mıştır. Bu vak'a da 
§ıUndan ibarettir: Gerek kendisinin 
ve gerek Sn pancalı Hakkının es
ki arkadaşlarından (Yakup Cemil), 
bir taklibi hilkiımct yapmak fiknnde· 
dir. Buna sebep te, İngilizlerle münfe 
rit sulh yaparak bir an evvel harbi 
bitirmektir ... Ancak şu var ki, Yakup 
Cemil bu işe delicesine atılmıştır. Bu
nun önüne geçmek lazımdır. Buna bi· 
naen, meseleye vA.kıf olan Sapancalı 
Hakkı, hem Mümtaza ve hem de di
ğer bir arkadaşına birer telgraf çek
miş, bunları Istanbula davet ederek 
bu fikirden vazgeçirmek isteıni§tir. 

düşmüştü. !fadelere nazaran, Bahıa- "- Bir büyük annenin ne olduğu

liyi Mümtaz basacak, hükumeti Miim- nu herhalde bilirsiniz, · ~ünkU her 

Bryony karakol gemisi ile şehrimi
ze gelen İngiliz yüzbaşısı Scatt, filo
muzun Malta ziyareti için alakadar
larla temasa girişmiş ve ziyaret porg
ramını tesbit ettikten sonrA ayni ge
miyle dün sabah Maıtaya mütevecci
hen hareket etmiştir. 

Kermeste, müşteri ile atlı karınca T ranıvay Şirketi ameleainl 
Şirket yanında temsil ede. 

cek müraldplerin intihabı dün bit. 
mişttr. İntihap, bayraklarla süslen. 
miş bir tramvay arabasının içinde 
yapılmıştır. 

Mümtaz nazik vaziyette 

M eseleyi Enver paşa haber al
mıştır. Sapancalı ile Mümtazı 

çağırtarak meseleyi tahkik etmiştir. 
Enver. telh içindedir. Buna sebep 
te, şudur: Yakup Cemil, evvelce lı:en
disine bağh iken, eski riltbesinl iade 
etmediği için, şimdi ayrılmış, Talat 
paşa ile temasa bnşlamı~tır. 

Enver, Yakup Cemilin bu hareke· 
tini, TnlA.t paşadan - ve, o aralık a
ralrk arası açık olan - merkezi u
mumiden bilmektedir. Buna binaen 
meseleye çok ehemmiyet vermekte -

•ir. 
Bu esnada, araya bir takım dedi • 

taz devirecek ve bilhassa Enver pa- memlekette her yerde büyük anneler 

şayı tevkif ederek, şimdiye kadar birdir. Benim de vaktinde beynelıni-

döktüğü haksız kanlardan d0layı 

Harbiye nezareti meydanında kurşu

na dizecekti. Ayni zamanda. mı?r

kezi umumi fızalariyle bilhassa Talat 

beye de en korkunç cezalar vereeek
ti. 

Bereket versin ki meselenin haki

katini, divanıharp müstantiği Vehbi 
meydana çıkarını§, Mümtaz da bu iş
ten güçlükle yakasrru a1yırabilmişti. 

Yakup Cemil meselesini, Mütmazın 
Envere haber verdiği yalandır. 

Mümtaz, mert ve iyi kalpli bir a
damdı. 

Çok vatanperverdi. Kendisi Çerkez 
olduğu halde, bir gün bile Çerkezlik 
menfaatine hareket etmemiştir. Bir 
TUrk kadar Türk ya~amrş ve Türk 
ölmüştür. 

Ingilizler tarafından Maltaya sU
rülmüştU. Orada en son kafil~ye ka
dar knlmrş, kurtulup vatanma dön
dükten sonra Izmitte bir kl:nard1 
çiftçilikle uğraşmıştır. 

lel nümuneye uygun bir büyük an
nem vardı. Her akşam gider, yanına 

oturur, anlattığı hikayeleri dınler

dim. Hemen bütün hikayelerin mev

zuları ayni idi. Yaramaz bir çocuk 
veya ahlaksız bir adam hayatının 

sonunda pişman olur ve Allahın izni 
ile Cennete gider. 

Lakırdsı çok geçen Cennetin ne ol
duğunu bir türlü kestiremez, daima 
nineme tarifini sorardım. O da gözle
rini semaya kaldrır, ellerini kilitler 
ve sesini incelterek bana.: 
"- Çok güzel, lakin uzak, çok u

zak., der ve içini çekerdi. Büyüdüm, 
hatta ihtiyarladım h8.la bu tarifi u • 
nutam.am. 

Yalnız, 1stanbula ve bilhassa Ya • 
lova ve Bursaya seyahatimden Mn
ra büytik annemin mesafe Uzerin<le 
biraz mübalağa ettiğini nnlndım. 

Çünkü, onun söylediği gibi Cennet 
uzakta değil, çok yakında imiş, Cen
net burası imiş, sizlere ne gıpta. edi -
yorıım, mübarek insanlar ... 

program şöyle hazırlanmıştır: Fi
lomuz, !kinciteşrinin 16 sında lim~mı
mızdan hareket ederek Maltaya gide
cektir. Maltada 6 gün kaldıktan son
ra dönüşte bazı Yunan limanlarına 
uğrayacaktır. ı 

Amiral gemisi Yavuzla Maltayı 

sahibi arasında: 
- Yukarısı kaç para? 
- Beş dakikası on kuruşa. 
- Buradan seyretmek kaça? 
- Bedava. 
- İşte, gel de bu işe akıl erdir. 

ziyarete gidecek filomuz, A.datepe, 
Tınaztepe, Kocatepe, torpidolarından 
ve Biriinci .tnönü, İkinci lnönü, Sa
karya denizaltı gemilerinden teşekkül 
edecektir. 

[AkVii/\iil~MAVAI 
fifT;=;~\ B ·· k ·· H K 1 Y ğm 1 L!!!J!!~E .\ ugun u ava : apa ı, a ur u 

Dün hava kap;1lı ve _ya~u~lu ceçm!,tir. 
Sıcaklık derecesı de duşmuştur, Buııün cie 
kapah ve yağmurlu geçecektir. 

:Memlekette umumi hava vaziyetine ge
lince: Gökyüzü bulutlu olarak ııec;eccktir. 
Rüzgarlar şimali istikametten orta kuvvet
le esecektir. 

Dünkü hava 

l 10 uncu ay Giin: 211!1 Hızır: 163 
13!1~ Hı<" 'UıJll 

Recep: 28 2 Birincite,rin 
OUnee: 6,11 - Öilc: 12,00 

1 Jkındi: ıs, S - Akıam: 17,30 
: Yatsı: 19,02 - Imsak: 4,33 

Dün hava tazyiki 763,0, sıcaklrk 16, bu- RUzrarlar yıldııı:dan saatte 20 ldlonuıtr• 
har tazyiki 10,6, rutubet yüzde 100 kayde- esmiştir. Dün yaia.n yatmurun miktarı il 
AHmistir. ,.,;ı;,.,.., ....... ..ı ;,. 

. .. . . 
Ş ehrimlzde Eyliı.I ayında ye • 

nlden 54: ev, 8 apartnnan, 
10 tane muhtelif bina yapılınış, 4:91 
bina tamir edilmiştir •. 

• • • 

M aarif VekUetl lllmı.ektepler 
için yeni blr tallınatname 

hazırlamıştır. Bunda başmnalllm· 
le~ bam salihlyetler verilmekte
dir. 

• • • 
•
1 

stanbul Konsel"'Vlltuvan Te.,rı. 
ntsanlde kı~lık konıerlerfne 

ba.,1.rya<ıaktft". Vçti muatllmler, u~n 
talebe tarafından altı konser verf. 
lec&kttr. 

• • • 

B nrsaya gitmiş olan Valf ve 
Belediye Re•11Jl Muhittin 

Üstünda~, dün Yalova yollle ~ehri
mlze d6nmtiştllr. 
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Kahraman ordunun 
izmir manevrası 
inkişaf 

Harp sahasında kat'i neticeli 
hareket bugün yapılacak 

KÜÇÜKHARİ~ 
HABERLER 

D anzigde Sosyalist Fır
kası feshedilmiştir. 

F 
• $ • 

ransada patronlar 40 
saatlik hafta tatbika -

tının tehiri için yeniden mij. 

racaat etmişlerdir. 

• • • 
G eçende isyan eden Por-

tekiz bahriyelilerinin 
nıuhakeınesine Lizbonda as -
keri mahkemede başlanmış -
tır. 

• • • 

Y akında Atinada Orto
doks mezhebi ilahiyat 

kongresi toplanacaktır. 

• • • 
F ransa ticaret nazırı ya-

kında Belgrat ve Sof -
yayı ziyaret edecektir. 

• • • 

R omanya Kralı Karol yıl 

başından evvel Varşo -
vayı ziyaret edecektir. 

Büyük maneıJralarda büyük bir faaliyet gösteren .tanklarımız Mareşal Fevzi Çakmak 
Tepeköy (İzmir) 14 - Manevraları takıp eden mu- Urfada 

harririmiz bildiriyor: Urfa, 14 (Tan muhabirinden) 
Kahraman ordumuzun manevrası bugün de rı:uvaffa- Genel Kurmay B~kanı Mareşal Çak 

kıyetle devam etti. Manevra sahasında sabahleyın kuv - mak, umumi müfettiş Abidin üzmen 
vetli bir sis vardı. Vakit erken olmasına rağmen tayyare ile buraya geldiler, tezahürat ile kar-
lerimiz manevra sahasında kan t gererek uçuyorlar. şrlandılar. 

Çelik kanatlar bütün . zorluklarla • • 

~:~:;;:~:;.~~~=:~k;~;~:~~.: Asiler Madnt taarru-
ri harekatı takip ediyorlar. Sıs ta -

Elektrik şirketinde 
kabahatli ve mes'ul

ler tesbit ediliyor 
Mukavele hilafı kullanılan 
malzeme 550 bin liralıktır 

?ııı"afıa \'ekili Ati Çetinkaya üç gün e\"\CI "TAN" a ,·erd"'r· . 
arasında 1 tan bul Elektrik ~irketinin bir ka k , 1 - d ıgı be~ anat 

T i h t ça ~ 1 ıgm nn da bahs tt" 
\'ekı ın ~ a ın~ göre, Elektrik Şirketi, muafiyet karan d . e ı. 
ederek, gumrııksuz getirttiM elektrik malze . . k n an istJfade ""' mf'Sını, mu avele m "bl 
Anadolu yakasındaki tesisata sal'fedece~ yerde, bunların bir ~eı nce 
ruhsat almadan ı~tanbul tesisatına sarfet .. •btir. snuıun 

lşte esas hadise budur. Şirket son-
ra bu iş ÜT.erinde tahkikat yapıldığ'ı 

esnada malzemeyi Anadolu yakası
na nakletmek teşebbüsünde bulun -
muş, ancak bu sırada Nafıa Veka
leti müfettişleri meseleye el koymuş
lar ve hadise tesbit edilmiştir, Jcj 

tahkikat bugün de devam ediyor. 
Nafıa teftiş heyeti reisi Şefiğin 

başkanlığı altında, vekalet şirkeUer 
umumi mlidilr vekili Emin, Şirketler 
ba.~mUfettiş İbrahim, vekiılet hukuk 
müşavir muavini Tahir, şirketler ko· 
miseri İhsan, nafia telsiz telgraf 
mühendisi Emin, Devlet Demiryolla
n mes'ul muhasibi Abdülkadir, güm
rük ,.e inhisarlar müfettişi Abrlullah 
tan mürekkep bir komisyon, dun sa
bahtan akşama kadar metro hanında 
şirketler komiserliği dairesinrle top
lanmış. bu İ§te şirketin başlıca mes• _ 
uliyet noktalarım tcsbite başlanıış

tır. 
.MUKAVELE HiLAFINDA 

~----
Tahkikat ile me1gul olanlardan 

Gümrük Ba,müdürü 
Muıtala Nuri 

bakası yükseklerde kesifleştiği için b ş ı d ı 
bazen çok alçaklara iniyorlar, .m:~ - z u n a a 1 yam a 1 a r 
sup oldukları tarafa haber yetıştırı -

Şirket, eldeki mukavele mudbin<'e 
(550) bin liralık elektrik malzemesi
ni, Anadolu yakasında kullanılmak 
şartile gümrüksüz geçirmiştir. Fakat 
gümrüksüz geçirdiği malzemeyi Be- ı 
yoğlu mıntakasında kullanmakta 
mahzur görmemiştir, ki bu ıla güm • 
rük kaçakçılığı sayılarak tahkikat 
mevzuu olmuş bulunmaktadır. 

Macaristan 
7 eslihatı ve 
Küçük Antant 

yorlar. Gelen raporlardan anlaşıl - E UD HALE dığına göre, Yoğurtçu - ı:emirci is- AD MI M A 
tikametinde taarruz harekatına ge -
-:en maviler, harekat sahalarını ge -

nişıetmek için ciddi bir faaliy't!t gös - Rusyanın h;lre.ket ~er.bestis:ni 
t r. AV l\ıu;ıl ml .. u. flı .. >=--~-----t• 

ele 
Fakat kırmızılar da buna karşı ted J · hf J •• •• J •• 

br almaya çalışıyorlar. Orgeneral 1z- a ffiaSJ ffill eme gorU UJOr 
zettin Çalışların otomobilini takiben 
büyük ordugaha geliyorum. Bur~sı 
Korgeneral Mustafa Muğlalının ida
resi altındaki kırmızıların büyük ka
rargahıdır. Çamlıklar içinde mükem
mel bir şekilde kamufle edilmistir. 
Karargahta gözleri yoracak hiımına
h bir faaliyet var. Harp halinde gös
terilen çabukluk ve titizlik burada ay 
nen müşahede ediliyor. Bu faaliyet, 
büyük Türk ülkesinde çelik orduya 
gösterilen hudutsuz itimadın çok ye 
rinde olduğunu isbat ediyor. Çalılar 
arasına yerleştirilmiş gizli bir telsiz 
merkezi, karar:gaha bağlı kuvvetlerltı 
muhabereyi cidden büyük bir inti -
ıamla temin ediyor. Mukabil kuv -

vetlerin harekatını raporlarla yetiş-
tiren tayyareler, muhabere işlerinde 
mutlak bir askeri disiplinle faaliyet 
gösteren muhabere güvercinleri, ni
hayet muhabereyi temin eden posta 
tar, portatif çadırlar, dürbünler, me
eaha aıet1eri ve saire ... Bütün bun -
lar anlaşılıyor ki, bir ordunun çar -
pan kalbi muhabere vasıtalarının ça 
bukluğunda, çokluğunda ve inkisa -
mmdadır. 

Muharebe idare yerinde Korgene -
rall işbaşında görUyoruın. Bir bari -
tanın Uzerinde bazı noktaları ince _ 
den inceye tetkik ederken öte taraf
tan yanı başındaki kurmay ve yar _ 
baya emir yetiştiriyo~ ~~ b~ e.rnirler 
derhal tam bir askerı dısıpl~n ıle bü
yükten küçüğe inerek tatbık edili 

yor. b . . 
Her emrin ilk tekmil ha erı verı -

llnceye kadar emri tebliğ e~enler ~e 
derece büyilk bir vazı! e ahlak 

rece d' ... d ve mes'uliyet en ışesı ıçın e çırpını-
yorlar. Bu mesu'liyet ~ ka~ar kıy-

tli bir mana taşıyor kı, enınde ~o-
me d .. d 
nunda btiyük Türk yur unun mu a-
faası mevzubahistir. 

B. evimizde rahat uyurken onlar 
ız . 

bizim bu rahatımız ve huzurumuz ı-
çin uykularını kaybediyorlar. 

Ordunun yüksek hake~ he.~eti .. m~ 
harebe Mhalarında geceli, gunduzıu 
faaliyet gösteriyorlar. 

Dün sabahtan akşama kadar ileri 
sürülen kıtalar zorlu müsadeıneler 
ve Yoğurtçuköy istikametinde yap~
lan ileri hareketi de devletin en mtı
Jlim hareketleri arasındadır. Öğleden 

Londra, 14 (TAN) - İspanya asi- beyannameler atılmış, gösterilen mu 
)erinin günlerdenberi beklenen Mad- kavemet derecesinde şehir halkına 
rit taarruzu hala ba.şlamadı. Bugün ceza verileceği tehdidiamiz l.ıir lisan
asilerin şimal ve cenup kuvvetleri la anlatılmıştır. 
kumandanlan toplanarak saatlerce Erzak taşıyan bir Sovyet gemisi 
müzakerelerde bulunmuş, anlaşıldı -1 bugün Barselo.naya muvasalet etmi?, 
ğına göre Madride karşı yapılacak , Sovyet amelesınden İspanya anıcks~
taarruz meselelerini görüşmıişlerdir. nin kadınlarına ve çocuklarına hedı
Hükümet kuvvetleri, asiletin cephe- ye efi!en erzak ve eşyayı limana çı
sini yarmak ve yıkmak için Toledo - karmıştır. 
Burgos tarafından hücum etmekte - Bugün as.ilerden General Delyano 
dir. HUkümet. muvaffak olduğunu radyo ile Burgos hükumetinin tspan 
ve asileri püskUrttUğünü sôy!ed.iği ya Fas mmtakasına tam muht2riy~t 
halde asiler aks.ini iddia ediyor ve veren bir planı müzakere ve tetkık 
htikümet kuvvetlerin~ kırdıklarını etti~n~ tebliK etmişti1:" e-
söylüyorlar. Hukumet :lfovvetlen Ternel ceph 

OVİEDO'DA HARP sinde asilerden 200 esir alnıı!jlnrclrr. 
Marsilyadan kalkan bir İspanyol va
puru hükumet saflarında d3vüşır.ek 
üzere yüzlerce gönüllü götürmüştür. 

'Haftalarca ı:ıülcfınetten sonra Kor
dova'da harekat vuku bulmuı? ve asi
ler bir kaç kasaba aldıklarım haber 
vermişlerdir. Madrit muhtaç olduğu 
kömürü buradan tedarik ettiği i!;in 
asilerin bu tarafa sokulması hükiıme 
tin kömür yüzünden müşkülata uğra 
masına sebep olmaktadır. 

Oviedo'da hükfımet taraftarı olan 
maden amelesi adım adım şehri isti
laya devam ediyor. Fakat asiler, Ovi
edo'nun müdafilerine yardım için 
§ehre vardıklarını ve madencilerle 
dövüşmeye ba§ladıklarmı haber ve
riyorlar. 

Burgos hiikumeti, Madritle anlaş
mak için müzakereler açıldığına da
ir neşrolunan haberleri sureti kat.'iy
yede tekzip etmekte ve Madridin tes
lim olmasından başka bir şey kabul 
etmiycceğini söylemektedir. 

BEYANNAMELER 

Bugün Madridin ilzerine yeniden 

SİLAH NAKLiYATI 
Brüksel, 14 (A.A) _ 1ndepcn

dance Belge gazetesine göre. Belçık:ı 
limanlarından İspanya için bır çok 
silah yüklenmiştir. Gand'dan hareket 
eden bir şilep 500 mavzer, 500.000 
fişek, 1500 tane de el bombası götıir
müştür. Diğer bir gemi de, 33 san
dık hafif makineli tüfek ve 500,000 
fişekle Anvers limanından ka.lkmJŞ
tır. 

ADEMİ MÜDAHALE 
Londra, 14 (Radyo) _ İngiltere 

Hariciye Nazırı Mister Eden bugün 
Şefild'de bir nutuk söyliyerek ademi 
nıüdahale anlaşmasının ahkamını 

tatbik hususunda tereddüt eJil!Iliye
ceğini bildirmiştir. 

.Londra, 14 CTAN) _ Rusyanın 

İngiltere elçisi bugün ademi miidaha
le komitesi reisini ziyaret ederek ye
ni Rus tekliflerini sunmuş ve komi

sonra karargahlarda büyük ve nihai tenin bu teklifleri tetkik için toplan
hazırJıklar görülüyordu. masmı istemiştir. Sovyet Rusyanın 

Ve diğer muhabere vasıtalarının Portekiz limanlarının İngiltere do
faaliyeti bize en büyük muharebenin nanması tarafından kontrol altına a
bugün başbyacağı hissini vermiştir. ıınmasmı teklif etmekte ve lspanya 
Nitekim, bu tahminimizi alakadar asilerine yapılan silah kaçakçılığınm 
karargah.fardan elde ettiğimız mallı Portekiz tarafından yapıldığını bir 
mat ta teyit etmiştir. çok delail ile anlatmaktadır. Gazete-

Oyle ümit ediyorum ki, manevra • lerin Moskovadan aldıkları haberlere 
lann en mühim gününü teşkil eden göre, ademi müdahale komitesi bir -
yarın (bugün) ovada büyük muha - şey yapmadığı takdirde Sovyet Rus
rebe olacak, dünkü temaslar şiddet- ya hareket serbestisini ilim edec.:ek 
li bir muharebe ile hakiki bir netice ve belki de 1spanya işlerine müdaha-
ye ulaşacaktır. leye başlıyacaktır. 

lşte bu malzeme şimdi mühür altı
na alınmış bulunmaktadır ve bir kaç 
güne kadar gümrüğe nakledilecek _ 
tir. 

Dün bir uharririmiz, tahkik ko- Ro~a, 14 (TAN) - United 
mil!yonu reisi, Şefikle 1stanbu1 gilm-1 P~~~'ın . muhabiri bildit iyor: 
rilk başmüdürü Mustafa Nuri ile, ka Kuçuk ltılal devletleri olan Ro
çakçılık hadisesinin intikal t'tmek il- manya, Çeko•lovakya ve Yugoa
zere bulunduğu 9 uncu ihtısas mah- lavya ?ugün lt~l!a hükümetine 
kemesi müddeiumumisi Mithatlc ay- Mac~rı•!a.nın •ılahlanmasına bir 
rı ayrı görüşmüştür. ı~rt 1.le ıt~r~z. etmiyeceklerini bil 

İLK TAHK!AT clırmışlerıclır. Bu fart Macarista

Komisyon reisi Şefik demiştir ki: 
- Henüz, işin ilk tahkikat safha

sındayız. Sekiz kişilik bir heyet, de • 
vamlı olarak, evrak üzerinde çalış
maktadır. lcap edenlerden malumat 
a~ıyoruz. Tahkikatın 15 günden evvel 
bıteceğini zannetmiyorum.,, 

KARARA İNTİZAR 

Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri 
de kısaca: 
. -:-- Hadiseye, giimtiik mUfettişle

rının İ§tirak ettiği bir komısyon el 
koynıuştur. Elektrik malzemesinin 
tahsis edilen yerde kullanılmadı~ 

~ 

meydana çıkmıştır. Şüphe yok ki bu 
takibi icap eden bir gümrük · kaçak
~ılrğıdır. Ele geçen malzeme, gümrük 
ıdaresine nakledilecek ihtısas mah
kemesinin vereceği karara kadar, o
rada mühürlü olarak kalacaktır . ., 

MES'ULLER Kİ~I? 

9 uncu ihtısas mahkemesi mUddei
~mumisi Mithat ta şunları söylemiş
tır: 

- Yaprlan kaçakçılık, tesbit edil -
nıiş bir suç olmakla beraber, ciirmU 
meşhut kanununun çerçevesine gir
mez. Çünkü mevzuu bahsolan hadi
se, 1918 numaralı kaçakçılık kanu • 
nuna temas eder. Tahkikat J:!Vrakı 
henüz tekemmül etmediği için, biz~ 
gelmedi. Gelir gelmez, kanuni icap • 
ları yerine getirileceği tabiiılir .. , 

Alakadar bir zat ta, muharririmi
ze, bu işte elektrik şirketinin manevi 
şahsiyeti değil, şirketin müdüı·lerinin 
mes'ul tutulmaları lazım geldiği mü
~leasında bulunmuş ve ilave etmiş
tır: 

"- Ortada bir suç olduğuna "'Öre 
~ ~ ' 

suçu işliyenler de var demektir. 
Cezayı şahsiyeti maneviye çekemiye
ce •· · · gı ıçın ortada mes'ul şahsın vuya 
şahıslann bulunması zaruri olur! 
demiştir. " 

Den. zde Bir f ayyare 
A~ina, (TAN) - Kefalonya ada

sı cıvarında denizde içinde yolcusu 
ve motörü bulunmıyan milliyeti meç
hul bir tayyare bulunmuştur. 

nın Tuna havz.aıında Küçük lti
liıl devletlerile te1riki mesai et • 
mesidir. 

Alman-Fransız 
Hadısesi 
Kapanmış 

Paris, 14 (A.A) - Salahiyettar 
mehafil, Almanyanın Fransa Hari • 
ciye Nezareti nezdinde teşebbil.slerde 
bulunmasını intaç etmiş olan hadise
nin kapanmış olduğu mütalcasında
dırlar. Bu mehafil, Almanyanın rnes' 
ul şahsiyetlerinin bir çok defalar ve 
hassaten son zamanlarda Nürt.:nberg 
de söylenilen nutuklarda Fı·ansanın 
dahili işlerine müdahale mahiyetinde! 
sözler söylemiş ve bu suretle Fran
sanm da pek haklı olarak mümasil 
bir hareket ve mukabelede ouhmmU§ 
olduğunu hatırlatmaktadırlar. 

Vekillerin 
Şark Tetkikleri 
. Elaziz, 14 (A.A.) - 1ktısat ve M _ 

hye Vekilleri Dördüncü Umumi Mti
f~.ttiş,., General Abdullah Alpdoğan 
dun Erganide Guleman krom maden
lerini ve bakır madenlerinin vaziyeti
ni tctki kettikten sonra şehrimize 
geldiler. Vekiller refakatlerindeki 
mütchassıslarıa öğleden sonra Geba
na giderek madeni tetkik ettiler. ~ 
ce şereflerine Halkevinde bir ziyafet 
verildi. Vekiller Adanaya gitmek ü
zere Elazizden aynldılar. 

İngiliz Faşistleri 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz faşist. 

lerin yapmak istedikleri iki nü,.,,,y: 
• . "hl"l . l§ umumı nızamın ı a cdılmemesi içi 

yasak edilmiştir. t n 

Halepte grev 
.. Beyru~, 14 ~A.A. ) - Haleptekı tü 

t
1 
und.fabrıkası ışçileri grev ilan etıniş
er ır. Ortalık sakindir. 

1 

fEiEK 
Bir Kara Sinekle 
Mülakat 
Gazeteci oldum olalı - demek şöy. 

le böyle on ,.kiz, yim1i senedir -
yalnız. bir kere, o da ~·etmi;:; be inci 
senei de' ri~ esi münasebetile büyük 
!o.airimiz Abdiılhak Hiımitle mülakat ,. 
yaptım. Ne ondan encl, ne ele sonra 
ba.o;kasile bir gazeteci gibi görü,.miiş 
değildim. on giinlerdc gnzetedlik 
kredimin biraz hafiflediğini ezer gi
bi olduğum iı;in mliliıkat etmek ilzere 
bir meşhur c;ahsiyet aradım , .e günün 
en çok kenclinden balı edilt>n bir !Iİ
ması olarak Karasineği buldum. 

Kara inek sadeoo zamanın t>n çol\ 
kendinden balı edilen siması değil, 
dün\ anın en kıı,·,·ıtli, en uğra~ılmaz 
bir ~ahlfıku olduğunu da - eğer u
nuttunuz'-a - habnnız.a getirerek 

1 
görü tüklerfmi ~·azıyorum. 

Kara inek, ellerini uğu .. turarak de-
l di ki: 

1 

"- Şu günlerde ~ine 1iziın aleyhi
mize ne.:;;rl.' ata bn ?adınız! Kah çöp. 

l leri toplnmı~·or dile belediyeye çatı
)"orsunuz, kah bizi imhıı. etrni) or diye 
i bakkala, mnna\•a, a..,çı~·n hucum edi
l yorsunuz. l.akhı bir tiirlü antıyamı-
1 ~·onız. Rize neden bu kadar dii~man-
sınız 

Sahahle~·in ~·e.Uğiniz r~clin kena
nna konuyonız diye mi? 

Bal tutan parmağım yalar diyen 
siz cle~il misiniz? 

Ekmeğinize ~iirdü<!iinüz yaı!a lıo • ..... . ~ 
nuyoru:ı di,) e mi bize hır lanıyorsu· 
nuz? 

llallıııkl yağcılığı kim sizin kadar 
yapabilir?. 

Bembeyaz yerlere oturup kirletl • 
yoru· .•. · . z ul) e mı bıze kIZl\'Ul'SUnUZ~ 

Parmak izini, hizhn lçİn mi icat 
ettilf:'!r?! 

l"eınf'k kaıılarına, <:anağn, çömleğe 
musallat olu)'oruz ıli~ e mi bize çatı • 
rorsunuz?. 

('nnnk ~ nlamnsıııı ldm Jdmden öğ
rensin?! 

Çöplükte gezip Jıisliğc konduğu .. 
muz için mi bizden iğreniyor unuz?. 

. Her horo;ı: kendi çöplüğiindc öter 
dıye darhıınesel Ö) lil en biz mi,·I <> 

l'n i ki · ·' ı · y re • erınl:d biz mi rriibr ı· ruz? o e ıyo. 

Öteldnin hf'rikinin derisin" i ~ 
" nı 1• ı gneH • 
• 0 z c •re ml hu hu umet <> 

Keçi derisinden kundura.· ,,1 d 
.. d , ·' an e. 
rısın en çanta, domuz derisin<len ke-
mer, dıwr <lerisindrn kara~fü: 'a 
biz mivl· ., · • pan • 7.. 

rtanmnz m . 
clar bir . il ıım: ~ııre ! namla ka-
' o . parnz t , nrtrg-ınızdan grçi'ni • 
• r 'hYf.' olnnca ktn"\·rtinizle k"h 
Pı k k" - • a va-

!-. an rıgıtlar kfih ho - • 
bi h ' " ' gucu gazlerle 

ze ucum edf'rsiniz? .. 

Parazitin antika ı sizden k 
mı., l\J"k !:• maz 
. . ı roıı taşımanın daniskas 

sız Yap ını 
-· mnz mı ınız? Tatlıya, tuzlıı'-·a 

:rnglıyn ' 'a . . " • • . . " 'ana ız mu allat defrU 
mısınız?. o 

Bin K · arn'-ınrk n~ ağı hlr pam1ağı 
nız kadar kirlrtebilir mi?. 

llan;:iniz bizim ı:ihl (kısı) ,1 _,_ 
<'e J' ( • • CJ'UI• 

f' ın, eki nimeti lıırakır? 

ll~nginiz.in ha) atı bizimki kadar 
t~hhkelerle doludur \ e nihnvet h 
gıniz ı · · 1 · an-';.zım ka' ar ehatknr \'e an t. 
hır?. Bana r.e,·ap \'ersenize?!,, 1l 

Sustum \'c çekildim. 

B. FELEK 

Kral Karol 
Orduya 
Hitap etti 
Bükrcş, 14 (Radyo) 

ordusunun bü'"iik - Romanya 
.1 manevrala h' tamı dolayısile ı:..-. rının ı 
nraı ve Ba l ·ı b' 

rer nutuk söyled"l şve u ı-
1 er. Başvek"l T 

resku dedi ki: 1 ata-

"- Hiç kimseye taa . . 
!emiyoruz s· 1 rruz nıyeti bes . ız er sulh 
kat ezeli hudutl a susamışız. Fa 

arımızı aşm k · ti yen herhanm d .. a ıs • 
o• uşnıana karşı üd faaya hazını 0 m a-

. rdu ve meml k 
Kralın etrafında . e et, 
örecektir., , aşılmaz bır duvar 

B~ ~utka cevap veren Kral T,. 
demıştir ki: .naroı 

"- iyi bir asker olan R 
lüsüne son derece it' Umen köy
ceğimiz sabit olmu tımat besliyebile
mel ordu ile Ro ş ur. Bu mükem • 
h . manya dah .d 
ançt en hiçb' d .. ' ı et;. ' c 

ete • ır uşmanın ta 
mıyeceği granitt arruz e -

tır.,, en bir blok olacak 
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Sigorta Şirketinden; 

~ah.kemelerde 

HEM iŞ T AKiP EDER, 
HEM MUSKA YAZARMIŞ! 

"Ne yapayım, haline acıdım,, 
H akim, jandarma rcfa ~atinde getirilen suçluya 

sordu: 
- Ne diyeceksin, kocasına muska yazmak için Hik -

metten beş lira almış, okuyup üflemek için de on lira is -
temişsin ! Sonra da, kansı aleyhine açtığı davayı netice
lendirmek için Hasanın kır~< lirasını dolandırmışsm ! 
- 1 Suçlu lhsan, kendini şöyle bır der-

'' T T dr- __ ı ıcyip topladı, sözleri~i ~esaplamak i-
l a nrı anrı ır çııı vakit kazanmak ıslıyor gibiyrli. 

Ailah fa Allah,, 
Dün, meşhut suçlara bakan müd

deiumumi Hikmet Sone!, koridot ·ia · 
"- Tanrı Tanrıdır! Allah ta Al

lahtır!,, diye bağıran ve durmadan 
gözy~ı döken, bir sarhoşun ıfadesini 
almak istedi. Fakat, KüçUkpa:ıarda, 
Beyyar satıcılık eden bu adam. o de
recede sarhoştu ki, bütün gayretlere 
rağmen ağzından "ifade,, ye ~nziyen 
tek kelime almak kabil olamadı. 

Zilzurna sarhoş olan seyyar satıcı 
Sait, ikide bir, avazı çıktığı kadar. 

- Ben sarhoş değilim! diye bağı
rıyordu. 

Müddeiumuminin karşısına ~e~in • 
Cf', hüngür hüngür ağlamaya b:ışla -
dı 

Hakim buna meydan vermemek 
maksadiyle sordu: . 

- Sen ne iş yaparsın? 
Suçlu lhsan dile geldi: 
- Efendim, bendeniz mukadde-

ma ... 
- "Mukaddema,, yı bırak. Şimdı 

ne iş yaparsın? 
- Şimdi, hiç bir işte değilim. Mu

kaddema, devairde eshabı mt!salihın 
işlerini takip ederdim. Zikri sebkeden 
Hasanın da davasını diğerleri meya
nında takip etmeği üzerime aldım. 
Sonradan, mahkeme uyuşma kıı.rarı 

verince, bana takip ücreti olarak ver
dikleri 35 lirayı geri istediler. Uzc
rimde para olmadığı için vereıneriim. 
Bunun üzerine aleyhime dava açmış
lar. 

- lş takip etmek için salahiyetin 
''ar. mı? 

- Var efendim! Hocapaşa nıaliyt' 

"NE DURUYORSU • ı 
NUZ, $U ADAMIN SU -
RATINA TUKURUN!,, 

Davacı mevkiindeki çocuğa sulh 
ceza hakimi sordu: 

- Bu adamı tanıyor musun? 

Çocuk, - adını yazmıyoruz - suç 
luyu tanıdığını söyledikten sonra, 
şunları anlattı: 

- O gün, Kumkapı istasyon ı:ıdı 
dolaşmaya çıkmıştım. Bu adam, yanı
ma geldi: 

- Çocuğum .. Yakın gel, bakayım .. 
Beni tanıdın mı ?diye sordu .. 

- Hayır! dedim. bunun Uze!'ine, 
koluma girerek: 

- Nasıl tanımazsın, canım.. Ben 
sizin akrabanız olurum! Haydi, kalk 
sinemaya götüreyim seni.. Oradl\n dö 
nüşte, gezer, tozarız, dedi. 

Ben çekindim. Ayaklarım, gerı ge
ri gitmeye başladı. Fakat, o beni i
nandırmaya çalışıyordu. Böyie zor
lıya zorlrya istasyon köprüsünün al
tına kadar götürdü. Tam bu sırada, 
akrabamızdan - davacı mevkiinde 
olanlardan - birini göstererPk: 

- Bu zat, bizi gördü. yammıza 

geldi. Akrabam olduğunu söyliyen a
damla sahici akrabam arasında bir 
kavga başladı. Ama, dayak falan 
atıldığını görmedim ben! .. 

Halbuki. şahitlerden biri, kendisi
ne dayak atıldığını iddia eden Salihi, 
yüzü gözü kanlar içinde kaçarkC'n gör 
düğünü ve suçlu Hüsnü ile d\iie1 suç
lu Mustafanın ellerinde şemsiyclt?rle, 
ona hücum ettiklerini söylüyorlardr. 

BU AKŞAM 

MELEK 
ve 

SAKAAYA 
Sinemalarında birden 

Hiç şüphesiz ve tereddütsüz ıddia 
ve ilan ediyoruz. 

ı 936 Senesinin En 
GÜZEL FiLMi 

MAZURKA Baş rolde: POLA rtEGRi 
Rejisörü : WiLLY FORST 

Bu sabah saat 10,30 da MAZURKA Matbuat müntesibinine ve serbestdavetiyesi olanlara gösterilecektir. 
Bu akşam, Cumartesi ve Pazar geceleri için numaralı biletlerinizi aldırın. 

~-------··- Telefon: MELEK: 40868 - SAKARYA 41341 _________ ,, 

Kadınlar Klübü ~POMPE.' . S a·· I . -- ı nın on un erı 
Bir Genç Yıldızın 
Çevirdi~i Film 

Daniele Darrieux 

, ' 
1 

TURK Sineması YARIN 
ŞEN GENÇLER 

Bu eğlenceli komediyi temsil eden Moskova tiyatrosunun en mü
kemmel artistleri 

Sizi hila fasıla ıki saat mütemadiyen güldüreceklerdir. 

611- Sinemacılığın en büyük muvaffakiyeti -
Bu ak,am S A R A Y Slnemaaı 

Şimdiye kadar görülen filmlerin en hayrete şayan ve yalnız kadınlar 
t8:rafından oynanmış olan filnı 

adınlar Kulübü Cebini şöyle bir arayınca. 19 kuruş
luk bir incir rakııııı ~ıktı Kırk sekiz 
saattenberi, bu şi~lerden k\mbillr 
kaç tanesini yuvarlamtştı. 

şube11\nden vesik lı).',lm. 
Bir başka mektepli şahit te: 
---rrır.:-:~~~~~~~=-'"='~,..___..,.....,..n= 'kaôın~-ue>-t -...-.. ıc. 

13aş ıyor. aş roıae A ~ıt::=L:L.;t:. DAKKıt::UI\. gencine tesadüf et~k imkansız gibi 
bir şeydir. Orada şöhret, olgun yaş

- lyi ama, sen maliyede de~il , ııd-

FOX JUR"AL ve TAKSiMDEKi iTFAiYE TORE"i 
Müddeiumumt, sarhoşun ifade ve

remiyecek halde bulunduğunun tabib 
raporuyla tesbitine lüzum gördü. 

Adliye tabibi Enver. kısa bi:- mua
yeneden sonra Saidin ifade veremi
yecek halde bulunduğuna dair npor 
\'erdi. 

liyede iş takip ediyormuşsun .. Bu na· 
sıl olur? lıırdı. Ben de aralarına sokuldum. A 

- Bütün devairde bendenir.i tanır- ralarına birini almış , dövüyorlaniı. 
!ar efendim .. lcra işlerini takipt~ de OövülC'n de İRte buydu. 

ihtisasım vardır. 

- Peki .. Şu muskayı nasıl yazt.lın 
onu anlat! 

- Niçin dövdüklerini söylemeliler 

nfı? 

- Hayır. söylemediler. Yalmz, ba

ğırıyorlardı: 

lı kadın artistlerin monopolü altın • 
dadır, ve ellerine geçen bu nimeti 

ölene kadar bırkmazlar. Misal: Cecile ~ 

Sorel, Mislinguette. EH L• SAL• p 
Bütün bunlara ra~men, son zaman- . 1 1 

tarda, henüz 19 yaşlannda bir genç 
kız. Fransızların bu an'anes\ni yık -

MUHAREBELER~) 
Sait, evde karısını dövmüş, yapı

lan şikayet üzerine karakola getir
mişler. Fakat orada da ifadesi alına
mamış. 

Hakim, $.IÇU sabit görerek ~eç va
kit, Saidin tevkifine karar verdi. 

Suçlu hala: 

"- Ben ~arhoş değilim! Allah! 
Tanrı!,, diye bağırıyordu. 

/ıletle Metresi
nın Yüzünü 
Yaraladı 
Knsmıpaşada Kulaksızda Attama

taşında oturan tütün amelesi:ıden 

Fatma, boşta gezen metresi Ahnıede 
para vernıediği için Ahmedin tecavü
züne uğramıştır. 

Mütecaviz, kadına: "Ya para. \'er, 
yahut seni çalışamıyacak bir hale ge
tiririm., tehdidinde bulunmuş ve sak
ladığı jiletle Fatmayı yüzünden ve el
lerinden yaralamıştır. Yaralı Beyoğ
hı Zükur hastanesine kaldırılmıştır. 

Suçlu hakkında takibat yapılmakta -
dır. 

Bir kaza 
Hasanın idareıııindeki bir araba, 

Hürriyet tepesinde bir kıtmyonun 

eadmesine uğramı§tır. Kolundan ve 
bacaklarından yaralanan Hasan, te
davi altına alınrnı§, wçlu eofdr yaka
lanmıştır. 

Hafif yemekler - Şi kebabı, yeşil 

tıalata, taze barbunye fMulye i, üzüm 
ho~afı. 

Ağır yemekler - Palamut kızart
ması, etli fasulye, lokma., 

Suçlu derhal inkar etti: 

- Bendeniz, muska falan yazma
dım! .. dedi. 

Fakat, hazırlık tahkikatındaki ifa· 
desinde, şöyle söylüyordu: 

- Hikmet, bir gün bana geldi. Ken 

disi, paralı zamanımızda yanımdcı 

hizmetçilik ederdi. Kocası SUleyman 
için benden bir muska istedi. Beıı de 
kendisine: 

- "Çocuklar.. Ne duruyorsunuz, 

gelin, şu adamın suratına tükiiriin !,. 
Ama. bizim nemize lazım .. Tükürme-

dik doğrusu. 

- Niçin saratına tükUr diyorlardı. 

Bir kabahat mi etmişti? 
- Onu da bilmiyorum! 

Mahkeme, bu karşılıklı dövUş 

mıştır ve o kadar kuvvetli bir par-
layışla yükselmiştir ki. bütün ötekile
rin ışıınm körletmiştir. Bu yıldız 
oaniclle Darrieux'dur. 

:Maycrling filmi ile bu şöhrete la -
yık olduğunu isbat eden · Danielle 
oarrieux, mevzuu itibarile de dikka
te deı!er Vt'!ni bir film yaptı. "Kadın
lar klilbü" ismini taşıyan bu film, 

ve hayırscven bir kadının ölUrken, serve 
tecavüz davasının hallini, öteki şahit- tini, kimsesiz genç kızlar için yapıla-

- Kocanın nesi var? diye sordum. k bı'r klu"b t h · · · kl"b" terin çağırılması için başka güne bı- ca e a sıs ctmesını, u un 
- Uç senedenberi, bel ağrrsı ~0ki- raktı. vapılı~ını anlatır. Bu k\ühc Jılçbır er-

yor! Aman şuna bir çare ... diye yll- kek girc~iyeeektir. İçinde yalnız 
vardı. Haline acıdım. Eskiden kalma, genç kızlar. onların dertleri, biribir -
etrafı yazılı bir Kuran vardı. Onu çı- Bir Yangın Çıkarma terine itirafları vardır. 
karıp kendisine verdim! Yoksa ne o- Davası Daniellc Darrieux bu filmin yıldı-
kuyup üfledim, ne de muska yaz- zıdır. Kadınlar k!Ubüne girmiş olan 

Ayvansarayda Mollaaşki mnhalle-
dım.,, bir ahliıksız telefoncu kızın entrika -sinde oturan Abdullah kızı Şemsi, 

Bunun üzerine Hikmet şahit ola- tan bir mliddet için bu yuvanın sü • 
odasında yanar lambayı bırakarak, · · bo 

rak mahkemeye çagwnldı. Hakimken- • kfınetını zacak, fakat sonra, mev-komşuya gitmiş, dönüşte, lambanın 
disine sordu: zuun esasını teşkil eden hadise, mes-

- Bu adam sana muska yazdı mı? 
- Yazdı efendim .. Ben de kendisi-

ne, el emeği olarak beş lira vedim 
Muskası tesir etmezse parayı gP.ri ve
recekti. Aradan Uç ay ge<:tiği halde 
kocamın ağrılan dinmedi. Gidip pa
rayı istedim, vermedi. üstelik tf': 

- On lira daha verirsen, okuyup 
üflerim, bir şeyciği kalmaz! detli. 

Hakim, artık dayanamadı: 

- On lirayı, şu adama vereceğini
ze, doktora versen de kocanı iyi et
sen, olmaz mıydı? Nefesinden ne ke
ramet umdun? diye sordu. 

Hikmet, buna cevap \'ermedi. Fa
kat halinden, yaptığı işe müthiş su
rette pişman olduğu görülüyordu: 

- Ben, ne bileyim, aldandım. dedi. 
nefesi keskin hocadır! demişlerdı de! 

Mahkeme, karar için duruşmayı 
başka gilne bıraktı. 

BAYA~ AFiFE 
A vrupadan dönen Bayan Afife 

model Şapkaları Arıkarada 2öster
meye başlamıştll' 

d('vrildiğini, odasının alevler içındf' ut bir neticeye ulaşacaktır. 
kaldığını görmüştür. 

Yangın, derhal itfaiyeye hab~r ve
rilmiş, fakat bu zamantt kadar Uç kü
çük odadan ibaret olan ev de. ahtr
daki Uç zavallı keçi ile birlikte yan
mıştır. 

Şemsi ve oğlu Ihsan, dikkatsizlikle
ri yüzünden yangına sebep olm&.k su
çuyla, dUn meşhut cürilmlere bakan. 
dördüncü ceza mahkemesine veril • 
mişlerdir. Mahkeme. tedbiMıizlıği şa
hit görmediği için Şemsi ile oğlu th
sanın beraetlerine karar vermiı;tir. 

la. 

'TURK Sinemasınd~ 
LlLtAN HARVEY 

ve WlLLY FRITSCH 
tarafından temsil edilen ve ke
mali muvaffakıyetle devam eden 

KARA 
GÜLLER ,_ 

L HALKEVLERİNDE 1 
filmini görüntiz. 

Fransızca kuralan 
EminönU Halkevinden: 
16/10/936 cuma gUnU saat (17) de 

Evimiz fransızca kurslarına başlana
caktır. Dersler üç derece üzerine olup 
cuma ve salı günleri saat (17) den 
(20) ye kadardır. Bu kurslara devam 
etmek istiyenlerin ikişer tane vesika 
fotoğrafı ile hergün Cağaloğlundaki 
merkez bürosuna müracaatları. 

Mi L L i 
REASÜRANS 
TtJRK ANONiM ŞIRKET!ND.ı!..~. 

Kadromuzda münhal yer bu
lunmadığından memuriyet için 
mUracaat edilınemesl ilan olu· 
nur. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 378 inci maddesinin Çav· 
dar ekmekleri hakkındaki Ç. fıkrasına a,ağıdaki fıkranın ilavesi 
Daımi Encümenin 27/ 8/ 936 tarihli içtimaında karar altına alın• 
mı,tır. Alakadarların haberi olmak üzere ilAn olunur-

Mac!de 378 Ç. Fıkrası: 
Cavdar ekmeği . p~spaJ. razmol ve ince kepeğ;nden ayrılmı$ e&

rne;ce görünüflü halia çavdar ununa azami o/o 30 a kadar ekmek 
imalinde kullanılan buğday unu konulmak ıuretile yapılan ek· 
mektir. Bu ekmeğin rutubeti azami o/o 38 i geçmiyecektir. Ve bu 
miktardan fazla bulunuraı hamur sayılır. Çavdar ekmeklerinin 
francala ve ekmekçi fırınlarında pİfirilip satılmaaı yasaktır. Çav· 
dar ekmekleri ancak 11hhi •artlara uygun bulunan pastacf, simitçi 
ve pideci f Il'ınlarında pifirilip satılır. Bu ekmeklerin layıkı ile pjş
mesi için Yüz yirmi he,eı veya iki yüz elliter gram ağırlıklarında 
olması gerek olup bu sikletlerden f a.zla çavdar ekmeği çıkarıla· 
maz.Ekmeğin kabuğu yanık ve kavruk olmayıp pif irilirken üzerle 
r\ne ıu ve bulamaç rıürülmiyecektir. Bu ekmeklerin hamuru iç.ine 
az miktarda Anason Tohumu konulabilir. Ekmeklerin altına ha
mur halinde iken Bcl"diy(~ zabıtası talimatnamesinin 381 inci 
nıaddesindeki tarif at mucibince fırın numarası ve yapanın ismini 
gösterir ufak etiket konulmaıı mecburidir. Çavdar unu çuvalları 
üzerine "Çavdar ekmeğin~ mahsus çavdar unu yazısı ile beraber 
değirmenci veya kırmacını1' isim ve adreıi randıman numarası 
yazılı birer etiket konacaktır. 

Bu ekmek ve unlardan nümune alındıkta çetniye uygun olma
dıkları veya ekmek rutubeti fazla olduğu anlafılıraa yapanlar c-.e
zalandırılır. Bu unlar;\ mahsu9' çuvallar ve bunların etiketleri tali. 
matnarneainin 401 inci maddesine uyıun olacaktır. Bu çuvallar 
dan Un nümunesi alındıkta yine talimatnamenin 397 inci ve 400 
üncü maddeleri hükümlerine göre muamele yapılır· 

Çavdar Ekmekleri fırından çıktıktan aonra ve satılığa çtkarıl· 
madan evvel tamamile örtülmek üzere bir kağıt ambalaj içerisine 
konacaktır. (B.) (2200) 

* 4 * 
Belediye zabıtası tlllimatnameıinin 381 inci maddeıi hükmü· 

n~ göre ekmek ve franQ.lalare. etiket konulmaaı mecburi olduğu 
halde bazı fırıncıların buna riayet etmedikleri ve çıkardıkları ek
mek ve francalalara etiket koymadıkları görüldüğünden bunlar 
hnkkında bu madde hükmünün tamamile tatbik edileceği alaka
darların haberi olmsk üzer<: ilin olunur. (8.) (2199) 

8 ANZOPiRiN kaı~lQrİ HER v~Roe 40KuRuş 
HE FE s BORUL .4 RI N I TE M;:LER. RALGAM SÖKTÜRÜR. ÖK'ltİRÜ~Ü HlMt:N GİDERİR 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olnıak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

Günün Meseleleri 1 

Mektep kitaplarımız . 
Bir işim için Ankara yokuşundaki 

kltapçdardan birine uğranuştın:ı· Taş
ra. 1>0stası Jıazırbyıın genç, hiçbir mu
kaddime yapmaksızın, ha.DA dedi, ki: 

- Efendim, on birinci sınrftan yal
llrı on talebeye kitap sata.bildik .•• 

- NJçjn? 
_ Çünkü bu sınıfın kitaplan on 

be~ lira tutuyor 1 • 
Sonra. Kültür Ba.kanlrgmın Devlet 

~atba.asında. basılan i~i ciltli, mü
keınmel kağıtlı bir biyoloji kita.bniı 
bana gösterdi: 

- De,· Jet bunu 65 kuruşa. satıyor. 
'Ostünden biz de yüzde 10 kazanıyo-

ruz. Halbuki ... 
llususi bir basımevi tarafından 

lleşrolune.n ciltsiz, daha uf ak, fena 
kağtlı bir kitap (ismini söylemek is

teıniyonıuı,) uzattı: 
- Bir de buna bakınız: 225 kmıış! 

Çok şükür Kültür Bakanlığı ilkmek
tepter kitaplan mesefesin.i halletti. 
Sıra. bunlara. geldi. 

Bir başkası 'ordu: 
- Acaba de\•let zararına mı sa · 

b)·or! 
- Mektepltr ve Kültür kurumla~ 

için devletin ıarf ettiı'!;i paranın yeku-
llnnu biliyor musunuz? 1'~ek1:ep .~
tabmı mali:ret fiatına, hatta bu yuz
den kırk eıiı bin lira zarar ederek, or
ta ve az halk kazancının alabileceği 
fia.ta satsa. ne ~tkarT 

Dava, nedir! Türk mekteplerinde 
tın i:)i kitaplar okunmalıdır; bu kitap· 
lar için çalıı;an muharrirlerin hakkı 
ÖdenmeJidlr. Kitap, devlet elJnde, bir 
be\1 re~millk ve müellif bir ne\"i 

memurluk hali al~ahdır. 
Bu mahzurlar bugiin var mıdır! 

4'cut:uu ıa. r ı , 1ıte ıUfimmdan 
da hususi ba!llrmevlerinln neşriyatına 
tistündürler. Zaten en küçük bir ted

bi.r, biitiln mahzurları ortadan kal -

dınr: De,·Jet zaman zaman, hatta bu 
tamam bir iki sene önce haber vere

l"ek, m~ktep kitapları mttsabakasr a

tar. Tek kitap usulU kabul edilmiş 

o'-.a bile, (olmaya da bilir?), birkaç 

bol mükUat va.df'dt1r. Kafası IJe ~ah
pnı hususi tabilerin kudret eriştire

m.Jyeceği kadar kazandım. Kitaplar

dan birk~mı, veya birini basar; ya
hut ikinci, üçilııcü mükafat kazanmış 

olanlamı eserlerindeki fazlalarla bi

rinciyi tamamlar. Ne bilelim, bin 

türlü tedbir buJur: Muharrir doyar, 

en güzel mektep kitabı meydana ge

lir; en az kazan~lı ailenin çocuğu da

hi kltaplanru kolaylıkla, ekmeğinden 
kesmeksizin aJabilir. Yüzde onJarla, 

isterseniz bu nJsbeti de arttınnrz, ya

ni satı~ komisyonları ile kitapçılar da 

kazanır. 

Ben bu müllhazaJarda Jken iki ÇO· 

cuk, iki mahcup talebe içeri girdi, 

biri ıordu: 

- KuJJanıim.ı' kitap satıyor musu-
nuz 

- Hayrrf 
Boyunlanru bükerek çıktı18.l', 

15 lira, bir buçuk altın! Fa.kat bi
lim mekteplerimizde bunun yansmı 
vermedikleri için, san klğıda. basına 

kitap kopye ederek parmak çürüten 
nice çocuklar vardı. O zaınan devlet 
politikası baŞI boştu. 

Kültür Bakanlığımrmı yapmadığı, 

V ora üstünde olmadığı bir meseleden 
e., ~... lık 

bahsetmlvonım. Bill:U'ıs Bakan ar-
lwfllfla~zm bu ı~e nekadar alaka 

dlklerinl blli•:oruuı. Mak1adon on-
ver ., duklarmı b. 
lann nekadar haldı 01 ır 
da.ha tebarüz ettıruıektir. - ULUS. 

Falih Rıfkı. ATAY 

Cumhuriyet Bayramı 
!stanbulda da cumhuriyet bayramı 

hazırlıklarına başlanmrtşır. Program 
yakında bildirilecektir. Cümhuriyet 
bayramında resmi kü~atları yapıla -
•k yerler Belediyeçe tesbit edilmek._ 

IAN 
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Bütün Diktatörlerle konuştum. Size 
temin ederim ki, önümüzdeki yıllarda 

Sadrazam 
Tevfik 
Paşa 
Sadra.zam Tc\·fik Paşn, Kuımlı t~. 

mail Pa-.ann mahdumuuur. Talı!!ıill 
~lektebi Harbiyededir. Harbi) e tah
silini bitirerek zabit çıktıktan sonra 
istifa etmiş, ı.ederinden kalma cüz'i 
aylık , ·e irat iJe kanaat ederek Hari
ciye Nezaretine intisap e~ lenıiı;.tir. 

HARP o~mıvacaktır ! 

0

Tevfik Paşa, gençliğinde Topkapı 
civanmla outunırdu. ller sabah e -
\'inden çıkar, ra~·a olarak Uabıaliye 
gelir, Tahrirah Harkiye Ra~kiıtipli
ğinde ölmiis olan Da\'ut T<:fendinin 
oda.'lma girerdi. Odada Davut Efen
diden ba-,ka kimse ile ı:ı;öriiı;mezdi. 
Bir il<i saat çalıştıktan sonra ~ıkar, 
Beyoğlu tarafına geçerdi. Nere_ye git
tiS:.!ni, ne yaptığını Jdmse bilmezdi. 
Bn hal iiç sene de,·aın etti. Üç !ilene 
sonra a't1'er müstafi i olan TP.\·fik 
lk-y güzel w derin bir fransızca ile 
me~rclana ('ıkh. Meğ-cr her~iin 8f'yoğ
luna geçmesi ~İZJi<'c ba..,ladı~ı fran • 
sızeayı tah"ıll içinmis ... İngilterenin en tanınmış kadın seyyahla

rından olan ve dünyanın birçok mechul kö

şelerinde yaptığı keşiflerle tanılan Mis 

Rosita F orbeı, Sunday Expre&& R"azetesine 

bu dikkate değer makaleyi yazmıştır. Ma • 

kaleyi naklediyoruz: 

B ir Avrupa harbinin 
patlak vermek üze

re olduğuna dair çıkan bü
tün şayiaları bertaraf ede
bilirsiniz! 

Son iki yıl içinde hemen 
her gün halka Rusyanın, 
yahut Almanyanın, yahut 
I talyamn veya daha baş -
kalarmın derhal harbe ha
zırlandıkları bildiriliyor. 

Zaman geçtikçe felaket hatıcr· 
cilcrinin yalancı oldukları m~y

dana çıkıyor. 01ı~de aö~µ do3-
rusunu söyleınek cesaretini 2'.ÖS..
terıp Asya~harıcinde bir beynP.lmı-
lel harp korkusu bulunmadı.IİtnI i
tiraf edelim. Bunun hiç olmazsa 
bir sebebi her hükümetin, diğer 
hasımlarına ait dahili, harici kuv
vetler hakkında kat'i malumatı 
bulunamasıdır . 

), ımanyanın 1914 te harbe gir
mesinin sebebi, kazanacağına inan
ması idi. 

Bugünse, hiç bir Avrupa memle

keti zaferden emin değildir. Bila
kis bunların her biri komşularının 
kuvveti ve müthiş vasıtaları hak
kında propaganda yapmakla uıeş
guldürler. 

Omrümde Avrupayı bu kadar 
korkak ve bu yüzden sulh ic.:inde 
yaşamağa hahişker eörmedim. 

M oskovada, Japo~~~nm .Mon
golistana yuru~c.~m~en 

endişe eden Stalin ile goruştum. 

Bana dedi ki: 

"Bugün Sovyet CU~~~riyetleri, 
yeryüzünün yedide hırını kapl~ • 
maktadır. Siberynnın bozkırları ile 

Tajikistanm kızgın vadileri ~as~
da kakaodan başka her ~~yı !etış-
. b·1· . Zannederim kı bıç tır 

tıre ı ırız. . . . k 
millet, çay olan m~lli iç~ısını .&· 

. m k içın bır tP-ca vuz kaoya çevır 

harbine girişmez!., • .. 
Berlinde, Her Hitler bana. şu soz· 

Ieri söyledi: 
"Ben yalnız Almanya ve es:ıs 

itibariyle Alman olan her şeyle a.· 
lakadarım. Fransa ile muhareb~ :t
mekten ne kazanabiliriz? Kendı ış· 
sizlerimiz oka.dar kafi ki Renin öt<'
sindeki işsizlerle meşgul olmağa. Iü· 
zum görmüyoruz. 

Yıllarca önce Roınada "fl.a .. ~in 
açlar için olduğunu,, söyliyen Sin
yör Mul!lolini, Habeşistan ile doy
mu~. hatta bir ara da ha.zırnsızhgıı 
uğranutıtır. Sinyör Musolinı, 
insani bir harbi kazara. yapmaz . ., 
eliyor • 

Bugün hiç bir memleket bir 
harbi kaybetmeğe mUtehanttnU ol· 
madığma göre, bir harbi kazanma
sı da o derece ı:ıüphelidir .. Çünkü 
zaferin bedeli çok ytikl!lektir.,, 

A vrupa diktatörlerinin hep
si de bunu çok iyi biliyor. 

lar. Çünkü dikta • 
törlerin ordulan 
muzaffer olsa da 
kendilerinin mev
kilerinde kalmaları 
şüpheli bir mahi -
yet alır. Çünkü, 
hiçbir devletin ba
şında bUyük bir 
general yoktur. 
Süslü püı,lü bir ta
kım müstemleke 
harplerine giriş -
meğe de imkan kal 
marruştır. 

niklıtörlPr. ı~ı\c 

içinde ya gama k i~
tiyorlarsa sulhe 
snnlmR k mecburi
yet indedirler. 

Rusya bir harbe 
~riştiği takdirc'le 
Stalin, meydanı V o r o ş i l o f a 
bırakmak ıstırarında kalır. \ 'uro 
şilof ise hayal adamı değil ' · Kı 

Zllordunun kuvevti kadar zafını 
da bilir. Kızılordu bir m:i ~ ... faa 
kuvveti olmak bakrmından rnuh· 
teşem, belki de tam kifayetlidir. 
Fakat hava münakalatmrn inki
şafına rağmen hareketsizdir. çıır.
kü Rul!I trenleri saatte va~ati 15 
mil yapar. 

Bir çok hatlar, tek yolludnr. 
Sonra Rusya bir Avrupa deyletı 

ile harbe giriştiği takdirde iki cep
he üzerinde harp etmeğe mecbur· 
dur. Kendisi de bunu bilmektedir 
Japonyanın Sibcryııyı tehdit et
mesiyle Taşkent etrafında tnplı>.· 
nan Orta Asya Cumhuriyetinın is
tiklal kazanmak için kalkınmnları 

Okrayna ile GUrcistanın bunları 
takip etmeleri muhtemeldir. Bu da 

Rusyada bir takım mühim had~

selere sebebiyet verebilir • 

V orotilofun bana fU sözleri 
aöylediğini hatırlıyorum: 

"Rueya bir daha yabancrlarla harp 
etmiyecektir. Çünkü çok meşgul
dilr. Fakat Rusya taarruza uğ· 
rarsa her erkek her kadın, her çif
çi, siperlere koşar ve harp eder. 

Bu yaz mevsiminde Rusvanın ce 
nubuncta bulunduğum sır~da. ilinı 
adamları, mühendisler, san'atkar
lar bana sordular: 

- Gazetelerin Almanyadan bu 
kadar bahsetmelerinin seb~bi ne? 
Alma.nya bize nasıl dokuna.bilir? 

Ve bir demiryol memuru bana 
"biz, bizi ali.kadar etnüyen bir har 
bi dl1şUnmiyecek derecede mefgU· 
lüz., dedi. 
Başkaları bana Almanyayı akıl· 

!arından bile geçirmediklerini an
lattıkları gibi Semerkantte tahsil 
ile uğraşan talebe "harp için vak
timiz yok. Biz on sene içinde dün
yanın en kuvvetli sanayi devleti 
olnuya çalışıyoruz . ., dediler. 

Elhasıl ınatbuat faşistliğin ci-
nayeUerinden ve terörlerinden 

• 

l\.osita r orbes 

bahsettiği halde Avrupa dı:; ha
':anlarmın en zekisi olan Litvinol' 
Almanya ile Fransayı hlribirilC' 
mcı; · ıl ediyoı ve Rusyayı :şin ha
ricinue bırakıyor. 

F ranl!la, Sovyet Rur;~:anm 
kendisine yapabileceği yar 

dımın mahiyetini anlamıya başla
dı. Bir çok Fransız meb'usları La
valin Rus paktı ile Fransa için bir 
mezar kazdığını söylüyor; fakat 
Lavalin Mussoliniyi Habeşistanda 
serbest bırakmakla Tunusu kur
tardığını ilave ediyorlar. Y:ını La
va!, Afrikalı bir devlete ihanet mu 
kaU1inde bir Avrupa harbine kar
şı gelmiş oluyor. Çünkü bir yt1 ön~ 
ce İtalya, adamakıllı açtı, bugün 
aç değildir. Tek başına harp YRI>· 
mak iktidarını haiz olan devletle 
tin biri d& aç değildir. 

Geçenlerde zeki bir Fransız 
Fransanın grevler, fabrikaları iş
gal etmeler içinde olduğuna işaret 
ederek Fransanın bir "Rus müs
temlekesi,. olduğunu söylemiş ve 
ilavr etmişti. "Bu kı§, belki de biz 
Fransızlar blribirimizle dövüşü
rüz. Fakat başka bir kimse ile dö
vüşıneınize imkan yok.,, 

Fransa da, harici bir harbi kay. 
betmek tehlikesini göze alamıya
cak derecede kendi iç işlerile meş
gul bulunuyor. 

Son zamanlarda Fransıı ve Al
man fertler arasında dostluk gö
rülnıiye başladı. 

A }manyaya ge!inr.e, liiz-ıını
suz bir harbe girmeyi gö. 

ze alanuyacak derecede komü
niımden endi§e etmektedir. Al
ınanyanm, Litvinof gibi. harici it
tifaklarını tanzim edecek parlak bir 
diplomatı yoktur. Onun kızıl ls
panya ve kızıl Rusya aleyhinde 
fazla propaganda yapmasınm se
bebi, kendi fabrikalarının komu. 
nistJikten büsbütün azade olmadı
ğını bilmesidir. 
Almanya.nın siliLhla.runa.ı.tm.a ae-

b:p. yalnız müdafaa için hat"bc gi
rışmek değildir. Büyük devletler 
arasında layık olduğu mevkiı mu
hafaza endişesidir. 

Almanya, on beş sene mili.iafa
asız ve silahsız kalmış, ve bu sıra
da bir kimse de ona ehemmiyet 
vermemiştir. Halbuki son ikı yıl 
esnasında herkes Almanyayı dinli
yor ve Almanya bütün milletlerin 
hürmet ve itibarım kazanm:~ bu
lu;.ı uyor. 

Hitıer. 1ııgilizlerin Habeş facia
sından neler öğrendiklerini çok iyi 
anlamıştır. Kuvvete dayanmıyan
ların, icabmda, hayır, demeye kud
retleri yetmez. 

Fakat Almanyann kendisi de, 
Almanyayı tanıyanların hepsi de 
bu memleketin bir tecavüz harbi
ne tamamile hazırlıksız oldu:'Tunu 
biliyorlar. Almanyaıım bövl; bir 
muharebeden bir şey kazan~asma 
imkan yoktur. 

.1\Yusturya, iktısat öakımından 

Almanyanın kucağına düşmeyeı 
mahkfımdur. Almanyamn Lehis
tan ile muahedesi, daha Bl!oelerce 
de\'am edecektir. 

Çekoslovakya Almanları Nazi 
Almanyanın kendilerini yutmasını 
istemiyorlar. Bunları ilh~k etmek 
kendileri için faydalı değildir. 

Almanya müstemlekeler ıstiyor. 
Fakat bunlar için harbe girnıe:der. 
Bunları müzak(!re ile geçirmeyı di
ler. 

L itvinof ile Venizelosun mu
hayyile kuvvetini haiz o

lan Titülesko şu sözleri söyle
mişti: 

"Harbin siyasi bir silah olarak 
faydası çok şüphelidir.,, 

Diktatörlükle idare olunan hiç 
bir memleket ise böyle bir şUpheli 
işe atılamaz. 

Çünkü biri. rııkiplerinin fenni 
ilerleme bakımından vaziyetıni ta
nımıyor. Biri de lıangisinııı J ııa 

Te,·fik Re~' frnnsızca tah!iiilinl bi
tircli](ten sonra çok aziz bir muhihhl 
olan Da\'Ut Efondinin delalet \'e ilti
nıasile Atina sefarethanesine katip 
tayin olundu. Hari<'i:rede sessiz ı;ada
sız Mr kiHirH,:{e ha~lamıs olıtn me • 
ınuri;w~t ha;rah vezaretf', Hıırlri:re 
Nezarf'fine, Sadaret .. kadar :rükselcli. 
Ve ltnparatorlıı~a birçok J~izmetler 
etti. 

.. Te,·fik Pa"R gn~·,.t a.z ~·prcli . Çok n 
<;;oylercli w hiç teJfıs etmez, asla hld· 
detlrnmez<li. 

. ~ 293 .;;eferine Petersbur~'un İn
~ılız el!;isi yedile 2300 sterline l\los· 
kof harp pliiıılarnı çaldırarak Jstan
bula göıulernıesi unutulur hizmetler -
den değildir. 31 Mart kr\'ammda 
Tesnim ı ı · . · . • m ırnmanr ~tem Pa~a ile 
lnrlikte me,·l<ii iktidarı kabul ederf'k 
1" ha~ma geçmesi \'e llarel<et orduıou 
gelinc•i;re kadar f.,tanbulu konıması 
bu ara•la sa:nlnhilir . 

l .. ondra lmnf Pransımln: "Sö:r. An. 
kara ~ıe~·f'tinindir .. cli~·erek Loit Cor. 
en meı.ıhııt 'e ma'l..'hur etmesi tmotiıJ
maz hızm<'tfni arasında J E. < rr. 
. ge~ Temps Rerınuharriri Pres~ 

Sf'e sag olsa~ dr Kamll Pusa hakk edn
sarfetti~·i: • rn :ı 

" c . - eux sont <les capitulations 
quı sauvent uıı Empire., 

Siiziinii tf h:tkkin w Jl~li :rerifüle 
lRrak ı ı · 0

• :on, rR lionfr.rımsına vatanprr. 
\·er astler ( ıı ) l 1 • • •• f'l l~raber g-Mip an _ 
cak \'P l\nC'"] . f .• •. •• < 'n annen·er ıuıilerln (') 
o:;oz sovlemr~P h"klu 11 ;ı:, _ • 
J" o , llı.;.llhU SOY 

l 
ı ~verı Te, fik Pas11 lıaJ<kınclR " - -

dereli. · ncıe. 

ı Abdurrahman Aclil EREN 

tahripkar gazları bulunduğunun far 

k~n~a değildir. Bir diğeri ötekiııin 
gızlıce icat ettiği ölüm va.sıtalan
~ın mahiyetini bilmiyor. Fennin 
ılerleın · ·· h l esı şup e kapısını açnnş-
r~:· o halde önümüzdeki yıJlar zar-
. _da harp olnuyacağınr söyli••ebi-

lırız. .ı 

. c.' aı;q;ıı M :C 3 i!J R !!1 ;J i 
~ezreıı .. ir -".anım z 

C h" k. c ~t:\'4.1~ 
ezre a ım vekili Zeki Levcnde: Şi . . . 

Tophanede 'makine, motör maki • şlı -1 Bulgar hastanesı ile Darüiac&-
. ze yo unun ortasında ve ta ö 

nıst mektebi,, yoktur. Taksimde bir kenarın - m ş senin 
hususi otomobil . . a, yıgmıya bagladı . 

ve makınıst okulu Bu çöplerin döküldü ··· 
vardır. Makinist, şoför ve trakt·· 1 d . . gu, yer, Şişli • 
m k. . . or e ve Bomontıye nıhayet 800 .1

• 
a ınıstı yeticıtı·r· o ~ ı a 1000 ~ ır. ers ,evrelerı metre mesafededir Al 

senede üçer aylık dört devredC'n iba- yakan fabrikalar • k m.anyada çöp 
rettir. Devreler, kıinunusani nisan 12 13 kil t ' e serıya şehirden 

, , - omc rededir 
temrnnuz ve teşrinievvelde başlar. Ne İstikametine ·· .. 
haridir. Ucret, Uç aylık devre için 50 evlerde du ul gore ruzgô.rın hazan 
ı . r mıyacak d 
ıradır. İmtihanlarında belediye nıü- kokuları .1 erecede bu pis 

,mı yonlarca . 
hendisleri de bulunur. Mezunlarının her evl . . . . sıneklerle bera-
tst b ld erın ıçerısıne d ld an u a şoförlük yapabilmeleri i- hat ve buzu . 0 urması ra • 
çin, belediyenin ayrıca icra edeceği Çöplerin ~umuzu 1?Ial etti. 
'k· . . t ·h ışın denıze d .. kUl ı ıncı ım ı anda muvaffak olmaları hiç şüphe yok ki b 0 mesinde 
şarttır. yoktur yaz ~ r ~ kadar mazarrat 

• 1 'k ae ıncıye kadar da bun. 

Çöplerden leryat 
(Şişli Hulki) imzasiyle şu nıektu ! 

bu aldık: 

. "Çöplerin belediye tarafından. Şiş
lıde Mecidiyeköyü civarına dökül . 
mesi üzerine halk şikayet etti ve ga. 
zeteler de bu şikayetlerden bahsetti _ 
ler . 

Bwıun üıeriQ.e ~cdiye, ~pleri 

arı ya acak fabrik . 
yahut çöpü t a yapılabılir ,.e 
- .. aşıyan kamyonlar ol dlı 
guna gore, çöpleri 15 k·ı • 

f k 
1 omctreJil< 

mesa eye adar götürebilirler 
Bunlardan birini yapm • . 

li gibi 1stanbulun h ayrp ta , Şıs-
ava ve tab·• .. 

zelliklerile en cazip 1 . 11 
(!1}-

halkm güzel havai do an bır yeriııi ' 
h ar a gezm· 

ava almağa çıktı- b .. ıye \'e 
pisliğe ve rnikrob~ U.. guzeJ kırları 
Dl\l? bogınak do~ru 
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Spor 
İşlerimizin 
Manzarası 
Lfıtüe sanmayınız! Spor i~lerimi -

tin manzarası tıpkı an?aşılması güç 
kübik bir tab?o)·a benzi)·or. Benim 
gibi bu yolda saçım ağartmış, hatta 
temelini atmı} bir adam bile bu iş'e
rin neresinden girip, neresinden çıkı
labileceğini kanayamaz oluyor. Hu 
arada (Nüzhet Abba-;) m istifası, 

İstanbul Futbol Ajanı Zeki ile mınta
ka mümessili Fethinin tik t~ksima -
tında anlaşamamasmdaki lı5.disefcr 

te. kilattan ziyade spor arkıdaşlığJ -
ıun bozulma;ra b~ladrğ·nı da gfüıte
riyor. Ben bwıa her şeyden fazla 
üzüfüyoruın Ye bu arada spor iş'e · i
mizi tenkit etmek aklıma gelmi)·or 
değil. Fakat bizim mem'ekette (lep) 
demeden (le::Jebi) ani yan o kadar 
~o~aldı ki; insanın aklmda., geçmi -
)'en fikirleri bile )'azısını tahlil ederek 
kalemine ta.kıyorJar. Bu kabil gay
retkeşlik te harll ra~bct bulduğu için 
i5 alıp )·ürüyor ''e insan asıl mevzuu 
b!'l"akTp hiç yapmad·ğı bir suçun mü
dafaasma mecbur o'uyor. 

Onun için spor tenkidi yapmaktan 

çekiniyonım. Yoksa bu~nkü keşme

keşin st:-hl'p'erini açıkça münakaşa 

etmek peka'a miimkündür. Nitrkim 

spor sahasındaki bu gibi a(•k tenkit

lerin serbest ,.e tehlikrs"z o'duğu za

manlarda gerçi bazı k:ıleminin iti
dalini muhafaza edemiyenler arasın

da acı mtina.1<aşalar yapılır; ve bn 
münakaşalar bir lnsım kar"ferin hoş-

Küme taksimi işinde 
Galatasaray da mı 
memnun değil? 

Bugünlerde spor işlerimizde muhakkak ki Norveç 
mağlUbiyeti, Atina dördüncülüğü, Rusya hezimetlerin
den daha fazla 1stan bulu aiakadar eden bir mesele var: 
Klüplerin kümelere taksimi meselesinde ajanlıkla mın
taka reisi arasında çıkan ihtilaf ... 
En küçüğünden en büyüğüne kadar 

sporla alakadar olan kime rastlasak 
Süleymaniye hangi kümeye gidecek, 
koca şampiyona bir - s1fır zorlukla 
mağlf.ıp olan Topkapıya ne için inki
şaf imkanı verilmiyor? sualiyl~ kar
şılaşıyoruz ... 

Bütün bu müphemiyet içinde ~'U -

varlanan sualleri dört gün evvel lig 
maçları için klüp murahhaslarını 

mıntakada toplıyan futbol ajan l':n 

birinci kümedeki klüplerin adetlerini 
azaltması, ve ikinci kümedeki bcızı 

klüplerin üçüncüye indirilmesi hak -
kında verdiği karar doğurdu ... 

Futbol ajanının geçen seneki lig 
maçlarının klüp fazlalığı ve sa ha ki
fayetsizliği yüzünden akim kalması 

ve esasen fayda bakımından bir m<>n
faat temin etmediğini göz önünde bu
lundurarak yaptığı kiline tegkiJatJ 
bazı klüpleri memnun etmedi. Mınta
ka reisi de ajanın yaptığı bu değişik
likleri tasdik etmiyeceğini bütün ga
zetelere söyledi. Ortaya, hal çaresi 
bulunmasına imkan ve ihtimal olmı
yan bir ihtilaf çıktı .. 

Baştakilerin rloğurduğu bu noktrıi 
nazar ayrılığı klüpleri de ikiye böl
dü. 

Umumi merkez ikinci reisi 
tfalit Bayrak 

kurtulamaz. nutsutlrğıınu mucip olurdu. Olurdu 

ama bilfiil sporun bozukluklrn da 
Şimdi birinci kümeye ayrıl;ı n Fe

orta~·a dökülür, mörnkiin olduğu ka- nerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bey 
dar ıslaha ç:ılışr*ırdı. Bu~ gl\zete- koz, Güneş, lstabulspor, Vefa, Anado
lerde bir şey ya7.ı]rnQ·or. Cesaret ı.u kltipleri ajanın noktai nazarını nıli
~österenler hakkında imal• "özler dafaa. etmokt.e ve ikinc\ kU.mey0 ay-

Kabul etmek mecburiyetindeyız ki 
Galatasaray, Fenerbahçe, Bt.!şiktaş 

klüplerinin iştirak etmediği lig maç
ları seyirci bulmakta büyük milşkü
lat çekerek sönmeye mahkiımdur. 
ve kendf tn1troı:rurntı-a-a: ö.';fl\: le• 

raklı toplıyamıyacağı da muh~lckak
tır Bunun için Galatasarayın müva
zene cetvelindeki büyük rolü ibreyi 
istediği tarafa çevirebilir.. Bakalım 
Sarı - Kırmızı klüp hangi taıa:ı tu
tacak ... ? 

lngiltere 
Şampiyonası 
Ingiltere futbol şampiyonasr ıın 

şimdiye kadar oynanan birinci küme 
maçları neticesinde geçen sene'lin 
kuvvetli takımlarından olan Sander
land ve Arsenal klüpleri üstüste olan 
mağlubiyetler yüzünden kümed~ 13 
ve 17 nci vaziyette gelmektedir1er. 

Buna mukabil sıra ile baştan be
şinciye kadar şu klüpler gelmekl~ir: 
Brantford, Derbi, Portsmont, Hud
dersfield, Everton ... 

lngiltere - Macaristan milli 
takımları 

İngiliz futbol federasyonu, bu sene 

Avrupada en fazla muvaffak olarak 

birçok galibiyetler kazanan 'Macar 

milli futbol takımını bir maç yap

mak üzere Londraya d~vet etmi;•ir. 

İngiltere halkı üzerinde çok iyi bir 
tesir bırakmış olan Avusturya milli 

takımını Macarların geçenlerde mağ

lup etmeleri bu davete ısebep o:arak 

gösterilmektedir. 

Macar federasyonu bu daveti ka -
bul ettiğinden Ingilte~e - Macanstan 
milli futbol maçının karşılaşma tari

hi 2 Birincikanun çarşamba olarak 

tesbit edilmiştir. 

Macarlar futbol üstadları karşısın
da verecekleri imtihanda muvaffak 
olabilmek ve hiç olmazsa Avus~.urya 

milli takımınnı yaptığı sempatiyi el
de etmek için şimdiden hazırhk'ara 
başlamıştır. 

Vapur navlunları 

Ecnebi vapur kumpanyalarının 

navlun ücretlerini yü~eltmeleri üze

rine tüccarlarmızm ileri sürdükleri 

şikayetler nazarı dikkate 'l.lınmı!ftir. 

Ecnebi vapur kumpanyaları ara
sında, Alman kumpanyalarmm nav
lun ücretlerini biraz indirmeleri üze
ne, az çok rekabet baş göstermiştir. 
Navlun biraz inmiştir. Ayrıca mev
sim ortasında navlunların yükseltil
memesi 1ktısat Vekaletince t P.nıin o
lunmuştur. 

E.:..aıca.C '-C.&aa.lycl..lç;;1. İ.."I~J, 

Şekerciler ve hamamcılar cemiye
tinin seçimi dün yapılmıştır. Netice
de şekerciler cemiyetinden Halil, Mus 
tafa, Todori Değirrnencioğlu ve ha
mamcılar cemiyetinden de Ahmet 
Muşih ve Hüseyin seçilmişlerdir. 

&öylen·yor. Böylece spor işleri doku- rılan SüleyıNlniye, Topkapı. Hilal, E
nuMuğu zaman n"rı>den ses ,·ereceği yüp, Aitınordu, Anadoluhisar. Bey -
kestir·ıemiyen _girift h;r elektrik d- lerbeyi, üçüncü kümeye ayrılan Kara 
hazına benzed.Jlinden her yancı muh- gümrük, Kasımpaşa, Feneryıl!llaz. 
temel alınganhk'an hı>sap ed"r k 1 Ortaköy, Sümerspor, Doğanspor, Ga
(zü'fü )·are dokurımam"'k ı~;n) ~on ı~ta Gençler Birliği klüpleri de mın
derece ihtiyatla yürUrnr Vf' h"'r yer- taka başkanının tarafını teşkil etmek 
de ağızdan ağ-ıza. sö:rl"n~n riva:rrt- tedirler. 
ler, yapılan tenk'tler, hatta t<>c;;ki'at Sonradan haber aldığımıza göre, 
men<;uplarmm iştirak rt+iği şif- hi birinci kümeye ayrılan Beykoz ve A
rnuahezeJer gazetelere geç0 miyc.r.\ nadolu klüpleri de ikinci kümeye tef
Zaten matlın gazete'er klirü'diik<>e rik edilen eski emektar klüplcrden 
§ifahi gazeteler hüyPr. Nitt>kim örte ayrılmak istemediklerinden yapJlan 
oluyor. Fak'!t f~yda'lan zly:-de Z"ra- protesto mazbatasını imza etmişler ... 

Fransız - İtalyan Atletleri Her Sene 
Çarpı~mıya Karar Verdiler 

n olan bu şifahi guze+ele .. in iş'eri dii- Bu vaziyet karşısında 6 birinci kü-
zeltmeJ·e tesiri o'muyor. me klübüne karşı 16 ikinci ve üçü:wü 

Vah-tile spor işlerirni...;n iyi gitmr- küme klübj.i vardır. 
diğine - nereıle o za'Te.'llar? - 'e· Acaba hangi taraf ağır basacak? 
bep olarak ileri sürülen niza'Ttnarne Bu sualin cevabını evvelsi akşam 
JtPÇen sene en <'ezri h1r disipli11 mü - federasyonlar merkezinde umumi mcr 

1 
lihazasile değiştirild.ktt>n sonra hu - kez ikinci başkanı Halit Bayrak. fut
gün spor işlerimizde göze çarpan bol federasyonu reisi Hamdi Enin 1 
yf'ni kar:şıkbkln.n D";l'e ham"erlr~ - Çap ve mıntaka başkam Fethi Baı:ıa- . 

ğimizi bilmiyonız. Ye daha l?:"ribi ranın iştirakile. yapı~an i~timadan j 
şudur ki elde hö;r'e disip'in mülaha- öğrenilmesi kabıl olabılecek ıken ma- J 

zasile ve tepeden inmf> k-rar1ar alın- alesef alakadarların bu hu.sust~ k~- ı 
masını m\imh-ün wlan bir nizamPame tumiyet muhafaza etmelerı bu ımka
olduğu haMe. bıı niz<tmnameyl yapan nt veremedi. 
enciimenin başkanı son spor ""Ya· Verilen karar elbet bugün y1 ·m 
hatler~nden birinde d"sip'in tesisi t- belli olacaktır. Fakat şimdili1< r iz 
çin bn nizamnameden başkı müey - bu iki partiye ayrılan klüplerin vazi- 1 

yideler arayıp tatbik etmede muztar yE:tlerini biraz teşrih etmeyi faydalı 
kalrn!ştır. bulduk. 

Bütün bunlar, bidm spor işini btr Birinci kümeye ayrılan klüpler a-
küçük iş gibi, küçüklerin bilcliğl e~"m rasında bulunan Galatasarayın va::i
mintsiz bir i5 gibi ~"rbestçe muta- yetini çok mühim ve nazik bulııyur•ız. 
ı~ etmenin vakti geldiğini göstermez Eğer bazı membalardan duyduğtımu-
mi?.. za göre, bu klüplerimiz de gay:·i rnem 

B. FELEK nunlar partisine iltihak ederek ikir..ci 

Leviski Maçları 
Kaldı 
Ankara Gençler Birliği tarafından 

3 maç yapmak üzere Ankaraya davet 
edilen Leviski Bulgar takımına, şeh
rimiz gayri federe teşekküllerı!l ien 
Pera ve Şişli karşısında aldığı muvaf
fıı.kiyetli neticeler üzerine önürnür.de
ki hafta Fenerbahçe ve Galatasaray 
ile karşılaşmak için iki maç teklif e
dilmişti. 

Fakat Bulgar takımının klüpfori
mizle karşılaşmak için istediği fazla 
para alakadarlarca muvafık görü.1 nE'
diğinden mııçlar kalmış ve IP-viski 
evvelisi akşam şehrimizden ayrılmış-

kümeye gidenleri müdafaa edPrSe o 
zaman ajanın tarafı bir hayli zayıfla
mış oluyor. Çünkü bir Galatasaray 
. Fenerbahçe maçı bütün bu de:iiko
duları kökünden halledecek para mPm 
baı olduğundan onun ayrılışı "a.rı -ılık 
hesabına düşündüğümüz,, lig maçta -
rından ayrı altı veya sekiz klüp~e ya
pılacak hususi bir anlaşmayı bile sar
sabilir ... 

Bugün Galatasarayın da dahil oldu-
ğunu farzederek altı klübün ligle ·ı:len 
<;ekildiklerini hesap edelim, ki Fener 
stadında yapacakları karşılaşm'\1 ar, 
muhakkak ki halkı o tarafa çek~ı··~k
tir. 

O zaman bu tarafta kalan 16 klüp 
aralarında ister birinci küme, ister 
fevkalade kiline, ister en yüksek kü
me yapsınlar ... Netice sıfır olma!itan 

Beynelmilel atletler bir ko1u esnasında 
Fransız atletizm federasyonunun i

leri sürdüğü bir fikrin İtalyan fede
rasyonunca kabul edilmek üzere oldu
ğu gazetelere bildirilmiştir. 

Fransızlar iki memleketin biribiri
ne Y,akmlığı dolaY.ISij'.le milli atletle-

rin her sene muntazam bir şekilde 
ça.rpışabileceklerini düşünmüş~et \Te 
nim resmi bir teklif şeklinde ILaly.!n
lara bildirmişlerdir. Italyanlar pro
jeyi esas itibariyle muvafık bulmuş
lar ve esasen her sene iki millet at-
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Küçük BiZiM KOMŞULAR J llikiye 

\. 

Size bu hikayemde bizim mahalle
yi anlatacağım. Sokağımızın bir ya
nında yüksek konaklar sıralıdır. Son
radan düşmüş eski kibarlar gibi dö
kük sıvaları. fakat dimdik cepheleri
le yükselen bu kocaman konaklarda 
bölük, bölük orta halli aileler oturur
lar. Öbür tarafta yıkılmak üzere bi
rer dükkan iken tahta kepenklerinin 
arkasına kırık camlar geçirip, deliği
ni deşiğini kapatarak bir iki fakirin 
barmmıya çalıştığı üç tane harap ku
lübe ve yine büyücek, eski yapıda bir 
kaç ev vardır. O üç harap kulübenin 
sakinleri sessizdirler, sakind!rler. Fa 
kat her fakir gibi tabii mahalleye 
fazla gelen suçları vardır. Ben bile e
vime geldiğim zaman zili telaşla ça
lıp, içeri çabuk girmek isteritn. Çün
kü bu harap kulübelerin birinde otu
ran kısa boylu kavruk ihtiyarın ken
di beslenmeye muhtaçken yemeyip, 
doyurduğu cılız, hastalıklı kedilerinin 
ayağıma dolaşmasından, onun biti -
şiğindeki çamaşırcı şişman Ermeni 
kadının pervasızca sokağa boşalttığı 
leğenden kirli suların üzerime sıc.:ra
masından korkarrm. Öyle olduğu 
halde komşuların onları mahalleden 
atmak çin uğraştıklarını duyduğum 
zaman şaşırdım. Evden bunıın asıl 

sebebini bana anlattılar. 
Her zaman karşı kulübelerden bi

rinin önünde, alçak hasır bir iskemle 
de kımıldamadan oturan bir kız gö
rürdi.'ın. İşte bütün mesele bu kızın 
başında toplanıyordu, dışarı doğru 

elmacık kemikleri fırlamış ~ivri uzun 
yüzü omuzlarına kadar perişan bir 
halde inen uzun siyah saçları ile bu 
kız güzel mi, çirkin mi pek bilmiyo
rum. Sefalet bütün bu farkları onun 
yüzünden silip, süpürmüş. Yanakla
rının ucundaki adi boyanın kızıl pı
rıltısı, bu sıska yüze aşağılık, kötü 
bir kadın ifadesi veren tek ve sefil 
mana ... Kolları, göğsü, açık, rengi uç 
muş n_ıavi blüzünü omuz kemikleti
nin adeta girdiğini, sürdüğü boyaya 
rağmen gözlerinin altındaki morluğu 
gideremediğini farkettiğim zaman, 
evdekilere kim olduğunu sormu.1-
tum. Kimsesi olmadığını, bekar diki
şi dikerek geçınmiye çalıştıgmı söy-
lediler. İşte mahalledeki dedikodula
ra bakılırsa çelimsiz vücuduna, çir
kin )'tizüne rağmen bu kızın son za
manlarda kötü halleri görülmE:ye baş 
lamrştı ve bizim mahallenin karşı fa
kir kulübe sahlplerine duydu~u düş
manlık bu yüzden daha beter alevle
niyordu. 

Zaten ne zamandanberi kedi besli
yen ihtiyarın sarsak kedilerinden, <;a 
maşırcı şişman Ermeninin pisliğin

den rahat yoktu. Mahalleli bütün 
bunlara sabredip, sesini çıkarnıamrş
tı. Fakat bu kızın soysuzluğu herşeyi 
~bastırmıştı. Herkes ondan lanetle 
1 bahsediyordu. 

1 

Yalnız bizim bitişikte oturan bir 
genç kızın :mun hakkında müsait 

ı lisan kullandığw · ir gün işittim. A
'ı sabiyetle gözlerin . açmış: "Ne isti-
yorsunuz, bilmem, diyordu. Kız iş gö 
recek gibi değil, hasta, sıska bir şey. 
Hastaneye gitmiş almamışlar. Ne 
yapsın? Hem sonra ayda d.iktiği bir 
kaç erkek çamaşırı ile boğaz doyar 
mı? nu yola düşmüşse hiç sebepsiz 
değil ya .. ,, 

Bu üç fakir kulübenin tek müda
fii, bu sözlerile, o genç kız olmuştu. 
Tabii hiç kimse sözlerine aldırmamış, 
dikişçi kızı mahalleden öbürlerile 

1

1 beraber atmak için nahiye müdürlü
ğüne istida verilmesi kararlaştırıl -

1

. mıştı. Mahallede bu kızın münakaşa
lara yol açtığını duyduğum zaman o

j na karşı içimde yeni bir alaka uyan-
dı ve tesadüfen onu yine bir gün Ya
pısının önünde gördüm. Ayakta duru 
yor, gündüz olduğu için yana doğru 
atılmış tahta kepenklerin üzerina a
sılmış bir mukavva parçasını dikkat 

; le düzeltiyordu. Bu mukavvanın üze
rinde şunlar yazılıydı: "Cihan terzi
hanesi., rüzgarın önünde durmadan 
sallanan pis mukavvanın üzerindeki 

1 

bu kelimelerin insanın gözüne çarp -
ması gülünç olduğu kadar aa hazin 
bir tesir yapıyordu. Hele bu mukav-
va parçasını düzelten sıska, zavallı 

ellerdeki titreyiş, kuru yüzündeki 
biçarelik öyle iç acındırıyordu ki, 
bu karşılaşmadan tonra onu müda -
faa eden genç kIZ\!. hemen hak ver -

!etlerinin muhtelif vesilelerle karşı -
!aşmakta olduklarını, bu temashrm 
her sene muntazam tarihlerde yapıl
masının daha münasip olacağı kanaa
tini bildirmi§ler<fu. 

Peride Celfll 

miştim. Sefalet insana neler yaptır'" 
mazdr .. 

Bir akşam üzeri idi. Eve döniiyor· 
dum. Bizim sokağı sapmca şimdiye 
kadar görmediğim bir telaş gözüme 
çarptı. Çocuklar koşuşuyor. evlerden 
kadın baş.lan sarkıyordu. Biraz daha 
yaklaşınca iki polisin arasında ağlı· 
yarak "siz sebep oldunuz,, diye, ms· 
halleliye bağıra, bağıra yürüyen bi· 
zim dikişçi kızı gördüm. Taranma yU· 
zü görmemiş saçlarına siyah bir çat· 
kı çatmış, içeri çökük yanakları yaş• 
lı, etrafa lanetler savurup, duruyor· 
du. 

!çeri girdiğim zaman vaziyeti anla 
dım. Bir saat evvel kulübesini polis· 
ter basmış, "adam var mı?,. diye, içe 
risini aramışlar. şimdi de sorguya 
çekmek için karakola götürüyorlar· 
dı. Bu vak'anın üzerine mahallede sö 
zü geçenlerden birinin gayreti ile he· 
men o gün kulübelerin boşaltrlma.er 
temin edildi. 

Mahalleden kovulanlardan kedi me 
raklısı ihtiyar ilk evvel kedilerini ku· 
caklıyarak titriye titriye sesini çıkar 
madan uzaklaştı. Çamaşırcı kadın 

küçük bir el arabasına pırtılarını yük 
leyip ağlıya sızhya çıkıp gitti. Dikiş· 
çi kız da zaten daha karakoldan 
dönmemişti. Memurlar kırık, dökük 
eşyasını kulübeden kaldırıp, kapısına. 
koca 11an bir kilit asarak gittiler. 

O günün akşanu hava kararırken 
yine pencerelere bir çok kafaların 
toplanmasına sebep olan bir hft.di· 
se oldu. Dikişçi kız dönüyordu.. Ta· 
bii hiç bir şeyden haberi yoktu. Ağır 
ağır kulübeye yaklaştı. Fakat kapı• 

daki kocaman kilit onu birdenbire ir· 
kiltti. Sonra hayretle başını uzatıp, 

kepenklerin arasından kulübeni::ı kap 
karanlık görünen toprak zemınıne, 

artık orada bulunmryan bir ka<; eşya. 
nm boş kalan yerlerine baktı. Başını 
kaldırıp, pencerelerdeki meraklı in .. 
san kafalarım görünce yine önüne e
ğildi ve bir müddet ne yapacağını P.· 
şırmış gibi kulübenin önünde kımıl .. 
danmadan durdu. Sonra ağır ağır 
dönüp, geldiği tarafa sendeliyerek u
zaklaştı. 

Ne oburıerı, ne cı.e cııklşçı Jmr. bır 

daha dönmediler. Yalnız bizim ma
hallede gazete okuyanların gözüne 

belki ertesi gün şöyle bir kaç sabr 

ilişti: 

"Garip bir ölüm! Dün gece, İstan
bul tarafında bir genç kız cadde pek 
tenha olduğu halde tramvaym öniln
den geçerken acele etmediği için te .. 
kerld~lerin altında kalmıştır. Biraz 

garip görülen bu ölüm ilah .. ,, 
Tabii kimse bunun bizim dikişçi 

kız olabileceğini düşünmedi. ''Buda
la, kör müydü?,, diyip sayfayı çevir
diler. 

Şimdi bizim komşular çok rahat. 
Cünkü boşalan kulübeler bir daha 

hlç kimseye verilmiyecek Hem artık 
gidenlerin dönmesine de imkan yok. 

Hele dikişçi kızın hiç bir zaman .. 

Bulgar İhracatı 
Sofya, 14 (Tan) - Bulgaristan • 

dan Ispanyaya 10 bin kasa yumurta 

ihraç edilecektir. Bu suretle Bulgari& 
tanın yumurta ihracatı geçen seneye 
nisbeUe yüzde kırk artmış oluyor. 

Yerinde cevap 

Otomobil sahibi garajcıya: 

o 
o 

- Benim arabaya hangi yağı tav. 
siye edersiniz? 

- Balık yağı tavsiye ederim. Bel
ki biraz büyür. 
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1 Bugünkü Harp Gemileri Birarada 

Silöh anan Avrupa 
Alman 
Yeni harp 
Gemileri 

• ngiltere ile Sovyet 
1 Rusya arasında .baş-

. uzakerelerı, Al 
lıyan denız frndan büyük bir 
d-~k~~l~a{:kip ediliyor. Sbn 
h~berlere göre ~lm~nya! u 

üzakereler netıcesınde ıF k 
~!anacak anlaşmanın J?a. tı 
d . ·ndeki muvazenesmı bo enızı . . 

w kanaatındedır. 
zaı~~eg~u kanaatledir ki büyü~ bir 
J\lman donanması vücude getırmek 

. al k ve bu suretle Alman lçın ç ışaca .. k. 
B··yu··k Harpten once ı donanması u 

. t' . almag'"a 'ba$11yacaktır. vazıye ını 

ımanya t>u ayın başlarınd~ da A (26.000) tonluk bir zırhlıyı 
r Şanhorst • d'rmiş bulunuyo · 

ıuy~ ~n . ıen bu zırhlının suya indiril-
f~~.ı ..,endi Alman müdafaa nazın 
dıgı sıra a ·· 

1 Fon Blumberg bir nutuk soyMareşa 
b Utukta . "Donanmamız. 1 · ,.e u n . 

emış, . . b lunu-
V rsay zincirlerını kırmış u . 

e B gemi Büyük Harptenberı 
Yor u , b' . . 

. Alman zırhlılarının ırıncı -yapılan . . 
·a· Demıştı. 

sı ır.,, Almanlar Şan-. k hafta sonra Bır aç b' harp gemi-
horst'un tıpkısı olan ır . 

. d' eceklerdır. · · daha suya ın ır , sını ı 

1 d nanmasmrn bu suretle 

Aman o . 
kazanacağı km;-et.~ a~lat~n 

Doktor Parkes şu sözlerı soyluy:o~~ 
"- Alman donanması, asgarı.. -
. t d" .. kabiliveti esası uzenaJ azam ovuş . · . • 

rinde inkişaf etmiştır. Tah:elbahır -
den başka kuvvetleri, tngıltere do 

.. de 35 olması nanmasma nisbetle yuz htel-
fcap eden Alman donanm~ı.' ta k
bahir yaparak eksiğini telafı eu;:h-
tedir Halihazırda birçok Alman 

· B Jarrn telbahirleri yapılmaktadrr. un Fa-
20 . k" "'ktu'"r ve 250 tonluktur. sı uçu . mak 
kat bunlar bilhassa talım yap luk 
için faydalıdır. Almanlar 500 ton. 
26 750 tonluk 2 tahtelbahirin de ın-
15a~tmı tamamlamış bulunuvorlar. 

F k t Almanların yaptrklan tahtel-
a a . .b .J v•ı 
h. 1 bu 2g gcmıden ı aret ı•eg-ı · ba ır er .,

6 
.. k 

1 . y k dn bnnlıtnn ... ya yu ~e -
dır a '" b'I · .... 1 cektir Hıma muk:ı ı dikleri goru e · . · 

. .. t htelbahıre k:tt"$T tedbır tngııtere ııe a d' 
k ı·h•iyacını hissetmekte ır. atma ~ 

}erde suya indirilen 26.000 

G eçen k harp zırhlısı dokuz 
tonlu .. hh z 

sluk toplarla muce e -adet 11 pu 

dir. . harp zırhlılarını 14 
İngilizler yenı h · ettikleri için 

pusluk toplarla te!ç 
1
\z toplarından 

t 1 rmın ngt 1 

:Alman op a d ıhı zannedilirse 
daha az tesirli ol ubağırlığından ta
de Almanlar maden "ksek sür'at ve 

f ederek daha yu · 
2'arru _ . ·eti temin etmış -
daha saglam emnı~ 

!erdir. H ve J kruvaıör-
Almanlann G. · k eki· 

000 r tonluk olaca ve ş 
leri 10. e. luk top taşıyacak· 
.l'!er adet sekız pus mını 
trr 16 muhrip bu inşaat pro~a •, 

· a Hhawda .. • tı ·mlamalıt.a.da'. ~ 

Avrupa senelerdenberi si-" 
lahlanıyor. Fakat Avrupa 
devletlerinin silahlanma .~aa .~ 
liyeti hiçbir zaman bugu~Ku 
kadar sistematik bir va.:ıyc-

. a··t.. Avte bürünmemiştı. u un. 
rupa milletleri, sistenılı ve 
planlı bir silahlanma kaynaş-

.. t ·yorlar Fransa, ması gos erı • 
l ' it Alınanya, ltalya. ngı ere, 
Rusya bugün en ziyade. hava 
silahına eheınnıiyet varıyor -
lar. Ayrıca Almanya da nıu-

. b' donan azzaın ve yepyenı ır 

nıa organizasyonile meşgul -
dür. 

Senede 
Beş bin 
Tayyare 

S ovyet Rusya ile Al -
manya tayyare .~~y

vetlerini ar,tırmaya en buyuk 
ehemmiyeti vermektedirler. 
Londra gazetelerinden biri 
Rusyanın tayyareciliğe ver
diği ehemmiyeti şu şekilde 
anlatıyor: 

R usyanın hava kuvveti, bütün 
dünyanın silahlanmasında 

kU\:veUi amiller arasındadır. Bil . :;n hiıkümctlcr, Rusyanı~ ta~'}'are -
cilikteki inkişafını en denn dıkkatle 

takip ediyorlar. . 
Son günlerde Rusyadnn geri do • 

b. Fransız hava miltchassısma nen ır · t 
gorc Rusyanın yıllı.k .ta_Yyare ın?aa ı 
Fransanın yirmi mıslıdır. Rus; anın 
büyük tayyare fabrikaları her yıl 

beş bin tayyare yapmaktadır. ~.2 nu
maralı fabrika saat başında dort a
ğır bombardıman tayyaresi çıkara · 
biliyor. . 
Nişni Novogrottaki (şimdiki Gorkı 

şehri) tayyare fabrikası her gü~ beş 
keşif tayyaresi yapmak kudretınde
dir-

R us hükumeti, asker munaka
lelerinin bilhassa tayyare ile 

yapılm~sını iltizam ediyor. Bu saye· 

ti 
Sovyet Rusya 

her yıl beş bin 
tayyare yapar
ken F ransıı:. 
fabrikaları da 

de istenen mik
tarda askerı bir
kaç saat içinde 
istenen yerde 
toplamaya im · 
kan hasıl olu -
vor. en yeni tayyare " 

rnotörlerini İ· Tayyareletlc 
mal etmek hu- asker taşımak 
rusunda üstün • mümkün uld..ı • 
lük kazanı- ğu gibi mitral.· 

• lar /ngiltere de iki bin tane yöz, hatta h!ifıf 
man donanm~~: ~;r ya;e için sipariş vermiş. bulun tankları da ta • 
sının belkeınıgı yktadır. Havacılık talım ve şımak mümkün 

ma . b .. ,.. ·u tl hafif zırhlı o - terbiyesine ıse ~ un ~ı el.er dür. 
lan Doyçeiant büyük bir ehemmıyet verıyor a.r. Rus hüki'ıme
Von Spee, ve Bu uğurda harcanan benzın ti sivil bava iı;ı
Amiral Scheer 'ktarının hesabını bulma~ !erini kolaylaş-
ile Nuremberg. mh ı l' müsküldür. işte bu"l'ada lı- tırmak icin lıer 

l ayhıl. d.e talim vaziyetinde bu. t' gö:;tet"i-Leipzig. Emden 0 a ın . gayre ı 
kruvazörlerin - lunan beş on harp tayyaresı. _ yor. Bu yum.len 

den müteşekkil· tayyarccilerin sayısı her gün art • 
dir. Bunlara bu sene tayyare taşı· makta ve tayyare kliiplerine yazılıp 

·ı· olunacaktır. 
1 

alan yan bir gemi de ı ave staj gordükten sonra dip oına ' -

E~e tütünü 
Çok nefis 
I . 14 (A. A.) - Gerek Inhisar 
zmır, .. .. kuın 

lar idaresi gerek yabancı tutun 
. t•· tün bölgele • panyaları eksperlerı u .. 

. d t"t·· .. mı·ktar ve kalitesını rm e u unun .. 
ı t"tün utespit etmektedirler. Bu yı u 

"k k oldtı -rününün nefaseti çok yu se 
. .. .. .. almaya karar gvuı\dan Tiırk tutunu . 

A. turya ..,e veren Çekoslovakya, 'us k 
"l ·ve um Amerika gı'bi yabancı reJı erı . 
t"tün vazı -panyaları memurları da u .. 

j&t.W.i mc~emelYa mq&ul~. 

Iar çoğalmaktadır. 

Fakat Rus tayyareciliğinin en mü 
him şubesi paraşütçüluktür. Rusya
nm bu yolda kazandığı muvaff akı -
yet eşsiz sayılıyor. 

S ovyet Rusyanm eskiden me • 
deniyet dünyasından apayrı 

sayılan kutup kısımları ile tayya:e 
sayesinde gündelik mtivasale temın 

edilmiş, buralara paraşütlerle pos -
talan, gıda maddelerini ve sair ihti

yaçları göndermeye imkan hasıl ol
muştur. 

~ parajU\çüleriııiıı lıl.Ylal (550) 

Izmirde Kimler 
O·kuyor ve 

Keler Okunuyor? 
G cnış ve a) dınlık bir salon, 

bir ses vok. etraftaki sü
tuııl •ı arnsındn g-eniş masalar, 
masaları ı ctrnfıııda genç delikan
lrlar Iıcı birinin elinde bir kitap ... 
Dalını Jar okuyorlar ... 
Okuyaı ı ların süki'ıtunu bozma

m.' 1, içın içimıze ga vri ihtiyari do
l 11 bir s·ıvgı iir' tıpıtı yeni dalmış, 
a~ır bır h ı . t:ı ocl .s1111!.ı imişiz gibi 
1yaklarıınızın ucuna basa, basa 
ilerliyoruz .. 

Yulrnrda. ımrnıaı lıklnrı bıı u
m uını okuma l:iuıvuı.uıa bakan bir 
~aleri var .. , 

B ize rehberlik eden zat, Milli 
kütüphanenin nasıl kurul

du<Yunu anlatıyor: 
•~- 1911 senesinde lzmir a' u

katlarından Kadızade Ibrahimın 
teklifiyle ortaya çıkan ilim ve ir
f n encümeni bir kütüphane vücu:a getirmek maksadiyle bir piyan-

o tertip ve 15 lira 28 kuruş hası
~ t temin etmiştir. Fakat bu para 
·~ bir şey yaprlamıyacağı aşildir 1 

~uğu için bu teşebbüs bir müd
~et uyukladı. Sonra faal bazı kim
seler 23 Haziran 19~2 sen:s:nde 
:Beyler sokağındaki bır konagın se-

lzmirden 
Rô/Jorfaiiar 

YJZAN: 

Suat Derviş 
Milli kütüphanenin kitap 

mahzeni 

l• mlı"'ında bir kütüphane açtılar, a b • . 

bunu yaşatmak için de yıne ayıu 

kakta sinema ve tenvirat tesısa-so • 
lzmirde milli kütüphaneni n okuma salonlarından biri 

tı yapmak üzere kendi şahsı mes-
'uliyetleri altında borç par~ aldı: 
lar. Bunu yaşattılar. Hatta tevsı 
bile ettiler ve işte nihayet bu bina
ya geçilecek v~ziyct hasıl ~ldu. 

Bina güzeldır. Talebelerın top
lu gelip mütalca yapabilecekleri 
salonlarımız, ciddi bir eser teteo -
bü etmek ıstcyenlerin rahat, rahat 
çalışabilecekleri köşeler vardır ... 

bakınız, şu od ya.. 
· Bir kapı açıyor .. Geniş bir salon, 

etrafta kütüphaneler, geniş, maro
ken koltuklar ve ayrı, ayrı masalar 
var: 

- Burada bir esere pek rahat 
çalışılamaz mı?. Ya şu tarafa ba
kınız. Bu oda toplu bir halde oku
mağa gelen talebelere mahsus oda
dır. 

Uzun bir masa.. Etrafta, rahat 
iskemleler .. 

Her yerde rahatlık ve ışık var .. 
_ lıjte bu da kitaplarımızın bu

lunduğu yer .. 
Rafta sıra, sıra dizilmiş kitap:ar, 

seferber olmuş bir ilim ordusu ha
linde ... 

_ Kaç cilt kitabınız var?. 
_Yirmi bini bulur ... 

Y eniden ilk ~irdiğimiz gımii 
holden geçıyoruz. 

Hol tenha .. Demin okuyanlar çı
kıp gitmiş .. Yalnız biraz evvel de 
burada bulunan küçük bir erkek 
çocuğu büyük bir dikkatle elindı:ıü 
kitabı okuyor: 

_ Burası tenha diyorum. 
_Evet şimdi yaz onun için ten-

ha .... 
_En fazla ne zaman kalabalık 

olur? 
_ İmtihan zamanlan ... 
_ Demek okuyanların ekseriye

tini talebe teşkil ediyor öyle nıi ?. 
- Evet .... 
Bu zat bir masanın yanma gidi

yor. Biiyük bir defter açıyor, ve: 
_ lşle, diyor, 35 sem•si temmu

zun birinden kfınununevvel gaye
sine kadar on bir bin altı yüz dok
san dokuz kişi kitap okumuş ve bu· 
nun dokuz bin üç yüz ikisi on ya
şiyle yirmi yaş arasındadır. Yani 
talebedir. Yirmi ıle otuz yaş arasm
da 2095, otuzla kırk arasında 192, 
kırk ile elli yaş arasında 40 kişi, ve 
50 ile 70 yaş arasında 70 kişi.. 

bine varmış bulunmaktadır. 

Geçenlerde Moskova halkı uyan • 

dıklan zaman ufuktan gelen kuvvetle 

gürültülerle karşılaşmış ve ufka bak
tıkları zaman 1000 tayyarenin şehir 
üzerinde dolaştığını görmüşlerdir. 

l<.,akat tayyareler Moskovanın Uze 
rine bomba değil, Rusyada yapılan 
JwlQııya a~\l Y~dınıutlaıa. 

- En çok hangi kitaplar okunu
yor, lzmirde?. 

- En başta okunan kitaplar 
alelade romanlardır. Sonra edeoı· 
eserler okunur. Tarih ve içtimaıyat 
üçüncü gelir. Bundan sonra fenn: 
kitaplar, arkadan mecmua ve sal
nameler, daha arkadan lisaniyat 
gelir. Demin bahsettiğim zaman 
içinde 5548 roman okunmuştur. 

Ayni zaman içındc okunan "'el -
~ ~r anca'k 126 cı1 az okun~n 

ise dini es rlcrdır. Y ne ayni mUd
det içinde bunlardan yalnız ot:ız 

beş tane okunmuştur. 
Okuyanların mesleğine gelince 

demın soylediğim gibi başta talebe>, 
sonra serbest meslek, sonra me
mur, sonca muallim, sonra zabit, 
en arkada tüccar geliyor . 

- Bunun böyle olduğunu nasıl 
tesbit ediyorsun uz?. 

- Pek basit ... Her kitap iste) en 
zata doldurulacak bir kfı.<Yıt veri
yoruz. Bu kağıda o da, ismini, ya
şını. mesleğini yazıyor. 

D ışarısı Akay iskele!e.ri gibi,.~
cili bicili olan ve ıçı çok gu. 

zel. çok rahat olan bu binanın üst ka 
tındaki müzeyi geziyoruz. Burada 
bazı kıymetli yazılarla bir masamn 
üzerinde Milletler Cemiyeti neşri
yatı var .. 

Yine aşağı kattaki geniş !'ıoldc

yim. Yine deminki çocuk okumak
ta... Ben de yanına yaklaşıyorum. 

- Ne okuyorsun ?diye soruycı
rum. 

Zeki gözlerini bana çeviriyor. 
Bir coğrafya kitabı gösteriyor. 

- İmtihana hazırlık mı? .. 
- Hayır, diyor, ben sınıfımı geç-

tim ... Yalnız coğrafya kitabı oku· 
masını çok severim de .. 

- Neden seversin? 

- İnsana dünyayı tanıtır da 
ondan. Ben seyahat kitapları ve 

coğrafya kitapları okurum .. ş·m
di okuyorum amma bUyi.idübüm 
zaman en büyük isteğim, seyahat 
yapmak olacak ... Ben bahrıyeli ol
mak istiyorum • 

• zmırin tanınmış kitapçııa-

1 nndan Bay Ahmet Kitao
çının Beyler sokağının köşesinde

ki dükkandayım. Kendisine İz
mirlilerin ne okuduğunu ve en çok 

hangi sınıfın okuduğunu soruy0 • 

rum ... 
Bav Ahmet Kibıpcı: 
_ • Izmirde bir çok münevver 

ler vardır, diyor. Edebi, felsefi t?

serler çok okunur. Romanlar daha 
fazla uzun kış gecelerini geçirmek 
için alınır .. 

- Okuyan münevverler, tabii 
m\l\&vauıt llUU{a menaup ol&ul&r-

dır, değil mi?. 
- Hayır! Bizde halk ta okur. 

Sütçü okur, garson okur, herkes o
kur. Amele de okumasını sever. 
~"'akat, henüz iş kanunu tatbik cdıl
mediği için saati mesai tayin edil
memiştir. Çok çalışırlar. Evleri -
ne yorgun, argın gelirler. Bizım 

memlekette işçiler, en aşağı, on sa
at çalışırlar. E insaf! On saat işten 
sonra da kitap okunur mu?. 

•I 

1 • zmirin eski belediye azahı· 
rından ve çok sevilen, çok 

sayılan kadınlarından Bayan Ha-
sene Nalii.n'ın evindeyim. Bize tat
lı, tatlı anlatıyor: 

- Ben bütün hayatımı edebiyat, 
içtimaiyat ve felsefeye vermi lm
dir. En çok sevdiğim şey oku
maktır. Evimle meşgul olurum ve 
bir de okurum. 

- Hangi filezoflan okursu • 
nuz efendim? 

Bayan Hasene Nalan, kendisi· 
ne çok yakışan btiyUk bir vakar ve 
ciddiyetle: 

- Ben, diyor, filezoflardan daha 
fazla terbiyecileri tercih ediyorum. 
Ernest Römanı ve Floberi okurum. 
Filezoflardnn Viktor Hügoyu, Emil 
Zolayı çok severim. Hele Zolanın 
Veritesini belki .rilz kere okuıium. 

Bana iiylc geliyor ki Izmirın hu 
münevver kadınının bu nsıldkada. 
zihni benim milnasebetsiz suallcn
me cevap vermekle değil, daha faz. 
la bizi ağırlamak arzusiyle dolu ..• 
O kodar misafırperver, öyle nazik 
ki... 

Mareşal Kazımın Cena
zesi Bugün Kaldırılıyor 
Dün vefatını teessürle haber verdi

ğimiz csbak Sadrazam Esat Paşanın 
biraderi ve Mektebi Harbiyenin en es 
ki mezunlnrından Mareşal Kazımın ce 
nazesl bugUn saat 11 de Şişlide Ka
zım Paşa npartımanından askeri 
me.rasimle kaldırılarak Teşvikiye ca. 
mıınde namazı kılındıktan sonra Fe
rıköyde aile kabristanına defnoluna
caktır. 

Mareşal Kuzım, 1293 S<'nesinde 
Gazi Osman Paşanın ordusunda 
şanlı Plevne muharebelerine istirak 
ederek onunla birlikte esir olmus ve 
gösterdiği §ecaat ve kahramanlıktan 
dolayı Rus kumandanlığı tarafından 
Osma~ Paşaya yapıldığı gibi o za
man. bınbaşı olan l{azım Beye de kl
hcı ıade olunarak misafir mııamel . 
yapılmış ve silahile gezmesine mu es~ 

d dil . . sa a e e mıştır. 

Ihtiyar ve emektar kum "1n 
an""ın vatanın~ k~rşı deruhde ettiği vazifeleri 

hakkıle ıfa etmi ve uzu U 
yatı d h. b' n ren ha-
. . n. a ıç ır suretle lekelenmemiş 
ıyı bır nam bırakarak ebediyete ' 
~tür. goç-
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Piyasanın telaşçıları her Avrupa 
vakitki gibi ziyan edecek Balkanlaşmağa 

[Başı 1 incide 1 O, 78,094 kapanmıştır. Fransız fran· M u h taçtı r! 
Dün şehrimizde ve Ankarada en sar gı 17,0194 açilmış, 16,98 kapan nış· [Başı 1 incide] 

lahiyetli mahafile müracaat ederek tır. Mark 1,9725 açılmış, 1,9612 ka- da nekadar ateşle oynandığı göz-
bu mesele etrafında malumat ve ka- panmıştır. önünde sarih bir şekil alır. 
naat topladık. Vardığımız netit:eler Dün borsada kambiyo muamelı!leri Bu derdin devası, Avrupanm Bal-
§Unlardır: Ortada telaşı davet edecek mecmuu 10.000 sterline baliğ olınuş- kanlaşmasıdır. Dün Balkanlarda 
hiç bir sebep yoktur. Hükumatin be- tur. Esham ve tahvilat kısmın iaki nefret, düşmanlık, tecavüzkarlık, 
yannamesindeki ifade sarih ve kat'i- faaliyet le evvelki günden az değil- uyandırmak için sayısız sebepler 
dir. Bunlara inanmayıp telaşa düşen- dir. Cumhuriyet Merkez Bankası his- vardı. Balkan hükumetleri, meııfa
ler, her vakitki gibi tclaşlan~m ve hü se senetleri 95,50 açılmış, 94,75 ka- atlerini berrak bir gözle ölçmiye mu-
kumetin beyannamesine inanmı:ı.ma- ps.nmıştır. vaffak olmuşlar ve bütün eski fena-
nın cezasını, zarara ıuğramak sur>tıy- lh tıkları gömmüşlerdir. Bugün Balkan-

racatçtlartn isteği le çekeceklerdir. Ortalıkta hususi su- T !ar, düm.•anın sisli çölu" ortasındaki akas yoluyla ihraç edilen mala 
rette mevcut bir miktar altının el de- mahdut vahalardan biridir. 
w • • • k b 11" karşılık getirilen eşya bedellerinin es-gıştırmesı, üzerinde durulaca e ı Avrupanın bu hakikati görnıiye 
ba 11 bı·r m s ı t k'l t S"dece ki forla ödenmesi ve böylellkle ı'h-ş e e c eş ı e mez. " ve biribirine ve yarına emniyetin 
tclfışçi unsur, bir mali haddinden faz- raç malına ait bedelin tamamının a- manasını hatırlamıya ihtiyacı var-

ı k ti t l k kayb t hnabilmesi için ihracatçıların rnki o- renk a ıyme e sa m a ara , para e dır. Çok gariptir ki bugün 
· ı ı t lan dilekleri lktisat Vekaletince tet· mış o aca t ır. renk rejimlerin misyonerliğini yapan 

kik edilmektedir. Verilecek kanrın 
Yanlış kanaat 

Diğer taraftan mark hakkındaki 
kanaat tamamiyle yanlıştır. Bir defa 
markın düşeceğine dair bir enıare 
yoktur. Bilakis buna dair Fm 1sıı 
membalarmdan çıkan rivayetlerı sa
lahiyettar Alınan mahafili kat'i bir 
lisanla tekzip etmiştir. Fakat mark 
düşse bile bu ancak markın bi!Pceği 

bir şeydir. Böyle bir hareketin Türk 
parasına hiçbir tesiri yoktur. 

Fikrini sorduğumuz zevattan biri, 
mark düşerse Türk parasının bunu 
takip edeceği zannını (cahilane bir 
kanaat) sözüyle tavsif etmiştir. 

Frank düşünce hllkfımetimiz mese
leyi esasından tetkik etmiştir. Türk 
parasının düşürülmesi memlclcet men 
faatine muvafık görülseydi, o da
kikada ona göre karar verilirdi. Hü
kumet paramızın kıymetini muhı:ı.faz"* 
etmeyi memleket için menfa.atlı bul
muş ve bu kafi kararını bir beyanna
me ile ilan etmiştir. Markın düşiirü1-

mesi bu kararda değişiklik uyandıra
cak bir sebep değildir. 

Bir yanlışlık 
Dün telhı mücip olan sebeplerden 

bir diğeri de, lktısat Vekaleti namr

na yazılan bir beyannamede (düşkün 
para ile yapılmış ve heniiz eevkcdil
memiş mallara ait satış mukave!ele· 

rinin) tetkik edilmek üzere Vekale

te gönderilmesinden bahsolunac::ığr 

yerde (düşkün) kelimesi yerine dak

tiloğraf hatası olarak (bizim para) 
denmesidir. Bu hata keşfedilerek be
yannamenin yazılmaması gazetelere 
bildirilmiş, fakat bazı gazetelere ha

ber vermek nasılsa unutulmuş ve be
yanname yanlı§ şeklinde çıkarak zi
hinleri karıştırmıştır. Yanlış zehap· 

lar uyandıran bu meselenin esası da 
bundan ibarettir. 

V ek/iletin tebliği 
Ankara, 14 (A.A.) - lktısat 'ile-

kaleti Türkofis şubelerine aşağıdaki 
ttbliği göndermiştir: 

1 - Düşük paralarla yapılnıış ve 
henüz sevkcdilmemiş mallara ait sa
tı~ mukavelelerinin tetkik edilebilme
f!i için işbu ihbar tarihinden itibaren 
beş gün zarfında Türkofis şubelerıne 
asıllariyle beraber kopyalarınm, Tür
kofis şu~si bulunmıyan yerlerde doğ 
rudan doğruya Ankarada İktisat Ve
kaletine mezkur mukavelelerin kop-. 
yalarının gönderilmesi lazımdır. 

2 - Bu tarihten sonra gönderile
cek mukaveleler Iktisat Vekaletince 
yapılacak tetkike esas te§kil edemiye
cektir. 

3 - Mukavelelerin asıllariyle kop
yaları karşılaı,ıtmldıktan sonra asıl
ları tüccara iade edilecek, kopyaları 
Vekaletimize gönderilecektir. 

Alman tekzibi 
(Türkşepost) gazetesinde şu satır

lar intişar etmiştir: 
"Gazetelerde mark hakkında mü

nakaşalar oluyor. Salahiyettar bir 
Alınan membamdan aldığımız malfı. 
mata göre, bu mesele hakkında Al
manya hükUrrıeti namına Rayşbank 
müdürlüğü tarafından resmi oir be
yanname neşredilnıiştir. Bu beyaı.ına
meye muvafık olınıyan her haber hü
k ümsüzdür.,, 

Borsa muamelele,... 
Merkez Bankası Ingiliz lirası i!;in 

·dün 617 kuruş alış, 620 kuruş satış 
fiyatı kabul etmiş ve borsaya ona gö· 
re tebligat yapmıtşır. Bu fiyat üç, 
dört gündenberi değişmemektedır. 

Borsada da sterlin 617 kuruşta açıl
mış, bir aralık 618,5 kuruş üzerinden 
muamele görınUş, akşam 620 de ka
panmıştır. Dolar 0,79,3857 açılmış, 

bugünlerde gelmesi beklenmektedir. 

Kabinede 
ihtilaf çıktı 

[Başı 1 incide] 
partisi tarafından tertip edilmi~ olan 
bir nümayişe iştirak etmiştir. 

Çankol taraftarı nazırlar 
çekildi 

Belgrat, 14 (TAN) - Sofyadan ve
rilen haberlere göre profesör Çankof 

Bugünkü Bulgar Başvekili 
Köıeivanol 

partisini Köseivanof kabinesinde tem 
sil eden iki nazır bugün istifa etmiş
lerdir. Istifaları partilerinin talebi 
üzerine \"Uku bulmuştur. Çankof par· 
tisi bir beyanname neşrederek bu is
tifaların esbabını izah edecektir. Bul
garistandaki bütün demokratik ma -
hafil derin bir memnuniyetsizlik i -
çindedir. Faşist aleyhtarı bir blokun 
teşkili düşünülüyor. 

Hariciye Vekili 
Belgratta Görüş
meler Yaptı 

[Başı 1 incide] 
eden meseleler hakkında bir dt:f a da

ha görüşlerini karşılaştırmak imka
nını bulduklarını ve bu görüşlerin ta
mamiyle biribirinin ayni olduğunu 

müşahade eylediklerini yazmaktadır. 
Nihayet gazeteler, T ürkiye Dışba

kanına Yugoslavyanın hükumet mer
kezinde daima gösterilen saminıi ve 
hararetli kabulün Yugoslavyada ya· 
rattığı duygunun derin bir ifadesi ol
duğunu kaydetmektedirler. 

ARASIN SÖZLER! 

Belgrat, 14 (Radyo) - Tlırkiy~ 

Dışbakanı gazeteci Mehmet Süleyman 

Yasiyoviçi kabul ederek beyımıtta 

bulunmuş, Milletler Cemiyeti faali • 

yetinin bu sefer biraz uzunca sürdü • 

ğü. muayyen neticeler elde edileme -
mekle beraber ati için birçok hazır -
!ıklar yapıldığını söylemiş ve Bn lkan 
antantından bahsederken ''Balkan 
paktı gittikçe sağlamlanmakta ve i
lerilemektedir,, demi§, daha sonra 
Balkan antantı devletleri arasın 'laki 
münasebetlerin çok iyi olduğunu ve 
Türkiye ile Yugoslavya münasebet· 
!erinin son derece iyi olduktan oaşka 
mütemadiyen ileriledeğini anlatını;ı. 
nihayet Balkan paktı tarafından gü· 
dülen siya setin halis sulh siyaseti ol
duğunu söylemi§ Ve vaziyetten çok 
memnun olduğunu ilave etmiştir. 

kesif insan kütleleri arasında Bal-
kanlılara dünya yüzünde hiç bek-
lenmez bir rol dfü:dlyor: Dünya yü
zünde su1h ve insanlık fikirlerinin 
misyonerlii?;ini yanmak ... 

Ahmet Emin Y ALMAN 

İtalya T esl1hatı 
• 

için 140 milyon 
Liret Harcıyacak 

[Başı 1 incide l 
kuvvetli bir donanmaya malik olma
srnı amirdir. 

İtalyan sahillerini himaye edecek 
olan donırnmanın barekatma tstinat
gah teşkil evliyecek yeni üssübahri -
ler ihdası için yüz kırk milyon sarfe· 
dilecektir. 

Donanma ic;in sarfedilmesi derpiş 
edilen .mesai, tnırilterenin AkdcnizdF.ı 
yapmak istediği hazırlıklara kısmen 
cevap teşkil etmektedir. 

Halihazırda Italyan ordu ve donan
masının mükemmeliyeti dolayı.siyle 
Malta adas1. muhasamat halinde t
talvanm tehdidine maruz bulunmak
t2dır. 

Şarkt Akdcn izde ivi iia&ilhı\.hriler. 
yokt un. Sll:" Sa<!nuQl H oe..-, lnJ(ll•e r e-

nin Malta ü~süb~ hrisinin va:r.i YP,tini 
daha uzak, yani ltalyadan daha u
zak üssübahrilerle tarsin etmek arru
sunda olduğunu işrap eylemiştir. tn
gilterenin bu siyaseti, Italyada bü
yük bir merak ıuyandınnıştır. ltal
yanm bundan böyle Şarki Akdcnizde 
serbestc;e seyrüsefer etmekte büyük 
bir menfaati vardır. Ve Ingiliz kuv
vetlerinin merkez sikletinin değiştiril
mesinden endişe etmektedir. 

ltalya, dostane bir anla~ma. arzu. 
sundadır. Her ne kadar böyle bir 
anla!'ıma ı:ıimdiye kadar ne şifahen ve 
ne de tahriren mevzuu bahsolma:nış 
ise de .. 
Zannolunduğuna göre, !talya. de· 

niz kuvvetlerini artıracaitmı i!Rn e
derken, her hangi bir müzakere sıra
sında iyi. bir mevkide bulunmak ga
yesini takip etmektedir. Şimdiki hal
de !n~ilterenin Akdeniz donanması i
le müsavat tesisine kalkışmak rnev
zuubahs dejfüdir. ltalyanm inşa:ıt 
tezgahlarında otuz beşer 'bin ton is
tiabında iki zırhlısı vardır ve faali
yet halinde bulunan yirmi beşer bin 
tonluk dört zırhlısından yalnı?. ikisi 
a~rileştirllmi~tir. Bunlar da Giulio 
Cesare ile Contc di Cavour'dur. İn
giltere, bunlara karşı sekiz zırhlı ('ı
karabilir. Fakat ltalyanrn hı:ı fif fi
losu, Akdcnizdeki Ingiliz hafif filo
suna çok faiktir. 

Fransızlar 
Altınlarını 
Bankaya Verecek 

Faris, 14. (A.A.) - Maliye Neza. 
reti, çubuk ve meskiikat halinde el. 
!erinde altın bulunan eşhasın bunları 
Fransa bankasına satabileceklerini 
bildirmektedir. Fransa bankası, 1 
Teşrinisani tarihine kadar bir frank, 
900 ayarında 65.5 miligraf altın ol
mak üzere vücude getirilecek kanı • 
biyo müsavatı sermayesini idare e
decek müessese yerine kaim olacak
tır. ı Teşrinisani tarihine kadar sa
tılmıyacak olan altınların kaffesi hak 
kında 15 Teşrinisaniye kadar hazine
ye bir beyanname verilmek ve frank 
kıymetinin indirilmesi yüzünden altm 
fiyatında hasıl olan kıymet fazlalığı

na müsavi resim tediye edilmek icap 
eder. 

Hileci~, modern bir 
şehir haline geliyor. 

~ısa Zamanda Dok~z Beton Köprü 
inşa Edildi, Yol Faaliyeti ilerliyor 

nahkesırueKı 

Fakir Çocuklar 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz • 

den) - B~rkesir Çocuk Esirgeme 
Kurumu son günlerde 50 yoksul ço
cuğu giydirip sünnet .ettirmiş, 100 
Yetim Okul talebesine hergün sıcak 
yemek vermiş, 7 fakir çocuğunu 

yatı okuluna yerleştirmiştir. 

Aynca fakir çocukları anneleri ile 
birlikte hamama göndermiş, süt da
ğıtmış, 440 çocuğu giydimiş, yeni do
ğan yavrulara kundak dağıtmıştır. 

, Hususi muhasebenin yılda verdiği 

250 liradan başka hiçbir geliri olmı • 
yan Kurumun bu çahşmalan takdire 
leğer mahiyettedir. 

Bilecikte Bursa poıta.11 
1 Bilecik, (Hususi muhabirimiz ,. 
:len) - Karaköy istasyonundan işle· 
mekte olan Bursa postası, 1 Te.;ırin
nen itibaren Bilecikten işlemeğe baş
lamıştır. Bu hal, Bursa yolcularmm 
c;ok işine yaramıştır. Zira ücret 150 

! kuruştan 100 kuruşa inmiştir. 

1 Karamanda İki Yangın 
T ürk Spor Kurumunun Bilecik mıntaka binası 

Bilece~ • (H.us~~i m.~ıh~birimiz - ı Bozöyükle Bursa yolunda yeniden 
~en) - Vılayetımızın butUn yolları üç, Bozöyük - Kütahya yolunda ke
uzerinde gP.çen senedcnberi umumi za üç, Bilecik - Söğüt arasında iki 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. beton köprü yapılmış, Vezirhanla 

Mükellef amele kafileleri yolları Gölpazarı arasında dokuz, Gölpaza
yaparken müteaddit silindirler de rı • Taraklı arasında. Uç ve Osman _ 
yoları düzeltmekte, ka-saba dahilin-
de ise bütün yollar şose haline geti· 
rilme ktedir. 

eli ile Eğerce arasında da bir kilo

metrelik yol yeniden inşa olunmuş
tur. 

Istiklal sava:;ıı sıralarında yakıl • 
Cumhuriyet Meydanı yanında 

Parti namına muhteşem bir bina 
ve salon inşasına başlanılmıştır. Bir mış, yıkılmış olan eski Bileciğin ye-

rine az bir zamanda kurulan, yep · 
yeni beyaz ve bahçeli evleriyl~, mun
tazam, geniş caddeleriyle; su ve 

elektrik tesisatı ile pek cazip bir 

manzara arzeden ve havasının güzel· 
liğiyle de sayfiyelerimiz kadar de ~ 

ğeri bulunan Bileciğin pek yakında 
modern bir şehir h alini alacağma 

şüphe edilmemelidir • 

sene i<;inde Vilayetin yalnız köyle
rinde "242570,, ağaç dikildiği ve ye
niden 265 kilometre köy yolu yapıl· 

dığı gibi 133 kilometrelik yolun da 
tamir olunduğu ve bu arada on bir 
ufak köy köprüsiyle 12 menfeı, 420 
çeşme inr;ıa olunduğu ve 99 kilometre 
su 'y-dtti ıiÇ'lldığ\ \fnta'şıı'm\Ş'lır' . 

Bundan başka l3i1ecik istasyonun
da yeni ve büyük bir beton köprü, 

Sabah Postaları 

Akay İdaresi Ayn Bir 
Vapur Kaldıracak 

:Haydarpaşa, Kızıltoprak, Eren· 

köy ve Devlet Demiryolları banliyö 
güzergahında oturan halk, Haydar. 
paşadan vapura bindikleri zaman o
turacak yer bulamamaktadırlar. Ka
dıköyünıden esasen dolmuş bir halde 

gelen vapurlar, çok defa bilhassa 
tren zamanlarında ağız ağıza cıolduğu 

için :Haydarpaşa yolcuları ayakta kal 

maktadır. Mevsimin kış olması, yolcu 
adedini de arttırmıştır. Şehrin bu 
yakasında oturanların dileği, hiç de

ğilse, tren zamanlarında eskisi gibi, 
Haydarpaşadan ayrı bir vapur talı • 
rik ettirilmesi yolundadır. 

Akay idaresi, vaziyeti tetkik et

mektedir. Evvelce yapıldığı gibi, sa
bah trenlerinin Haydarpaşaya muva 
salet saatlerinde iskeleden ayn bir 
vapur kaldırılacak ve bu yolcuların 
istirahatleri temin edilecektir. 

Karaağaç mezbahasında 

Eylülde Karaağaç mezbahasında: 
38,588 karaman, 2873 dağlıç, 2788 
kıvırcık, 1174 keçi, 6267 kuzu 1181 
ökilZ, 290 inek, 261 manda, 110

1 

dana, 
390 malak kesilmi§tir. 

Üçüncü Müfettişlik 
Erzurum, 14 (A.A.) _üçüncü u

mumi Müfettişlik bürosu Trabzona 
taşınmıştır. 

Büro ilkbahar da tekrar Erzuruma 
ta§macaktır. 

" 
Donanma ve 

Tayyare 

İngi!iz Bahriye Nazırına 
Göre Birinci Daha 

Kuvvetli 
Londra, 14 (TAN) - Bahriye Na

zırı Sir Samuel Hor bugün muhafa
zakarlara hitaben söylediği bir nu -
tukta zırhlı ile tayyarenin kuvvet ve 
lüzumunu mukayese eden tali bir he
yetin zırhlı lehinde rey verdiğini ve 
bütün tecrübelerin bunu isbat ettiğini 
anlatmı§, daha sonra İngilterenin ha
va, kara ve deniz kuvvetleri arasın
da tesanüdü temin için tedbir alın -
dığı, üç erkanıharbiyenin daima te -
mas ettiği, İmparatorluk müdafaası 
kollejinin tesis edildiği ve müdafaa
yı tensik için bir nezaret in vücude 
getirildiğini söylemiştir. 

Şark Demiryollan 
Mümessilleri Geliyor 
Şark Demiryolları işletme imtiya

zının hükumete geçmesi için yap1la
cak müzakerelere iştirak etmek üze
re kumpanya mümessillerinden . sa
seryo, Bakıl, Dove ve Romilhak ya • 
rın şehrimize geleceklerdir . MUmes· 
siller, ayın on sekizinde Ankaraya 
gideceklerdir. Nafıa Vekaleti ile mü· 
zakerelere ayın on dokuzunda başla
nacaktır. 

Şark şimendiferleri tesisatının bu
günkü kıymetlerini takdir iç.in An
karadan şehrimize gelmiş olan Dev
let Demiryolları müfettişlerinden 
Şadan ile Sedat vazifelerini bıtircrek 
dün Ankaraya dönmüşlerdir. 

i~racat tacirlerinin nazarı dikkatine 

lstanbul Tic.aret ve ·Sanayi 
Odasından: 

3O18 numaral kanun ınucibince ihracatçı ruhsatname 
si almak içi.n _yapılacak müracaatların en son 20 teşriniev
vel 936 tarıhıne kadar kabul edileceği İktisat Vekaletinin 
is'arma müsteniden tekrar ilan olunur. (21 44) 

Karaman, (Hususi muhabirimiz .. 
den) - Hacıcelal mahallesinde Ha • 
cı Yusufun evinden dikkatsizlik ne
ticesinde çıkan yangın, burada itfaiye 
teşkilatı olmadığı için, hemen söndü
rülememiştir. Neticede iki oda, bir 
ahır ve bir samanlık tamamen yan • 
mıştır. 

Abbas mahallesinde Fatma. Abla.· 
nm evinden de, düşürülen bir sigara 
yüzünden yangın çıkmış, kömUr bo· 
durumu birdenbire parlamıştır. Bu 
evde eşyanın bir kısmı kuratrıla bil· 
miştir. 

Karaman, her şeyden evvel itfaiye
ye muhtaçtır. Belediyenin sUr'atle 
bu teşkilata başlaması 18.zımdir. 

Sivasta İskambil Yasak 
Sıvas, (Hususi muhabiriıııffi • 

den) - Belediyemizin verdiği karar 
üzerine Sıvastal.ti bütün kahvehane • 
lerden oyun kağıtları kaldırılnu~r. 

BORSA 
U TEŞRTh1EVVEL CARSMIBA 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Fransız fr. 
20 bviçre fr. 
1 Şiling 
1 Florin 
1 Kuron 
20 Drahmi 
20 Liret 
20 Belçika fr . 
20 Ley 
20 Leva 
Altm 
c•> 

Çe1'ler 
Londra üzerine 
Nevyork 
Milano 
Paris 
Cenevre 
Brükıel 
Florin 
Mar k 
Viyana 
Stokhotın 
Madrid 

E• ham 

61S,-
123,-
114,-
565,-
21,-
64,-
30,-
20,-

125.-
80,-

13,-
2 1,-

1048,-

l ı t, 1 

6%0. 
126.-
118,-
575,-
2J,-
66,-
32,-
23,-

130,-
83,-
115,-
23.-

1050,-

1520,-
0,18.94 

15,01.93 
16.80 

3,43,42 
4,69.~5 

1,48.10 
1,96, 12 
4,21,30 
S,14.34 
7,30,64 • 

lı Bankası 8t,-
• • N 10.-
.. • Ha"'nmı ıo -

Anadolu % 60 25,90 
.. % 100 41,-

Şi rkctı Hayri1• \6.-
Tramvay 20.50 
Bomonti Nektar 10,20 
Terkos 12,-
Aslan Çimento 13,45 
Merkez Bankası 95.SO 
Osmanlı Bankaıı 2!1,-
Şark Merkez Eczaneıl t ı;n 

lıtiluazlar 

Türk Borcu I 
., ., II 
,, ,, III 

E r gani A. B. C. 
lıı tı kruı Datım 

Sivas - Erzurum ~ 
" 

TaltoHAI 

' 

R ıhtım 
Anadolu I ve II kupon lcesik 

III ,. 
H 

1903 n 
1!111 III 

Mürnesail 

tı ı ,_ 
102,-

23,70 
23,73 

22,25 -
98,-
91 .'ıO 

QSl.75 
09,SO 

t040 
49,-
4!5 90 
46,-

112.-
103,-

(•) Diter paralar Uzerlnde muamc•• oı. 
mamısur. 
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İZLANDAYA 
''TC!JR- 1<;, ~KiNi 

· No. 71 - Yazan : Kaaırc;an Ku.ft& -

Korsan Gemisi, Murat Reise Hak 
Vermekte Gecikmedi 

Murat Reis: ı sürükliyerek amiral gemisinin dü -
- Ben de bir mal sandımdı; bu men suyunda gidiyordu. 

ııalapuryanın nesine tamah ettin?. - 24 -
Diye kendi kendine sordu. Bunun- Vestman yolunda .. 

la beraber kendisinin elinden hiç Aradan bir saat geçmemişti ki 
kimsenin kurtulamıyacağını göster- Murat Reis kadirgasının prova var· 
mek için kaçan gemiyi yakalanıağa diyası gene bir haber verdi: 
karar verdi. Zaten bunun bir güçlü- - Reis, sancak baş omuzluğunda 
ğü yoktu. bir kayık ..... 

Daha yakından ve iyi görebilmek - Bir kayık mı? Hani buralarda 
lçin Sakar Ali ve Solak Yunusla bizim korkumuzdan artık in cin kal
birlikte Efe Mehmedin yanma git- rnamıştı! .... 
tiler. . Murat Reis söylenen tarafa dö -

Sole.k Yunus birdenbire reise dön- nerek elini kaşlarının üstüne siper 
dil: yaptı ve baktı .. 

_ Bunlar balıkçı filan değil, kor· Ufukta küçük ve beyaz bir yelken 

Bandır. vardı .. 
_ Fakat züğürt soyundan.. Şu Fakat şimdi kayıkla uğt·a13acak 

tekneye ve şu kılıklara bak .. fasan.n zaman mıydı ? 
sadaka vereceği geliyor. Mademki Vestınan adası cenı:p -

Efe Mehmet söze karıştı: '! taydı; o da dosdoğru cenuba gider. 
_ Buralarım, sanırım ki iyı bi - adayı arar ve bulurdu. Şimdi küçitk 

lirler. Bizim işimize yaramazlar mı? bir sandal için rotasını değiştir~ -
Bu fena bir fikir değildi. mezdi. 
Murat reis de beğendi: Aldırmadı ... 
_ Yaşa Mehmet; iyi söyledin.. Yoluna devam etti. 

Bizi zengin yerlere götürsünler. Karşıdaki kayığın Murat füıisin 
Onlara da pay veririz. Ne d(;r- gemisini görür görmez gerisin ger.i-
sin!, . ye dönüp kaçması lazım geliı-di. 

_ Jyi olur. Halbuki kaçmıyordu. Hatta rotası -
_ O halde beyaz bir çevreyi kı- m dosdoğru Türk kadirgasma çevir

lıcm kınına bağla da bayrak gibi mişti. Ustelik kayıktaki bir tek adam 
salla! Boş yere ter dökmesinler. ayağa kalkmış, renkli bir çevreyi 

Efe Mehmet, Reisin dediğini yaptı: durmadan sallıyordu. 
"Söyle Jur•unlar .. ,, - Reis, kayıkta bir adam var, bi-

~~ rtık bir y~lken ve birkaç kırık ze mendil sallıyor .. 
,ı, 1 • 

kürekle bu iki Türk atmacasınm o- - Gördüm, gördüm .. 
nünden kaçmak isteyenler bir türlü Solak Yunus bir fikir yürüttü: 

budalalıktan vazgeçemiyorlardı. - Vestman adasının yolunu bu ka-
- Kurt Veli... Neredesin? . yık belki bize gösterirdi. Bizden kaç-
Reis güverteye dönmüş ve . böyle madığma göre, söylemek istediği bir 

bağırmıştı. şey de var .. 
Sarrşın bir delikanlı koşarak gel- Efe Mehmet söze karıştı: 

di: - Belki de bizden yardım istiyor. 
_ Buyur reis. . Murat Reis iki levendin de sözle-
- Bunlar Ingilize benziyorlar. rini beğendi.. 

Söyle de dursunlar. Bir şey yapını- - Hakkmrz var .. 
yacağız. Konuşmak istiyoruz. Yok- Dedi. Sonra Sakar Aliye döndü: 
sa hepsini denizin d~b.ine yollamak - Kıç kasaraya git, Kara Osman 
için bir tek gülle ~etışır. dümeni şu kayığa gidecek şekilde 
_Baş üstüne r~ıs. . . W• kırsın. Ferhat Reis rotayı bozma -
Bir insan sesinın duyulabılecegı sın. Biz ona yetişiriz. 

,_ d klaşmış bulunuyorlardı . Ferhat Reis cenuba doğru gitmek-
•• a ar ya 'kl · · t d t · 

K rt 
Veli Reisin dedı erını ln - e evam e tı. 

u E~ t . M gilizce olarak haykırdı. -~1er 1 
ahnıın urat Reis kayığa yaklaşınca o-

ttikleri gibi lngiliz degı se er ve rada genç bir adam gördü. Dammar
~çlerinde tngilizce bilen yoksa elbet kalılar gibi giyinmişti. Fakat biraz 
anlaşılacaktı. . sonra ondan şu sözleri duydu: 

TAN .................. _. ..... . 
DÜNYA MATBUATINDA 
GOZUMOZE t·LtŞENLER 

Hindistana çay ne 
zaman girdi? 

Hindistanı bir çay memleketi 
olarak tanımaktayız. Hakikaten 
çay ziraati ile meşhur bir memle
kettir Hindistan. Fakat çaycılığın 
Hindistanda henüz pek kısa sayı
labilecek bir rnazisi olduğunu pek 
az insan bilir. 

Çin ile ticari münasebetlerin 
zorluğunu gören lngilizler, o za
mana kadar çay yetiştirmemiş 

olan Hindistanda çay yetiştirmek 
için 1800 senesinde tecrübelere 
başladılar. Bu teşebbüsten pek az 
sonra Assam vilayeti dahilinde ya
bani olarak çay yetiştiğini de keş
fettiler. Hindistan ilk çay mahsu
lünü 1835 senesinde aldığına göre 
bu memleketin çay ziraati henüz 
100 yıllık bir tarihe maliktir. 

• 
· Balık avcısı 
yarasa kuşln: 
~u gidişle balıkçıl kuşlarına ek

mek kalmıyacak ! Efsanevi bir ta

rihçesi olan memeli hayvanlardan 

olmakla beraber kuş sayılan yara

saların meğerse başka marifetleri 

de varmış! 

Garbi Hint adalarında adeta bir 

deniz kuşu karakterini almış ya

rasalar vardır ki, bunlar balıkla 

geçinirler. Enginlere doğru açı

larak deniz üstünde uçan bu ya

rasalar zaman zaman sulara süzü

lerek balık avlar ve karınlarını 

böylece doyururlar. Karalarla he
men pek az alakaları kalmıştır bu 
hayvanların 

• 
Ayna imalatı esnasında 
infilak olabilir: 

Gümüş sırlı aynaların imali 
esnasında kullanılan A monyakal 
gümüş mahlOlü, kolaylıkla infilfik 
edebilen bir maddedir. Bir takım 
gazete ve mecmualar ,aynanın na -
sıl yapıldığını tarif ederlerken, bu 
infilak tehlikesini hiç işaret etmez, 
sessiz geçerler. 

Bu yüzden tecriibeye kalkışacak 

. 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbul 

Ogle neşriyatı: Saat 12,30 Plakla Tiirk 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plikla hafif 
müzik. 13,25 - 14 Muhtelif plak neşrıyatı. 

Akşaın neşriyatı: Saat 18,30 Çay saati 

1 

dans musikisi. 19,30 Doktor Inkaya tarafm~ 
dan konferans. 20. ~ı~at ve arkadaşldrı tara
fından Türk musıkJsı ve halk şarkıları. 20 
30 Türk musiki heyeti tarafından klasik e~ 
serler. 21 Plakla sololar. 21,30 Orke~tra. 

1 - Mendelsohn (Sakin denizde yolcu
luk). uvertür. 

2 - Lanııer (Viyana varsı). 
3 - Moı:art (Donjuvan) operasından 

parçalar. 
4 - Fibch (Poem). 
5 - A'D'Ambrosio: (Napoli serenadı). 
6 - Leo Fall: (Ispanyol gülü) operetin

den parçalar. 
7 - Lehar: (Mariska operetinden melodi 

ve Çard;ıs). 
22,30 Ajans haberleri. 23 Son. 

J(. 

Günün program özü 
St-nfonilE-r: 

19,30 Kolonva: H<lydn. 'Mozart. 22.15 Lon 
dra: (Nasyonal) Thomas Beecham. 

Hafif konserin: 
19 °Königsberır: Orkestra ve şarkı, 19,30 

Strasburg: Strauss, Offenbach. 20.30 Viya
na: Hafif musiki. 21,10 Frankfurt: Opera 
musikisi. 21,30 Bükrel}: Hafif orkestrl. 
21.30 Viyana: Viya~a. ı_nusikisi. ıı.20 Zü
rih. Avusturya musıkısı. 22,30 Paris P. T. 
T : Eski FransıT musikisi. 23 Torino: Senl 
fonik caz. 23.15 Prııg: Salon orkestrası. 

23,45 Münih: Serenadlar .. 

OnPY'!' lar: 

21,ıo Varşova: Moniuzko'nun "Le cha
teau Hante., operası. 21,35 Zürih: Suter
meister'in "Siyah Spider., operası. 21.45 
Roma: "Coıi fan tutte., operası. 

o<tq muc;iklsf: 
23 Stokholm: Greeg'in eserlerinden. 

ıt,10 Laypzip;: Cenubi Amerikan 
~arklan. 23,20 Viy;ına: Şarkıları. 
Breslav: Orır musikisi. 

h?lk 
24.20 

21.10: Hamburg. König~berg, vesaire. 
23,30: Bedin, L'.i.ypzig vesaire. 23,40: ·ro
rino. 24: Budapeşte. 24: Varşova. 7.4.tS: 
VivaM. 24,20: Londra (milli). 24,55: Lon
dra (Rejyonal) · 

herhangi bir meraklı büyiik bir fe
lakete maruz kalabilir. Bu infilak 
bilhassa göz bebeklerine kör edici 

bir tesir yapar. 

Herhangi kimyevi bir işi. basıt 
bir t?rifle tecrübeye kalkış·-- '· u
mulmadık felaketlere yol açacağın
dan. okurlarımıza temkinli olmala

rını tavsiye ederiz. 

------··-~ ........ 
SAG LIK Ö GÜTLERi 

Yazan: LOKMAN HEKiM 

No. 74: Yazan : Ziya Şakir. 

Asi Kuvvetlerle İlk Müsademe 
Kütahya C~varında Oldu 

~aka_t şunu da kaydetmek lazım-
gehr kı, bu kuvveti teşkil ed f-

d .. h. b' en e 
ra ın mu ım ır kısmı, milli . . _ 
d l . 'Ik ., ,, muca 

e enın ı gunundenberi h 1 d . arp.er e 
ve ısyanlarda tamamile pişm· . 
bilh 

ış, ve 
assa çete harplerinde mel 1 e tc ve 

meharet kespetmiş muhari 1 .. 
1 

k . Perden 
mure { eptı. Buna binaen çok iA • 

t db
. 1 . ih C-•JdJ 

e ır er ıtt az edilmiş.. ve hilh . 
sa düşman cephesinin muhtelif n::_ 
talarmdan bir bayli kuvvet k'l . . çe ·ı E:-
rek bu ası bıraderlerin tedibine a .. 

d 
.
1 

. . 
1
• oOn· 

erı mıştı... şte o zaman, yeni b' 
felaket baş göstermişti ve Et ır 
B 

. h • . · en1 
eym arekatının ıç yüzüne ta 

nıa-

mile vakıf olan Yunanlılar, cephe-
den bu kuvvetlerin <;ekildiğini de 

haber alır almaz, Bursa cephesinrle 
bulunan orduya (Eskişehir) istik~

metine doğru taarruz emri vernu _ 
lerdi. ş 

Propa,,.am:la,.ılar yine 
faaliyette 

Garp cephesinin yeni kumandanı 
Miralay İsmet Bey, en çetin bir va~ 
zife deruhde etmişti. Türk milleti
nin varlığını, ve Türk milletinin baş
ladğı inkılabı tehdit eden iki düşma 
tJ\t karşısına gerilmişti... Tehlike, 
mühimdi, kuvvetler müsavi değildi. 

en kötü ve en korkunç şerait altında 
harbe ve mücadeleye girişilecekti. 

Za valh Türk milletinin talii. 
Şiddetli fırtınalar hüküm sürüyor 

du, karlardan, tipilerden, sislerden 
göz gözü körmüyordu. Baskınlara 
uğramamak, pusulara tutulmamak i

çin çok büyük gayretler sarfetmek 
ican ediyordu. 

İşin ~n fena ciheti, asi Eteme 
taraftar olan propandacıların hare
kete gelmesi idi. 

- Etem Beyin maiyetinde, pireyi 
gözünden vuran beş bin atlı vardı. 
Halbuki, Ordunun dörtte fü~ü. aremi 
efrattan mürekkep, nizamiye kıt'a
ıarı, bunların önünde dayanabilecek 
!er mi? ... 
_ Ankaradan baslayan bu propa
ganda dalgası, cephe gerilerine çarp
n:'akta; ve oradan da avcı siperle
rıne kadar sürüklenmekte idi. 

Cepheden ahnan kuvvetler, olduk
ça mühimdi. Bu da ayrıca itirazlara 
meydan vermişti. Yine Ankarada bir 
k.nsrm (mütalaacılar); 

dikkate şayan olan cihet şurasıdır 
ki; o gün Türk cephesi üzerinde do· 
la.şan Yunan tayyareleri, şu garip 
beyannameyi atarak; ( asi Etem) in 
(düşman Yunan ordusu) ile çok
daaan birleşmiş olduğunu göster
mişlerdi. 

Millete ve orduya beyanname 
(Ey millet!.. Ankara hükumetine 

29 kanunu evvvel 336 tarihli keşide 
ettiğim, selameti memlekete taalluk 
eden telgrafımın, matbuatla ilan 
edilmesini isteyiniz. 

Ey askerler!.. Şerre alet olma-
yınız. Uhrevi ve dünyevi mesuliyet· 
ten korkunuz. 

Ey millet! .. Sizde. maziden intibah 
alarak, her türlü felaketi ve istih
lası vatanı. menfaati harisatıPlt!rıne 

kurban etmek isteyen erazile karşı 

hakkınıZJ müdafaada tereddüt göster 
meyiniz ki muaveneti ilahiye mazhar 
ol:ımnız. 

Ben sizi müdafaai memleket icin 
davet ve icbar ettim. Şerre ve ihti;a
satı şahsiyeye alet olmak içın de -
ğil !.. 

Ey zabit arkadaşlar! .. (Emir ku
lu) olmaktan sarfı nazar ediniz: 
(Allahın kulu) olunuz. Aksi halde, 
geliyorum haaaa ... Son pişmanlık fay 
da vermez. 

Unıımı 7..·ıtnvayı milliye kuman 
danı Etem 

Yunan tayyareleri.. ve umunl kuv 
vay· ·11· k ıı:nı ıye umandanı?! .. buikizıt 
~~\'Vet, acaba nasıl birle~mişti ? ... bu 

n karşısında sarsılmamak, hayret 
te kalmamak mümkün değildi. 

~~t.em artık sureti katiyede isyan 
ettıgı zaman; akla gelen ihtimaJler 
şunlardan ibaretti: ' 

1 - Etem. derhal kuvvetlerini 
top~ayacak .. Sarp ve çetin dağlara 
c_:ekılecck.. Orada bir fırsat bekliye
cek ... 

_ 2 - Etem. knn•etlerini etrafa da
gıtacak... uğraştırıcı bir c:ete harbi
ne baslavacak .. her tarafı kan ve 
akşe boğack ... 

3 - Etem. tıütün bunlann km 
bır yol olduğunu anlayacak ,5r . az 

· ·· e nıha-
yet, göğsünde taşıdıgr- bı'r • 1• . . ıs am 
ımanıle, beyhude yere döktü w.. k 
1 p a~ 
ara karşı bir nedamet duyacak .. ~ 
Ankaray .. a muracaat edecek, af dil -

Korsan gemisi Murat ı:eıse hak - Hoş geldiniz! Hoş geldiniz!. 

kt gec
ikmedi Hatta onu ba- Az daha bırakıp gidiyordunuz.. ~_,..n:aı,..,.,.~--... 4'Q:t ~ 

verme e · .. . tırmak top atmak şoyle d~rs.ın, Murat Reis şaştı, çünkü bu sözler Krizanteın 

- Bir Yunan taarruzu ihtimali 
karşısında, cepheleri bu kadar zayıf 
brrakmak.. Ve Ordunun kısmı külli
sini, böyle ikinci derecede bir vazi
feye bağlamak çok tehlikeli bir şey ... 
Adeta, Yunan ordmmna iki kapı 
açıyoruz... Buradan, Kon yaya; şu

radan da Ankarnya huvurunuz: di
ye düşmanı kendimiz davet ediyo _ 
ruz. 

yecek... e 

Evet! .. Bütü: b unlar, akıldan ge-
çirilmişti. fakat, (umum k . 

hızlıca bir mahmuz vurmak bıle ye- Türkçe olarak söyleniyordu. 
Efe Mehmet sevinçle: 

terdi. . 
Biraz sonra iki gemı aborda ol- ~· - Bir hemşeriymiş. Olur şey de-

l d 
ğil ... 

muş ar ı ... 
Korsan Ethelred: Diyordu. 
_ Sizinle beraber çalışmak bizım Gemide bir kaynasma oldu. 

için şereftir , 
Diyordu. . 
Sonra şu sözleri ilave edıyordu: 
_ Fakat yazık ki !zlandanın ce-

nup ve garp kıyılarında boşalmıyan 
köy ve kasaba kalmamıştır. Şimdi o
ralarda avlanmak bence faydasız-

dır. 
_ O halde ne yapmalı? 
_ Cenup tarafta Vestman diye 

bir ada varmış. Oraya gitsek! 
_ Yol biliyor musunuz?. 
_ Bilmiyoruz .. 
_ Çoktanberi buralarda değil mi-

siniz? • 
_Hayır, bir ay kadar oldu . 
Murat Reisin canı sıkıldı. Bu11un

la beraber kızgın değildi. Ingiliz 
korsanına şu teklifte bulundu: 

"Beraber baskın yaparız,, 
- Vestman adasının yolunu arar 

buluruz. Sizi de oraya yedekte gö

türelim. Beraber baskın yapaı:z: 
Fakat hücum ederken sizin gemıyı 
öne koyarız ve bize kalkanlık eder. 

Zaten başka işe yara~az. ~~er ba
tarsa oradan ele geçırecegımız ge-

ilerden daha güzel ve sağlam bir 
:nesini armağan ederiz. Nasıl, fena 

mı?. 
- Kabul ediyoruz. 
- Ka.bul etmezseniz aptallık et-

miş olursunuz. 
Efe Mehmede döndü: 
- Kıç tarafa koş. Ferhat reise 

ıeslen, şunları yedeğe alsın! . 
Efe Mehmet kıç kasaraya koştu. 
Biraz sonra Murat Reisin gemisi 

lerlemişti ve Ferhat reis te Ingi!iz 
korsan gemisini bir balatla ardmdan 

- Kayıkta bir Türk varmış. 
Bu haber ağızdan ağıza dolaşarak 

bir iki dakika içinde ambarlara ka
dar yayılmıştı. 

Herkes küpeşteye abanmıştı . 
- Az daha öyle bir haltediyor

duk ki temizlenmesi mümkün ol
mazdı belki.. ... 

Murat Reis böyle söyleniyor, hem 
de kendi kendine soruyordu: 

- Bunun burada ne işi var? 
Kayık on beş yirmi kulaç yalda _ 

şınca Sakar Ali bağırdı: 
- Dertli Hasan.. Dertli Hasan 

bu .. Recep Reisin leventlerinden ... 
Beş altı kişi daha onu tanıdılar. 

Bunların arasında Efe Mehmetle 
Kurt Veli de vardı. 

Sakar Ali arkadaşının boynuna sa
rılmış: 

- Bu ne kılık, ülen? Gavur ol -
muşsun be! .. 

Diyor, şapır şupur yanaklarından 
öpüyordu. 

Dertli Hasan Murat reisin elini ö
perken: 

- Sizi bana Allah gönderdi. Yok· 
sa halim nice olurdu? 

Diyordu. 
Arkasından da hemen ılave edi

yordu: 

. - Benim geldiğim yerlere mi gi
diyorsunuz? Hiç yorulmayın. Sizin 
Cupavokta olduğunuzu duyar duy
maz bütün varlarını alıp dağlara 
kaçtılar. Şehirlerde ve köylerde '<im
se kalmadı. Kapı koparıp çatı söke· 
cek değilsiniz ya ... Vestman adasına 
gidelim. Orası çok zenginmiş!. 

(Arkası var] 

Ona hazan, kasımpatı da derler, 
fakat bence altın çiçeği demek olan 
krizantem adını kullanmak d ah a 
doğru olur. 

Bir kere, altının keselerimizden 
büsbütün çekildiğindenberi, onu, hiç 
olmazsa bahçelerimizde göntiinıüze 
ferahlık veren o güzel çiçeği gördük
çe hatırlamak bize bir teselli verir. 
Sonra da kasımpatı adı yalnız sorı
baharda yetişen krizantem çiçeğine 
yakışır. Halbuki krizantemin he
men bütün yıl eksik olmıyan türlü 
türlü çeşitleri vardır. Hepsine bir
den kasımpatı dersek yaz ortasında 
kasımın fırtınalı soğuğunu hatırla
maya yol açılır. 

Ona verilen altın çiçeği adı ilk ye

tiştirilen krizantemlerin sarı, altın 

renginde olmasından ileri gelirse de. 

bilirsiniz ki, sonradan krizantemin 

renkleri de çeşit çeşit olmuştıır. O
nun için krizanteme tlirkçede, bazı
larının söylediklE'ri gibi, sarı papat
ya demek te doğru olamaz. Vakii. 
krizantem kelimesi de, rumcadaki 
manası bilinince, altın sarısı rPTl -
.;ni hatıra getirirse de rumcı:tda ki 
manasını unutarak krizantem dc\'İn
,.e ccsit <'esit ve renk renk e:iizel c;i
"PklPri dfü:ıünmek miimkiindür Is
tılahlar için ölmüş eski dillPrılen ke
lime almanın işte bu ·tavdası var
rlır. Kelimenin asri manasr ıınut•J
lur da yalnrz ıstıJı:ıh manıısr kalır . 

Bununla beraber tlirk<;ede ona ve
ril~n sarı napatva adının bir ivfüğ-i 
olduğunu dıı UT1lltmama1ıvız. f'i1nkii 
1<riıantem. bildicrimiz ve kırlar<h goe
~erken g-örmf'sini pel( sevrli~imi7 
n::ınııtva <'İ<'<'P'indcn vptiı:ımiştir. 

Krizantı>mfn - bazrlıırı kin -
bir tek nıahmru vardır. Onu .Tapon-

lar her milletten ziyade severler, pek 
çok yetiştirirler; evlerini, salonları -
nı, tapındıkları yerlerini hep onunla 
süslerler. Onların indinde krizantem 
güneşi temsil eder. Çiçeğin yaprak
larını da Japonlar güneşin ışıklarına 
benzetirler. Güneş insanlara hayat. 
neş'e, bereket ve akıl verdiği için 
Japonyada krizantem çiçeği bütün 
bu iyilikleri hatırlatır. 

Japonya pek uzakta olduğu ic;in, 
Japonların krizanteme bu kadar 
bağlı olmalarım bir mahzur diye sa
yanların da, krizantemin o manala
rını hatırlarına getirmiyerek onu 
sadece bir güzel çiçek diye sevmeleri 
mümkündür. 

Diye fikir ve mütalea yürütüyor
lardı. 

Hiç bir hareketi tali ve tesadüfe 
bırakm::ıyan, her teşebbüsündeki mu
vaffakıyet esbabını büyük bir deha 
ve kiyasetle evvelden haztrlayan 
(Mustafa Kemal Paşa) : bütün ted
birlerini almıştı. Onun kıymetli yar 
dımctları olan Miralay İsmet Bey ile 
Fevzi Paşa da, artrk aldıklan direk
tifleri tatbika başlamışlardı. 

ilk müsademe 
Krizanternde tıbbi hassalar yok- 337 senesi Kanunusanisinin 3 üncü 

tur diyenler vardır, fakat onlara ve 4 üncü günleri Kütahya mmta
inanmaymız. Çic:eklerin hepsi bah- k~~mda, asi Etem kuvvetlerile ilk 

çelerimizden çekildikleri, yapraJı:h - musademe baş göstermişti. Etem, 
rın döküldükleri zaman sonh:ıhar g~ya ~endine bir pian tertip etmiş; 
mevsiminde bize biraz neş'e vermek nızamıye kıt'alarını pusuya düşür
için kalması krizantem için bir trb- mek için geri çekilmişti... Etemin bu 
bi hassa değil midir? Hayatın. sağ- hareketi şu neticeyi vermişti: 
lığın devamı her vakit neş'eye bağ- 1 - Nizamiye kuvvetlerinin ma· 
lıdır. neviyatı artmış; genç Türk ordusu-

Zaten krizantemin bundan başka- nun genç askerleri, iyi bir muvaffa
ca da tıbbi hassaları vardır. Hafif kıyete hazırlanmştı. 
kafur kokusu gibi olan kokusu ~ı- 2 - Etemin kumandasında bulu
nirleri teskin eder. Bazı çeşitleri pa- nan, fakat vaziyetin vahamet ve ne. 

ticesini anlayanlar: derhal Etemden 
natya çiçeği gibi kaynatılarak rr.ide 
ağnlarına karşı ilaç diye içilir. Bas ayrılmaya .. Kafile kafile nizamiye 

k 
· · kuvvetlerine teslim olmaya .. ve hat

a bazı çeşitleri de güzel peleSP.nk ta, derhal bölüklere iltihak ederek 
~bi kokar ve zeytinyağile karcştm-l harekata iştirak etmeye ba.şlamış-
ınca yaralara. berelere merhem O· tardı. 

lurla.r. Bu çeşitleri kaynatılarak iQi- b r Asi Eteme karşı u hareket baş.. 
ınce solucan düşmesine. sinirlerin 1 b l y ar aş amaz, unan ordusunun da 
vatışrnasma. a:vbaşı adetinin sökme- derhal taarruza geçmesi ıçın emir 
c:ıine yardrm ederler. Daha başka ce- verilmişti. 6 Kanunusanide, Bursa 
sitleri de toz edilerek tahtakuruları· cephesinde birdenbire ·1 · 

"ld" k i · ·ıı. . ı erı atılan Yu 
rıı o urme çın ı iiÇ dıye kullanılır- nan kuvvetleri ayni ·· d . 
!ar. . . . ' . gun e (Yenı-

' şehır) ı ışgal etmışlerdi ve.. asıl 

ı · uvvayı mil 
ıye kumandanı) unvanını daha elin-

de bir kalkan olarak tutan Et 
Beyin göğsündeki o islam · em 
da ·- ımanrm 

çıgneyerek düşman ordusile b' 
leş ~- ır. 
... :cegı.. Ve o düşman ordusunun 
onun d" _ e uşerek artık Ankarayı değil 
cfogrudan doğruya Milletin ., 
kalb' . . masum 
. . ını hançerlıyeeeğini; zihinden, 
fıkırdcn ve hatta hayalden bile g -
mczdi. eç 

Etem ve kardeşleri, ).filli hükU • 
m.~t:. karşı isyan ettikleri gün, gerek 
Buyuk. Millet Meclisi ve gerek Garp 
cephesı komandanhğı, artık 0 cep • 
hede iki düşmanla çarpışılaca<Yın 
zannetmişlerdi. Fakat, Etem ve ~ ı 
<leşlerinin Yunanhlara iltihakı. ar
t k 'k' ' ar -ı ı ı düşmanın bir olduğunu .,. .. 
t · ons • 
ermıştı. Bu suretle bu müşterek d .. 

manlarm gaye ve hedefleri t ~-Ş· 
l . . A k aayyun 

ey emıştı : - n ara ... 
Garp cephesi kumandanı E k. 

h 
. 

1 
. 1 • r anı • 

arp mıra ayı smet bey R" . 
havalisinde bulunan CEth' utanya 
teri) ni oyalamak · . em kuvvet-

ıçın orada harf b" 
kuvvet bıra krnış; di -er 

1 
, ır 

düşmanı karşıla g kuvvetıerıyle 
mıştr. 

• 
[Arkası mr] 

. ~i_r noktayı tavzih 
N. Lutfu ımzasiyJe 

tup almıştık. Mektu geç.e~lerdc bir mek
ler) serle lı teer ·: sahıbı, (Acı lnk:ıkat
haksız hır surette 

1 a~:ı;d~ k_en~i ısminı·ı 
zamanki hadiseler ~e~tıgını ~oyluyor ve o 
du. Biz mektubu a kında ızahat verıyor
da bizim bu gib' n h~lasasmı yazdrk, cıltına 
dan alrp ı malumatx resmi vesıkalar-

d b
. f kneşretmekle iktifa ettiğimiz yol 

a ır ı ra yazmıştık. un-
N. Lütfü tekrar bize mu" 

b . .. racaat eder k 
uzun ır mudafaaname getirm' . " 
nasebetle şunu teyit etmek .ıştır: Bu mü
zim kimseye karşı şahsi bir ıste~ız lcı bi
tur Tefrikamızda cah · l garezı-nız vok-

~ sıyet er hakk .. , 
dıklarımız kendi h'u'k .. .. tnua ~az-mumuz ve "t ı 
değildir. Ancak Bü k . mu_ a e:ıınız 
k b

. . yu Mıllet M ecl•s•rıde o
unan ır vesık:ıda f ı . . .. ı ·· V a an ısmın lff'ctigini 

soy uyoruz. esikayı kimı'n d ~ 
d - h k Yal" ısı. nıçın 

yaz ıgı a kında tetkikata • · k · 
t 

. • . . gırışm,. btr 
gaze ecı ıçm ımkan haricinde bir <evnir 

'?.. 
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Ha~k, İşin Başındanberi Tui'eri 
Sarayındaki Düşmanlığı Sezmişti 

Bu harekete bugün bütün memle
ketlerin mahkemelerinde vatana hi
yanet ismi verilir. 

Fakat şunu unutmamalı ki, on se
kizinci asırda vatan ve millet mef
humu yoktu. Bu kelimelerin mana
sını A vrupaya Fransa ihtilali getir
di. Mari Antuanet ancak on seki
zinci asrın telakkilerini bilen bir ka
dındı. Krallıktan başka bir şey tanı
mıyordu. Onun telakkisince memle
ket krala aittir, hak kralındır, kral 
ve krallık için harbeden her insan 
hak tarafındadır. Krallığa karşı ;s
yan eden her fert velev kendi mem
leketini müdafaa için bile olsa asi
dir ... 

Vatan mefhumunun bütün Avru
pada nekadar yerleşmemiş olduğu 
şundan anlaşılmıştır ki, Fransa hu
dutlarından ötede Alm11.nlar da ken
di vatanlarının aleyhine olarak c:a
lışm1şlardır. Klopstock, Schiller, 
Fichte gibi idealleri hürriyet olan • 
lar, Alman ordularının hezimetine 
duacı olmuşlardır. Çünkü bu ordu
ları istibdat ordusu diye telakki edi
yorlardı. Bir tarafta Fransa kral ve 
kraliçesi kendi ordularının mağliıbi
yetini isterken ve kendi şahsi isti • 
fadelerini düşünürken, diğer taraf
tan hürriyet seven Almanlar da kem
di ordularınm mağlübiyctini is+.iyor
lardı. Yani her iki taraf ta memle
ketlerinin menfaatini düşünmüyor. 
fikir ve ideal için harbediyordu. Bir 
taraf hürriyet için, diğer taraf kral
lık için ... 

sokaklarda (Mari Antuanetin rm:2-
let dolu ~ayatı) ismini taşıyan risa
leler dağıtılıyordu. 

Mecliste kralı istifaya davet et
mek için bin türlü çarelere baş vu • 
ruluyordu. Rahipleri memlekı:tte:ı 

çıkarmağı düşündüler. Kralın kato
lik ve mutekit olduğu icin böyle bir 
şeye razı olmıyacağmı biliyorlardı. 

Nitekim bu karar üzerine kral isyan 
etti ve bunu kabul edemiyeceğini 
söyledi. • 

O zamana kadar hcrşeye razı o
lan ve hiç itiraz etmiyen On Allmeı 
Lüi saltanatının ve ömrünün srın 

günlerinde beklenilmez bir cesar'!t 
gösterdi . 

Fakat halk o zamana kadar hiç

bir şeyde sözünü geçiremiyen · ve 

kukla vaziyetinde olan bir krah!l iti
razlarını dinlemediler.. Krala, daha 

doğrusu mağrur A vusturyalıy·ı bir 
ders vermek istediler. Bunun içm de 
haziranın yirminci gününü seı ;tılcr. 
İhtilalciler için bugün, mukaddE>s bir 
tarih idi. Üç sene evvel o gün millet 
vekilleri ilk defa olarak topıamp 
Fransada bir meclis akdetm~k uze
re yemin etmişlerdi. 

Yine bir sene evvel yirmi hazı -
randa kral bir uşak kılığımı ~ırerck 
gece vakti milletinden ve sa1·ayı1 _ 
dan kaçmıştı. 

Bu senenin yirmi haziranında da 
krala arttk hiç bir nüfuzu ohnndrğı

nı ve bütün hakimiyetin mıllctte 

olduğunu öğreneceklerdi. 1789 se . 

Hiçbir vak'a eski ve yeni asırda:.ti nesinde nasıl halk Versay .sıı.rayına 
t i.kki farklarını bunun kadar sa • hücum ettiyse bu defa da Tüileri sa.-

rahatle gösteremez. 
Harp ilanından bir ay evvel, Dük 

de Bravuşvayg tereddüt içındeydi. 
Alman ordularının kumandanı ol -
duğu halde Fransız ordularına ~rn -

m ndan olmayı düşünüyor ve karar 
vermekte teredQüt ediyordu. 

Şundan anlaşılıyor ki 1791 sene -
sinde bile millet ve vatan mefhumu 
tebellür etmemişti. Bu harp neticesi 
olarak milli ordular teşekkül etmiş, 
milletler biribirlerile döğüşmüş ve 
milliyet denilen his ortaya çıkmt~tır. 
O zamandan sonra bu milliyet ve 
yurtseverlik hisleri yirminci asra da 
intikal etmiştir. 

Bir ithamname 
Paris halkının Mari Antuanetin 

düşman ordularının galibiyetini iste
diği hakkında hiçbir kat'i delili yok
tu. Umumiyetle kütle halindeki 
halkta mantık aranmaz. Fakat bun-

rayına hücuma hazırlandılar. 
Fakat üç sene evvel bunu gece 

yarısı ve bir kadınlar ordusu te,.;kil 
ederek yapmışlardı. Şimdi ~ı\ı•di.i -

zün davul ve•çah çlilarak, bayı:'ak 

açarak halk ~oplanıyordu . 

Bunlar Santer isminde birısimn 

kumandasında ve on beş biıı kişi . 

den mürekkep olarak saraya doğru 
yürüyorlardı. 

Bu on beş bin kişinin elinde bay

raklar ve üzerinde ( kahrols1.ın kral 
lık), (hürriyet veya ölüm) yazılı 

levhalar vardı. Bu kalabalık insan 

kütlesi evvela meclisin önüne t..ıp _ 

landılar, nümayiş yaptılar. ~'.rnra 

sanki gizli bir kuvvete tabi imi.,.ıeı 

~ibi saraya doğru ilerlediler. 

Hassa askerleri ve muhafı;:ıar ka

pıda duruyorlardı. Fakat saraydan 

larda tek insanlardan ziyade hiss~t- hiçbir emir almadıkları içuı g··kıı 
mek ve daha do<Trusu koku almak kuvvete mukavemet etmediler Halk 

hassası vardır. Düşünceyle hareket 
etmez. içinden gelen hislere tabidir. 
Bu hislerde pek nadiren yanılır. 

Başlangıçtanberi halk Tüileri ı:ıa

rayrndaki düşmanlığı sezmiı;;ti. M'flri 
Antuanetin ordusuna ve vatanına 
hh·anet edebileccı:!ini. A vusturvıı. or
dularına hizmet edeceirini bhii bu
luyorlardı. Bir gün merl;<ıte .Tiron -
drnlerden Verginyo şu ithamnameyi 
okudu: 

"Sarayda krala fena fikirler aşılı
yarak bizi Avusturya ordularına 

mağlup etnıek istiyen insanlar var. 
lhtilale karşı hazırlanan bu hareket
leri seziyorum. Bizi tekrar esir et • 
mek ve ihtilali durdurmak istiyor • 
lar." 

Sonra Mari Antuaneti daha fa:ıla 
itham etmek için şu sözleri tlive et· 
ti: 

"Saray halkının hepsi bilmelidir 
ki. bizim için kraldan başka mu
kaddes hiçbir kimPıe yoktur. Ka
nun bütün mücrimleri cezalandrra
caktrr. Kim olursa olsun içbir kıt
bahatli cezadan kurtulmayı ümit et
mesin." 

İhtilal şu hakikati anlamıı,tr: Ha
riçteki düşmandan kurtulmak için 
dahildeki dilşmam mahvetmek lA. -
znndır. Bu büyük işi başarmak idn 
de kralr kraliçenin nüfuzu altmdal' 
kurtRrrna k l~:ı:ımdı. 

Bütün ihtilalciler şimdi mtlcade -
le t.flraftnrı olmuşl::ı.rdı. Bütün ~ıı • 
r.etcler ateşli yar.ılar ya~ıyorlardı. 
Eski uyuşmuş kini uyandırmıı.k içln 

bir akın halinde kapıdan girip sa 
rayın koridorlarına dağıldı. 

Okadar kuvvetle ve okadar ke • 
sif bir halde yürüyorlardı Ki idcta 
bir kütle halinde idiler. Birinci t.ata 
kadar çıktI!ar. Bu kuvvete muıu. ve

met etmek kabil değildi. Kap! :arı 

kırıyorlar, kilitleri koparıyorhr, da
ima ilerliyorlardı. Biraz sonra kra
rahn hu?.uruna kadar vardılar . On 
Altıncı Lüinin soğukkanlılığı ve sı
nirsizliği ortalığa bir sükunet l:avası 
verdi. 

Halkın bütün tahkirlerine raomen . ~ 
susuyor, tcrbıye ve nezaketini hvz • 
madan cevap veriyordu. Hatta asi • 
lerden bi~isinin başından çıkardığı 
kırmızı bır şapkayı kendi başma ~iv
dirmelerine bile mani olmadı. Üç 
buçuk saat cehennemi bir sıca <7a 

"' rağmen on beş bin kişinin istihz3. ve 
tahkirlerini, isyansız, itirazsız din 
ledi 

f Arkasr varl 

1."ENİ NEŞRİYAT 

Verim 
"Verim" mecmuasmm 12 ncl sa

Yisı çıkmıştır. 

Yeni Adam 
"Yeni Adam" ın 146 ncı sayısı da 

intişar etmiştir. 

Klerans T erras esrarı 
Bir zabıta vak'asmı hikaye eden 

"Klerans Terras esrarı" isimli roman 
ç1'kmıı:ıtrr 

Bütün kremlerin içinde bi

rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 

Bu Krem Pertev'in her za

man pek büyük bir itina ile 
ihzarından başka birşey de

ğildir. Krem Pertevin terki
bine (gayri saf) hiçbir mad 
de giremez. 

İstanbul Dördüncü İcra Dairesin • 
den: Tamamına (4500) lira kıymet 
takdir edilen Pendikte, Bağdat cad -
desinde, eski 4225 ve yeni 444/ 49, 51 
ve kapının üstünde 105 numaralı bu
lunan gayrimenkulün tamamı ile yine 
tamamına ( 4430) lira kıymet takdir 
edilen mezkur mahalde Bağdat cad-
desinde 511/ 36 numaralı fırmm ta· 
mamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
İşbu gayrimenkluJ!erin evsafı aşağı-
da yazılıdır : 

Hane: Cephesi yarım duvar ve de
mir parmaklık vardır. Kapı numara
sı 105 dir. Birinci kat: Bir salon ü-
zerinde beş oda bir hela bir ocaksız 
mutfak, ikinci kat: Çatı katı olup bi
ri balkonlu iki oda ikl çatı arası ikı 
dolabı, merdiven ba.şrnda bir hela ve 
bir merdiven altı, cephe pencereleri 
içi ve dışı yağlı boyadır. Bodrum top
raktır. B:ıh~ede ayrı çimento kare 
döşeli bir yoldan ge<:ilerek diğer mut
fağa gidilir. mutfak zemini çimento. 
ocaklı ve çamaşır teknesini havidir. 
Bah~ede hane yanında bir sarnıç tu
lumbalı kuyu vardır. Bahçede müte-
nevvi gül ve zinet ağaçları ile muh· 
telif meyve fidanları vardır, bir bah
çıvan kulübesi. dolaplı bir kuyu ve bir 
havuz vardır. Umum mesahast 4322 
metre murabbaı olup 150.5 metre mu· 
rabbaı 'bina 32,5 metre murabbaı 

mutfak, 12 metre murabbaı l?ahçıvan 
odası vardır. 

Fırın: Cephesi camekan ve tahta 
kcncnklidir. Ahşap bir tezgah ve ze-
mini tuğla döşelidir. Zemin katında 

bir bozuk tulumba ve bir hela vardır. 
Üst katta bir hamurhane, harman 
veri. iki kü<:tik oda vardır. Pencere.;; 
lcri d&'Uerrrir-.parmlrlrlık. önUnde su 

durma vardır. Bina kagir, iç taksi
matı bağdadidir. Umum mesahası 89 
metre murabbaı olup 59 metre mu • 
rabbaı binadır. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya işti
rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir ban _ 
kanın teminat mektubunu hamil ol
maları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tcnviriyc, vakıf borçlan ve 
evkaf tavizi müşteriye aittir. Arttır
ma şartnamesi 20 • 10 - 36 tarihine 
müsadif salı günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 19 - 11 - 36 tarihine müsa
dif perşembe günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek, bi
rinci arttırmada bedel kıymeti mu • 
hammenenin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün da
ha temdit edilerek 4 • 12 • 36 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya 

OSMANLI BANKASI 
30 Haziran 1936 

AKTI·F 
tarihindeki vaziyet 

PAS l F 

Hisse senetlerinin ödenmesı isten-
memiş olan kısmı 
Kasada Vf> Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
:Mtiteierril: 

!sterlin Ş. P. 

Sermaye 
5.000.000 Statü mucibince ayrılan ihtiyat 

akçesi 
4.371.115 1 6 Tedavülde bulunan banknotlar 
1.161.843 9- Görüldüğünde ödenecek senetler 
4.962.357 11 8 ve vadeli senetler 
2.302.129 6 1 Alacaklı cari hesaplar 
6.721.708 7 5 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
2.000.596 17 10 Kabuller 

417.177 10 - Müteferrik 
609.236 12 3 

21.237 19 5 

27.567.402 15 2 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik 

Mes'ul Murahhas 
olunur 

ve 

hterlin Ş. Pı --
10.000.000 --
1.250.000 --

324.888 ~ 3 

216.604 3 9 
13.721.700 10 7 

1.449.634 11 8 
417.177 10 
187.397 14 6 

--
27.567.402 15 2 

Umumi Muhasebe Şefi 
a. DELLA SUDDA 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLI 

1STANBUL GAYR1MVBAD1LLER KO.tmSYONUNDAN: 
O. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

2183 

3871 

4188 

4441 

7025 

7976 

498~ 

8351 

8395 

Ayvansaray eski 
Mustafapaşa · 
Beyoğlu Kurtuluş 

Istanbul 
Zındankapı 

Beyoğlu 

Yenişehir 

Ortaköy 

Beyoğlu 

Kamer Ha tun 
Boyacıköy 

Kuzguncuk 

8400 Büyilkdere 

8401 

8411 

4804 

Ycniköy 

Eyüp Korucu 
Mehmet Çelebi 
Errıinönü Şeyh 

Mehmet Geylani 

E. Papas 
Y. Çınarlıçeşme 
Kuyularbaşı 

ipçiler 
caddesi 
lstifçi 

Dere boyu 

lrmak 

E. Reşitpaşa 
Y. Çamfıstığı 
E. 4 üncü 
Y. Dönüm 
E. Menteş 
Y. Mesruta 

E. Pikoli 
Y. Kahkaha çlçeğ. 
Sait Halim 
Paşa cad. 
Ayvansaray 
caddesi 
Sebzeciler 

E. 18 
Y. 24 
E. 11 
13, 15 
Y. 11 

E. 40 
Y. 40/ 1 
E. 11 
Y. 21 
E.21-23 
Y. 23 

E. 35 
Y. 17 

E.1 MU. 

E. ve 
Y. 7 
E. 32 
Y. 3 

mahallen 
16 

E. 23-23 

E. 31 
Y. 4:1 
E. 80 
Y. 56 
E. ve 
Y. 13 

120 :metro arsanın 
2/ 3 his. 

160 Açık ar
tırma 

131,50 metro arsa 400 

Fevkani kagir oda 350 

Ahşap evin 1/6 his. 100 

45,50 metro arsanın 

21 No. lu mahallin 
14. 36 ve 23 No. lu 
mahallin 3/ 12 his. 60 
34 metro arsa 60 

244 metro arsa 100 

205 metro arsa 150 

23 metro arsanın 
1/2 his. 20 

74 metro ıki arsa
nın 1 3 his. 
20 metro arsa 

Ahşap dükkan 

Ustünde adalan o-

50 
50 

430 

,, 

,, 

.. 
,, 

" 
.. 

• 

,, 

" 

lan kagir dükkanın 
7920/ 43200 his. 1750 Kapalı 

zarf 
Yukarıda evsafı yazılı gnyrimen kuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 26-10-936 tarihi • 

ne tesadüf ~den Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

------------------------------------' 
Banka mecmuası 
nın ilk sayısı bugün çıktı. Müvezzi • 
ıerden arayınız. Aşağıdaki kuponla 
örnek nüsha isteyiniz. 

-·-·--------~~~~-
Banka Mecmuası 
Posta kutusu: No. 1616 Istnnbul 
Bana parasız bir örnek nüsha 
gönderiniz. 
Tarih: !sim: 

lstanbul Deniz Ticareti Müdür
lüğünden· 

Müdüriyet binasında yeni yaptırılan ilave kat için k~
Jorifer tesisatı yaptrrılması açık eksiltmeye konmuştur. 
500 lira muahmnıen bedelin o/o 7 ,5 teminatı muvakkate
si olan 3 7 ,5 liralık makbuz veya banka mektubu ile yev
mi ihale olan 16 10-1936 Cuma günü saat 14 te Galata
da Deniz Tic.:areti Müdürlüğü binasında müteşekkil ko -
misyona ve ~artnameyi görmek istiyenlerin idare şube -
sine müracaatları ilan olunur. (2 ı 62) 

kadar dairede yapılacak ikinci arttrr- --------------
ma neticesinde en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. 2001 numaralı 
İcra ve İflas kanununun 126 ncı mad
desine tevfikan hakları tapu sicille • 
rile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadaranm ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddia
larını ilan tarihinden itbaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi Uı kdirde, hakları topu sicillerle 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay. 
!aşmasından hariç kalırlar. Mütera -
kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil o
lunur. Daha fazla malumat almak is
tiyenlerin 934/ 1199 numaralı dosya. 
da mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıvmet raporunu görün an. 
lıyacakları ilan olunur. (26466) 

Motorlü vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör işlerinde çalışanlara la
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara
yımz. 

Tevzi yerleri: İstanbul Kanaat Ki
tabevi, Beyoğlu Ha~et Kitabevi. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
mahkemesinden: İstanbul Evkaf Mü
düriyetinin Kabataşta tramvay cad -
desinde 185 No.h kömür deposunda ı 
Minas Marsilyan ve Mokoviç aleyh -
!erine ikame ettiği 935/ 92 No.lı tas
hihi kayıt davası üzerine mumailey • 
himanın halen ikametgahları meçhul 
olması hasebile ilanen vaki tebliğ~ 
rağmen 12 ·10 '936 tarihli celsede is • 
bati vücut etmemiş ve bittalep hak
larında gıyap karan ittihaz ve tebli
ğine karar verilerek muhakeme 21 / 
12/ 936 saat on dörde bırakılmış ol • 
duğundan yevmi mezkfırda bizzat ve
ya bilvekale gelmedikleri takdirde gı
v8pJarmda devam ve intaç edileceği 
ilan olunur. (26459) 

!stanbul Asliye 2 nci Ticaret mah
kemesinden: Rafael Eluaşvilli vekili 
avukat Rüs~em Kemal tarafından, 
!stanbulda Mahmutpaşada Çorapçı 
han 26 numarada 1smail Kemal aley
hine (3.770) liranın tahsiline müteda· 
ir açılan davada, mumaileyhin ika 
metgahrnın meGhuliyetine binaen, ila 
nen tebligat ifası ve 5/ 111936 per
şembe saat 15 te icrasrna karar ve -
rilmiş olmakla, keyfiyet tebliğ maka. 
mmfl kaim olmak üzere ilan olunur. 

(26461) 



= 15 -10- 936 

Türkiye 

AKTiF 
k.asa : 

ALTIN: Safi kilogram 17.083.22HLira 

BANKNOT • • • •••• 
tJFAKL.IlC • • • • • • . . 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 4 398.244 

Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizler • • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evra.kı nakdiye kar-

~ " 
" 

Lira 

1
Lira. 

it 

it -

TAN 

Cumhuriyeti Merkez 
10 Birinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Bankası 

1\ira 
24. 028. 916.M 

ıı 11.279.605.-
935.942.09 36.244.4:63.39 

491614.14 491.614.14 

6.186.482.30 

37.660.92 

11.469.997.82 17.ô94.141.04 

PASiF 

• • Sermaye • • • 
İhtiyat Akçesi . . 
Tedavüldeki Banlaıotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat . • • • • • • 

Deruhde edi evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

• 
• 

• • • 
' • • 0

158. 74g_553_~1 Lira 

il 12.064.611.-

146.683.952.-

19.000.000.-
Karşılığı tamamen altm olarak [I 
ilaveten tedavüle vazedilen . . Lira 
Reeskont mukabili ilaveten tcd. 
vazed. 1 ,, 4.000.000.-. 

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

Türk Lirası Mevduatı : 

Lıra 

15.000.000.-

1.551.182.~3 

169.681.952.-

14.245.167 .ıo 

11 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLERİ .. 

,ınğı . . . . . . . . . . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafmdan 
vaki tediyat • • • • • • • 

Lira 158.748.563.-

12.06!.ô11.- 146.683.952.·-

Döviz Taahhudatı : 

A~:ına tahvili kabil dövizler . . . rira 
Dıger dövizler ve alacaklı klı-

1.354..74. 24 ''°·.R07.<0 1 
1 

' 69.2.J.~.523.~{5 

Esmer. sarışın. kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
!<remleridir Sıhhi usullerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
l)ozmaz. Çil. leke. sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. Senedat Cüzdanı : ring bakiyeleri. • • • • • ,, 24.265.252.füj, 

HAZ1NE BONOLARI • , • • 
TtCARl SENEDAT . • • • • ııLi:a 464.250.-

24.806.942.87 . 25.271.192.87 
Muhtelif •• • • • • 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen evrakı na.k

J\ - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Lira ~4 ?!'l.t Al10.23 
. 

4.167.311.30 38.421.911.53 -·· 
Altrn ve Döviz üzerine • • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • 

~Lira 
" 

148.518.52 
16.506.276.96 

16.654.795.48 

• • • • Hissedarlar. • 
Muhtelif. • • • • • • 

• BiR AYE.VVEL 
BENİ 

J<URBAGA 
DERİLİ 
l(ADIN DİYE 
ÇAÖIRIWJRL AROt 

Şimdi ise, 
cildim şayanı hayret bir derecede 
açık ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir saye 
11inde on beş gün zarfında açrk, taze 
ve yumuşak bir cild sahibi olmağa 
muvaffak olmuşlardır. Cilt mütehas-
111sları, senelerdenberi, cildi tasfiye 
etmek ve yumuşatmak için en tabii 
tedbir olarak sureti hususiyede is -
tihzar edilmiş taze krema ve musaf
fa zeytinyağı tavsiye etmektedirler. 
Bu unsurlar, bugün (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kreminin terki
binde mevcuttur. Bu krem mesama
ta nüfuz ederek sa.bunun temizliye • 
mediği bütün gayri saf maddeleri e
ritir, siyah benler zail olur. Beyaz 
rengindeki Tokalon kreminin, mesa
meleri kapatan, cildi gençleştirerek 
beyaz yumu~ak ve nerroin kılan mu
kavvi ve besleyici unsurları da var-

dır. 

İstanbul üçUncil İcra ınemurlu • 
ğundan: M:ahçuz ve paraya çevril -
mesine karar verilen Inp ve balık 
ağlan ve saire 20/ 10/ 936 salr günU 
saat 16 dan 17 ye kadar 'bir kısmı 
lstinyede Fuat Paşa. yalısı önünde 
ve bir kısmı da 1stinye Emirgan cad

desinde 112 No.lı dükkan önünde sa
tılacağından taliplerin mahallinde bu
lunmaları ve arttırma kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 

arttırmanın 26/ 10/ 936 pazartesi gü

nü ayni saatte ayni mahallerde yapı
lacağı taliplerin mahallinde bulunma-
ları ilan olunur. (26457) 

. • • 4.501).000.·-
• . • 8.028.362.33 

Yelaln 293.990.432. 78 
. - --

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
i~are Heyetinden : 

1 - Açxk eksiltnıe ile Meclis ve müştemilatı kalör\fer 
leri için "İki yüz,, ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi Mecli:s Daire Müdürlüğünden bedel-
siz alma bilir. 

3 -- Muvakkat teminat miktarı 450 dört yüz elli lira-
dır. "Teminat banka mektubu,, olacaktır. 

4 -- Açık eksiltme 23-10-936 Cuma günü saat on beş
te Büyük l\1:illet l\ieclisi İdare Heyeti odasında icra kılı
nacaktır. 

· 5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 19 3 6 senesi Tica -
ret odası tescil cüzdantnt her;:ıher P-etireceklerdir .. 

(1252) (1915) 

Devlet Demiryollat'I ve Limanları işletme 
Umum idaresi Hanları 

1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara 
ha ttx üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhammen be -
deli ve teslim müddeti muvakkat teminatı yazılı 6 mahal 
de balast ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapa h 
zarf usulü ile ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27/ 10/ 36 salı günü saat 15 te Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda ya 
pılacaktrr. 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele projesi 
90 kuru~ mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve 
mukavele projeleri de parasız olarak komisyondan veril
mektedir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer ve
saikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat 
makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat teklifini ha
vi zarfların üzerine hangi mahaldeki Balast için olduğu 
yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde lfaydarpaşada komisyon reisliğine ver
miş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü saa
tinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenle
rin de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatla
rı lazımdır. ( 188 6) 

Beher metro nıik'ap 
muhaıııın en bedeli 

Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. Muvak 
teslim teslim teslim ka.t te· 

minatr 

lira. M3 lira 
Doğançay 147+800 147 Krş 143 Krş 9 ay 35280 24000 2646 
Mekece 184+000 138 134 6 ay 5520 4000 414 

" Mekece 186+000 138 .. 134 9 ay 19320 14000 1419 
Ve~irhan 217+000 138 " 134 6 ay 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 14.7 " 143 9 ay 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 .. 134 6 ay 6900 5000 51n2 

Yeklın 203.990.132.78 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
İskonto haddi 'fo 5 Y2 Altın üzerine avans o/o 4 1t2 

istiklal Lisesi 
D ı REKTÖR L Ü G (J N DEN· 

l - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 nci • 10 ncu ve 11 ncı sınıflarda nehari talebe için yeı 
yoktur. 
1 - Istiyenlcre kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir 

· ehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 22531 -

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinisani 936 Çarşamba günü saat 15 te Anka -

rada Nafıa Vekaleti l\rialzeme eksiltme Komisyon odasın 
da 5 5 640 lira muhan1men bedelli 3 O kalem atelye tezgahı 
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 
Eksiltn1e şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal

zeme Müdürlüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İ3teklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7 _5-

9~ 6 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
gore Nafıa Vekaletinden alınmış vesika ile birlikte 2 5 
Teşrinisani 956 çan,amha günü saat 14 de kadar Anka· 
rada Vekalet l\1alzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım -
dır. ( ı 2 5 6 ) ( 1 9 1 o ) 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

~ndüz ic;in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

rnllandrklan yegane sıhhi krem
lerdir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

--- zade Han. Tel. 22740 -

KARADErtiZ 
POSTALAAI 

15 Birinci teşrinden i
tibaren Kp.radeniz posta
larının programlan de -
ğiŞecektir. 

Bu tarihten itibaren 
Karadeniz postaları Is _ 
tanbuldan P Az AR 
CARSAMBA ve CUMA 
günleri kalkacaklardır. 

PAZAR günü saat 16 
da kalkacak vapur gidiş
te Zonguldak, İnebolu. 
Ayancık, Sinop, Soın -
s~n, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gıreson, Vakfıkebir ve 
Trabzona uğrayarak Ri
z~Y~. kadar . gidecek ve 
donuşte bu ıskelelere ila
veten Of ve Akçaabada 
uğrayacak Sinoba uğra
mıyacaktxr. 
ÇARŞAMBA günü sa 

at 12 de kalkacak vapur 
gidişte İnebolu, Gerze, 
Samsun, Ünye, Fatsa 
Ordu, Gireson, Tirebo 2 
lu_, Görele ve Trabzona 
ugrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve dönüş
te bu iskelelere ilaveten 
Sürmene ve Sinoba uğ -
rayacaktır. 

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

. Ay;ıca keza ıs Birin
c~tes.rın~~n .~tibaren n1ev 
sımlık dorduncü bir pos
ta kalkacaktır. 

SALI günleri saat ' J 2 
de kalkacak olan bu ila
ve posta gidiste İnebolu. 
Samsun ve Orduya uğ _ 
nyara~ Trabzona k::ı _ 
da~ gıdecek ve dönüste 
bu ıskelelere ilaveten Gi
resona uğnyacaktır. 

(2085) 

Sahibi:Ahmet Emin YAL'.\IAN _ 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALUI . 
G~zetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şırketi-Basıldığı yer TAN matbaası 
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Kullandığınız Ampulun Markasına Dikkat Ediniz: 

BU MARKA OLURSA: 
1-
2 

Ampulunuz en az 1.500 saat dayanır. 

3 -
LUM~,. ampullarının ışığa kuvvetli, bol ve devainlidır. 
LUMA, dünyanın en az cereyan sarfeden ampuludur. 

yı 

HER E E ve H RZ N TE CiH e ·niz. 
Hakiki L U M A ampulları yalnız kırmı21 

orijinal ambalajları içinde satılır 

Çünkü: LUMA, Ampul sanayiinin en üstün bir eseridir 

ELEKTRON M ESSESATI Galata., Vo~'\·oda caddesi No. 58 - 60 
Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Güzellik b · r anattır! 
Artık güzellik bir sanat oldu ... Artık her kadın kendi güzelliğini yapı
yor .. Ne şu kaşlar, ne şu gözler, ne şu dudaklar, ne şu ten, hiçbirisi 
hilkatin eseri değil ..• 

v E N Ü s 
Güzelliği gösteren şu çehrede her şey bir sanat eseri olarak canlanmıştır 

EVLİYAZADE NUREDDİN 
Müessesesine uğrayan her kadın, alacağı birer kutu Venüs Kremi, Ve

nüs Podrası, Venüs Ruju, Venüs Rimeli, Venüs Allığile kendisini. 

ASRI BiR VEnOs YAPAR 

--ADEMD 

Bayanlar 
Kış mevsimi yaklaştı, yııkında 
kürk manto giyinmeğe başlıya
caksınız: BEYKO ticarethanesi 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 
KURK Mantoları satmaktadır. 

Anado1udan ayni şeraitle kabul 
edilir. 

B E Y K O 

- Tabletler - Her eczanede arayınız. Po•ta kutu•u 125f. 
Mahmutpaşa Kürkçü han içeri

Binde Telefon: 21585 

eAC5LAYAN 
Musiki sever halkımızın ihtiyaçlarını temin eden en nezih yerdir 

Solist: M U A L L A D 1 " C S E S 
Bestekar tanburl: S E L A H A D D 1 n 

1 - Kemani NUBAR 2 - Kemençeçi ALEKO, 3 - Piyanist YOR
GI, 4 - Udi SADi, 5 - Cünbüş CEMAL, 6 - Klarnet ŞEREF, 
7 - Okuyucu AGYAZAR, 8 - Okuyucu CELAL, 9 - Darbuka 
HASAN TAHSiN - MAHMURE ŞENSES - AFiTAP - SUZAN 

FAtDE YILDIZ 
~-- Gayet temiz ve muntazam servis - Telefon: 40335 --• 

K ullanacağmız 
Fener v e Pi ı lerin 

en iyisi 

DAIMO~ ' dır. 

POKER TIAAŞ Bl<;AGI 
DAiMON FENER VE PıLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL 'larını da daima tercih ediniz. 

Mektepler Açıhrken ... 
Lütfen çocuklartmzıa beraber ma· 

ğazalarımızı ziyaret ediniz. 
TrenCjko ı ve Gabardinlerimiz 

Gençliğin en pratik ve en fazla tercih ettiği kumaşlardır 

Beyoğlunda BAKER mağazala 
rının çocuklara mahsus eşya dairesi, bütün lstan

bulun en iyi ve en zengin r;eşitlı dairesidir. 

V A N 
CUMHURiYET MEKTEPLiLER PAZARI 

Lutfi ve İlyas Dincer kardaşlar 
Vanm gayet g'ıi.,d çekilmi~ muhtelif manzaraları, bilumum mek

tep kitapları, kırtasiye levnzını ve lstanbulda çıkan bütUn gazete ve 
mecmuaları, duvar ve cep takvimleri, elektrik malzemesi, gramofon, 
bisiklet ve tuhafiye ı;:şyası. Her gün yeni çeşitler gelmektedir. Bütün 

ihtiyacınızı temin eden Vanın yegane satış mahallidir . --· 

işte K A O E R Budur 
Gişelerinin ismi gibi, sattığı biletler de kaderin cilve
sine mazhar olduğundan her keşidede sayın müıteri
lerini zengin eden 

ER Gi E .. 
1 

Bu son altıncı keşidede dahi 

2 O O. O O O LiRALIK 
iki büyük ikramiyeden birini Beyoğlunda, Bursa so
kağında, kahveci İsmail'e ve diğerini Bursalı rençber 
Bay Recep· e verdi. 

Yeni tertip biletler gelmiştir. Devamlı biletler l li
radan satılıyor. Taşra siparişleri kabul edilir ve serian 
gönderilir. 
Adrese dikkat: İstanbul Eminönü, Valde hanı yanm

da No. 4 Tel. 23970 Beyoğlu, Parmakkapı, No. 109 

~------Tel. 43696 
, .......................................... ~ 

TEFRiŞAT MESELESi 
Günün meselesidir. Apartımanmız için aradığınız bütün tefrişat le -

vazımını ancak; Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 

LUVR 
Tefrişat mağazasında müşkülat çekmeksizin bulacak ve 

PERDELER, STORLAR, MARKIZETLER, MUŞAMBA, LINOLEOM 
ve saireyi kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlarla temin edeceksiniz. 

YllDIRIN 
trt).s. 6ıça~1. 

YILDIAIM bıçaQı ... tır•• olun. YILDIAIM 

paketıerıne lkramıve fl•lerı kondu. 


