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Ankara Müzakereleri Başlamak Üzere 

Fransız Büyük Elçisi 
Ankaraya Gidiyor 
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Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A· 
:rca ve Genel Sekreter 

Numan Rifaf 

Akdenizde 

M. T ataresko 
Be~grada Gitti 

Belgrat, 21 (Radyo) - Romanya 
Başvekili Tataresko buraya gelmiş, 
doğru hariciye nezaretine gitmiştir. 
Bu seyahat Romanya - Yugoslavya 
itillfının Kral Karol tarafından ka
bul edildiğine işaret sayılıyor. 

Madrit önünde sert bir 
mukavemet başladı . 

Almanya Sovyet Rusyadan Gelen 
ithamları Reddedivor 

MADRlt: Şu günlerde belki d e l run ve San Seba.tiyen fehİr
leri gibi müthif bir tahribe uğrayacak 

[lspanya mücadelesine ait en yeni haberler üçüncü sayfada] 

------------.....i.----------------------------~g 1 Başvekil Egedeki Tetkiklerini Bitirdi 1 

lımet lnönü lzmirde çilt~ilerin dertlerini, iateklerini d inliyor 

[Tafsilatı üçüncü sayfada son haberlerde bulacaksınız ] 

~~~~~~~~~~~~~ . r------------1 .Bugün Hariciye Nezaretinde Kont 

Ingiltere çok hız~ı . 
silahlanıyor ! 
Londra, 21 (A.A.) - Silahlanm!i 1 

programının tatbikatından olarak 1 

şimdi tayyare ve tayyare motoru in~ 1 

şası için müteaddit fabrikalar tesisi. ! 
ne başlanmıştır. Yeniden altı silah 1 
fabrikası kurulacaktır. 

1 

Eski konakların 
Anlattığı 
Maceralar 
Bugün damlan çöken, tavanJan birer 

asarıatika gibi ıtatdan, kemerler) 
gevşeyen, fakat Mkl lstanbulu giz. 
llyen eski konaklann dile geldiğini 
bugün "TAN" sütunlannda göre
ceks iniz. 

Okuyuculanmıı onlann dilinden Ser. 
ınet Muhtar'ın nefis bir üslfıp ile 
~lattıtı hazin, JtÜ)ÜDç, korkunç, 
düşündUriicü hikayeleri ,.e macera
ları okuyacaktır. 

Bugün dokuzuncu sayfanuzda Hidiv 
lsnıaıı Paşa.un yalılannda tarihi 
bir llem yqıyacaksımz. 

• • • 
Ziya Şaldrln, henüz güneş yttzii gör

nılyen en mWılm vMikalardan kov· 
vet alarak yazdıtı "Acı hakikatler" 
tefrikamız yakın tarihin Mr&nru 
ortaya döken bir safhaya girmiş. 
tir. Bu kısımda Milli Mücadelenin, 
kurtuluş tarihinin henüz hiç bil • 
medlğlnlz ~Uiklt"rinl bütün de
taylarile okurken derin hayretlenı 
~mWeceksinb. 

1 Te rf 1 1 
CiCiyano .şere~~e bir ziya! et verilmiş, 

_ Edenler \ yano ile Noyart, uzun bir konutma.· 
._ __________ __. da ~ulunmuşlardır. Alman mabafill 

ketum davranmakta ve görUşmelerin 
sırf ~oktai nazar teatisinden ıbaret 
o~dugunu ehemmiyetle kaydetm ?kte
dı r. 

Londr~, 21. (A.A:l .-Kont Ciyuıo
nun Berlın zıyaretını tefsir eden '.l'i-
~~. g~zetesi, Italya ile Almanyanın 
~oru.nurde, bugünkü siyasi meseleler 
u.zerınde uzlaşmak ve kendilerinı ile-

1 
rıde .tefrik edecek mahiyettekı mese
le)~": de şimdilik tehir etmek istedik· 
lerını söylemektedir. 

Bu gazete, ilaveten diyor ki: 
"~lmanyanın gUttUğü başlıca ga. 

ye hıç şüphesiz Sovyet RU8yasını 
1 Ft-ansadan ayırmaktır. ,, 

MA.CAR1STANA GöRE 

Budape§te, 21 (A.A.) _ Kont Ciya 
'no'nun Berlini ziyareti hidisesint tcf
'Jır eden Pegter Lloyd gazetesi. mUl
hem olduğu sanılan bir yazısında ez
cümle diyor ki: 

<Arkası 8 incide} 

Tehlike 
atlatan 

bir vapur 
· ' ' Sadık2ade " vapuru 

fırtınaya tutuldu 

Seyhan Valiai Tevfik Hadi ue 
Konya Valiai Cemal 

rvali. kaymakam ve diııer dahlliye mc 
murlarınm terfi listesi 6 ncı sayfadadır. l · 

lzmir, 21 (Tan muhabirinden) _ 
lstanbuldan kalkan "Sadıkzade 
P l " va. uru, yo cusunun mühim bir kısmını 
Çana~kalede bırakarak Izmire gel • 
mek uzere hareket etmicıtir F k 
Ed •t ~ · a at 

remı açıklarında fırtına t .. k k ya utul-
muş, Y':1 s~ dalgalarla mücadele 
~elcb~ndyetınde kalmış, fakat Kösten 
on enn e geceleuin de . ~ . . v . J ~· mırıemıştir 

apur bır aralık tehrk . • 
halk b.. .. k . ı e ge~irnu~ 

. uyu bır heyecana düşmU,ttlr. 
Bır aralık geminin b tt w k . a Igt şayıaıa 
çı mış ıse de bunun aslı yoktur. 
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Filistin Mektubu 

FiliSTiN iHTiLALCiLERiNiN 
REiSi BiR TÜRLÜ ELE 

GEÇMiYOR 

Kalkilye iata..yonu civarında Arapların devirdikleri yük 
trenlerinden biri 

K udüs, 20 (Hususi muhabirimizden) - Altı ay 
devam eden Filistin karışıklıklarını, herkesi hay

rete dşüı en tarzda idareye muvaffak olan Fevzi Kavuk -
çu, hala ele geçmemiş bulunuyor. İngilizler, Fevziyi ge
ce gündüz aramakta oldukları halde bir türlü bulamı -
yorlar. 

Halihazırda İngilizler bu ada
mı bulmak için tarama a rne. 

liyatı yapıyorlar. İngiliz muha'ıirle. 
rinin anlatışına göre evvelki gün 
Fevzi, İngiliz zabitlerine güzel bir 
oyun o~amıştır. 

Dors~tşir ta.buruna mensup zabit
ler, bir Arap şeyhinin evine uğra

mışlar ve orada bulundukları sırada 

İngilizce konuşan bir gençle tanıı;ı
mışlar, kendilerini ağırlıyan bu genç 
le bir hayli sohbet ettikten sonra ay
rtlmışlardı. lki taraf ta biribirinden 
son derece memnundu. 

ELE, AVUCA BİR TÜRLÜ 
SIGMIYOR 

"ı rgifü zabit leri kahvelerini içip bu 
evden ayrıldıkları zaman, kendi. 

)erini ka.r§llıyan! ağırlıyan ve lng1liz-
cc konuşan genç te ayrı ıp {;it . , • 
fakat lngili~ zabitleri J enin'deki :za- J F evzı Kavukçu 
brta merkczıne vardıkları zaman bu ve meyva vermiş ve köy şeyhin~n e. 
gençten de bahsetmişler ve yüksek vine götürmüşlerdi. 
terbiyesini anlatmışlar, zabıta me- Zabitler köy şeyhi ile bir nıüddet 
muru bunlara bir resim çıkararak: konuştuktan sonra §Cyhin yeni bir 

- Görüştüğünüz zat bu muydu? misafiri karşılamak için ayağa kalk-
Diye sormuş, zabitler: tığını ve misafirini yanına oturttu-
- Evet! . ğunu, ona da izzet ve ikramda bu-
Demişler, o da bu adanun kım ol- lunduğunu gönnüş, daha sonra şeyh 

duğunu şöyle anlatmıştı: misafirlerini biribirinc tanıtmış, ve 
- işte geceli gündüzlü aradığımız yeni misafir, zabitlerle uzun uzadıya 

Fevzi Kavukçu budur! konuşmuş. Bu şekil de nihayet bul-
Fakat Fevzi Nablus dağlnnnda duktan sonra zabitler yollarına de

dol&.§ıyor, dilediği zaman Maverayı vam etmek üzere ayrılmışlar, Fev:r.i 
Erdene geçiyor, sonra geri dönUyor. olduğu anlaşılan bu zat ta kalkıp git-

MACERADAN MACERAYA miştir. 

•• ngiliz zabitlerinin bu mUlfı.kat 
hakkında. verdikleri malumat 

IU mealdedir: 
Zabitler Samarya dağlarında Fev

ziyi takip ediyorlardı. Bir gUn devam 
eden araştırmalardan sonra yorulan 
zabitler, Samnrya dağının eteğinde 
bir kUçUk köye uğrıyarak dinlen. 
mck istemişler, halk bunlara kahve 

Zabltler daha sonra köyün şeyhi
ni isticvap etmiş, fakat Fevzinin ne-

reye gittiğine dair maIO.mat alama

mıştır. 

İngiliz zabıtası ve askerleri Fevzi-

yi aramıya devam ediyorlar. 

Fakat bütün bu aralamaların 

şa gideceği anlaşılıyor. 

bo. 

Harbiyede Bir Vatman Bacağı 
Kırılarak Yaralandı 

Yaralı vatman kazadan •on ra laa..taneye naklediliyor 

DUn sabah Harbiyede bir kaıa oL sol ayağı diz kapağından kınlmış-
muştur: tır. Suçlu şoför yakalanmış, yaralı 

Tramvay Şirketinde çalışan vat- hastaneye kaldırılmıştır. 

TAN 

_CAL€ _ 
KAPILARIMIZIN ÖNÜNE 
DÖKTÜRÜLEN ÇÖPLER 

Hilesiz 
Memba Suyu 
Satışını 
Temin için .. 

Belediye, §chrin s-ıhJmtid korumakla :mükelleftir. 
Memba sularına hile karıştırılma

ması hakkında belediyece her giın ye

ni tedbirler alınmaktadır. Buna rağ

men suculara yine müteşevviş su sat

makta devam etmektedir. Belediy-:? 

bu işi kökUn<len halletmek için bir ça

r•.: bulmu§tur. 

Halktan biri §ehriıı aı1ıhatini bouın bir harekette bulunursa Ec
'lediye bu vatandaşın kulağrndan yakalar, cimmenıin mhhatini bo::.
duğıt için onu ya oczrı7a.,.dv1r, ya mahkemeye t•erir. Mesela evıııi:in 

çöpünü sokağa atBanız Belediye bıından dolayı sizi cezaya çarptırır 
Fakrı.t belecliyc tatbik etmek mecbuı-iyetindc bulunduğu kaııun.ıı 
biz:.at bo::ar, so1:1J'ki<ı1'a~ı:ı topladığı çöpleri getirip kapımt:::ın ôtıii 
nc yığar, ve bu .!melle ~chrirı sıhhatini tehlikeye sokar.!a, Belcrliyc
yc kar§ı "o yapılabilir 1 
Belediye bizzat tatbik etmek r------------...1 

mcclmriyctinde bulımduğu kan.·,_ 
mtn hiikmürnfon acaba hariç mi
dirf Bugiin lstanbıtlun bir kt8ım 
halkı, biıtiln bu 81U1llere ccuop a
ramak vaziyetine dü.§mil-§tü r: 

l'aziyot acıdır. f Btanbıll B6ledi
yesi elbette halkın 8thhati için 
muzır bir harekette bulunma/:.. i.'J
tcmcmiştir. Fakat hüsnü niyetle 
bile yapılsa bu kadar ::ararlı bir 
tedbir mazıtr görülemez. Bclcdi
ymı4n bir fen heyeti vardır. !Ju 
heyetin azası ·ı.:akit vakit .4.1ırıı

pada da tetkikler yapıyorlar. Şeh
rin en kalabaltk ve mmnıır bir 
kumıı civarına çöp döktüriilme.
sindeki neticeyi bir fen heyeti ip-
tidadan kcstiremc::se, ihtisası ııe 

fen heyetliği nerede kalırf 
ikinci nokta, fenalık bir dr/11 

belli olduktan sonra derhal çare
sine bakı1mam<ı.!ı ve ayıti hata
nm biraz uzakta tekrar edilmek 
istenmesidir . .Şehir civarında top
lanan mikrop ve sinek yığmların· 
dan dolayı bir salgrn ha..<ftalı~ ba§ 
gösterir.<ıe bunım ağır mes'u1i
yeti kime ait olacaktır1 
.lf1thiddin Ustiindağın, hal!:ın 

hayatına tıe sıhhatine taallıtk e
den meselelerdeki h<ıs.!fasiyetüıc 

şüphe etmek istemeyiz. Biıtiin şe

hir, çöplerin d.ökülmesi me.~ele~in · 
ae.Pt'I" nuı:mtıft sen"l'e ~ ~ 

reftr, bertaraf cdilme.<ıini bcklivor. 
............................................ ~ ...... 

Katil Hüaeyin 

Perakende su satanlar memba .su

yunu aldıkları depodan, suyun cins ve 

miktarını gösteren bir vesika alacak
lardır. 

Belediye memurları ıruculardan nü

mune alıp tahlil ettirdikten sonra 

bunlar arasında hileli olanlara ra.st
gelinirse derhal bu suyu satana mü
racaat edilecek, vesikası tetkık edi
lecektir. Bu sureUe hileyi perakende
ci depocuya ve depocu da perakende
cinin üstüne atamıyacaktır. 

Bu todbirler sayesinde hilenın önU· 
ne geçileceği zannedilmektedir. 

, 'Emden,, Geliyor 
Emden ismindeki Alman mektep 

gemisi, iki teşrinisanide limanımıza 

gc-lecektir. Emden ,burada yedi gün 
kalacaktır. 

HACERıN KATiLi IİUSEYiN 
DÜN TEVKiF EDiLDi. CiNA
YETiN PARA iÇiN iŞLEN

DiGi ANLAŞILIYOR 
K l!&di[lgı~~~.çll&l\(f\~J\if a1 t.&ajer1'ff,iffün1i:er~fli~1 = 

miştir. Mtlddeiumumi Orhan ile ikinci şube merkez me
muru Tahsinin yaptıkları tahkikat neticesine göre, cina-

Ayasofya 
Hafriyatı 
Etrafında 

i yet şöyle işlenmiştir: 
Selimiyede oturan 327 duğumlu 1 

Profesör Baksterin Sultanahmette 
yaptığı hafriyattan bahseden profe
sör Mamburi. Baksterin bir papaz 
heyeti mümes11ili olduğunu, bu iti
barla araştırmaların yabancı bir he
yete bırakılmaması lazım geldiğim 

ileri stirmüştilr. Topkapı sarayı mü
zesi müdürü Tahsin Oz, bu hususta 
§t:nları söylemiştir: 

"- Baksterin barada yaptığı haf
riyat, tam ilmi esaslara müstenit ol
makla kalmamış, muvaffakiyet!e ne
ticelenmiştir. Devamından da iyi 
neticeler bekliyoruz. Baksterin ne
ler bulduğu meselesine gelince, yanın
da çalışan komiserin nezareti ve mü
zeleri idaresinin kontrolU ı:ıayestnde 
bu tamamen bilinmiı;ı ve takip edil
miştir. 

Turizm noktasından istifade mese
lesi hafriyatın neticesine bağlıdır ki, 
profesör Bakster de ilk kazmayı vur
duğu günde bu esası da düşünerek ha 
reket etmiştir. Hükflmet te ayni gR
yeyi takip etmektedir. Bu hafriyatın 
hükümct tarafından yapılması arzu
su bir düşünce olabilir. Fakat alına
cak ilmi netice itibariyle her iki me
sainin sonu da birdir. Yalnız es'ti 
eserlerin buluna bileceği yerlf'r:? bii
ytik binaların yapılması Herdeki haf
riyatı ve araştırmaları zorlaıshraf!ağı 

için bu hususta belediyemizin bir ka
rar alması doğru olabilir.,, 

Sirk kl'l'Pandı 

Hüseyin, hayli zamandanbcri Hacerle ne geçen on liradan bir lirasını ona 
tanışmakta ve i11tedikleri zaman dai- vermiştir. 
ma. Kuedili mezarlığı civarında buluş- Dün tevkif edilen katilin, o gün giy
maktadı rlar. Hacer , Hüseyine zen- diği ceketiyle sigara tabakasmdaki 
ginliğinden bahsedip durduğu için, kan lekeleri cinayetin delillerı sıra
Hüseyin niyetini bozmaya, Ha.ceriıı sında tesbit edilmiştir. 

Franıız profeıörlerinin 

ziyaretleri 
Şehrimizde bulunan Fransa Ünl-

bilmediği ve ondan daha genç olan i
kinci metresi Şerifeye para yetiştir
mek maksadile, zihninde cinayeti 
tasarlamaya başlamıştır. Hatta Hü
yinin Şerif eye: 

"- Ben Hacerden paralarını aldık- versitesi Hukuk Fakültesi Profestlr-

tan sonra seninle evleneceğim. Zen- !erinden Perreau, Salle ve La.louel 
gın olacağız.,, dediği bile söylerulmek
tcdir. 

dün İstanbul Ünversitesi rektörü C'.e
mil Bilscli ziyaret etmişler ve Oni-
versite binalarını gezmişlerdir. .. 

Rüyada Çalışmış! 

Hüseyin, nihayet kararını tatbike 
geçmek zamanı geldiğine hükmeyle
miş ve geçen cumaı~esi gecesı saat 
11 sularında, Haccrle yine Kuı;ıdili 
mezarlığında buluşmuştur. Bu:ılar 
bir müddet o civarda dolaştıktan son-
ra Hüseyin, Hacerden para ıstemı~. f\~ 
aza da !<anaat etmemiş, bu yüzden a
ralarmda kavga çıkmıştır. HUscyin 
bu aralık paralarının nerede saklı ol
duğunu da Haccrden sormuştur. Ha 
cer, vaziyetin fenalaştığını görerek 
kaçmak istemi, fakat Hüseyin bii3-
bütün kızmış ve Uzerine hücum ede
rek kafasına, eline geçen bir taşla 
vurmaya başlamıştır. 

:Katil, o kadar insafsızca hareket 
etmiştir ki, Hacerin kafası parçalan
dığı gibi yarı yarıya toprağ~ da gö
mülmilştUr. HUseyin , kadının tanın
maması i~in Ustelik dudağını da kes
nıif, Uzenn<le çıkan on lira kndnr pa
rayı almıştır. Bundan 11onra, diğer 
metresi Şerifenin Kızıltopra.kta, Pa-
pazın bağındaki evine gitmit, ieledi
ği cinayeti Şerifeye anlatmıt ve eli-

- Ne o? Yora-una benziyor
ıun? 

- Dün wece rüyamda İf bul
dum, çalııtım ela •• 

Bir kaç haftadan beri ı,ehrirnlz-

~ ~~M ID~~Y~~.~~~~=;~~~~~~~======~;==~========= 
den sonra kapanmıştTl'. Sirkin bUyUk lTAltt#J M.llJ!r"~== ._.o, HA~~~ı 
çadın ve vahşi hayvanların kafesleri ~ ~ I~ _ (\J'V ~T' 
yavaş yava.t taşınmaktadır. 

mış , Sofya Haseki hastanesine kaldı
rılmıştır. 

YANGIN BAŞLANGIC/ 

22 Teırinicvvel 
PERŞEMBE Bugünkü Hava : Yağmurludur 

ıo uncu ay Gün: 296 Hızır: ~ 70 

man 1hsan, Harbiyede caddenin bir MANTARDAN ZEHiRLENMiŞ 
tarafmdan karşı cihete geçmek is-

Fatihte Atpazarmda 18 numaralı 

hallaç dükkanından yangın 'Jıkmı§
tır. Tutuşan pamuklar ateşin ıenişle 
mesinc meydan kalmadan aöndürUl
müştür. 

Diln hava kısmen bulutlu, kısmen 

açık geçmiştir. Akşama doğru yağ

mur başlamıştır. Rasat merkezlerı-

1355 Hicri 1352 Rumi 
Şaban : 5 8 Birinciteşrin 

terken elektrik şirketine ait 621 nu
maralı hususi otomo'bilin sademcsine 
maruz kalmıştır. Neticede ihsanın 

Ycşilköyde Saadetli sokağında 49 
numaralı evde oturan Sofyanın kır 
mantarı yiyerek zehirlendiği anlaşıl-

nin tesbit ettiğine göre, bugiln hava 

yağmurlu olacaktır. 

Güneş : 6,20 - Oile: ':.1,S9 
ikindi: 14,57, - Akşam: 17.19 

Yatıı: 18,52 - Imıı1k : 140 

22 - 10 - 936 

Siyaset alemi 

lki Bitaraflık 
Arasındakı Fark 

S on hafta içinde siyaset dün• 
yasını meşgul eden Belçika 

bitaraflığı nıeselesi iyiden iyiye ta .. 
vazzuh etmiş bulunuyor. 

Belçika, bu sütunlarda izah etti· 
ğimiz veçhlle, harpten önce bitaraf· 
tı ve bitarafl ığı şöyle böyle seksen 
sene kadar devam etti. Fakat Bel
çika o zaman bitaraffığına inanan, 
kendisine verilen söze itimat eden 
bir devlettl. Bu yüzden büyük bir 
ordu bulundurmaya, bütün Belçika 
milletini silahlandırmaya lüzum iÖr· 
mUyordu. Çünkü verilen söz sağlam 
dı. Ve o zaman verilen söze inan • 
mak gerekti. 

1914 te Büyük Harp koptufu za
man, Belçika bitaraflığının lhlAI o
lunması bir facia idi. ÇünkU Belçika 
böyle bir hldiseyl karşılamak için 
hazırlanmıf değildi. Ordusu kUçOk .. 
tü ve millet müsellAh değildi. 

Belçlkanın bu def aki bitaraflık ili
nı ayni şartlar dahilinde vuku bul
muyor. 

Belçika, BUyük Harp dersinden ib
ret almıf .görünerek yepyeni bir 
hattı hareket takip ediyor. 

Bir kere Belçika eskisi gibi mu .. 
kadderatını, komşularından aldığı 

söze bağlamak istemekle beraber bu 
söze kat'i bir inanç beslemiyor. 

Belçika sil!hlanıyor, ve bütün Bel 
çika herhangi bir taarruzu karşıla • 
mak için haz ı rlanıyor. 

Bu hazırlanmanın sebebi ne? 
Belçikanın komşuları tarafından 

verilen söze inanmaması mı! Yoksa 
bundan başka bir lmil mi var? 

Belçika Büyük Harpten çıkması· 
nı müteakıp büt ün itimadını Millet· 
ler Cemiyetine bfliladı ve bu iti • 
mat sayesinde bir daha t aarruza ui· 
ramıyacatın ı sandı. Bu itimat Ha· 
bef harbinin vukuuna kadar devam 
etti. Daha sonra Belçika Milletler 
Camiyetine karşı itimadının yersiz 
olduğunu anladı. 

.. ~~Nl~ın~v.ı,et 
gördü ve o zaman Milletler Cemiye
tine karşı bütün itimadı sarsıldı. 

Çünkü Fransa ile Rusya, böyle bir 
paktı imzalamakla Milletler Cenıiye 

tine güvenleri bulunmadığını ispat 
ediyorlardı. O halde Milletler Cemi
yetine dayanmaya mahal yoktu. 

Bu, böyle olduğuna göre Milletler 
Cemiyetinin temin etti~i emniyet. 
hem ameli, hem nazari bakımdan, 
değersizdi. Ve bu vaziyet karşısında 
yapılacak iş Belçikay ı kurtarma k İ· 
çin başka bir çare aramaktı • 

Bu çare Belçikanın bitaraflığı te
min etmek, fakat bu bitaraflığın, ya 
kın mazide değersiz olduğu görül· 
düiü için onu Belçikayı silahlamak • 
la tamamlamaktı. 

Belçika da bunu yapmış bulunu • 
yor. 

Eski bitaraflık ile yeni bitaraflık 
arasındaki fark ta budur. 

ômer Rıza DOCRU L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

E vkaf Umum MUdürü Fahıt 
Kiper, dün Anka.raya dön • 

müştUr. 

• • • 
• stanbuldaki kaymakamlar ha 
1 Babah Vilayette bir U>plantı 

yapacaklardır. " . . 
B elecliye .,ubeleri, asri afi§aJ 

kulelerinin kurulmasını mü. 
nasip gördükleri yerleri Belediyeye 
bildirmişlerdir. 

• • • 
•
1 

stanbul Maarif Müdürü Tev· 
flk, dün akpnıki trenle An· 

karaya gitmi&tir· 

... "' * 
M ezunen memleketinde bulu • 

nan Yugoslavya hüktimetl 
T ürkJye General KonsoJ09u lvan 
Vukotlç dtiJI tehrbnlze gelm13ttr. 

• .. * 
R onıanyanın Ankara Baııkon· 

solosu Gretsu, mezunen Ro
manya~·· gitmiştir. 

il' * .y. 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
mektebinde hergtin saat l 6 

dan l 9 a kadar lstlye11 mnalllmltre 
fW idaresi dersleri yerlh~~ektir. 
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Madrit önünde sert v~ şiddetli 
bir mukavemet başladı 

Almanya Rusyanın 
ithamlarını reddediyor 

Madrit civarında dünkü harekatı şu krokiden açıkça takip 
edebilirsiniz 

Londra, 21 (Radyo) - İspanyada bugün vuku buları 
hadiseler hükumet kuvvetlerinin bir~ayli canlılık göster
diklerini ispat ediyor. Hükumet kuvvetleri Elleskas mev
kiini asilerin elinden istirdat ettiler. Bu muharebenin 
çok şiddetli bir şekilde cereyan ettiği de temin olunmak-
tadır. 

Asilerin verdiği malfunata göre, bu~.. t t 1. · · · t d' w· • •• l · 
uşar es ımını ıs e ıgını soy emış-

gün akşama kadar ağır topçu bom- t· · . ır. 

bardımanı yapılmış, daha sonra pı· I 'lt h .. ,_.. t' h' ı · ·· .. .. .. V ~· ngı ere u~ume ı re ınc erın mu-
ta~eler .!111'1yu~e -~~şl~~~ştır. ..a~ı- badelesine çalışmak için elçisınc kat'ı 
~€tın musaadesız.lıgı ~zunden huku- talimat vermiştir. Rehinelerin nıü
ınetin tayyarelerı faalıy~te geçeme· him bir kısmı kadındır. Bunlnrm a
lniştir. Asilerin kuvvetlerı Naval Kar- rada mahvolmamaları i~in iki taraf 
ll~!,<?Yll i@daf ~ttLJQeri~,!ı.ı:l<!~ ... ~t~~ -- -''-~- ı--P~ fn"n'h'h:lrlnM ~;,,.;,.;ı,. 

cektir. 
.rarşılanmı~ ve burasını alamamışlar· MüCADELENlN 
drr. Bütün Madrit kuvvetleri mezbu- BEYNELMILEL CEPHESI 
hane bir mukavemette bulunmakta· 
dır. Asiler, her cephedeki ağır topla
rını ve kuvvetlerini Madrite karşı 

llevkediyorlar. 
EN ŞlDDETL! HARP 

lki tarafın en mtiannidane muka
\'emeti göstereceği yer Naval Karııe
l'o olacaktır. lyi tahkim edilmiş olan 
bu mevki Madritten 30 kilometre me· 
ıafededir. Hükumet kuvvetlen b11 
Jnevkii bırakmamak için ellerinden 
gelen gayreti sarfediyorlar. Asıler, 
limali garbideki Eskoryale doğrn i· 
lerlemektedirler. Fakat bu mevkia 
karşı da taarru:ırun başladığı teeyyüt 
etmemiştir. 

Madritte, şehri müdafaa için büyii'k 
bir coşkunluk hüküm sürmektedir. 
~rkek, kadın bütün şehir halkı ayak
lanmıştır. Kadınlar: "Erkekler cep
heye, kadınlar geriye! .. diye bağm 
~arlar. Hüküm süren kanaat, taar. 
.tuza geçmek ltizumudur. Nitekim 
i:iyle yapılmış ve Elleskas mevkii is
tirdat olunmuştur. 

IASll..ER!N ZA YlATI 
Oviedo'da vaziyet mühimdir. Fa

kat orada da. şiddetli muharebelerin 
.ıevam ettiği anlaşılıyor. Madrit hü
kU.ıneti burada asilerin mühinı zayia
ta uğradıklarını haber verınekterlir. 

Muhakkak olan bir nokta, iki tara. 
fın şiddetli ve kat'i bir harbe hazır-
landığıdır. 

Asi General Dellanoya göre, asi1e-
lcrm önünde iki hat vardır. Biri Mad
l'idin dışındadır ki, bu hat binlerce 
lnitralyözle müdafaa olunmaktadır. 
lkincisi Madridin içindeki hattn .. Bu 
da siperlerden ve barikatlaruao iba
rettir. 

AZANA CEPHEDE 
Cumhurreisi Azana'nm Barsolona

~a VUkubulan ziayreti dolayısile, bu 
111Yaretin bütün cephelere vuku bula
~ağı bildiriliyor. Fakat Azana, Bar
e:ıona katipleri ve muhafızlariyle 
gıtnıiş bulunmaktadır. Bundan, ora· 
~a kalacağı anlaşılıyor. Hariciye Na
tırı Del Vayo, bugün bir bey~rnnaml 
neşrederek, herkesin Madridi müda
:aaya koşmasını istemiş ve bu suret 
e General Frankoya cevap vermiştir. 
~eneral Franko bugün neşrettiği be

nnanı.ede, ancak Madridin bila kay-

Almanya bugün Sovyet Rusyanm 
ademi müdahale komitesine gönder
diği notadaki ithamlarına cevap vere
rek, Sovyet Rusyanm silah ambargo
sunu ihlal ettiğini anlatarak bir sürü 
hadffielerden bahsetmiştir. 

Moskovada fransızca çıkan Jurnal 
dö Mosko gazetesi bugün yazdığı bir 
makalede ademi müdahale komitesi
le istihza etmekte ve bu komitenin 
hareketini "ko1lektif cinayet., keli -
metinin bu cinayete iştirak etrniye -
meleriyle tavsif ederek Sovyet hilkfı
ceğini anlatmaktadır. 

Macar l<abinesinin 
Beyannamesi 
Gömböş'ün siyaseti 

devam ediyor 
Budapeşte, 21 (Hususi) - Başba

kan. Daranyi bugün hükumetin be -
yannamesini okumuş ve hükumet 
prensiplerinin ölen Gömböşün siya -
sal kanaat ve amaçlarının ayni oldu
ğunu söylemiştir. Gizli intihap usu
lünden evvel naibin ve Alman mecli 
sinin salahiyetlerini genişletmek la
zımgeldiğini, du;; siyasaya . gelince 
hiçbir değişiklik yapılmıyacağmı söy 
lemiş, sonra Milletler Cemiyetinden 
bahsederken 1935 senesinde yapılan 
485 şikayetten yalnız yedisinin kon
seyde görüşülebildiğini kaydetmek -
le iktifa etmiştir. Başbakanın beya
natı şiddetle alkışlanmıştır. 

Türkiye- Yugos
lavya ticareti 

ilelgrat, 21 (Radyo) - Bir riva -
yete göre Türkiye, Yugoslavya ti
caret müzakereleri müsait bir suret 
te nihayet buldu. Yeni muahedenin 
yakında imzası bekleniyor. 

!unan Havacı'ığı 
Atına, 21- Yunan hava mli.:ıtı>şa

rı bir Alman gazetecisine, Yunanista
nm hava kuvveti her türlü fedakar
lığı göze alarak takviye etmekte ol 
duğunu söylemiştir. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Y 
unanistanda Belediye 
Reisliği için intihap u

sulü ilga edilnıi~ti r. Reisll' • 
ri hükumet tayin edecektir. 

• • • 

K aradenizde bir Rumen 
torpitosunda infilak ııe 

ticesi 8 kişi yaralanmıştır. 
• • 

B ulgar Ajansı kabinenin 
istifa edeceği şayıaları 

nı tekzip ediyor. 
• * • 

P ariste çıkan Komünist 
H um an ite gazetesinin 

Avusturyaya girmesi yasak 
edilmiştir • 

• • • 

L ondra, 21 - Saffıharp 

kruvazörü Hood Cebe
lüttariktan Maltaya hareket 
etmiştir. 

• ı;o • 

• ngiliz tayyarelerine ye
l ni takılan birer nıotör

le süratleri saatte 500 kilo
nıetroya çıkarılmıştır. 

• • • 

Roma, 21 - Alman Em
den kruvazörü Cagliri 

limanına gelerek demirlemiş
tir. 

• • • 

Yeni Macar Başvekili Sin 
yör Mussoliniye hara

retli bir dostluk telgrafı çek
mistir. 

Rn lqaristanda 
Siyasi temaslar 
Kral, Çankot par t sine 

mensup nazır~arı 

kabul etti 
Belgrat, 21 (Radyo) - Bulgaris

tan kralı bugün kaıbinede Çankof 
partisine mensup nazırları kabulden 

sonra Başvekil Köse Ivanofu kabul 

etti. Bu ziyaret uzun tefsirata sebe

biyet vermiştir. Kabine yakında bir 

beyanname neşrederek umumi seçi

mi ne için yapamıyacağıru anlata
caktır. 

Mareşal 
Mahmut Han 

Misafirimiz Askeri Tat
bikatta Hazır t'ulundu' ar 

Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)
Muhterem misafirimiz Efgan Harbi
ye Veziri Mareşal Şah Mahmut Han 

bugün muhafız alayı kıtaatrnı teftiş 

ederek gördükleri mükemmeliyetten 
dolayı komutan ve subayları tebrik 
etmişler, sonra Ankara garnizonu kı
taatının tatbikatında da hazır bulu
narak Milli Müdafaa Vekilimizlc Er
kanıharpiye ikinci reisimize ve diğer 

alakadarlara takdirlerini bildirmiş

lerdir. Muhterem misafirim.iz öğle

den sonra Çubuk barajını gezmişler, 
saat beşte Erkanıharbiye ikinci rei

simiz Korgeneral Asımın şereflerine 
verdiği çay ziyafetini şerefl~ndirmiş

lerdir. 

Yunan Kralına 
Ziyafet Verildi . 
Atina, 21 - Faler'de bulunan In· 

gilterenin Akdeniz filosu kumandanı 
tarafından Yunan kralı şerefine A
miral genı.isi Kecn Elizabette bir zi
yafet vermiş, Kral top atımile .sdam
lanmıştır. Filoya mensup tayyareler 
sabahtan akşama kadar suren hava 
manevraları yapmışlardır. 

ispanyayı 

Gözden 
Uzak tutmamah 

't azan : Lloyd GEORGES 

ESKİ lNGtLlZ BAŞVEK1Lt 

İspanyayı göz önünden uzak tutmamalı· Kendisi gerçi dtrt 
içinde, fakat b~ka)arının başına getireceği dert daha büyük 
olabilir. lspaınyada bir ihtilalin patlak vermesi, bir dahili 
harbin vuku bulması yeni bir fey değildir. Onun dahili müca
deleleri, Avrupanın herhangi memleketinden çok fazladır. Es
kiden, onun bir takım karışıklıklarına ba.kaları da karı~mıya 
mecbur oldular. Avrupanm en kanlı muharebelerinden bir 
kaçı, ispanya mücadeleleri yüzünden vuku buldu. 

Fakat ben, Rusya ile Almanya, p-
Belçika ile Fransa arasında başhyan de siyasi bir teşekkül mahiyetindedir 

S .. du"ellosundan fazla İspanya işle- ler. 
oz .. • • • 

rine ademi rrıudahale anlaşmasının a- . 

kt açığa ihlali yüzünden endişe Asilere ait topların Madnt sokak-
çı an · h .. k. t L f hissediyorum. lanna aksetmesı, u ume ar~ tar-
Ş et Portekiz, İspanya asilerine tarının akıllarını başlarına :;etırerek 

.1• ~y etiştirmek için bir arka kapı aralarındaki birliği sağlamlayıp sağ_ 
s~ a ; kullanılmakta devam ederse, lamlarmyacağı önümüzdeki günlerde 
0 ara ·· ın· ktir Belk. d k' bir maskaraliktan farksız kalan ade- gor ~ce . 1 e __ o ~~man \':1 ı~ 

. .. dahale anlaşmasının Sovyet gcçm.ış olacaktır. Çünku askerlerı 

Rm.ı mu tarafından ihlal edileceğine hazrrlamak aylara muhtaç ı)lan bir 
usya i- · · 1 h'"k" ti · h v Rusya tarafından .l)'jpanyaya doğ_ ıştır. spanya u ume nın cep eye 
ed doğruya silah ve mühimmat gönderdiği gençlerse bir hart:\ bile 

ru an . l' .. . b l l B .. d ·ıeceıfıne ınanıyorum. ta uı gormemış u unuyor aı·. una gon erı to •• 
R işçileri, Rusya hükfımetini rağmen aylarca mukavemet goster-

b us apmıva sevkedccektir. n.uslar meleri de lehlerine kaydolunacak bir 
unu y • . d h . . 
ok hassas insanlardır. Ve nıce cfa- arekettır. 

~ar hükumetlerini hissi tema~ülleri 
yüzünden harbe sevketmişlerdır. 

• • • 
İn<Yiltere hükfımeti Rusyanın pro. 

testo~undaki ciddiyeti tanımamakla 
yanılıyor. Ademi müdahale komi~esi-

. derhal toplanması ve Portekız a. 
nın . 
le hindeki ithamları tahkik etmesı 
iç~ vuku bulan talebi son derece n:-a 
kul olduğu halde bu talep reddedil-

miştir. 
Fakat 1n /]tere harciyesi <:ok ya-

vaş ve çok ağır davrandı. ~ite~in:- Al 
manyanın, on sene evvelki tPslım1yet 
kar ve uslu Almanya olmadı~ını rla 
çok geç ve ancak bir kaç sadmeden 
sonk anlıyabilmiştir. Galiba bu~ün
hu l\ı ::ı.ranın ua uç ::ıcuc cvvcıl\ı r.us
ya gibi kolaylıkla bertaraf cdiJerni
yeceğini çabuk an!Tyttmıyacak. 

Faşist devletler bcynclmılcl müş

külatm asiler tarafından kazanıla

cak sür'atli bir zaferle halledileceği. 
ne güveniyorlar. Anlaşılan l ngiltere 
hükumeti de ayni ihtimallere belbağ
lamaktadrr. Buna tehlikeli k!.!mar 
denir. 
İspanya dahili harbinin ılk ~afha. 

sı, belki de bu yazının intişarı sıra

sında son bulmuş olur. Madrit i('.in 
vuku bulan mücadele, son safhasına 
varmıştır. Hükumetin derm~ çatma 
kuvvetleri Frankonun kumanda etti
ği kuvvetleri püskürtecek olursa is
yan en büyük fırsatı kaybetmeye, 
yavaş yavaş husrana uğramıya mah
kfım olmuş olur. 

• • • 
Fakat Franko Madridi zaptederse 

İspanyanın en büyük kısmını ele ge
çirmiş olur. Fakat dahili harp böyle
likle bitmez. Çünkü Katalanlar, 
Basklar ve Asturyalılar kendi ülkele 
rinde mücadeleye devam ederler. Yal 
nız bunların muzaffer diktat;örün as
kerlerine mukavemetleri şüphelidir. 
Sonra Frankonun diktatörlüğii, Mad 
ritte yerleşmesi üzerine, asıl hüku. 
nıet olmak üzere tanınmak istiyecek
tir . 

• • • 
Son haftalar zarfındaki askeri ha

diseler Madrit hükumetinin alC'yhin
de idi. Çünkü ispanyanın en güz~de 
zabitleri ve askerleri asilerle b('raber 

olduktan başka bunların aralarında 
gaye ve hareket birliği vardır. Ba$la 
rındaki liderler de liyakatlidirler. Şi. 
nıal ve cenuptaki asilerin birlikte ha
reket ettikleri, ta başlangıçtan belli 
idi. 

Hükumetin tarafındaki nizami za
bitler az olduğu gibi salahiyetli ge

neraller ve muallem askerler hemen 
hiç Yoktur. Askerler derme çat.rna
dır, talirn görmemiştir. Her iilke ken 
dine ·· gore asker toplamış bulunuyor. 
Bunlara ordu demek caiz değildir. Ra 
dikallerden, sosyalistlerden, anarsist 
lerden ve komünistlerden miitcşckkil 
olan bu kümeler, biraz derl"nmiş ve 
toplanmış, kendilerine zabitler ve ku 
mandanlar seçmiş, görünüyorlarsa 
da askeri bir kuvvet olmaktan ziya-

• • • 
Dahili harbin başladığı sırada İs

panyanın asker çıkarmak .için edin
diği bütün cihazlar asilerin elinde 
idi. İtalya ile Almanyanın Portekiz 
yoluyla yaptığı yardım asilerin elin. 
deki teçhizatı arttırdı. 1talyanlar Fa
sa ve Mazurkaya bir sürü tayyareler 
göndererek Frankonun hava kuvvet
lerini takviye etmiş bulunuyorlar. 
Bu yüzden hava faikiycti hiiklımelin 
elinden asilerin eline geçti. 

• • • 
Franko, azimkar ve hünerli bir li

der olduğunu gösteriyor. Bunıı muka 
bil ne hükumet tarafında ne cephe 
hattında, ne de cephe gerisinde böylç 
hir linPr hıılunm::ıdtğı görülüyor. 

İspanyanın istikbali Frankonun 
bu vahşi mücadeleden arta ""kalan kı
srmda ne yapacağına, bilhassa zafe
ri kazanıp İspanya diktatörü "Olduk
tan sonra tutacağr hattı harekete 
bağlıdır. 

Frankonun neşrettiği ıslahat prog 
ramı iyi olduğu halde mukavemet 
karşısında kaldığı takdirde veı·eceği 
ceza çok şiddetlidir. 

Fakat Frankoya taraftar ül:ınlara. 
bakarak, intikamından kurtulacak o. 
!anlara karşr sözünü tutacağına ina
namıyorum. 

Asıl facia şudur: İki taraftan han 
gisi kazanırsa, kazansın müfritlPre, 
yani ya sağın ya solun müfritlerine 
ait olmasıdır. 

Başvekil 
Ankara ya 
Dö"nüyor 
Balıkesir, 21 (Tan muhabirinden) 

- Başvekil lsmet lnönü, Manı:sadan 
buraya geldi, halk tarafından sevgiy
le karşılandı ve derhal şu arzuyu gös
terdi: 
"- Çiftçileri toplayın. istediğim 

şey; herkesin her derdini ortaya dök
mesidir. Kimsenin akıl vermesine lü
zum yok. Herkes kendisi söylesin.,, 

Sonra Merkez, Bürhaniye, Susur
luk, Sındırgı çiftçilerini teker t<"ker 
dinlemeye başladı. Bu arada ekilen 
v~ ekilmiyen arazi miktarını, nelere
kildiğini, ne mahsul alrndzğını, kaç 
kişi çalıştığını, dönüm başına olan 
masraf ve geliri inceden inceye sor
du. Her cins hububat ekenleri takdir 
etti. Yalnız düzgün hesap tutmıyan
lardan şikayetçi oldu ve dedi ki: 
"- Gelecek sene santimine ~adar 

hesap isterim. Hesabınızı sağlam tut
mazsanız devletin hesabı da sağlam 
olmaz.,, 

Başvekil, müteakıben doğru Anka
raya hareket etti. 

Tarihi Eserler 
Tekirdağt. 21 (A.A) - tstanhul • 

Edirne asfalt yolu yapılırken Tckir
dağı hudut noktasında tarihi bir su 
yolu enkazı ve Romalılara ait i:ıüylık 
bir heykel bulunmuştur. 

=--

Yadırgıyoruz! 
_ (Dostum! Dedi) yüzüme gülüp 

ardımdan ağzına geleni söylil·en; ye
diğime gözünü dikip haset eden; 
gördüğü zaman gö~emezliğe gelen; 
ciddi muhabbet yerme caali tebes
sümlerle dostluk vazifesini yapmak 
istiyen; ~-apabildiğlmi beğenmiyen, 
yapamadığımı aleme yayan; çıkarken 
eteğime yapışan, iner~~n <:~~~. atan; 
kendini bir sigara kag;ıdı ustun gö
riince teıwme binen, kıl kadar altta 
görürse hakipay olan: beni. benim 
için se,·emiyen; kusunımu h ·ç unut
mıyan, fakat meziyetle~nıi bir_ ~
m hatırlıımıyan i ken<lme asıl hır 
duy~ edinebilme~. için b~~im ı;a~·a?ı 
merhamet hale duşmemı ıstiyen hır 
muhit ile 0 kadar san1mış bulunu • 
~ onız ki artık senin ban.~ hürmet 
etmen, n·ezsiz muhabbet gostf'rmen; 
beni en uzak yrrlcrlle hatırlaman; u
zun müddet birihirimİ7~cn cüda düş
tükten sonra kanışhıWımuz zaman 
gelip !'iiıünıü gözümü öpmen inan ki 
hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyor 
diye işime gelimyor. Zira yaclır~a~·o
rum. Ben, biz böyle şerlere a. ışmı~ 
dr~ili7:.na ... kasının kundurasmı giyrni., 
ızibi t-.flir~in olurnrm;. \'azge( bu 
ba~ka aleme a't huylardan da sen de 
bizim ~ihi ol! Ta ki umumi hiiküm
lel'imizde hi.r de se·ıin iç~n parantez 
açmak kü\fetinf' ~irm'yelim. Bu ya
dırızadığımız d'lsthık Vf' insanlrk ta,·rr 
\'e tarzlarmda.n ne sen kar f'derAin, 
ne ben! Rana, ı:;nna, huna anladığı
m•z dilden görih:;! AJ·şrna·lıf{mlız mu
ameleyi yap! P k ri<·a erlerim. Ve 
hf'ni a~zt açık bırakn. g"tti. 

nu,.. Kar"kövclen Tti'"'ele d•ığru gi
d"rk"n bir Yak'anrn ş·•hi li 'lldtım. 

Elin(lcki drı{nekle Ö'1Üı1e yolilayışı
na. ve kolunda sarı 11azvanılıı ıta:r.:t· 

ran gözleri göremdii!;i anlıı!Sılım bir 
za'\·allının önünP, )·ayalmldınmı ii
zr.rine ),kılmış, kalclınm tar,lnr ~el

cli. Ta!;!lar gelmedi, ama ta~lar3 do~
nı yüriidii ve nmma<1ığı lıir ~·ığm kar
şısında kalan aya~ '-:arph, ""n<lelı-di. 
1'am o sırada ~·anından gf"-:en bir yol
cu amayı tuttu Ye herkesin :rap3<'-3.ğl 
bir harı•l<etlf' onu t.aş :nğmmın a~1ğr
na getirmek için ı;ekti. Ama açtı ağ
zını: 

- Ne f'ŞPk gibi c;eki~·orsun he he
rif! Öniimcle ne Yarsa sü~·ıe ! Başka 
~eye kan~ma! 

- B~n sana i~·ilik olsun tliy.-..... 
- t~·iJik böyle hay·van gibi yapıl-

maz. 
Bu beklenmeclik muameleye ma. • 

ruz kalan adam su cevabı '\°f"rdi. 
- Affedersin! Ben st-ni kör san

dımdı. Halbuki seıı namkönniissün? 

B. FELEK 

YAZl~·~R~~?-ı --Nihayet ba.şl.angıç ve sonu en fa:;;la 
bi1 yüzyıl içine gömülii olem fani bir 
yaşayı:ım, hayattan :::cvkaZ.abilcn kaç 
senesi /ıardır ki, bir incir çel, irdcği 
bile doldıırmıyan Wzwm.suz §Cylcrlc 
kendimizi rahatsız cdiyom:;1 - Ce
mil Sena Ongun, Gündüz, Birindteş
rin 1936. 

Muharrir: "En çok bir asır süren bir ha
yat., demeyi pek mi kısa, yoksa çirkin mi 
bulmuş ki, onu bir yığın sözle süslemeye 
k~lkmı~? Ama, bakalım bu süsler sôzii çir
kı_nle_ştırm~miJ. manassmı bozmamış mı? 
~ırkmleştınnış; çünkiı buradaki "nıhayet 
ıle "en fazla., bir manadadır, biri kullandu;~ 
ca ötekine lüzum kalmaz. "En fazh .• dJn 
evvel Yine o manadaki "nihayet., kelimesi
ni görünce onun cümlede başka bir vazifesi 
olması ihtimalini düşünüyoruz, zihnımız 
karışıyor. "En c;ok .. yerine "en fazla de-
mek te hic; İyi olmuyor. " 

.'.'~aşlangıc; v.e sonu bi~. yüzyıl. iı;:inc g(). 
mulu,. ... Başı ıle sonu yuzyılın ıçinde de 
otası .dışınd~ mı? "Gömülü,. Ye gelince; 0 ; 
zorakı edebiyat ..• Hayatın en çok yüzyıl 
süreceğini söyledikten sonra bir de "fani 
sıfatını ilaveye ne luzuı:n görülmüş? " 

"Yaşayış .. ne de'!lektır?.. Sadece ''hayat 
demek olsa muharnr " • · . yaşayışın hav t" 

d . "Y • a -tan .... demez ı. aşayış,. Ya"ama t 
"M . . d v· re d k .., arzı, 
.. ıını?erZe'h c; . ıv k., eme se bu cümlede 
ışı ne ,ı nımız arışryor ve bir 

1 mıyoruz. Daha doğrusu muha . ~ey an a-
l . • d" .. • rnrın 1--tlı-mc crını, manasmı uşunerek k 11 • 

sırnıp anlamamak lazım. u andıı::mı 
Anlıyoruz: B. C. s. Ongun. "E . 

asır süren hayatın zevkli k · n. çok hır 
ki~·.-· ?c~c~ istemiş, aç scnesı vardır 

Bır ıncır çekirdeği bile 
dedikten sonra da "lüzu doldurmryan,, 
zumsuzdur. msuz,, elbette lu-

Uzun cümleye düsman d ~- . 
n~ severim. Fakat dikkat ed~gılı~: ha_ttS o
cumlelerin çoğu katık] .. !1• ~zdekı uzun 
lelerdir. a §ışırılmış krsa ciiJn. 

B. Cemil Sena Ongu b" 
şövlc b' .. 1 .• n ıraz aşafıda da 

ır şey soy uyor: 
_Bazılarımız .da esasen elde edilmem • 

kansız olan hır takım hayallerd · h ım
old ~ · · en ma rum ugumuz ıc;ın sızlanırız-. 

Hayalrlcn mahrum olmak Ya . ,. 
YÜl ettiğimiz,. özlcdiğimiT. ·~·eyle~- talıay. 
rum olmak ... Anhvoruz f~kat 

1 
~n rnah-

• • • n muııı . d 
nıçın kelimeleri uluorta k il rrır e 
sa biz: "Ne zaman hava v: a~ryor? .. Yok
okumak kitap., gibi bir sö ~- gudzcl, bt"!'\ Yok · ·a· k. zun e· ccb h mcvsımı ır, ım bakar . 

1 
· oa ıır 

olduğunu pek ala anlarX:.'.sa elere?,, demek 

Ahfe' 



T A N 

Nasreddin hocanın bostan hikayesi 
gibi ... Ceketin çuvala nasıl girdiğini 

suçlu da bilmiyor ! 
- Ne o. Kazım yine müşerref olduk! j 
- Geldım, yine Bayım. S k k 
- ~aksana bu gelişi ben pek beğenmiyorum. lyi adam o a ta 

b_~ şekılde.gelmez. Arkanda polis filan ... Daha, dün teşer- •• •• 
ruf etmedık mi zatıalinizle.. opuşen 

-Evet.. ik • 

22 - 10- 936 

M E V L 1 D 1....-,,------------.....-
sıvas - Erzurum demiryolu milte- B s u·. M E R 

hh. 1 • u aktam Sineması a ıt erınden, geçen sene vefat eden 

mühendis Ömerin ruhuna ittihafen Herkesi ve bilhasea anneleri alakadar eden 
23.10.1936 Cuma günü, öğle namazı- (Louis FEUILLADE) in meşhur eseri 
nı mtiteakıp Kızıltoprak Zühtüpaşa 

camiinde mevlit olunacaktır. Kendi
sini tanıyanların buna iştirakleri te
menni olunur. 

i Ki YAVRUCUK 
Kiiçük ve aevimli Cl. BARGHON • ALICE TISSOT - SlNOEL 

1 
filmini takdim ediyor. Baş rollerde: 

Açık teşekkür MAXUDIAN - ESCANDE ve MADELAINE GU!TTY 

Refikamın vaz'ı hamlinde yüksek ilaveten: Fox Jurnal ve TAKSIM ITFAIYE TORENI 

hazakat ve ihtimamlanna şahit ol • -~---•••••••••••••••••••••••-' 
duğumuz Fatihte doğum mütehassısı 
sayın Doktor Bay Nuri Süleymana 

1 
derin ve kalbi te.sekkürlerintizi suna
rım. 

Doktor Selami Bil.cıcl Taras Bulba 
Nikah merasimi 

- Peki. Adın Kazım, babanın adı Halil 24 yaşında- l genç 
sın Mudanyanın T ekkei atik mahallesi yedi numarasında Dün saat 17 ye kadar müddC'iumu
~~?r~.r:or~?n. Yengeni dövdüğün ve çocuğunu düşürdu _ miliğc 20 meşhut suç hadisesi intikal 

g;ın ıçın uç ay mahkumiyeti nvar. Bak adın ve adresın etmiştir. Beyoğlu mllddeiumumılıği
bıle daha aklım<lan silinmedi... ne de bir sokakta öpüşme vak'ası gel

Askeri Müze Direktörü Şükrü But
tem'in kızı Lemis ile Kurmay Binbaşı 
Fuadin nikahları evvelki gün yapıl -
mıştır. 

f ASHH 

Pierre BENOIT tarafından adapte ve GOGOL'un eserinden iktibal 
ve CMOSKOVA GECELERi) rejisörü GRANOWSKY tarafından va• 
zı sahne edilen bu hayat ve hareket dolu muazzam ve emsalsil 
şaheser. 

HARRY BAUR - DANiELLE DARTiEUX 
Jean Pierre Auınont ve yüzlerce kazak tarafından temsil edilmiştir 

i 

Sorguyu yapan Sultanahmet üçün-ı 
cü sulh. ~eza hakimi Osman Tev:hit. Masanın üstü manifaturacı tezgtıhrnn 
dava kiğıtlannı tetkik ettikten son- döndü. Eşya arasında bir de cüzdan 
ra hay;_etle sordu: . bulundu. Açılınca; içinden parla!c taR-
. - Kazım, ~n ışı azıttm. Bak se- lı küpe, gerdanlık ve bilezik çıktı. Yi

nın adın lsmaılmiş. Bize dün Kazım ne hakim sordu: 
dedin ,hem de Müdanya Bursa olınuş, 

- Kazım, bunlar ne? 
mahalleniz de Umurbey mahallesi... 
Hem de Galatada Yüksek Kaldırım- - Onlar, benim refikamın. 
da Hasanm evinde oturuyormuşsun? - Demin bekar olduğunu söyledin, 

- Polisler yanlış yazmışlar. ne çabuk sözünden dönüyorsun? 
Kazım evvelsi gün de Karagümrük- - Nişanlımın. 

te Hüseyin ve Zebranın evinden bir - Nişanlın kim, çabuk söylP.. 
ceket çaldığı için ayni hakim önüne - Bursada bizim mahallede güm. 
çıkarılmış ve muhakemesi üç gün son rük hamallarından Alinin kızı Bedri

miştir. Iki genç evvelsi gün Bcyoglu-

nun yan sokaklarından birinden gi

derken erkek kolundaki kadını öp. 

miiştür. Oradan geçenlerden iki ki§i 

bunu polise haber vermişler \·c polis 
te meşhut suçlar kanununa giir.:? bun
ları müddeiumumiliğe getirmi~tir Er 
kek, kadının nişanlısı olduğunu söy. 
lemiş, kadın da bu öpmeden bir §ika. 
yeti olmadığım söylemiştir. 

Hadise, meşhut suçlar çerç"vesınc 
girmediği için ikisi de serbest bu;a. 
kılmışlardır. 

raya bırakılmıştı. Kazım çaldığı beş ye. Bana kuyumculara bir göster di- U sustur 
lirayı tedarik edip gelecekti. ye verdi. · 

lddia edildiğine göre, Kizun dün Hakim bunları tetkik ettikten son- ş U 
sabah Unkapanında aJiÇI Cemalin dük ra: 

kanma gitmiş, yemek yemiş. Çıkar- - Kazım, bunların üstünde ıstnv- Ko•• peki · • 
ken de çırak Arifin ceketini çalarak roz var .. Galiba bunların altından ça- er ( n • •• " 
sırtındaki çuvala koymuş ve biraz ay- panoğlu çıkacak. Müslüman hamal - Köpekleri sustur, yoksa sen bi-
rıldıktan sonra farkına varılmış. A- kızlan istavrozlu gerdanlık, bilezik lirsin. 
rifle Cemal yetişmişler, ceketi iste- takmazlar. - Azizim ,sen çıldırdın mı, sokak-
mişler. Aldıkları cevap şu olmu - Şimdi herkes takar... taki köpeklerin ben kahyası mıyım. 

- Ben ceket falan görmedim. Şim- - Takmazlar.. Benim köpekbaşı olduğumu sana kim 
di birer yumrukla. aizin dişlerinizı dö- söyledi. 
kerim. - Bay hakim, onlar Yunan har-

binde yağma edilmiş .. Elde kalnus.. - Kaldracaksm .. Fazla laf istc-

Dünkü nüshamızın 10 uncu sayfa
sında neşredilen (Tilrk Krom Ano
nim Şirketi) ilanında Meclisi İdarece 
sermaye bakiyesinin tahsiline ka
rar verilmiş olduğu) cümlesinde 
(tahsile) kelimesi sehven (temsile) 
şeklinde dizilmiş olduğu tavzih ve tas
hih olunur. 
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,..Bu akşam HELE K Sinemasında .. 
EN MEŞHUR VE EN SEViMLi iKi FRANSIZ A RTiSTi 

D A N 1 E L L E O A R R 1 E U X ve H E N R 1 O A R A 1 
tarafından ~aratılan 

ÇA.PKIN GENÇ 
nefis, eğlenceli, zevkli Fransızca film. Bu filmde DANlELI.JJ 
DARRIEUX'nun şarkılan birer şaheserdir. 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri ve 

DEFiNE ARAYICILARI tab'.i renkli üç kısımlık 
nefıs şarkılı ve danslı komedi. 

Numaralı yerlerin evvelden ald ı r ıl ması r ica olunur. Tel • 40968 
j 

' 

Bu akşam SAKARYA Sinemasında 
MARCEL CHANT AL - J ULES BERRY ve LUCIEN BARO~ 

tarafından bir sureti fevkalidede temsil edilen 

STAViSKY SKANDALI 
Bu sırada polis yetişmiş ve karako- " Al b' 

- Ya ... Şu Arifin ceketi scnı·n tor- mem. sana ır tokat.. la götürülmUşler. Ceket Kazımın çu-
\'alından çı'kmıı. ~a. nasıl girdi, onu merale edi~2~ ~~!d~~~~ . .:~~~zar~~~ ~e. -ı 

Hakim zabıt varakasını okuduktan asliye dördüncü cc.za mahkemesinde ı 
- Ben de onu merak ediyorum! / 

emsalsiz filminin ilk iraesidir. Maroken koltuklarınızı evvelden al• 
O ü C::: M A N ı dınnız. Telefon: 41341. Ilaveten: Mahalli SAKARYA havadiSleri ~L 
.-.,~d.fil~~ •-.6a ..... 1'1r_.P~;ı,r.,.a~m~o~u~n~t~J~u~r~n~~~·:.-..... ~~~~ -..;~~·-..-;;;...- ~~~~::.;;._;~.;:;;....-=-..'-.__:__::========·:.'.:_--=--- \ · 

sızca sözlU büyük film J Bugün yalnız MAZURKA POLA NEGRrnin eserli ıonra suçluyu baştan aşağı süzdü: bakıldı. lddiay11 göre, dört sabıkası 
- Dün sırtındaki ceketi burada - Nasrettin Hocanın Bostan hika- bulunan Garbis, kafayı çektikten son Umumi duhuliye 20 kuruş Matinelerde Görtilecek bir film l 

..... ~ ıBoyduk. Ceketsiz kaldın. Kendine bir yesi gibi... Demek ki sen de onun ra sokakta havlıyan köpeklere canı 
ceket uydurmaya çıktın. Sırtındaki to .. baya nasıl girdiğini merak ediyor- sıkılmış ve bu köpekleri mchmedin 
ceket te uydurmaya benzer. Onu da sun, öyle mi? zannettiği için ona müracaat ve son-
bir yerden aşırdın galiba. Sırtına g<i- Bundan sonra şahitler dinlendi. ra hakaret etmiştir. 

Garbisi 35 gün hapse ve 30 lira para 
cezasına mahkum etti. Garbis tevkif 
edilmiştir. re bir ceket buluncıya kadar demek Hakim, Kazımı hırsızlıktan bir sene .Mahkeme suçu sabit gördüğü icin 

ukct~~ya~~~ K~m.~~m.bp~m~k~ctti.~kat~ın~~ ============================= 
işler karışıyor, iş iki iken dörde çıkı- ketin kıymeti az olduğu için bunu al-
yor. Getir bakalım, §U çuvalı aç ta tı aya indirdi. Arifle Cemali tahkir ., 
görelim. ettiği için de onar güne mahkum ol- Bu akşamdan itibaren SARAY Sinemasında 
Kazım, çuvalı açtı. Eliyle çıkardı- du. Sonra cürümler birleştirildi. Ka

ğı ceketi hıikimin masasının üstüne zım, topyekün altı ay on gün hnpis 
koydu. Bundan sonra bir bahr!ye pan yatacak ve 80 lira da ağır para ceza
talonu ile kasket çıktı. Hakim, sualini st verecekti. 
tazeledi: Hakim. kararı yazdırdıktan sonra~ 

- Kazım, galiba çuvaldan bir suç - Kazım, şimdilik mahkeme sana 
naha çıkıyor. Sen asker kaçağı faian rr.erhamet etti. Seni bu kadara mah
olnuya.sın. kum etti. Sen biraz rahatsızsın, dev
Kazım, yeni terhis edildiğini söyle- let misafirhanesinde biraz yat baka

Cii. Bundan sonra çuvaldan ayakkabı- hm. iyileşince çıkarsın. Haydi, yürü .. 
lar, gömlekler, fanilalar çıkıyordu. Al polis bunu, hapishaneye götür. 

Gece Yarısı 
No. 76 

- Öyle... Bizim apa.rtmıana, top
lu gelirseniz, olmaz! Nizamı, intiza
mı bozulur. Sarayın incileri dökü -
lür ... Teşrifatçılara haber vermeli! 
Birden ta vn değişti, hiddetle ,aka 
arası, yUzü buruştu, lclalin önUnde 
durdu, yumruklarını kalçalarına da
yadı: 

- lclal Hanım, alay mı ediyorsu
nuz, Allah ~kma?. 

Onun taklidini yapıyordu: 
- Ne o? Kabul buyurulmuyor 

mu?. 
Iclal, kahkaha. ile gül dil: 

' - Bilmem! Pek ,a.şırdınız da.. •• 
· Mevlüt, kollannı kavu§turdu, boy
nunu büktü: 

- Şaşırmamın sebebi var. Evimi
ze gelin, ba,WıtUne ! 
Kıskıs güldü: 
- Kaçan yok.. Çingeneye dUğün 

olsun.. Gelgelelim, çok aynasız bir 
vakit seçtiniz. Sabahat ,erkenden 
kalktı, gitti. Annesi hastaymış; ge
ce, rüyasında görmüş, merak etmiş .. 
Arkasından, ben de çıktım. Sabah 
cayımı, kahvede içtim. Evin içi alan 
taran.. Haydi, hep beraber gidelim. 
P'akat hiç birşey bulamıyacaksınız. 

Evvelden söylemiş olsaydınız, Saba-

Malımut l' i!:l3Alll 

hat hazırlardı ..• 
lclil, Mevlfıdun koluna girdi, ku

lağına !ısladı: 
- Sizin apartımana gidersek ve 

orada herşeyi hazır bulursak, ne der-
•• ? 

sınız .. 
Mevllıt, lclalin elinden sıyrıldı, 

ve korkmuş gibi gözlerini açtı: 
- Kadın milleti mi? Vallahi ya

mansınız?. 

Parmağım ağzına götürdü, Iclale 
baktı: 

- Sizden korkmıyan, Allahtan 
korkmaz! 
Parmağı yanmı, gibi ağzından çek 

ti: 
- Evvelden pasa parola, öyle 
• ? 

mı .. 
Eliyle alnına vuruyordu: 
_ Ben, sahi budalayım, be.... Sa

bahatin, erkenden sokağa çıkmasın
dan kuşkulansam ya? .. Sabahat er
kenden kalkar da, sokağa çıkar mı? 
Annesi hastaymış ... Annesi, dün ak-
şam tiyatroda idi .. . 

Durmuş, kendi kendine şaşıyordu: 
- Ben, nasıl oldu da bunu düşün

medim? Gece, hep beraber, tiyatro
dan çıktık .. Sabahate, benim habe -
rim olmadan. 2'ece yarısı tel~raf mı 

fevkaliı.de bir program: 
Montekristo kahramanı ROBERT DONAT tarafından 

SATILIK HAY ALET 
Her yerde parlak bir muvaffakıyet kazanmış bir film. Ve nihayet: 

BERLift OLiMPiYADLARI 
2100 metroluk hakiki ve tam film. 
llaveten: Fox Jurnal ve Taksim ltfaiye töreni. 

Ayni biletle 2 büyük film birden 

~ - -

1 

geldi? Rüyasında görmüş.. Masal .. 
Masal ama, ben inandım ya, sen, o
nabak.. Sabahat, rüyada annesini 
görer.ek te, merak edecek, erkenden 
kalkıp gidecek! .. 

Gözümün önünde perdeler açılı -
yor gibiydi: 

- Bak şimdi düşündükçe bir bir 
aklıma geliyor.. Sabahat giderken. 
biraz şaşmıştım; hamaratlığı üstün
de! demişim .. Ben evden çıkarken, 
kömürcü geldi, bir çuval kömür ge
tirdi... Sabahat göndermiş ... Gönder
miş amma, nasıl? .. Kömürcüye bor
cumuz var .. Okka ile değil, dirhemle 
almağı düşünüyoruz. Saıbahat, kö
mürcüyü nasıl kafese koydu? diye 
merak ettimdi. Kömürcüye sor:ınak 
işime gelmedi. 

lclale yanyan bakıyordu: 

- Demek Panımaçi panga, iş için
de iş varmış! .. Buna rüfailer bile ka
rUJmaz... Sabahatc, bugün burada 
toplanacağımızı söyledim; dudak 
büktU. Demek, burada toplanmaklJ -
ğımız, Sabahatin dudak bükmesi fi
lin, hep numara ha? 

Genç kadının önünde durarak u
zun uzun süzdü: 

- Allah aşkına doğrusunu söY -
leyiniz, İclal Hanım. Apartıman hi
kayesi, annenizin evinde ziyafet ver
mek; hatta evlenmek te, hep birer 
numara mı? Olur a! Artık sizden 
korktum! 

- -~ -
Iclal, güldü: - ·- -

- Hayır ... Apartımandan çıkaca -
ğız, bir müddet annemin evinde o
turacağımız, doğru... Bunların yala
nı, şakası yok... Sizin apartımanda 
toplandığımızı isteyişimin sebebi de 
bu apartımanın tadı kaçtığı için ... 
Sizi buraya çağırdım; hakikaten çok 
ciddi olan işleri konuştuk ..• 

Mevlüaun koluna girdi, yavaşça: 
- Size önceden mahsus söyleme

dik! dedi. 

- Neden?. 

. -:-- Ev sahibisiniz, masraf eder
sınız, diye korktuk ... 

Mevlüt, lclalin elinden kuttuldu, 
odanın öbür köşesine gitti: 

- Bunu düşündüğünüze çok iyi 
etmişsiniz ... Dün akşam, Suattan pa
ra yerine nasihat aldık ... Bana gUve
n~rek gelmiş olsaydınız, mükemmel 
hır hava kürü alırdınız. 

Mevlfıt hem söylüyor, hem etra -
fına bakınarak aranıyordu ; leli!, 
sordu: 

- Ne arıyorsunuz? . 
- Şapkamla kq.kolumu .•. Burada 

bir yere koymuştum amma, arka -
daşlardan biri bir muziplik etmiş am
ma .... 

lcıaı, odadan çıkıyordu: 
- Hep hazırlanalım. Balıkpazarı -

na da uğrayacağız .. 
MevIUt, şapkasiyle kaşkulunu bul

muştu; Bilala: 

.::-------------------------------------~------.-.....,,~ 

Mevsimin büyük sürprizi! j 
Emsalsiz ... Kusursuz ... Ve taklit edilmez ... Kahkaha., şarkı ve Paril 

neşesi kıralı 

GEORGES MiLTON 
(Boub oule) 

~eliyor... Yarın akşam tehr im izde olacak-

ve YALNIZ 3 GÜN iÇiN 
TEPEBAŞI GARDENI 

Sahnesinde en güzel şark ı ların ı okuyacaktır. 

Cumartesi ve Pazar saat 17 de matine 

- ·- ·----- -
- Haydi, biz önden 

•••• u 

yuruyelim ! sesleri yakınlaşıyordu. 
dedi. 
Apartımandan çıktılar. Merdiven

leri ağır ağır iniyorlardı. Birinc1 ka
tın sahanlığına geldikleri zaman, 
Mevhit, durdu, Bilale baktı: 

- Bilal, ben bu kadından kork -
mağa başladım. 

Bilal, başını iğ erek tasdik etti: 
_Ben de ... 
- Sen, neden kuşkulandın?. 
- Şu, yahut bu, diye söylemem. 

!çim, biraz çürüdü. 

- Onu bilmem, bu kadının sözü 
açıldı. 

- Evet... Celil Mahirle lanlftığı 
zamanki gibi değil .... 

- Orası muhakkak • 

- Bizim Sun 'ullah Bey, aklı sıra, 
onu mantara bastırdım, nmyor! 

- O, oldum olası, kendi aklını 
beğenmiştir. 

- Mantara bastırdım, sanıyor 
amma, kaf eae girecek, görünün •.. 
Billl, dediydi, dersin. 

-, O, h ll&, eski Iclll Hanım sa -
nıyor. 

- Aklıyla yaşasın.. Hem Fofoya 
nisbet veriyorum, hem de buldum 
bir kaz yolarım! diye kendi kendine 
övUnUr. 

- Benim anladığım, eski çamlar, 
bardak olmuş ... Sun'ullah, avucunu 
yalasın! 

Yukarı kat merdivenindeki ayak 

Bilal, Mevlüdil sürükler gibi ç.J 
ti: 

- Yürüyelim .. 
- Hızlı, hızlı iniyorlardı. soıJ 

çıktılar. Mevlut: 
Doğru, bize gidelim, dedi. 

- Evet nasıl olsa oraya geI.J 
ler ••• 

- Bilal, sen. neden kuşkulan~ 
- Bizim Sun'u1Ia.h Bey akıllf 

bizim apartımana ! dedi. Iclll gl, 
mm cevap verişine sen dikkat 
medin. Bir "Inşaallah !,. dedi, iç 
bin bir mi.na vardı. 

- Bizim evde sofra ha.zırla~ 
şaştım. Sabahatla ne zaman koSI 
tu, ne vakit, nerede kararlaş~ 

Yüzünü buruşturarak hiddetli 
detli Bilale baktı: 

- Bırak be! .. Biz de dururUI 
akıllı geçiniriz .. Kurnazlığı, açık / 
lüğü kimselere vermeyiz. 

Bili.l, felezoftu, tespihini, saat 
eiri gibi çeviriyordu: 

- telli Hanımın gözleri açdlı 
Şimdi hakça söylemeli... Kolise I'. 
dandıfı -~ama~lan biliyoruz. ~ 
mUzle gormedıkleıimizi de gö~ 
den işittik. Doğrusu, gözU kapalı 
kadındı .. Evvel Allah, Celil M 
onu uykudan uyandırdı ... Uze 
~iraz ~yku sersemliği vardı; Al"" 
ınayetile, onu da biz giderdik .. 

[Arkası ,..,ı 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

' Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
berteyde temiz, dürüs~, samimi 
olmak, kariin gazeteaı olmaya 

ça.lı,maktır. 

IGü.;iln Mesea;.;ı·ı 
En büyük mesele 

İsmet tnönü bu defaki Anadolu 
ühim seyahatinde memleketin en ın 

meselesine parmak bastı. 
İhracatı arttırmak için fiyattan 

dü~ünnek ıa.zmı. Bonıbayın 30 ku
ru~ sattığı pamuğu biz 45 kuruf,;a 
satamayıı;. 

Fiyattan düşürmek için istihsaJatı 
arttırmak lbım. Başkalannm yüz 
kilo pamuk veya buğday aldJklan 
yerden biz elli kilo alırsak fiyatı dü
ıüremcyiz. 

1stihsalatı arttırmak için ise bir-
çok .,eyler tazım: 

Toprak var, insan yok. Türkiye top 
rak]armın ekilen kısmı yalnız mev -
cudun onda biridir. Onda dokuzu 
orman, mer'a, yayla halinde muattal 
duruyor. 

Binaenaleyh birinci mesele nüfu9 
~eselesi. 

tnsan olan yerlerde para yok. Ç"ıft. 
~ L'ltedlği kadar ckebllmek için muh
taç olduğu krediyi bulamıyor. 

Demek ki ikinci mesele para ve 
kredi meselesi. 

Ntifwı ,.e para olan yerlerde alet 
yok. Köylü hala iptidai ziraat alet -
Jeri kuJlaruyor. Bu yüzden komşu 
memleketlerin ayni topraktan on 
aldıklarma mukabil biz bir alabUiyo-

ruz. 
Şu halde üçUncü mesele: Fenni a-

let meselesi. 

Bütiln bunlann mevcut olduğu yer
lerde de bilgi yok. Köylü tohumu seç
me"ini, s~ilen t.ohumu ku11anmasmı, 
metodik r.saJJ'lmJUlmr hİhniv_n_T __ _ 

Dert derdi a~ıyor. Ve mesele büyti
dük~e büyüyor. Demek ki memlekt>tin 
erı büyük derdine temas edilmiş olu
yor: Köy ve köylü m~l~i. 

tsmet tnönü her elini u:ıattığT me
ıeleyi, her benimsediği da.Yayı hallet· 
miş, her ba~ladığı iı;i başarmıştır. 
Şimdi köy 'Te köy1ü meselı>Sine \ 'RZI· 

yet ediyor. l\lemleketin en mühim 
derdi de hal yoluna giriyor, demektir. 

• • • 
Artrk rahat uyuyabiliriz. 

Çöp ve sinek meselesi lıakkmdaki 
neşriyat nihayet Belediye Reislmizi 
harekete getirdi. Evvelki gün çöp 
işi ile ala.kadar olaulan toplayıp bu 
işin hallini emrettiler. bu münasebet
le gazetelere de beyanatta bulundu
lar. Bu beyanattan şu ild cümleyi 
alıyoruz: 

"Şunu <la hatırdan çıkarmamak 
zazırndır ki, Mecidiye köyüne ve 
§imdi çöp atılan yere, çöp yeni 
dökillmii§ değildir. Yıllardanbcri 

oraya çöp dökülüyordu. Bu defa 
bir miktar artmıştır. U>ı,kapamnda
ki çöp aktarma yerine gelince· bu
rası zaten eski çöp i8kelcsi yeridir.,, 

Eh doğrusu şehrin sıhhati n te
mizliği me8elesinde bu nıantıkla ha
reket eden bir Belediye Rei'>imiz ol
dukt.all sonra rahat uyuynblUriz. 

Matbuat Cef!1İy~t~nde ~opla.ntı 
Matbuat Cemıyetının yenı ıdare he-

yeti dün ilk toplantısını ~a~mış. mu
hasebeCiliğie Sait Keslen, ıdare mü
dürlüğüne Fuat Duyarı seçmiştir. 

idare heyeti 27 Teşrinievvelde ~eh
rimize gelecek olan Yugoslav gaz"!te
cileri eerefine bir çay ziyafeti verme-

ye karar vermiştir. .. .. 
Cumhuriyet bayramında da but.un 

gazetecilerin cemiyet binasında top
lanıp bayramı hep birlikte kutlulama
ları kararlaştırılınıştır. 

• 
, lstanbul BM"tn Kıl'r'l.lmundan ·' 

Cumhuriyet bayranıma tesadUf e
aen 29 - 10 - 1936 perşembe günü ak
§anıı: saat 19 da Basın Kurumunda bir 
bayramlaşma toplantısı yapılacaktır. 
Üyelerden istiyenler o akşam Kurum 
ınerkezinde beraberce akşam yemeği
ni yiyebileceklerdir. Ancak y~mekte 
kalınak istiyenlerin 50 kuruş Uı blidot 
Parasını ayın 27 sine kadar Kurum 
katipliğine vererek isimlerini listeye 
Yazdınnaları lazımdır 

Akdenizin vaziyeti i
çin yakın bir tarihe 

kadar kullanılan "müsavi 
kuvvetler arasında siyasi 
müvazene,, cümlesi, zanne
diyorum ki, yerinde kulla -
nılmış bir cümle değildi. 
Çünkü Akdenizde devletle 
rin müsavi kuvvetlerine isti
nat eden siyasi bir muvaze
ne yoktu. Bilakis Akdenizin 
siyasi muvazenesi pek yakın 
bir zamana kadar İngiltere
nin ağır basmasile hasıl olan 
garip bir muvazene olmuştu 
ki, İngiltere bu faikıyeti da
ima F ranıa lehinde kullan -
mı§, yani ilişilmez telakki e
dilen İngiltere Port Said yo 
• I ,. • .. _, ~ --•J .&..- J _ .. _ 

nun a emniyetini temin et
miştir. 

Fakat tahtelbahir ile 
tayyarenin keşfi, 

Akdenizdeki bu vaziyeti bir 
denbire değiştirdi ve İtalya 
ile İngiltere arasındaki an
anevi dostluk ta kırıldığı ta
rihte bu iki yeni keşif İngil
tere için müthiş bir tehlike -
nin tehdidi oluverdi. Ve İ tal 
ya teşkilatlanma cehdile ve 
coğrafi vaziyetle pek kısa bir 
zamanda hava silahlarında 
İngiltereyi fersah, fersah geç 
miş bulunuyordu. Bir sene
ye yakındır. İngiliz, İtalyan 
gerginliği daimi surette de
vam etmektedir. Ve İngiliz
ler taraf m dan yarım ağızla 
bir iki defa güzel Akdenizin 
mavi göğünü kaphyan kur
şun rengi bulutların sıyrıl
ması için bir iki tecrübe de 
yapılmıstır. J 

Fakat bunlardan da bir netice 
elde edilemedi. Çünkü söy

lediğimiz gibi bu tecrübeler tam yü· 
rekten yapılmamıştır. Mesela lngil· 
tere anavatan filosunun Akdeniz. 

den çekilmesi için emir veren Bah· 
riye Nazırı Sir Samvel Hor ayni 
zamanada da Akdeniz kuvvetleri· 
nin istikbalde teksir edilmesi la
zım geldiğini büyük bir kat'iyyetle 
söylüyordu. 

İşte o istikbal de bugündür ve 

bugün İngiltere deniz kuvvetlerini 
teksir eylemektedir. Bundan baş. 

ka Malta yeniden azami bir şekil -
de tahkim edilmekte ve Kıbrıs A
dası da harp limanı olarak hazır· 
!anmaktadır. Bundan başka tr{gil
tere-Mısır ittifakı da Ingiltereye 
oldukça mühim bir yardım temin 
etmektedir. Çünkü bir kaç sene 
içinde sulh zamanında 100.000 kişi
lik bir kuvvet derecesine c;ıkacak 
olan Mısır ordusu müstakbPJ bir 

TAN 

1 Tarihi Dedik;;;! 
Bir Telepati 
Numunesi 
Sultan Mahmut Yeniçerl)·i kaldı:r • 

dığı gün t;sat ~fendi dört Y&şında 
idi. Vefada oturduğu için Vefanı . il ey. 

BiR ALMAN GÖZiLE : 

Akdeniz 
Meselesi 

1 
YAZAN : ALMAN BıNBAŞISI Welsch 1 

harbe en aşağı bir milyon askerle 
iştirak edebilecektir. 

•lngiltere: Habeş harbinde Ak-
deniz devletlerile yaptığı an

laşmayı ortadan kaldırmıştrr. Am. 
ma buna mukabil Montreux'de 1-
talyanm reyini almadan Sovyet 
gemilerinin Akdenizo serbecıtçe gi
rip çıkabilmelerine razı olmuştur 

ve şimdi de Yunanistan üzerinde 
nüfuzlu olmıya ve Türkiye ile ga-
• • ., 1 1 L 

ne gayret sarf etıneldedir. 
Tabii bütün bunlar 1talyanm 

emniyetini ve dostluğunu kazandı
racak şeyler değildir. 

Akdeni7.de kendisine gösterilen 
muameleden dolayı İtalya Millet
ler Cemiyetine küsmüş ol ·aıda, 

deniz konferanslarına J.::tiı. : et· 
memekle ve beynelmilel muahede
ler altına imzasını atmamakla be· 
raber; "eskiden bir Roma gölü., 
bulunan Akdenizde şimdi bir r.1ah
bustan başka bir şey değildir. 

•• ngilterenin son zamanlarda 
Filistine oradaki karışıklık-

Mareşal Fevzi Çakmakla daha bir 
takım askeri rical ile iktısat, mali
ye, bahriye ve hariciye •;ekilleri 
bulunacaktır, deniliyor. Bu heye
tin iki devlet arasındaki siya!!.i, 
askeri, iktrsadi mali bir beraber 
çalışma esası kurmak vazifesile 
mükellef olduğu söylenmektedir. 

Bu ziyaretten evvel Türk harp 
gemilerinin Maltayı ziyaretleri de 
tta.ıyaya. karşı bir İngiliz - Türk 
dostluğu nümayişi olarak lcJakki 
edilebilir. 

-ıı ı"lluna U:tluuı 1\.aıyan gazcteSl 

lngilterenin Akdenizde çok tehli
keli bir siyaset takip etmekte ol
duğu mütaleasmdadır. Ona göre 
bilhassa lngilterenin bu politikayı 
tam Lokarno toplantısı ile uğraşıl
drğı sırada yapması. İtalyasız ya
pılamıyacak olan bu konferansı 
yine gayri muayyen bir tarihe ka. 
dar atacaktır. 

İspanyad~ki dahili 
şimdi İtalyanın 

daha nazikleştirmiştir. 

harp te 
vaziyetini 
Eğer ts. 

panyada kızıllar kazanacak olursa 
!talya, Moskova, Ankara. BPlg-rat 
ve Parisin kızıl çemberi içine sıkı
şıp kalacak, ya mücadele etmek 
yahut ta ezilmeye mahkum ola
caktır. 

General Frankonun !talyaya 
hediye ettiği söylenilen Balear A
dalarına yerleşmeyi İtalya kabul 
edecek midir? 

Şimdiki halde buna ne evet. ne 
de hayır denilebilir. Yalnız bizce 
İtalya bunu kabul edemez ve ka
bul etmemeldir. ÇünkU bunu ka
bul edince icabında Fransa ve İn
giltere ile iki cephede muharebeyi 
kabul etmiş olacaktır. 

Fa.kat böyle olmasına rağmen 

de eğer İtalya Frankonun hediye
lerini kabul ederse bir İtalyan Ma. 
hon ve Sentasmm Akdeniz mtiva.. 
zenesini veya mtlvazenesizliğini 

büııbütün :ı.ltüııt edeceğine şüphe 

edemeyiz, değil mi"! 

Ve işte bunu bilince de 1ngilte
renin kızıl bir Madrit hükumetini 
neden ufak bir bela olarak kabul 
ettiğini ve onu başına gelebilecek 

diğer belalara tercih ettiğini anla
mak pek kolaylaşır. 

Akdenizin gökü bulutlarla sanl
mıştır. Bu bulutları dağıtmak için 
ancak bir tek çare vardır. O da İ

talya ile İngiltercnin tekrar barış
ması ve anlaşması. 

Çeviren : H. H. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
1.,a ebe ve Vesaiti Nakliye 

tupta hular\~en deniliyor ki: "Konstantinöpl Smirna Sortı' 

danında l:'enıı;er erin kaJktrğtru 
id. L ' g~ 

ıeyanuu, g ıp ge melerini, konuşm 
ıarını, silah atmalarını seyretıni a
Karacehennem lbrahim Ağanın s~ 
r~hanebaşından Horhora giden cad
de üıcrinde ve :t:tmeytlanında patlat. 
tığı toplan duymuştu. 

Esat Efendi büyüdü; saraya bal
tacı yazıldı. Bir talihi mahsus eseri 
olmak üzere A<li!e SuJtan;n sarayuıa 
verllml.,ti. Adile Sultan, Sultan lUah
mudun kızı idi. Sarayı Salıpazannda 
idi. Bu ı;aray ~imdi Güzel San'atıar 
Akademisinin yerleı;tiği Çifte saray
lardır ki, Çirağan yangınından sonra 
Meclisi Meb'usan Dairesi olmuştur. 

Esat Efendi zeki idi; cevval idi; 
güzel ı.özfü idi. Giizcl hali ile kendini 
herkese se,·dirirdi. Nitekim Büyük 
Reşit Paşaya da kendini sevdirdi; 
Büyük Reşit Pa,}a Balta limanında 
hizmet etti, çubuğunu doldUl'du. 

Ya Adile Sultanın iltimasile, ve 
~·ahut kendi arzusile Bü;\'iik Reşit 
Paşa Esat Efendiyi çirağ etmek is. 
tedi; mübaşir tayin etti; eline müba
şirlik fermanı \•erdi; ta Erganiye 
gönderdi. Esat Efenclinin ellndekl 
ferman bin de\.·e fermanı idi. Her de
\'e istasyonunun angarya vel'eceği 

de\•elerin adedi fermanda yazılı idi. 
E~at Efendi EngUrü (Ankara) da.n 
ba..,lıya<'.&k, mürettep olan miktar de
\·eyl alacak, karvana katıp Ergani 
bakır madenine gidecek; bin de\'fJ 
ham balar yükleyip Tokad&. Tokat 
kaJhanesine tef.ilim eyliyecekti. 

Engürüden ba.~krarak merhale 
merhale, Esat Er~u'di develerini to
parlamajta, önüne katma~a başladı; 
Malatyaya ge11nciye kadar ... 

lUalstyaya dtweler ve deveciler gt. 
receği ak,,am kilrvanbaf!iı herkesi to
parladı; ~·üksek sesle bir nutuk \•er· 
dl Dedi kJ: 
"- Bu akşam in&-eğimlz bnak 

yeri Malatxadır: Malatyada bir Şeyh 
Mu..«ttafa Eff'ndi vardır. Her gelen mi· 
f'&ffr Şf'yb Mustafa Efendi~i. ak<jam 
)'emefinden "onra 2 t)•aret etmt"k 
rnP.mJeketln adeti ve kaklesidir MI 
fir ola.caRmız eYin sahibi sizleri· Seııı;; 
Mus!afa Efendi !J)·aretine götttr: • 
c~ktır. Bir mür;kUTUnüz, halledllrcek 
hır meseleniz \'ar iır;ıe dergahm esiği. 
ne a;rllı.bntzla ha~b~rnrz zaman d;ını
nuz.. Biraz ilkin iniz; mü~klilii"nüztt 
lmlbınizclt>n sorunuz. ~cyh Efendi 
kalblni7.den ıııordu~muz. ~uali ke~f e -
der, namazlar kılındıktan sonra söh
bete ba5lar ve sözU sizin mtişkülünU. 
ze nakleder. O~renmek istedlM-l 
~ . . ,..u. r 
eyı sız sormadan size sö)·ler. 

Esat Efendi, bu miljdeden pek se
·'ndl. "tiç a~·dır çoluk ~ocuktan ha. 
her alamadım. Bari onlan sorup sağ. 
lıkJ~nndan bir haber alaYJID,, dedi. 

\ aktaki Şe)·h 1'1u!i!tafa Efen dinin 

ları bastırmak için yolladığı as
kerler henüz avdet etmiş değildir 
ve bilhassa "Duc de Lancester !l in 
İngiltere Kralı Duff Cooper'in re
fakatinde Balkanlarda, Yunanistan 
ve Türkiyede dolaşması, bu seya
hat esnasında Uç Kral ve ıki Reisi
cümhur ile görüşmesi ve bir diğer 
devletin de Hariciye Vekili ile bu • 
luşması İtalyanın 1ngiltereden ürk· 
mesinin çok yerinde olduğunu gös
terir. 

Hikmet imza sile aldığımız bir mek-ı mevzua temas ederek diyor ki: 

UK ., t f 

Üsk . 1sıklıda , outuruyo~um. Kızımı Antigoni, Halk!, Prenkipo gibi yerler 
d tida.r San at Mektebıne ~·azdı.r • tanımıyoruz. lstanbul, lzmir, Kınalı, 

zt~·aretlne ~idildi: Esat Efendinin ll· 

~·a~ derJ:;ô.hm t>Şli{lne baı;ıtr: fal<at, 
~oraca)1;ı ~uall unuttu. Re-:;lt Pa!i!a 
hendesi olmak itiharlfe, zihinlert ·., 

!ngltere Kralmm milten.ekkiren 
yaptığı bu seyahatin mana.sı haki

katen pek büyüktür. 
Esasen İngiltere Montrewc:'den 

evvel yani Habeşistan meselesin· 

deki ademi muvaffakıyettenberi 
Belgrat ile Bahri Ahmer arasında
ki vaziyetini düzeltmeye ve bu su· 
retle istikbalde !talyanm arzuları
na karşı cephe almtya çalıştığı bir 
sır değildir. Kralm Atina ve l{orfo 
seyahati İtalyanın yeni bir dost 
kazanmaması için yapılmıştır. Bu

na karşılık ta İngiltere MontreU-"<
1
• 

de Türkiyeye kar,ı büyük bir dost 
Iuk göstermi3tir. 
Şimdi İngiltere için mesele, Tür

kiye ile bir miltekabil yardım mu
ahedesi imzalamak met1elesidir · 
Bu, olacak mı? Eğer bu olmazsa 
!ngilterenin Akdeniz politikası ne 

vaziyete düşecektir?. 

•• lkteşrinde Tilrkiye Başvekili 
İsmet lnönünün riyasetinde 

bir delegasyonun Londraya gide· 
ceği söyleniliyor. Bu delegasyonda 

un. Tramvay pasosu almak ısteJım. Burgaz, Heybeli ve Btiyilkadayı bili-
1stanbul t.ram\'aylarmda ve Şirketi riz. Bunu anlamamakta ısrar göste
ı:ay:iyede, talebe pasosu iıcretleri renlcrc acaba ne zaman anlatabilece-
bırdır, mmtaka farkı yoktuı·. Kav0 k -· ? · 
l 

... gız.,, 

ardan Köprüye kadar talebe, yüz 

para ücret verir. Halbuki Üsküdar Mahpuslar hakkında bir fikir 
tramvayları, pasoda. mıntaka farkı 
gözetiyor ve bu da çocuk babalrma 
pahalı geliyor. 

Sonra paso almak da kolay değil. 
İki, üç kere gidip gelmek ve yüz ku. 
ruş kadar da bir para sarfetmek la
zım. 

Üsküdar Tramvayları İdaresinin 
Paso almakta çocuklara kola.ylıkla.r 
göstermesini, sonra mmtaka farkı 
g?zetmiyerek ilcreti azaltmasını dile 
run. Böyle bir fark gözetilıneden 
talebe mesela altmış paraya taşınsa'. 
çocuklara ve ailelerine yerinde bir 
yal'dımda bulunulmuş olacaktır.,, 

Kariimiz, yalnız on beş yaşma ka
da~ olan talebeye paso verilip diğer
le~ıne verilmemesinden de eikayet 
ed.iyo "B' · • r r • ır ınsan on beş yaşına ge-
ınce para ka.za.nmağa başlavıp tale
b~Iikten çıkar mı?,, diyerek ·bu had
dın hiç olmazsa on sekiz yaşa iblağı
nı da istiyor. Nazarı dikkati celbey
leriz. 

Tanımadığımız iıimler 
Omer Hüseyin imzasile mektup gön 

deren diğer bir okuyucumuz da ayni 

''İ. H.,. imzasile mektup gönderen 
bir kariimiz diyor ki: 
"Cez~dan maksat ; suçluları tedlp 

ve terhıp et.mek, sairlerine <ie bir ib
ret nümunesi vermek, böylece suç vu 
kuunu meneylemektir. Ancak. ceza
nm teşdidi suçların vukuunu nıenet
memekte olduğu görülüyor. Bu vazi
yet karşısında, otuz bin mahpusu ce
za evlerine kapıyarak, bunlann infakı 
iaşe ve ibatesi için dört milyon lira 
sarfetmek ve bütçenin masraf clhe. 
tini bu miktar kabartmak, iktısat 

noktasından doğru mudur acaba? 

Şöyle bir fikrim var: 

On sekiz yaşından yukarı ve kırk 

beş yaşına kadar olan mahbuslan:, 
kendilerine laakal ellişer dönüm 3.l'a
zi vererek şark vilayetleri mel'kezle
rinde iskan et.mek, bu yaşlar haricin

deki mahpuslardan sülUs cezalarını 

ikmal eyliyenleri de affetmek, dört 

milyon lira masrafı adamakıllı in

dirmek olacaktır. Bu ta..:;arruf ise az 
bir şey değildir., 

zaman işgal f"<lpn en bihiik rnP.~ele 
~oskof meselesi idi. Esat Efendi kal. 
hın elen sordu: 

" - l\foskofon hakkından gelecek 
var mıdır?,, 

. Yabı namazı kıhndT. Kahveler içiJ. 
di, çubuklar çekildi. Söhbet ba$la.dı. 
Şeyh Efendi mütemadiyen söylUy-or 
tatlı tath anlatıyordu. Birdenbid • ' 

"- l<~sat Efendi, Esat Efe ~·. 1 
Moskofun hakkından gelecek :ro• ·: 
Günesin do~duğu taraftan ~ ır • 
bo 1 b k .. 

1
.. ısaeık 

Y u, a. ır :ruz u ada.tnlar zuhôr e. 
df'<'ekt.lr. Bu adamlar M 
hakkından ~ele<'ektir oskofun 

Şe)·h l\fu!lltafa Ef~~dinin keh 
zuhur etti 8 it aneti 
Rus · u an Hamit devrinde 

, • Japon muharebe"i oldu Port 
Arthure düstiilit mı ~- · 
··ı ı· · "'un .:.mat Efendi 
o e ı on yıl olrnu~tu. 

Abdurrahman Adil EREN 

''Montrö,, Pu11arı 
Montrö mukavelena.mesinin bir h 

trra.sı olmak Uzere 8Urşajlı pull ~-
d t . ·ı ar vÜ-

cu a ge ırı mekte olduğu malO 
Bu pullar yüz bi?l seri ola . lndu.r. 
d·ı . 1 ra~ tertıp 

e ı mış o up, beher seri 6 ,. 
!.i "l T"" k tnuhte ıf s rşaJ ı ur potundan ibarettir . 

Bu pullar tek olarak sat l . 
fakat 6 tanelik b ' . . ı rnıyal'ak. 

. ır serı verılecektfr. 
Yem pullar 29 Teşrin Cu h . 

b m urıyet 
ayramında tedavile çıkarılacaktır. 



T A N 

En 
er 

üstün Türk 
meydanına 

pehlivan lan 
çıkıyorlar 

Kara Ali Başpehlivanlığı 
Muhafaza Edebilecek mi? 

Ne derlerse desin ler; ben ciddi yapılmak, kıran kı
r ana tutuşulrnak şartile yağlı güreş leri pek beğenirim. 
B u güreşin faydalarından, halk arasında kolayca ya -
pılabileceğinden, gürbüz b ir nesil hazı rlamak üzere as
r i spor!ardan daha kalabalık bir kütleye sirayet edebile
ceğinden ve daha birçok faikiyet lerinden de bahsedebi
lirim. Fakat ermeydanlarına çıkan l arla görüştüğüm bir 
günde işin nazariyesinden evvel ya.şı yan, canl ı ve sıcak 
olan taraflarını yazmayı daha muvafık görüyorum. 

Yağlı güreş hikayelerinin ve gördüğüm bazı müsa
bakabnn bende bıraktığı tesirler vardır; onları her za
man gözümde ve asabımda bulurum. 

Zümrüt gibi geniş çayırlara çırpınarak fırlayan iki 
babayiğitin yağlı adaleleri güneşte parladığı vakit, şim· 
diki insanların en büyüğünden daha gelişmiş ölçülerde 
yapılı tunçtan fakat canlı heykelleri 

Bııııünlük T ürkiy e baş pehlivar.ıKara Ali 

seyrediyorum gibi gelir bana .. 
Hele meydanın genişliği ne ma 

nalıdır! ... 

Pehlivan1arla ba•başa 
Cümhuriyet bayramında yapıla -

cak müsabakaların yağlı güreşin gü
zel bir başlangıcı olmasına dua ede
lim. O müsabakalara girecek pehli
vanlarımızla dün konuştum. Hepsi • 
nin kararı bu güreşi eski itibarına 

yükseltecek rağbeti kazandırmak ü
zere kıran kırana tutuşacakalrını ye 
minlerle temin ediyorlar. 

lstanbulda toplanan pehlivanların 
hemen ekserisi babadan, anadan peb 
livandırlar. Aralarında dünyanın 

h içbir yerinde görülmem.iş spor ter· 
biyesinin çok güzel şekilleri dikkati -
me çarptı. 

Mesela, meşhur Tekirdağlı Hüse . 
yinle, Yarım.dünya diye anılan A f
yonlu Süleymanın arası b1r gur~ 

meselesinden açıktı. Konu~muyorlar 
dı. Biz toplantıdan istifade ederek on 
ları el ele verdik, barıştırdık. Bir de 
baktnn ki Tekirdağlı Hüseyin baş
pehlivanlarnnızdan olduğu halde Ya
nmdünyanm elini öpüyor. 
Tekirdağhya sordum: 
- Sen mi kabahatli idin ki, elini 

öpüyorsun? 
Tekirdağlının verdiği şu cevaba 

bakınız: 

- O benden büyüktür. Sonra da 
onun dayısı ba.şpehlivanlanmızda:::ı 

öküzcü Ahmet pehlivandı. Bizler sü
l ilesinde başpehlivan olanları sa
yanı. 

Başka sporlarda rakibinin sülale· 
!!İnden gelmiş bir insan dolayısile 

h ürmetle elini öpmek pek yoktur. 
Madem ki, bu yazımda yağ pehli· 

'7anlarımlzla görüştliklerimi bildire · 
cek, onlar hakkında malumat vere· 
ceğim, kalemin ucuna gelmişken şu 
:Afyonlu Yarım.dünyadan başlıya

ymı. 

Bafa güreteceklerden 
Yarnndünya 

lsmi Süleymandır. Lakabı Yarnn
d ünya. Bu laka'bı onun iriliğinden ve 
rakiplerini ezerek yenmesinden tak
mışlardır. Ağırlığı 110 k ilodur. 35 
yaşlarında ola.n Yanmdünyanm ba
bası da pehlivandı. Güreşi, Küçük Ah 
met pehlivan denilen babasından gör 
müş ve Kurtdereli ile müteaddit bo
ğuşmalar yapmış olan dayısı öküz:ü 
Ahmet pehlivanın aileye bıraktıgı 
pehlivanlık şerefini devam ettirmek 
tizere köylüleri tarafından zorla gü· 
reşe başlatılmıştır. 

llk tutuşmalarına kara kucak gü· 
reşile başlamıştır. !ki senedir yağlı 
güreşi hızlı yapıyor ve başpehlivan
lar arasına seçilmiştir. 

Bata güre~ceklerden Tekir -
dağlı Hüseyin 

Ali Osman pehlivanın oğludur. 

Valdesi çok iri yapılı bir kadındır. 
Seksen yaşında olduğu halde hala 
dinç yaşar. Hüseyin 105 kilo geliyor. 
28 yaşındadır. Mandıralı Ahmet peh· 
livanla altı sene çalışmıştır. Ustas1 
Mandıralı Ahmet pehlivandır diye
biliriz. 

Başa güreşecek pehlivan' ardan: Şumnulu Arıt, J ekirdağlı Hü
seyin, Y anm dünya Süleyman 

yağ güreşini bırakmış değildir. Bü · 
tün ba§pehlivanlarm toplanacağı 

ciddi güreşlerde bu başpehlivanlığa 
hala layık olduğunu ispat etmek isti 
VOr. itaJ.rizn hn W~ .. ı ... r ... Q'AlPr<>ai. 

ni söylemiştir. Kendisi Anadolu yö· 
rüklerindendir. 110 kilo sikleti var · 
dır. 35 yaşındadır. Yağ güreşinde us 

tadır. 

Bakalım bu sefer başa tutuşacak 
azılılar karşısında ne yapacak? 

Başa güre~eceklerden Arif 
pehlivan 

Meşhur Koca Yusufun memleketi 
olan Şumnuludur. Köyünde Koca 
Yusufun bıraktığı nam yüzünden peh 
livanlığa heveslenen iri gençler ara
sında seçilmiştir. 110 kilodur 27 ya

şındadır. 

Başaltına güreşecek Şerif 
pehlivan 

Bu seferki müsabakaların başal
tına girecek olanlar çok zorlu peh
livanlardır. Bunlar hakkında okuyu 
culara malumat verirken 95 kilo çe 
ken 21 yaşındaki Şerif pehlivandan 
başlıya.cağım. Bu genç ilerde çok iyi 
bir pehlivan olabilir . 

Sındırgılı Şerifin babası da pehli
vandır. Hamit pehlivan çocuğunun 
da kendisi gibi yetiştiğini görerek 
sevinmiş bir babadır. 

Şerif pehlivan Manisalr Rifat peh
livanın çırağıdır. 

Başaltından Çen g e l 
Babası Hasan pehlivandır. Sebep

lili Hüseyin pehlivanla çok güreşler 
yapan babasmın izinden yürüyen Ha 
san pehlivan her rakibini çengelledi· 
ği i<;in lakabına Çengel denmiştir. 

Kilosu 78 kadardır. Meşhur Çerkes 
Kamilden güreşi öğrenmiştir. 

Bataltından İbrahim Emrullah, 
Sabri 

!brahim Balıkesirlidir. Anasının 
babası pehlivandı. 88 kilodur. 25 ya
şındadır. 

Emrullah Bulgaristandan gelmiş -
tir. Bekçi Mehmet pehlivanın c;ırağı
dır. 85 kilodur. 34 yaşındadır. 

Sabri meşhur San Niyazi pehliva
nın kardeşidir. Istanbulludur. 30 ya
şındadır. 80 kilodur . 

Tekirdağlı bana meydan oku
yanlar meydana gelsinler diyor 

Yukardanberi yazdığımız başaltı 
pehlivanlarından ınada büyük orta 
pehlivanları d a vardır. Onlar hak -
kındaki malumatı yarınki spor kıs -
mımızda vereceğim. 

madığı zamanlar meydan okuyanlar 
için: "Bana uzaktan meydan oku · 
yanlar meydana gelsinler,, diyor. 
Başını sallıyarak ilave ediyor: 

• Nı:ı aii:rım~ eritti bi1Qı>n;'7 pııronı:ı. 
hır Cim Londosla gureşmck lazımdı 
O güreş için aramızdaki davaları deş 
mek yakışır mıydı? Ha ngimizin ko
lu daha kuvvetli ise Yunanlıyı o tut 
malı idi. Ben Taksim güreşlerine gi
demedim. Çünkü pantalonumun altı 
na giyerek geldiğim güreş fanilası 

sırtımda olduğu halde beni kapıdan 
çevirmişlerdi. Biliyordum ki, karar· 
laşan şey olacaktı. Ben ciddi güreş 
tutmağı ahdetmiş bir adamım. Ama 
bu yolda aç ta kalsam yine ciddi tu
tacağım. 

Pehlivanlık için ayıptır, muvaffa· 
kıyetlerden bahsetmek ama, şunu 

söyliyeyim ki, kendinden kac;ıyo . 
rum zannını veren Dinarlının galibi 
Mülayimle ben her yerde tutuştum . 
Neticeleri kendisi de bilir. Oyle ol
duğu halde bana uzaktan meydan o· 
kuma nedir? 

!şte geldik; ciddi güreş tutulacak 
müsabakalara gireceğiz. Dinarlısı, 

Mülayimi, kısmetimize kim gelirse 
onu tutacağız. 

Eşref ŞEFİK 

Dinarlı hazır olsun 
TAN - Serbest güreş numaralari 

le ve muhtelif vesilelerle yaptığı rek 
lamlarla övünen Dinarlının kendini 
göstereceği meydan ortaya çıktı. Bi
zim 500 liralık garanti ile ilan etti
ğimiz güreşi Mülayim, Tekirdağlı ka 
bul etmiştiler. Yalnız Dinarlı sözde 
gazetemizin menfaatine güreş yapa· 
mıyacağını bahane etmişti. Biz Di .: 
narlının safsatasına hemen cevap ver 
miş ve yapacağımız güreşlerden on 
para istifade etmek istemediğimizi 

500 liralık güreşleri ilan ederken yaz 
dığımızı ispat etmiştik. Nitekim mü-

Valiler ve 
Kaymakamlar 
Arasında 

Dahi:iye Vekaleti Terfi 
Lıs tesi Hazırladı 

Ankara, 21 (Tan muhabirınden) 

- Dahiliye Vekaleti bu yıl Cumhuri
yet bayramında terfileri ilan edilecek 
olan idare amirlerinin listelerını ha
zırlamıştır. Bu listeye göre, bu sene 
be!ı vali, 61 kaymakam 9 mektupçu, 
10 nüfus müdürü birer derece terfi 
etmektedir. 

Seyhan valisi Tevfik Hadi, Konya 
valisi Cemal birinci sınıfa, Isparta 
valisi Nuri ikinci sınıfa, Ordu vali
si Salim, Amasya valisi Talat üçün
cü sınıf valinğe terfi edecekler. 

Kaymakamlardan: Eminönü Agah. 
Karamürsel Ihsan, Menemen Emin, 
Sürmene Halil, Meriç Niyazı . Biga 
Hikmet, Kilis Necmettin birincı sınıf 
kaymakamlığa, lğdırdan Nedım. Tuz
lucadan Keırim, Kemalpaşadan Kemal 
ikinci sınıf kaymakamlığa terfi edi
yorlar. 

Mektup<;ulardan: Kocaeli Mukbil, 
Dıyarbekir Kazım, Hakkari Neşet, 
Antep Raif birinci ı •sınıf mektupçu
luğa, Rize Mesut, Çanakkale Talat, 
Kastamonu Tevfik ikinci sınıf mek
tupçuluğa terfi edeceklerdir. 

Nüfus müdürlerinden: Çorum mü
dürü Hadi üçüncü sınıf nüfus mü
dürlüğüne, Denizli müdürü AH Hüs
nü, Bilecik Kemal, Bursa Nihat. Bo
lu Kemal. Maraş Osman Nuri dördün
cü sınıf nüfus müdürlüğüne ; Eskişe

hir Memduh, Afyon Osman, Ordu 
Sabri beşinci sınıf nüfus müdürlüğü

ne terfi edecekler arasında bulun
maktadır. 

Olimpiyat Şam
piyon!arı Teker 
Teker Prof esyo
nel o~uyor 

işfuak ederek parİ~k bi"'r derece ~1-
dığımız 100 kilometre bisiklet yarı
sının birinciliğini kazanarak Olimpi
yat şampiyonu olan Fransız Char · 
panti ve ikincisi Lapebi profesyonel 
tiği kabul etmişlerdir. 
Amatörlüğü terkctmemeleri ıçın 

federasyonun gösterdiği birçok ko· 
laylıklara rağmen Fransanın bu iki 
kıymetli koşucusu nihayet vaki olan 
tekliflerin cazibesine kendilerini kap 
tırmaktan kurtulamıyarak prof esyo 
nelliklerini ilan etmişlerdir. 

sabakayı ilan ettiğimiz günkü gaze
temizde daha Dinarlı cevap verme
den şöyle yazmıştık: 

Bizim bu güreşlerden ınaksadı-
111ı z hakiki pehlivanın ıııeyda -
na çıkınasıd ı r. Yoksa on para 
istifade etmek niyetinde değıliz. 
Beş yüz lirayı garanti olarak 
koyuyoruz. Cüreş günü pehli -
vanların adamları bilet satar -
lar f azla para ç ı karsa y ine, ara
larında paylaşırlar. 

Meseleyi böylece Dinarlının yü . 
züne vurduğumuz zaman o taraf · 
tan ses sada çıkmadı. Dinarlı hala da 
s usınaktadır. 

paha ne istiyor? Güreşleri Halk evi 
yapıyor. 3000 liralık ta mükafat var. 
Dinarlının asıl bildiği serbest güre· 
şe bizim b~pehlivanlar o kadar ça
uşmamışlardır. Görünüşte her şey 
Dinarlının lehinedir. Yüreği tutuyor 
sa ve ciddi güreşmeye niyeti varsa. 

0 rtaya çıksın boyunu ve pehlivanlı
ğını .göste~i~. Aksi takdirde "lafla 
peynır gernısı yürümez,, diyip geçe
riz Dinarlıyı .... 

Kara Ali Türkiye Ba,pehlivanlr 
ğmı muhafaza edecek mi 

T ürkiye baş pehlivanlığını hakkile 
kazannn Kara Ali pehlivan henüz 

Bu yazıyı Tekirdağlı Hüseyin peh
livanm bana söylediği sözlerle biti· 
receğim. 

Tekirdağlı kendisinin burada ol • Basa ve basaltına f!Üresecek oehlivanlardan bir llrUp 

22. 10. 936 
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Hergün N" 
1 , Bir Hikaye ıçin Söylemedin ? 

'------..ı..__ _____ , _ _ _____ _ ,,) 

- Bilmiyorum, o gün benimle ne 
konuştun?. Fakat o gün benimle ko· 
nuştuklarından bambaşka şeyleı 
konuşabilseydin ... Belki bana o gün 
korkunç bir hikaye anlatacağına. o 
zaman içinden geçtiğini şu dakikada 
iddia ettiğin hisleri. anlatmış olsay· 
dm, kimbilir belki de hayatımızda ne
ler ... Neler ... Neler olurdu .. 

Gülüyor: 
- O gün .. O gün, nekadar uzak. 

ve ben o gün acaba senin yanında, 

seninle yanyana kaldığım o saatler
de nasıl bir his haleti içinde idim ... 
Hava güzel miydi acaba, o gün? Gü
zel havalarda maceralara teşvik e
den kandırıcı bir hususiyetleri vardır. 
Hatırlamadığım o gün eğer hava gü
zel idiyse .. Kimbilir belki de bana 
içini açmış olsaydın ben bunu hafif
ten alırdım ve bundan bir macera 
doğabilirdi.. Eğer o gün hava yağ -
murlu idiyse .. Bana kalbini dökme -
diğine şükretmelisin . . Çünkü yağ -
murlu havalarda tahammül edilmez 
bir insan olurum.. Eğer yağmurlu 
bir havada bana birşey söylemiş ol
saydın vallahi seninle kavga eder -
dim.... ..-

Sana: "Utanmıyor musun artık? 
derdim. Bizim kadar iyi iki arkadaş 
arasında böyle şey olur mu? ... Bunu 
yalnız bir erkek düşünebilir.. Aşk, 

Ne gülünç şey ... derdim ... 
Ilık ve karanlık yaz geceleri var

dır .. Çok yıldızlı, simsiyah gömlekli 
yaz geceleri... Hani akasyaların ga -
rip bir kokusu vardır. O gecelerde 
ben akasyaların kokusunu ıçı.me 
çekmeği ne severim.. Oyle bir gece 
de bana hafif bir rüzgar pt>nce remin 
basit tülden perdelerini şışıre, şi

şire bu kokuları getırırk~n uu :>uz -
leri söylemiş olsaydın .. Kimbilir bel
ki o dakikanın yarattığı hava için· 
de sana aşık olurdum. 

Gülüyorum şimdi gülüyorum, bel· 
ki o zaman gülemezdim.. Gülemez
dim .. Ellerimi avuc;larma bırakır ve 

mahcup bir gelin gibi gözlerimi 
önüme indirirdim .. 

uu. l«ı1Jl~ J:ıu ~v~~imuf.9ğ'~lll4 slur= 
du .. Olurdu .. Olurdu ... Olurdu.. Her 

. 
Suat DERViŞ 

derdi ve senin de hayatta epey müş

kül devrelerin oldu. Belki de o dev· 
relerde m~işet gailemiz olurdu. 
Araınızda maişet gailesi yüzünden 

geçimsizlik çıkardı.. Bu iş mahke .. 
melere düşebilirdi. Kimbilir, avukat
lı, hakimli, mübaşirli ve samili bir 
ayrılış sahnemiz de olurdu. 

Ey benim eski arkadaşım, belki 
bunun aksi olurdu. Sen bana bunu 
çok yıldızlı bir gecede söylemış olsay· 
dm belki de mesut olabilirdin. 

Fakat sen söylemedin... Söyleme
din ve ben bundan bir dakika şüphe 
etmedim ... Bir dakika benim aklıma 
senin gözüne bir kadın şeklinde gö • 
ründüğüm gelmedi ... Bütün hayatım· 
dıi bir dakika ... Bir dakika bıle senin 
benden bir şey saklamakta olduğunu 
anlamadım ... Anlamadım ... Ve bu boY. 
le daha iyi oldu. Belki iyi şeyler, belki 
dl! fena şeyler kaybettik, fakat kay
bımızın fena şeyler olabileceğim dü
şündükçe bir şey söylemediğin için 
sana teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi bunu söylüyorsun ... Söylemi
yorsun yine... Bana her zamankı bir 
şekilde anlatıyorsun ve bunu bana 
büsbütün bir başka hava içinde 
söylüyorsun. Bulutlu ve soğuk bir 
günde, benim gündelik hayatımın bin 
bir derdi ile uğraşırken bunun böyle 
olduğunu öğreniyorum .. . 

Hava berbat, bir hava ... Oda çıplak 
ve loş ... çok loş bir oda ..• 

Ve benim saçım henüz istediğin gi· 
bı ağarmamış ama, içimde senelerın, 
bu senelerdeki tecrübelerimin bezgin 
liği var ... Öyle bezginim, ey benim 
eski arkadaşım.... Oyle bezgınim ki: 
"Acaba başkaları yüz yaşlarında bu 
kadar ihtiyar olurlar mı?,, diye ken• 
di kendime soruyorum. 

Böyle bir havada, böyle bir odada 
ve yüreğim böyle iken bana bunu söy
lediğin için işte bir şeycikler hiç ..• 
hiçbir şeycikler olmuyor... Ve ben 
senin bana anla t mak istediğin şeyi 

anlamamış gibiyim ... 

şey ola bilirdi. Bana ihanet ederdin, Seza susuyor. Sırtını duvara dııya.-
beni üzebilirdin, beni ağlatabilirdin.. yıp vücudunu dimdik tutuyor ve tıb
Beni betbaht edebilirdin .. Yahut sen kı uslu bir ç~uk gibi iki ellerini diz
den soğuyan kalbim bir başkasını !erinin üstüne bırakıyor. 
severek sana sadakatsizlik ederdi. Loş odada ne gözlerinin izi, ne de 

Aramızda sahneler, kavgalar di- yüzünün çizgileri farkedilebiliyor ve 
dişmeler.. Ağlaşmalar.. Darılmalar kimbilir belki de bunun için Herdeki 
ve barışmalar olabilirdi.. Kimbilir koltukta oturan arkadaşı onun yüzü
belki de aklımıza eser evlenirdik de, ne bakmıyor ... Dalgın, dalgın yerde· 
ney~ evlenmiyelim, olmryacak şey kı halının pembe şekillerini seyredi

mi bu? .. O zaman evimiz .. evimizin yor. 

lflas Eden 
Sigorta 
Şirket? eri 

İktısat Vekaleti Vazi
yeti l a vzih Ediyor 

Ankara, 21 {A.A.) - Ekonomı Ba
kanı Celal Bayar Anadolu ajansına 
atideki beyanatta bulunmuştur: 

1 - Föniks dö Viyen ve Türkiye 
Milli Sigorta şirketlerinin muamele
lerini tatil ettikleri malfımdur. Son 
yaptırılan teftişle her iki şirekte si
gortalı bulunanların tasfiye yolu ile 
zarardan korunmasına imkan olmadı
ğı neticesine varılmıştır. 

2 _ Sigortalıların hakiki ve gü

venebilecek teminatı: Sabit kefalet 

akçelerinin tenezzüle uğramamış olan 

kısımlarile Milli Reasürans Türk a 
nonim şirketinin teşekkülündt:n son

ra bu şirkete bırakılan yüzde elli 

prim hissesine ait teknik ihtiyattır. 

3 - Hükiım.et, memleketimızde si

gorta emniyetinin ve bu iki sigorta 

şirketine sigortalı bulunanların za-

1 
rardan korunması için lazım gelen 
esaslı teşebbüslerde bulunmuştur 

1 
ı Başta Milli sigor ta şirketlerı bu te-
! şebbüse müzaheret gösterdiklerinden 
ı aşağıdaki şekil ve usulün tatbik! ka
l rarlaştırılmıştır: 
: a -r- Hayat, harik, kaza ve diğer 

t nevi sigorta branşlarına ait olan bu 
{iki şirketin Türkiye ajanhkJarından 

1 alınmış ve Türkiyede kaytılı po~ıcele· 
1 ri bulunanlar, kendi mesuliyetleri al· 
tında intihap edecekleri Türkıyeuı

Galışan sigorta şirketlerinden birine 
ellerindeki eski poliçelerini aynı fiy:ıt 

Hindistan da 
Din Kavgası 
Şimdiye Kadar 500 

Kişi Öldü 
Bombay, 21 (A.A.) - Bu sabah 

kargaşalıklar çıkmış olan yerlerde 
yapılan araştırmalar esnasında polis 
ve asker, 75 kişiyi tevkif etmıştır. I
ki yüz kişi, kamçı ile dövülmeye mah· 
klım olmuştur. 

Kargaşalıkların başlangıcından • 
beri beş yüz kişi ölmüş, beş yüzden 
fazla adam yaralanmıştır. 

Vaziyet, şimdi nisbeten sükünet 
kespetmiştir. 

Pamuk Bayramı 
lzmir, 21 (Tan muhabirinden) -

Pamuk ithalatının çoğaltılması te
şebbüsleri arasında pamuk bayramı 
da vardır. Her sene Adana ve lzmirde 
pamuk bayramları kutlulanacaktır. 

ve ayni eşkal dahilinde - yalnız. ış

tira ve ikraz isteme haklan miıraca· 

atları tarihinden itibaren iki sene 

müddetle tecile tabi tutulmak ş:ırtiy· 

le - yeni poliçeler le tebdil edecekler· 

dir. 
Bu suretle sigortalılar bir zarar 

görmemiş olacaklardır. 

b - Yapılacak muameleyi tafsil&· 

tile öğrenmek istiyenlerin, Yen~pos· 
tane arkasında Türkiye hanında bu 
maksatla tesis edilen büroya mUra· 
caat etmeleri lazımdır. 

4 - Türkiye Milli ve Föniks Viyen 
sıgorta şirketleri hakkın'da adliy'!ce 
lazım gelen muamele ve takibat ya· 
ntlmıı ktadır. 
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Elli üç senelik bir irfan yuvası daha 
Ankara ya Mülkiye mekebi 

Siyasal Bilgiler Okulu, yahut es
ki adıyla Mülkiye Mektebi... Niha
yet, onu da Ankaraya y~lcu ediyo
ruz. Harbiyelilerin açtıgı yoldan 
:Mülkiyeliler de geçip gidecekler .. A· 
na Ankara, bütün ışıklı kafaları ka· 

'' MÜLKİYE l 

'' nadı altına topluyor • 
Mülkiyenin tstanbuldan ayrılaca-

ğı şu günlerde, mektebin kır~ ~Hık 
hocası Aynizade H~san Tahsın• .. h:: 
tırladım. Birkaç dakika sonra, bur 
sunda emekli mülkiye hocası ile kar· 

tı karşıya idik. 
Aynizade, söze şöyle başladı: 
-Mülkiyenin açılışı ... T~am. el~ 

ik b. · Gozlerımı n ÜÇ sen el ır mazı ... 
töyle bir kapadığım za~~n, ~~çedn 
narın hatıraları, beynımın l<(m e 

b~ r birer canlanır gibi olur. Mek -
ıre t t ·· be 

tebimizin ilk yeri: M~h.mu ur - • 
inde, şimdi kız Iısesının bulundugu 

:Ski Bezmialem Valde Mektebi bina· 

81 idi. 
Mülkiyeye, o tarihlerde, yalnız 

Galatasaray mezunlarını kabul eder· 

lerdi. 
sonra.lan, medrese ve rüşdiye 

tahsili gören "aklam" efendilerini 
imtihanla almağa başladılar. Açıl • 
dığı sıralarda tahsil iki sene idi. Ve 
leyli talebesi yoktu. Ilk müdür ola -
rak gelen zat, merhum tarihçi Ab
durrahman Şeref Beydi .. Maarif na
~ırlığmda da hatırımda kaldığına gö
re, meşhur Lastik Sait Beyin babası 
Kemal Paşa vardı. 

1295 te mektebi, }eyliye çevirdi • 
ler. Sonradan lise sınıfları da ilave 
ederek tahsil müddetini beş seneye 

çıkardılar . . . 
305 tarihine kadar mektep aynı bı

nada kalarak tedrisata devam etti. 
Bu tarihte, benim mektebe girdiğim 
eene, tahsil yedi seneye çıkartldı. 

Muallimlerimiz arasında her ikisi 
ile Hazinei Hassa Nazırı olan Porla· 
kal Mikael ve Sakızlı Ohanes Paşa· 
lar Evkaf Şurası Reisi Atıf Bey, A· 
li Şahbaz Efendi, devrin mühim 
,ahsiyetlerinden idiler. Hele Atıf Be
}'lll Mecelle hocalıgıncıa eşı yoKtu. 

Bir aralık, meşrutiyette Adliye 
Nazırı olan Manyasi zade Refik Bey, 
nizamatı zaptiye hocamızdı. Abdur· 
:rahman Şeref Bey, tarih okuturdu. 
324 inkılabı üzerine mülkiyenin prog 
ramlarmda mühim değişiklikler ya -
pıldı. Ve bu ara, bir çok valiliklerde 
ve en son Dahiliye Nazırlığında bu
lunan Celal Bey, mektebe müdür o-

larak getirtildi. . . . . 
Ancak, itiraf etmelı ~ı, bır çok sı-

yasi gaileler, hükumetın mekteple 
ıneşgul olmasına imkan bırakmı~or
du. 324 senesinde, ınillkiye yemden 

nehariye çevrildi. 
Ve bir müddet yaşadıktan sonra, 

!naslup Şükrü Beyin Maarif Nazırlı
ğı zamanında, lağvedildi. Biz bu ha
beri alınca, şimdi Adana ıneb'usu O· 

lan arkadaşım Ali Münifle birlikte, 
Dahiliye Nazırı Talat Beye koştuk. 
Mektebimizin 18.ğvmdan dolayı acı, 
acı şikayette bulunduk .. Talat Bey, 
lıize şu cevabı verdi : 

_ Gidip Maarif Nazırını görün!. 

Bu benim karışabileceğim işlerden 

ne zaman ve 
nasıl kuruldu? 

Mülkiyeden yeti1en tanınmış ıimalaraan -bazıları: Acl/:ye Ve
kili Saracoğlu Şükrü, Maliye Vekili Fı;at Ağralı, eski· Sadrazam· 
larclan Hakkı Paıa, Ordu Meb'u•u Alımet lh•an Tokgöz, Trab· 

zon Meb'u•u Hasan Saka, Mu•lihittin Adil 
Ali Münifle gittik. Bize ilk sözü: nıı hizmet edenlerden Muslihiddin 

- Mülkiyeyi Iağviyle hata ettiği - Adil, iktısatçı Mustafa Zühtü, Uni -
mizi anladım! Demek oldu. versitede ruhiyat profesörü , Musta -

Ve o gün, bizi mektebin sağlam e- fa Şekip, birer Mülkiyelidirler • 
sa.slar üzerinde yeniden açılması için Mülkiyenin en eski mezunlarından 
hazırlıklar yapmağa memur etti. yaşayanlar birkaç kişidir. Bunların 
Komisyon halinde toplanarak, bir en başında şimdi Osmanlı Bankası • 
proje yaptık. 328 tarihinde açılan nın tercüme müdürlüğünü yapan 
mülkiye, bu projeden doğdu. Ilk ay- Namyas Efendi gelir. Söz aramızda, 
larda şimdi Tıbbıadlinin bulunduğu amma yaşı sekseni bulmuştur sanı • 
eski Soğuk Çeşme Askeri Rüştiye - rım. Pek şakacı bir adamdır: 
sinde çalışıyorduk. Daha sonralan, - Azrail beni unuttu! der, durur. 
Aksarayda, Redif Paşa konağına Namyas Efendiyle ayni senede 
naklettik. Bir aralık, Kabataş1 geçip mektepten çıkan Rüsumat müfet • 
Etem paşa konağına yerleştik. Fa- tişliğinden mütekait Mehmet Şefik, 
kat orada "da çok kalmıyarak, şimdi- Meclisi Maarif Reisliğinden müteka
ki yerimizi, Yıldız sarayı "yaveran,, it Hacı Rakım, eski Cezayiri Bahri
dairesini işgal ettik. sefit valisi Suphi, Bursa valilerinden 

Ben de size sorayım: 

MULKIYEDEN YETiŞENLER Azmi,, (98) senesi mezunlarından 
olduklarına göre, hepimizin eskile • 

_ Bana soruyorsunuz, Mülkiye ridir. 
Mektebi kimleri yetiştirmiştir, diye .. 

Şimdi ,Cumhuriyet Merkez Ban • 

değil!. • .. .. _ Kimleri yetiştirmemiştir aca -o zaman, Şukru Beye gidip ken-
kası idare meclisi reisi olan eski Is· 
tanbul Hariciye murahhasr Nusretin 
de Mülkiye mezunu olduğunu söyle· 
meği unutmayım. 

idisini iknaa çalıştık. Fakat Şükrü 
Bey, her neden~e, mülkiyenin hi • 
zumsuzluğuna bır kere inanmıştı: 

_ Mülkiyede okutulan dersleri, 
Darülfilnun Hukuk şubesinde tale • 
beye göstereceği~! ... diyordu. 

Biz cevap verdık · 
_ Darülfünun, bir ilim yuvasıdır. 

O da profesör ve alim yetiştirilir. 
ra . t· k 

M"lki •e ise, memur yetış ırme mak 
u y t t' B "k· Badiyle açılmış bir ~ek ep .ır. u ı ı 

ınüessesenin gayesı ve tedirsat tarzı 
büsbütün ayrıdır!. 

Fakat nıünakaşalarımız fayda 

~ermedi. . 
Maarif Nazırını, fik~mden vaz ge-

çirtemedik. 

i iKi YIL SONRA •• 
Memleket, bu yüzden iki sene mül

kiyesiz kaldı. Mektebin tekrar açıl -
tnası da şöyle olmuştu: Talat Bey, 
bir aralık Şark vilayetlerimiz~e b~ 
tetkik seyahatine çıkar. Ugradrgı 
Yerlerin hangisinde biraz urrıran ese
ri görmüşse, araştırma yapar ve 
neticede bu timran eserlerinden he • 
nıen yüzde doksanının Mülkiye me
ıunu kaymakam, mutasarrıf ve va· 
lilerin himmetiyle vücuda geldiğini 
iğrenir. 

A vdetiııde bizi yanın& çağırdı: 

ba?. 
Osmanlı imparatorluğunun son 

yarım asırlık tarihine karışan sima· 
lar içinde okadar çok Mülkiyeli var 
ki, size hangi birini sayacağımı şa-
şırıyorum: 

Eski Sadrazam Hakkı Paşa, Hari
ciye Nazırı Rifat Paşa, meşrutiyet 
Maarif Nazırlarından Emrullah E
fendi, eski Dahiliye Nazırlarından 

Reşit Bey, Maarif Nazırı Nail Bey 
Mülkiye mezunu idiler. 

Haydi eskileri bırakalım da, Cum
huriyet devri ricaline geçelim: Adli
ye :'~kili Saracoğlu Şükrü, Maliye 
Vekılı Fuat Ağralı, Moskova sefiri 
Zekai, Millet Meclisi ikinci reisi Ha· 
san Saka, Başvekalet müsteşarı 
Kemal, Maliye müsteşarı Faik, tktı
sat Vekaleti müsteşarı Kurtoğlu Fa
ik, Divanı Muhasebat Reisi Seyfi... 
Ve daha böyle bir çok maliyeci ve 
idareci adamlarımız, hep Mülkiye -
den yetiştiler • 

Matbuat . aleminde tanınan Mfil -. ' 
kiye mezunları içinde de, bir zaman-
lar H. Nazım namiyle şiirler yazan, 
edebiyatı cedideci "Reşid,, i ve "Kav· 
galarım .. muharriri Hüseyin Cahidi. 
Serveti Fünun sahibi Ahmet Dısanı 
gösterebilirim. 

Sonra, memleketin irfan hayatı • 

MULKIYEN/N iLK 
SENELERiNDE 

Vaktiyle Mülkiyeli gençler mek • 
tepten, ecnebi bir dili oldukça iyi 
öğrenmiş olarak çıkarlardı. Bunun 
sebebi, daha ziyade, Galatasaray me· 
zunu olmalarıydı. Galatasaraylılar, 

hariciyede kendilerine vazüe bulma· 
ğa başlayınca Mülkiyeye gelmez ol· 
dular. Ondan sonra, Mülkiyede de 
Fransızca bilenler azalmağa başla -
dı. 

Bizim zamanımızda, hiçbir mual
limin dersi kitapla okutulmazdı. Ho· 
calar, derslerini takrir ederler, biz 
de bunları not ederdik. Bizim smıf
ta Ali Şahbazın hukuku düvel ve hu· 
kuku ticaret notlarını Hüseyin Ca· 
bit, Ohanes Paşanın iktısat dersi 
notlarını ben, hukuku idare notları
nı ölen arkadaşımız Bedi Nuri, - şim
di Bağdat müzesi müdürü olan (Sıi
ti) nin kardeşi elbirliğiyle tutardık. 

Notlar, ertesi derste, hocaya gös
terilir, üzerinde tashihler yapılır, ve 
sonra mektebin litoğraf matbaasm -
da basılırdı. 

Mektepte spor namına, en küçük 
bir hareket yoktu. Askeri bir inzibat 

altında yaşardık. Dersaneye bile 
tabur halinde gidilirdi. Mektebe de· 
vam son derece sıkı idi. Yoklama 
kaçaklarına izinsiz cezassı verılirdi. 
Fakat bu tazyikler Mülkiyelileri, 
hürriyet içinde çalışmaktan alıkoy

mazdı. 
Birkaç mühim vak'a hatırlarrm: 

Bunların birincisi, Peya mcı Ali Ke
malin başı altından kalkmıştı. Ali 
Kemal, birkaç arkadaşını evine top
layarak parlamento taklidi bir içtima 
yapmağıı yeltenmişti. Yıldız hafiye
leri evi bastılar .. Ali Kemal ve diğer 
birkaç arkadaşını da Halebe sürgün 

ettiler. 
!kinci vak'a 315 tarihine rastlar: 

Bir gün mektepte, hatırlayamadığım 
bir zatin ruhuna mevlf.ıt okunuyor • 
du. Abdülhamit, Mülkiyelileri okşa
mak için mabeyin adamlarından bi
riyle, ipek futalar içinde şeker gön
dermişti. Talebe, bunu haber alın
ca, teneffüshaneye dağıldılar. Ab • 
dülhamidin gönderdiği şekerler, a· 
yaklar altında çiğnendi. 

Fakat bu küçük isyan, talebeye 
çok pahalıya malolmuştu. O gün • 
den sonra, tazyik birkat daha arttı. 
Şeker vak'asının kurbanları arasın
da Babanzade lsmail Hakkı merhu • 
mun bulunduğunu da hatırlıyorum. 
Ve öyle sanıyorum ki, talebeye ön -
ayak olduğu için kendisini mektep
ten tardetmişlerdi. 

EV RA KI MUZi RRE 
MUVEZZll 

Ancak, ne yapılsa, gençlikteki is
tibdat düşmanlığı duygusunun te -
zabürlerine mani olunamıyordu. 

Şimdi Şark Vilayetleri umumi mü· 
fettişi olan Tahsin Uzer o zamımki 
tabirle Mülkiyenin "evrakı muzir -
re" müvezzii idi. Meşveret gazete -
telerini, bulur buluşturur, gizlice ta
lebeye dağıtırdı. Hatta bununla da 
kalmaz o "varakpare" leri mektep 
müdürünün masasına bırakmağı bi
le göze aldırırdı. Müdür Recai E
fcın~- ~l.t. k.orkak....hir adamdı. Biraz 
da galiba saraya mensupluğu vardı. 
Masasında Meşveret ga?.ctesini bu -
!unca adamcağız, hiddetinden ne va-
pacağrnı bilmezdi. • 

Hiç unutmam bir Kadir gecesi için 
aramızda tertibat almış, camilerde 

halk ibadetle meşgulken saflar ara
sına atılmak üzere bir takım beyan
nameler hazırlamıştık. 

Küçük mehtap fişeklerinin kılığı 
içine soktuğumuz bu beyannameler • 

den herkes, cebine doldurdu. Fakat 

tam camilere dağılacağımız sırada, 

mektebin etrafı bir polis kordoniyle 
çevrili olduğunu gördük. 

Hatta, ben bu beyannameleri, ar
kamdan gelen bir polis memurunun 
korkusiyle, Nuruosmaniye camilnin 
ayakyoluna atıp kaçmıştım. 

Bu vaka'dan sonra tedrisat kont
rolünü şiddetlendirdiler. Maariften 
müfettişler gelir, hocaların yanında 
derse girerlerdi. Hammcr müterci • 

mi Ata Bey merhum, Mülkiyede 
bize "ahlak,, okuturdu. Bir gün 
derse girer girmez, hiç münasebeti 
yokken, adeta tepeden düşer gibi 

"Emri UIU!'emre itaat,, bahsini aç
tı. liepimiz şaşırdık. Hoca, böyle du
rup durduk yerde büyüklere itaat -
t~n söz açmağa neden lüzum gördü 
d~~e ... Meğerse, bütün hocalara, o 
gunler saraydan derste, bu bahsi 
k~rcalamaları için iradei seniye gel
mış .. 

Fakat Ata Bey merhum, "Emrı· 
ül • 1· . . u emır,, i tarif ederken hali, tav-
:ıyle bu bahsi ne mecburiyetle açtı
gını bize pekala anlatmı'Ştı! 

Oturan 

Salahaddin GÜNGöR 

Yunan Vapuru 
Kurtarıldı 

Ça.nkkale Boğazında Zencirbozan 
fene · d rınde karaya oturan Yunan ban-
:rah Panaghis vapuru bir haftalık 

ugraşmadan sonra Türk gemi kurtar
ma şirk t• · Al . · e ının emdar ve Saros ge-
1?ıleri tarafından kurtarılmış \'e Ge
libolu limanına getirilmiştir. 

Geminin hamulesi boşaltılrlı!!ı ıçın 
dün öğleden sonra bunlar tekra~ yük
letilmeye başlanılmıştır. Vapur bir 
iki güne kadar yoluna devam ederek 
Mançestere hareket edecektir. 

-7 --
Yeni Zelanda - Avus-

tralya uçuşunu 
muvaffakıyetle biti

ren Jean Batten 
anlatı.yor 

J ean Batten, İngiltere ile Avustralya arasın
. da 5 gün 21 saat ı g dakika uçarak bütün 

rekorları kırmıştı. Bu cessur genç kız, şimdi de yeni 
Zelanda ile Avustralya arasını g saat 30 dakikada 
uçmuştur. Bu uçuş 1800 kilometroluktur ve Tas -
rı:anya denizi gibi müthiş ve coşkun bir deniz üze -
rınden yap_ıl~ıştır. Bundan başka Jean Batten bu 
uçuşla ycnı bır rekor tesis etmiş oluyor. Tayyareci 
genç ~rz, N ew-Plymonth'tan, uçuş safahatını anla~ 
tan bır mektup yazmıştır. Paris-Soir'da çıkan bu 
mektubu naklediyoruz: 

Seyahat nasıl başladı? 
"Sidney şehrinde geçirdiğim saat

ler, itiraf edeyim ki, seyahatimin en 
müthiş saatleri oldu. Herkes, Yeni 
Zelandaya yapacağım uçuşa mani ol
mak istiyordu. Resmi memurlat', tay. 
yareciler, teknisyenler ve dostlarım 
vazgeçmem için israr ediyorlardı. Ba
bam, hareket etmeme mani olunması 
için telgraf üzerine telgraf yağdırı

yordu. Çünkü tek motörlü tayyarey. 
le hareket edeceğimi, yanıma telsiz 
aleti de almıyacağımı öğrenmışti. 
Eğer vakit olsaydı, A\'ustralya par 

lamentosu hususi müsaade olmadan 
her hangi bir tayyarecinin Avustral
yadan Yeni Zelandaya müteveccihen 
hareket edememesi için bir kanun bi
le çıkaracakmış. Bütün bunlar, be
nı o kadar rahatsız ediyordu ki, ha
reketimden evvel, şöyle yazılmış bir 
mektup bırakmaya karar verdim: 

Avustralya ile Yeni Zelancl:ı ara • 
sında kaybolduğum takdirde, inıda • 
dıma ne bir tayyare, ne bir gemı gön· 
derilmesini istemiyorum. Bu uçuşa, 
bilerek ve yalnız kendi mesuliyetim 
altında kalkı. ıyorum. Hiç bir vakit, 
yeni bir tecrübe teşabbüsümden c1 ola
yı, memleketime herhangi bir rahat
sızlık vererek onu her hangi bir mas
rafa mecbur etmek istemiyorum. 

H erşeye rağmen hareket 
Sidııey civarındaki Ricbemona ha

v&. meydanından hareket ettiğim za
man muvaffak olacağımdan emindim. 
Tayyareme emindim. Bu tayyare i
le Atlas denizini arızasız geçmiştim. 
Yine bu tayyare ile kendime ait re
koru bir gün farkla kırmıştım. 

Hareket gününün sabahı, Avustrnl
ya milli müdafaa nazırı, israrı üze
rine, hareketime müsaade edildiğini 
gelip söyledi. Kendisine teşekkür et
tim. Fakat hareketime müsaade edil
mese bile, her ne şekilde olursa af
sun harekete karar vermiştim. 

Hareketimden iki saat evvel motö
rü tecrübe ettim. Her şey mükemmel
di. 

Saat 4,30 da sahanın etrafındaki 
18 projektör yanarak hareket işareti
ni verdi. 

Bir nevi buğu arasında Sidneyin 
dış mahallelerinden Mascott'a doğru 
havalandım. Yavaş yavaş büyük şeh
rin ışıkları kayboluyordu, ve tam bu 
ara gün doğdu; hava güzeldi, altım
da, beyaz köpüklü koyu mavi bir de
niz uzanıyordu. 

Hava ile gök arasında 
düşünceler 

3oo mil kadar uçtuktan sonra ka

lın bir bulut duvarına rastladım, ve 
3ooo metre yükseğe çıktım. Bu esna

da, müthiş bir yalnızlık duydu.m. 
Ilk defa bir tayyare ile havalandı

ğ·~.m meydandan t:ıyyaremin geldiğini 
goren akrabalarımın, dostlarımın se· 
vincini tasavvur ederek düşünı·eleri
mi bu nokta üzerine teksife Çftlışa
rak teselli buldum. 
Bir taraftan da uçuş istikametimi 
kaybetmemeye çalışıyordum. 

Fakat bu esnada rüzgar, şimali şar
kiden esiyordu, ve beni Yeni Zelan. 
danın garbına sürüklüyor gibi geldi. 
Denizin ne vaziyette olduğunu gör. 
mek için biraz inmek istedim. 300 
metreye kadar alçaldım. Dalgalar bi
raz sükunet bulmuş gibiydi. Tıısnınn. 
ya denizinde uzun dalgalar \'ardı, rüz 
gar hafiflemişti. Oğle yemeği ye
mek üzere bir fırast buldum. Aletıa. 
ri~e nazaran Yeni Zelandadan 000 
mıl uzaktaydım, bu itibarla yarı yo-

Jean Batten 

lıı yapmıs gibiydim. Fakat bu aralık 
yalm:ı: hattıüstüvaya mahsus, sık ve 
ani_ bir yağmur ba§1adr. Sular bulun. 
du~um ~ere. kadar giriyordu, kaim 
de~ elbısernın ensesinden sıztyordu. 
Üşuyordum, ayni zamanda hararet 
duyuyordum. 

Bir gemi .• 
Bir nevi endişeye kapıldığım anda 

a~.trmda: Al~.atres ~arp gemisini gör~ 
dum. ~ır nıuddet ıçin bile olF:a, bir 
takım ınsanların refakatinde lJulun
muş olmak hissi beni ne kada - . 
d . . t' r ı:ıevın-
ırmış ı. 

Etrafıma bakınca uç-,-· k - uı,un arardı. 
gını, yeni_ bir fırtınanın başlamak Ü· 

zere oldugunu gördüm. Fırtına, kara 
bulutlarla, bana doğru geliyordu. Al
tından geçmek üzere, daha ziyade al 
çaldım. • 

Yeni Zelanda 
Dokuz saattenberi gök ile deniz a-

rasın~.a tek başıma uçuyordum. Tek. 
rar ruzgr 'l . t"k mi ' ar ı e, ıs ı ametimi kaybet· 

~ olmak korkusunu duydum. AJet
lerıme baktım, ve yolumdan pek ay. 
rı~manuş olduğ·um kanaatine vardım 
Bır saat b" 1 a· . · . • oy e, en ışe ıçinde geçti ve 
~ı~de~.bi~e, çocukken vapurla kaç de. 
fct:..ar ~nunden geçtiğim Cloche kaya. 
sını ~ordiinı. Burası, vatanınıın ha _ 
la?ı~r · Yerdi. Yeni Zelandaya ge~ 
mıştım. • 

.. B~rkaç saat sonra New.Plymonth 
uzerınden geçiyordum. Hem roes'ut 
hem de şaşkındım. Çünkü du··2 h t .. ' . a ~ 
zerıne yolumu kaybetmeden ., . h .re ın i
raf etmeden uçmaya muvaff k 

ı . . a olmuş 
tum. tıraf ederım ki, bund b" 
tesadüfün yardımı oldu. a ıraz da 

New • Plymonth h 
dan geçerken orada abva !11eydanın-
b ' • enı beklıy ayraklar, mendiller s 11 en, 
bir kalabalık görd'" a ıyan büyük 

· t' um. Oraya ınmek 
nıye ınde olmadıaım · . 
meydanına tevec~üh eıçtıt~ Ok~Iand Hol 
k · k ım bıı·kaç da 1 a sonra yere ind· ' • 

ıın. 

. Bana yapılan ka . 
hiıum yok. Vata d rşılamayı tarıfe 
1 n aşlarım benı omuz 
arında götürürlerken, şarkTl.ar söylü: 
yorlardı. Yegane soğuk k 

1 babam tarafından oldu: arşı ama, 

- Sen, dedi, fena bir kız . a· ı d' sın. Benı 
ın eme ın, ve sana darıld . 

m d k' h nn. Iı·akat 
a em ı er şey olup bitti bi 

yapmamak şartile... ' r daha 

Fakat bir türlü iht" 
bir daha ya ' ıyar bıtb~ma, 
dim. pmryacağımı vadedeme • 
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Akdenizde 
Emniyet 

[ Bqı 1 incide ] 

llaluıt bulan •aha 

H akikI vaziyeti şöyle görmek 
icap eder: Balka.nlar ve Ya· 

km Şarktaki bir kısım Arap memle
ketleri, İran, Efganistan dünyanın 
huzursuzluk hastalığından enevvel 
kurtulmuş, üakate en evvel kavuş
muş yerlerdir. Bu genif sahada hiç. 
bir tecavüz emeli hüküm sürmüyor. 
Bütün askeri hedef, tecavüz ihtimal 
lerine kaI'§ı korunmaktan ibarettir. 

Huzursuzluktan ifakat bulan yeni 
,.rk memleketlerinin hepsinde ~ok 
esaslı inkiıtaf ve kalkınma emelleri 
vardır. İnkılap Türkiyesinin 13, 14 

Çorluda 300 Yataklı Büyük Bir 
Hastane inşa Ediliyor 

AD N 
seneye sığdırdığı hamleler ve müsbet 
neticeler tarihte misilsizdir. Yugos- G 
lavya, birlik kurmak ve memleketin eneral Salih Omurtag hastanenin temel atma meraaiminJe 
umumı seviyesini yükseltmek busu- Çorluda inşasına başlanan biiyük nenin plinı Kolordu mimarı Necmi 
•unda son senelerde büyük bir mu- h.~stanenin temel atma merasımı U- tarafından yapılmıştır. 
vaffakıyetle ileri atılmıştır. Yuna- çuncU Kolordu Komutanı General Sa- Edime, Iııtanbul asfalt yolu tın-

Adana karanlıkta gözlerini 
kırpmağa başladı... Şehir 

elektrikler içinde parlıyor .. Gökteki 
bütün yıldızlar, Kutuplarile, Dilb
büekberleriyle, Dübbüasgarlariyle 
sanki bu yayvan şehrin içinde top
lanmıf, üstüne kümelenmif gibi... 

Memleketten 
Röportajlar 

- Acayip ne kızlan imif bun • nistan uzun seJtelerdenberi ilk defa lih Omurtag tarafından yapılmıştır. 
lar? · olarak vahdetsizlikten kurtulmuş ve Hastanede, mutfak, çamaşırhane. so- rinde ya.run milyon lira sarflle yap?• 

- Saz kızlan, ,arkı söylüyorlar. biltiln kuvvetini dahill inkişafa ver- faj ve uanaör gibi birçok asri tesi- lacak olan bu hastane, Cumhunyet 
Iyi oyunlan var... mi§tir. Romanyada dahill inkişaf için sat fennin en son terakkiyatmdan is- HükUmetinin değerli imar çalışmuı-

Onlann iyi oyunlan var amma, ayni &zD'le ve ayni muvaffakıyetli ça- tifade edilmek ıuretiyle yapJlacaktır. nın asırlara devrolunacak bir i.bide-
benim karnım buradan zil çalarak lıfmalara tesadüf ediliyor. Hastane 300 yataklı olacaktır. Hasta- si olarak kalacaktır. 
onlara tempo tutuyor. Açlıktan Resmen Balkan birliğine dahil bu-

Adanaya giri -
yoruz .. Bu toprak 
lan bir siltlrbaz 
değneğiyle pa • 
muklqtıran, pa • 

PAMUR, PORTAKAL 
titriyorum. Nere • lunnuyan Bulgaristan, Balkan kom
de isekendimi art- şularile gittikçe fazla bir ölçüde it 
maya tutuldum birliği yapmakta ve yakınlık ve dost
zannederek evha· luk göstermektedir. Bundan yegane 

Kambiyo 
Borsasında 

Mübatirlik ve katiplik 
imtihanı 

ve ma düşeceğim. gaye, tam kuvvetle memleketin da-
muklan balyalar
la altuı yapan 
şehrin çok yanı • 
ma gelmeaini, be

SiVRiSiNEK DIY ARINDA 
Adananm ne 0 bili inkişafile meşgul olabilmektir. 

geceye bürünen Irak, İran ve Efganistanda ayni 
gilzel manzarası ciddi ve samiınt inkişaf emellerini ve 
karnımı doyur· hareketlerini buluyoruz. 

Merkez Bankası dün sterlin için 
615 alıt ve 618 satış fiyatı tesbıt et
miıtir. Borsada ıterlin 615 te açıl
m11 ve 617 de kapanmıştr. Diğ~rle

rine gelince; dolar 079,2836, Fransız 
frangı 17,0388, liret 15,0615, lavtç:e 
frangı 3,4350 ve mark 1,9716 da ka
panmııtır. 

BugUn saat onda adliyede dördün. 
cü hukuk mahkemesi salonunda adli
yeye alınacak katip ve mübaşirlerin 
müsabaka imtihanlan yapılacaktır, 

Adliye encümeni imtihana girmek 
için iki prt koşmuştur. Birinci ,art 
daktilo bilmektir. İmtihana girecek
ler evveli daktilo imtihanım verecek 
ler, makinede yazı yazmasını bilmi • 
yenler asıl imtihana kabul edilmtye
ceklerdir. Adliye encümeni, bundan 
sonraki terfi imtihanlarında da ma. 
kine ile yazı bilmenin mecburi tutul. 
ması etrafında tetkikler yapmakta • 
dır. Adliyede son zamanlartia dakti· 
lo öğrenen erkek memurların adedi 
hayli artmıştır. Bugünkü imtihana 
gireceklerin ekserisinin kadın olması 
ihtimali vardır. 

ni içine almaauu merakla bekliyo-
rum. 

Adana. ••• 
Eskiden yalnız farkmmı bilir-

dim. Otelin batın için kışa kadar 
beki iyem ezdim .. 

dim. Sonra Milll AVaf esnasında- p enceredeki telleri görünce bu 
ki kahramanlıklannm deatanını şiir sarhoşluğundan büsbü-
dinledim. Pamuk göğsünde naaıl tün ayıldım: Dübbüekberi, Dübbü-
yabancı kurşunlanm eritip kUl et- asgarı, palmiyeyi asfalt caddeyi ve 
tiğini duydum. Şimdi de koca Ada- saireyi bir tarafa bırakalım; siv-
nanm nasıl yqadığını göreceğim. risinek tehlikesi vardır 

Aı_danaya sıcak bir memleket dl- Sivrisinek, Adana için muaz-
yorfardı .. Hakikaten hem havası zam bir mahlfıktur. Bir sivrisinek, 
eıcak, hem de kalbi sıcak bir mem- bir insandan da.ha büyüktür. Çün-
keL Nasıl sıcak olmasın ~ topra- kil kuvveti bir insanı yere serme-
ğmı bile pamuk örtijp ~· .U"· . .,...je deh• ik' t'n'-'=-k W= nzdr 
tün kuvvetlerin membaı olan I{µ,- beş on müthiş tank kuvvetidirj 
nefi kendisine daha çok çekiyor.. Yüzlerce insanı mahvctmeğe kii-

Bu kanı sıcak, toprağı sıcak, in- fidir. 
eanlan sıcak memleketin havası Sivrisineğin hayali, gözümün ö-
da elbet sıcaktır. nünde büyüyor, büyüyor koskoca 

!çimde garip bir his va.r. Sanki bir cadı oluyordu . 
timal memleketlerinden, cenubun Çünkil, Adananın pamuğu ka-
insanı gıcıklayan bir diyarma ini- dar sivrisineğinin de şöhretini 
yorum. Hayır, Adanaya iniyorum. duymuş, bu •öhretin emarelerini 
lşte Adana burası.. Bu güzel, şi- gözümle görmUftüm. 
rin, yayvan ,ehir... Yeşilliğe ya- Trende Uç üncü mevkideki ko· 
yılmJ§, 'koyu çividi bir yatak çar- ridorda yatan benzi soluk köylil-
eafı gibi düz uzanıyor.. lere rastgelmiştim. Hele bir tane-

Ne inişi, ne yokuşu, ne kıvrın- si berbat bir vaziyette idi. Bir ta.-
tısı olan asfalt bir caddeden geçi- rafa büzülmilş, üzerine koskoca • 
yoruz. Li.stik tekerlekler üstünde man bir örtU çekın.İI, bu sıcak ha-
faytonun yürüdüğünü duyınuyo- vada elektriğe tutulmuş gibi titri-
rum; yalnız at nallarının sesleri a- yordu. Yüzü muz kadar san, göz-
raamda tehrin etrafımdan hızlı leri kuyu gibi derindeydi. Ne çeh-
bir geçit resmi yaptığını zannedi· resinde kan var, ne içinde kan 
yorum. vardı. Bu koskoca adamı nakavt 

Bu aıca.k şehre ben de birden edip yere yatıran o çelimsiz, mu-
mnıyorum. Onun sıcaklığiyle, o- sibet, dermansız ve her daim ıs-
na benim de ka.nmı kaynayıver- lık çalarak serseri dolaşan bir siv-
di.. risinekti. 

Muntazam, saf lam, gUzel bi
nalar yanımızdan geçiyor. 

!nsan rahatmı, gözttn ve gönlUn 
zevkini en iyi şekilde tanzim et
mek için yapılmış muntazam bi
nalar ... 

Palmiyeler bu binalara temslye 
tutuyor. Gündüz sert güneşin fı -
rmmda pişen düz duvarlarını yel
pazeliyor. 

Bahçelerin, yeşil, nefti gölgeleri 
arasında beyaz gölgeler kıpırda
nıyor. Beyazlar giymiş insanlar 
dolaşıyor. 

Palmiye, dUz çatılı evler, beyaz 
giymiş kimseler, insana hava sı
cak olmasa da derhal sıcak bir 
memlekette bulunduğunu hatırla
tıyor ... Ve ben karanlıklar arum
dan Ada.naya hialerimle, hayalim
le nüfuz etmeğe çalışarak etra
fımdaki güzel panoramayı seyre • 
diyorum. 

Birden bu panoramanm geçit 
resmi durdu. Otelin önündeyiz. 
Artık fiiri elden bırakıp bavullara 
yapıfmalı ..• 

Adanada, bu ilk indiğim otel ıtl· 
zel bir otel. Fakat methini ifit
tiğim kadar temiz değil. Sonra· 
dan öğrendiğime göre gelecek kı

ta temizlenecek, silalenecekmit; 
amma neyleyim ki ben şimdi gel-

Yollarda bunlardan kaç tane 
görmüştüm! 

•• şte otelin penceresinde bu 
canavar sivrisinek ordu-

ıuna karşı kurulmuş telörgilyU 
gördüğüm zaman derhal bu titri
yen insanlarm hayalleri gözümün 
önünde titredi. Aklıma bavulum
daki kinin kutusu geldi ve sor
dum: 

- Kuzum sivrisinek var mı bu
rada? ... 

- Hayır, bir defa pencereler 
kapalı. Sonra ilaç yapıyoruz!. 

Bu, biraz yüreğime ıu ıerptt. 
Bu nokta emniyet altına alındık
tan sonra yemek meselesi vardı. 
Sordum: 

- Burada en temiz, en iyi lo· 
kanta nerededir?. 

- Irmak kenarında. ... 

- Uzak mı?. 
- Araba ile gideceksiniz. 
- Buralarda b&fk& lokanta bu-

lunmaz mı? 
- Vardır amma, iyi 

Hem oraya giderseniz 
kalacaksınız .. 

- Niçin?. 

değildir. 

memnun 

- Gidin işte! .. Şey .. Bu akşam 
Jstan buldan kızlar da geldi de .... 

Birden tuhafıma gitmişti: 

muş, ne de azılı sivrisinekleri iş-
tihamı kapamıştı. Hatti. ne de bu Müıterek bir hede/ 
kızların şarktlan mideme hitap e· M uhteiif sebeplerle dUn kay. 
derdi! Bahçeden, şarkıdan evvel . bettikleri yolu kazanmak, 
bir tabak pilav ve bir de kqık bır an evvel iktisadt ve içtimai sevi. 
bulmak gerekti! elerini yükseltmek· emeli besliyen 

TUrk Borcu 23.60, Anadolu tahvili 
42,50, Merkez Bankası iN te kapan· 
mııtır. DUn altın 988 de açılnı.ış ve 
990 da kapanmıetır. 

Sokağa kendimi dar attım. Ve bütün bu üakat bulmuf memleketler 
nisbeten temiz gördüğüm bir lo· bir noktada mUttefiktirler: O da ha
kantadan içeri girdim. riçte samimi dostluklar kurmak, 

Bu lokantanın nesi vardı san- komşularile iyi geçinmek ve bütün 
ki? lstanbul ayarında bir lokan- dünyanın, bilhassa yaşadıklan civa-

T aymise göre 
ta .. Meğer sonradan öğrendim ki, rm huzur ve emniyete kavuştuğunu [Başı 1 incide J 
bizim otelin o lokanta ile ali.kası görmektir. "Her iki milletin de samimi dostu 
varmış ta onun için öyle tavsiye 

1 
İtalyan dostluğu, bilhassa iktlBadt OJ&n Macaristan, Berlin müzakerele-

___ _ __ _ __ ıc:0._nıau memle .mi --..w-i_. ,w..a...a.a- ı.ı.- S....t te •nril-=i _ _ .. _ , ._ . --··---"''""'""-~u ile, bütün 'k 
Oyle yemifim ki, içimde tarla aıywewwr.-SUliiftlJeietler aın etmektedir. Çünkü Macaristan, Kont Cümhurix~\ ~da .Ankara. 

dinlemek için bile yer kalmamış. madde yetiştiren· sahalardır. İtalya Cfyano'tıun bu ziyaretinin nlh _... da buhmacak olan Sovyet tayyare fi. 
Adeta kulaklarıma kadar doymu - ilerlemiş bir sanayi memleketidir. ne v A d b' · b' 

Arada hakiki bir emniyete dayalı bir e vrupa ~ yapıcı ır ~ş ırliğine losu, Cumartesi günü şehrimize gele-
şum ... 

Şimdi sokaktan iskandil et
meğe başlıyorum .. 

Asfalt cadde buralarda biraz 
daralarak ve kaldınmlaşarak uza
nıyor .. 
Adananın içi de geldiğimiz yol 

gibi güzel... Anlaşılan burası, A· 
dananın en kalabalık caddesi. 
Daha doğrusu Adananın Beyoğlu
su ... 

Dilkkinlann bir kısmı hlll a
çık, hili. ifliyor. Kahveler, dondur 
macı dükkanlan hıncahınç dolu •• 
Beyaz caketli, beyaz pantalonlu, 
beyaz iskarpinli insanlar görüyo
rum ... 

Hemen ahalinin yüzde sekseni 
hararete karşı mUcadele için be
yaz giyinmi9. Suculann önU do
lup dolup bo9alıyor.. Ve bardak· 
tan ağıza giden su, çok geçmeden 
ciltten fanilaya SIZıyor ... 

Hava sıcak. Ben yorgunum. Gi
dip yatmalı ... 

Akılllğe bakm ki bu, Jstan. 
buldan methini İflttiğim 

otel odalının kapısı da kapanmı -
yor. Kilidi iflemiyor, a.nahtan 
dönmüyor .. 

Otelciye diyorum ki: 
- Yahu, şuna bir çare bul! 
- Bulamam, diyor. Bu saatte 

çilengirler kapalı bayım! .. 
- Hiç olmazsa biraz yağ getir 

de yağla! saıia çilingir sormuyo
ruz. Elbette eczape gibi nöbetçi 
çilingir yoktur~ • 

- Yağ da yok bayım! .. 
- Siz salata yemez misiniz?. 
- Yemiye yeriz bayım! .. 
- Oyle la odayı değiştir! Analı· 

tan ifler bir oda ver!. 
- BUtün odalar komple ba

yım! -

H erkeain bir ılnlri var. Ben 
de kapıyı kilitlemeden ya

tamam.. Fakat çarnlçar yataca • 
ğım. Kapının önllne odadaki ma· 
sayı koydum. Masanm üzerine 
bavullan yerleetirdfm, bu 8W'etle 

yanyacak mahıyette olacagına tama- cektir. Filonun kumand•nı methur 
münasebet tarzı kurulursa, bir kısım miyle kanidir. tavva.-.f Aydadır. 
gıdaamı ve ham maddelerini hariç- ~ ~ - --
ten tedarik eden bütün bu memleket- ~========================== 
lerle İtalya ·arasında iki taraf ıçm 
menfaatli ali§ veriş münasebetleri ku
rulabilir. 

İtalyan profesörünün zannettiği 

gibi, bizde ltaıyaya k&r1ı dostluk ha
ricinde hiçbir dti§Unce yoktur. An
cak, kapısı önünde silahla dolaşan ve 
silahınl ilk fırsatta kullandığını mü
kerrer misallerle gösteren bir silah
lıya kartı her fertte ve her millette 
çok tabii bir ihtiraz hissi vardır. Ni. 
tekim İtalya da İngiltereye karşı bu 
hissi duymakta ve açıkça izhar et. 
mektedir. 

Hününiyete kar,Jık 

Y akm Şarktan huzursuzluk ha
vasını kaldırmak ve tam bir 

emniyet kurmak İtalyanın -~lindedir. 
Milli inkişaf hak ve imkinlannı ko
rumak hususundaki menfaatlerini 
müşterek gören bütUn Balkan ve ya
kın Şark ileıninde bu hususta tam 
bir hüsnüniyet vardır. Akdenizde a-

EN MÜKEMMEL MEFRUŞAT 
Bir mobllyanm kıymeti, ancak zamanla anlaşılır. 

Bunun içindir ki, mobilyayı, yalnız emniyet ve itimad telkin eden 
bir mağazadan almalıdır. 

Beyoihmda Kabristan sokağında kain methur 
~A~AS ve PSALTI mefruşat mağazasi 
birin~ı sınıf aletleri ve mevaddı iptidaiye. stoklan ve mobllyanm 
teknık ve tezyinatı için angaje ettili mütehassısları sayesinde llzi 

en mükemmel. mefrup.t sahibi yapaca.kt.Ir. 

Pınarhisar Belediyesinden ; 
1-Ier sene açılmakta olan Pınarhisar sonbahar hayvan 

ve eşya panayırı bu sene de 8 ikinciteşrin 1936 (Kası -
mın birinci günü) açdarak üç gün devpm edecektir. 

.. Pana~ırın dörd~nC'ü günü 12 5 lira mükafatlı pehlivan 
gureşlerı yapılacagı, ve Panayıra gelecek tüccar ve halkı
mızın her türlü istirahatleri temin edilmiş olduğu ilin 
olunur. (2j82) 

::!:' cı:1~d!::tere, R~ya ~e lktısat Vekaleti iç ticaret umum müdürlü~ünden 
e tam m&nasile 30 Ik' . . l330 + .. -:L • ~ 

sulh ve emniyet kurmak husUMunda- ıncıtee~ . W1.Cuıli kanun hüldlmleri daireainde iş yapmağa izinli 
ki büanilniyete İftirak ediyorlar. 1- ·bulunan eı:nebı §ırketlerden (Şell Kompanl Of Tllrkey Limited) Şirılett 
taıyanın bu hllanUniyete samimi su- bu .ke~. ~Uracaa~la <Thamas Henry Borland) m Türkiye vekilliğinden 
rette mu~abeleye karar verdiği ıa- çekil~ ve ye~e Türkiye Cüınhuriyeti dahilinde Şirket namına ya
niyede bütUn Akdenizin havası deği- pacağI iflerden dogacak davalarda bilttln mahkemelerde dava eden, edt
oebiJir. ~ len ve üçüncü §8.hıs sıfatlarile hazır bulunmak Uz.ere (Oliver Nikolll) u 

. Orta ça~. karanlık devirlerinde tayin eyl~diğini bildirmi§ ve llzmıgelen vesikayı vermiştir. Keyfiyet ka
bile faal bır ticari alış veriş sahası nuni hükümlere uygun görülmüt olmakla ilin olunur. 
olan ve milfterek iktisadi alakalar 
aebebile harpten elinden geldiği ka. 
dar kaçan Akdenizde emniyetsizlik 
ve huzunuahık hüküm sürmesine 
hiçbir hakild lebep yoktur. 

Alunet Emin Y ALM ~~ 

bir mevkii müatahkeme çekilerek 
yatağa lirdim. 

0 yorrunIUkla UyumUfum !. 
Bir de unndım ki bacaldanm 

yanıyor.. Mtltbif aurette k&fmı
yor. Aman deme! Slvrlalnek? .• 

Kalktım. Bir de bakımı ki eli • 
elim fıala fmla kabannıt. :Meler 
tatarcJkllllf!.. . 

Daht tatarcık! •• 
Derhal gözümün önUne o tren

de rast geldiğim mtmah insanlar 
geldi. Titremeye bqladun. 

ist. Jandarm·a Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

10,000 Kabara çivisi 2800 lira 209 lira 
1 - Miktar, cins, tahmin bedeli ve ilk teminat mikta

n yUkarıda yazılı kabara çivisi müteahhit hesabma pazar 
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27-10-1936 salı günli saat 14 ten 16 ya 
kadar Gedikpaşada J an darına dikim evi binasındaki tı -
tanbul Jandarma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektubu 
ve ticaret kağıtları ile belli gün ve saatte komisyona gel
meleri lazımdır. 

4 -Şart kağıdı her gün komisyonda görülebilir. 2376 
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" Şimdilik İstanbula Dönemiye
ceksiniz. Beraber Ankaraya 

HASA N
1 

Acı Badem 
Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarını, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivill :
ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tirir. 

Eski Konaklar Bize 
Neler l .. nlatıyor? 

Gitmemiz Lazımgeliyor ,, 
• lzzet Paşa, gerek Jstanbuldaki ec-ı Bir kaç saat süren bu mükaleme 
nebı mümessilleri ve gerek bazı ec- esnasında ba.'.}lıca konuşulan şeyler, 
nebi (ricali siyasiye) si ile görüşme~ şunlardan ibaretti: . . 
neticesinde hasıl ettiği bu kanaati, Ahmet İzzet Paşa, bır arlık bır mi
lstanbulda hiç kimseye söyliyeme - nasebet getirerek (muhalefette de
mişti. Ve tabiidir ki, söyliyemczdi. vam) ın sebep olacağı mahzurl~rı 
Çünkü· söylediği dakikadan itibaren, izah etmiş. Bu halin; Avrupa efkarı 
bi..,. k' akfıs cereyanlar başgöste· umumiyesinde, daha şiddetli bir ta. 

-"'o m ld - ·· l reuuirdi... Vakıa şımdi, Istanbu a kım infialler uyandıracagını soy e-

değiJdi. Burada her şeyi en ~çık. ~ir mek istemişti. .. 
lısanla, düşündüğü gibi söybyebıhr- Mustafa Kemal Paşa, bu s~zı:rc 
di. Fakat; o mecliste buluna~ b~zı karşı şu mealde bir cevap vermıştı: 
matbuat mensuplarının, kendi soz- - Bizim; azim ve kararımız, kat
lerini derhal gazetelere geçirecekle- idir. Her ne pahasına olursa olsun. 
rinden endişe etmiş, - ve, arzettı- Milletin İstiklali ve istikbalini temın 
ğirniz gibi - birtakım yavan cevap- edeceğiz. Avrupanm bütün orduları 
larla iktifa eylemişti. birleşse, ve bizim üzerimize gelse; ka-

lşte bu sırada konuşmalar, çok ga- ranmızdan hiç bir şey feda edemeyiz. 
rip bir mecraya intikal eylemişti. Ti- Yurdumuzun her karış toprağını. bü
caret ve ziraat nazın Hüseyin Kazım tün kuvvetimizle müdafaa edeceğiz. 

Fakat acı badern kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutlaka 
acı badem yağiyle yapmllk la
zımdır. Bu hem müşkül ve kül
fetli. hern pahalı bir iş olduğun
dan biraz acı badem, esansıyle 

vazelin yağını karıştırarak yapı
lan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerıni bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek biiyük 
fedakarlıklarla istihsal edilen 
hakiki acı badem yağını krem 
haline getirmiş olan ko!onyas }.?. 

ve müst.ahzaratile meşhur eczarı 
Hasandır "ci: Itriyatı Fransı:r.la

rın ( KOTI) si kadar nefis ve ca-
bey, sözil birdenbire Salih p~a kabi- İcap ederse, Ararat dağlarına kadar ziptir. 

Tokmakburnu, Emirglnda İs
tinye koyuna dönen köşe

dir. lsmail Paşanın asıl sahil sar .. 
yı, tam Tokmakburnundaki döne
meçte; haretn bölüğü de, yani son
ralan Prenses Fatmanın yalısı de
nilen yalı da bunun Emirgina doğ
ru gerisinde... 

Arkadaki koru, arzullahi vasia. 
Sınırlarında evliyalar da var, aya • 
Jar da: İstinye cihetinde Cavit ba
ba türbesi; Emirgiuı tarafında Di
ba kadın dergahı; deniz kıyısında 
da Aya Nikola ayazması .. 

Yalılann ikisi de 70, 80 odayı, 

at koşturacak sofalan, bölük pür
çük bir çok müştemilatı olan şed
dadi fakat ahşap binalardı. 

Burundaki yalı bundan 14, 15 se
ne evvel, berideki de bir kaç sene 
evvel, enkazcıların kcserlcrine ve 
kazma küreklerine kurban gitti. Bu 
gün ikisinin de yerinde yeller esi
yor. 

nesinin ne suretle tebeddül ettiğine çekileceğiz. Fakat: İstanbul hükiıme- Hasan acı badem yağı kre:ni-
intikal ettirmiş .. ; ti ile birleşerek esareti kabul etmiye le ,Hasan yağsız kar kremini ve ·~i basmakalıp tarihçiliğe dök-

- Efendim! .. Bendeniz, Damat Fc ceğiz. Hasan yarım yağlı gece kremini 1 mek sadedimizden dışan. Ma. 
rit pa§anm tekrar sedaret mevkiine Azmin ve sebatın en açık bir ifade- bayanlar seve seve kullanm;kta amafih, laf sırası gelmişken, geç. 
getirilmemesi için pek çok tavsiyeler- desi olan bu sözler, heyete derin bır ve eczacı Hasanı tebrik etmekte· mişe bir kuş bakışı bakmak ta ge. 
de bulundum. Fakat, Zatı şahane düşünce vermişti. dirler. rek. 
ehenımiyet vermediler. "Ben, memle- Sonra, Mustafa Kemal Paşa, bahsi Sabun, kolonya, losyon, lavan- lsmail Paşanın nenin nesi, kimin 
ket için faydalı bulursam, Ha.ham ba- daha nazik bir noktaya intikal etti- ta, briyantin, saç sular, 8:.!rme fesi olduğu malum .. Kavalalı Meh-
§IYI bile iş başına geçiririm." dediler. rerek, vaktile Ali Riza Paşa kabine· pudra, tı'aş bıçağı, diş fırçalan. met Alinin oğlu meşhur İbrahim 
Ve Ferit paşayı da tekrar iktidar ma si zamanında Amasyada cereyan e- diş suları. diş macunları ve hn Paşanın zürriyetinden ... Amcası Sa 
karnına getirdiler. den müzakerede verdiği sözU tutma- tlirlü ıtriyat ve mUstahnratta it Paşa 1863 te ölünce, yerine Mısır 

Diye, buradaki içtima ile hiç bir dığmdan dolayı Salih Paşayı muva- mutlaka Hasan markasını ısteyi- valiliğine oturuyor. 
alakası olmayan bir bahse girişmişti. haze ettikten sonra: niz ve arayınız. Hasan depo3u Kabına sığmaz şeymiş... Davalı 

Hüseyin Kazım beyin sözleri naza- - Ferit Paşa hükumeti, bizim işi· Ankara. Istanbul. Bevoğlu... mı davalı: işini bilir mi bilir; bece-
n dikkati celbetmişti. Çünkü, celOO- mize daha ziyade yanyordu. Çünkü rikli mi de becerkli. .. Derdi günü 
decek kadar garipti: Gerek kendisi biz, onun hedefini biliyorduk; ve o- = _ silkinmek ve başını göke erdir--
ve gerek arkadaşları, Padişah na.m~- na göre hareket ediyorduk. sun, bilakis aradaki uçurumu bir kat mek ..• Dededen kalma fermanları, 
na hükumeti idare eden birer şahsı- . B" t • daha derinl<>o::tirmi§ti. imtiyazları mucibince, saltanat ve 

Di'-·e bahse devam etmı§. ır a ~ d" hl Yetti. Ve buraya da, (Padişah namı- ,J b f cafcaftan yana, pa ışa arla, Kral-
na) .. ra· ş· raftan Padişaha sadakat ve mer u ı- '-tanbul hevetini An karaya götü- larla yanşa çıkabilir fakat adı kup . rnuzakere için gelmişle ı. ım- d ı.ıs ,J 

dı b d Pad" yet gösterirken diğer taraft~n a ren tirende, İzzet Paşa ile Salih Paşa kuru vali def;;) mi? ... Ha devletı· a-u müzakereler sırasın a ışa - d o· 
hın ne fikir ve zihniyette bir adam ( Kuvayi Milliye ) taraftarlıgın an Garp cephesi kumandanı Miralay Is- liyenin Musul veya Diyarbekir va. 

l dem vuran kabineleri tenkit etmiş met beye (1) mahsus olan vagona 1. · h d k d" · o duğunu ileri sürmeye, ne mana ve- ad 1 ısı. a a en 1s1 ... 
rilebilirdi ?. Tevfik Paşa kabinesinin de An ° u- yerleştirilmişti. Ankaraya muvasalat Davranıyor ... Devir Sultan Aziz 

T.....,,kkill eden Milll hillcömetin, ar nun bu gUnkU vaziyetini kavray~~:ı edildiği zaman da. bu sahibi devlet - d vri. Sadrazam da Ali Paşa. Ha7.
.,. n......-e U"'ınanıı nuKumen ve ne ac o- )OA .. u.h ..ı ....... ..._.ı- ı:ı-"':ı .l-1··ir·-·· ~--ı· n mevkuflar, l .MUStaia Kemaı J>a>=l • ., .,,_, ret, boyuna Mısırlının işlerine set 
un hükumdan ile hiç bir rabrta ve mişti. tarafından kendi jkametgihlarmda ~kermi,, çanına ot tıkarmıı. 

ala• kası kalmadıgı" halde. Anadoluda Hulasa; şu bir kaç saatlik mükaa- öğle yemeğine davet edllmietL ı 
leme, bir (İstanbul. Anadolu) muk emaiJ Pqa, Abraham isminde 

Yine merdane ve asilane bir sükiıt renetini husule getirmek şöyle dur- [Arkası var] bir Ermeniyi Mısırm İstanbul kapı 
muhafaza edimekte; Padişah Vah- ==========:==:==:="=:=:~ kahyası yapıyor. Keenne, devlet 
dettine karşı herkesin kalbinde derin - ~ -• -= •-=• .-..-...... " •• .._..._ merkezine ilişiği olan bütün mua-

~~~:ı:i~a:!:::z~~~7:::~ ~;: , 's==•A•'"G=• L•·=, K" -- -ö G Ü T L E R j meleleıi görmeye memur. 

kate alınarak Padişahın aleyhinde Mısırdan Abraham Paşanın Bü-
alenen hiç bir şey söylenilmemekte Yazan: LOKMAN HEKiM yükderedeki yalısına, Beyoğlunda-
idi. ..... _.._.._.._.._.._.._....,,. ___ .,..ıu•=-~• wr--=•-• -·- ., ki konagı· na ,oradan da n .... iktaş 

~su•••--------- ~ 
llal böyle iken; Hüseyin ~azım be k Sever misiniz? sarayına çuval çuval san liralar, 

l7İn bu suretle Padişah aleyhınde atıp lspana sandık sandık banknotlar akmıya 
tutması Mecliste rok fena bir tesir . . "dd" , :. . k olsun diye yetic:tirdiklerını ı ıa başlıyor v ı il p k tl" · 
"ea.deta bir şüphe husule getirmişti. Ben kendi hesabıma ıspana T e sma aşa şev e ının 
İladi<>ah Vahdettinin en emin ve mu- yemesini sevmem, ama, ona karşı etmişti. gözbebeği oluyor. 

~ 1 k Frenkler de lspanağı tanıdıktan v· 
teınet <>ehsiyetlerinden biri olan. bu büyük hürmetim vardır. spa~~ ' · ıikeladan kim ona şekerrenkse, 

ı.- th b"ır kere, halis Türk yemeğıdır. sonra ona çok rağbet göstermış-
tatın açıktan açığa Padişahı ı am !erdir. Avrupada Renaissance dev- kapı kahyası tarafından parmak 

..-... .__, h • bır' maksada Aslı Tu"'rkistanda ve Afganistan • tıJ ~wnesi, derll&I ususı rinde Universite talebelerinin en oyna arak derhal yola getirilme 
8.tf · da olduğundan eski Yunanlıl_ar ve 

edimişti. d A çok yedikleri coey ispanak olduğun- de; getirilemedigı-· takdirde aipşak 
k t Lfltinler onu hiç bilmezler ı. • T ı.-

İzzet paşa., vaziyetin neza e ve T'" ki dan, onlara hoş görünmek üzere, azlettirilmede ... 
H"" . raplar ıspanak yemesini ur .~~. • .k. 

themmiyetini hissetmişti. useyın den o··g·renmişler, sonra Endulus güzel kızlar eşeklere binerler, ı ı Hariciye Nazırlığına kadar çıkan 
tr.. · lu·· sebebsiz A taraflarındaki küfelere doldur-
~~ 'beyın • zumsuz ve taraflarına da götürerek vrupa· Mısırlı Halil Şerif Paşa. İsmail Pa-

b lan b ( zebandrazl· 1 d Fakat dukları ispanağı genç talebelere 
~·ere • vuku u u •· lılara biraz tanıtmış a __ r 1

' • şanın iryUzun·· u·· bilı"rmiş·, Mecl"ısı· 
ğ ıerı satarlardı. Fakat Avrupalılar ispa- "' 

ğı) (1) herhalde, orada padişah aley frenklerin onu iyice ~ renme da nağın göğüs ve boğaz hastalıkla- Vükelada ona ait meselelere daima 
h ta.le sözl ·· 1 • Haçlılar muharebelerı sırasın inde bir rın er soy enmesıne rı ilacı olmasından ziyade inkıba- karşı gelirmış· . Bu zatın Hariciye 

k B d b" · n Anadoluda olmuştur • 
Bebebiyet verece · u a, derhal sa- ve ızıı f · bir za karşı iyi olduğunu kabul etmiş· Nezaretinden uzaklaştırılması için 

kti Saraya a.ksedin lspanağa karşı hürme ımın terdi. • 
:taya aksedeee • ce b b' de onun faydalı bir sebze Mısır hazinesinden 200 bin lira 

de, matlup ola.n ( lst:;bul Anadolu :~m:sııdır. Onu yeşil, yeşil .ı?rd~- ço~ ;:~:~ı~e:i~l:~r~~~lı~:rı~~a~ sarfolunduğu, Halil Paşanın Paris 
itilafı) nın önUne te ar bir set çe- ğu""nu··z vakit sade suymuş ııbı ' .. 0 • sefirligı-·ne adeta su··rgun·· edildı·gı·· k rından zorları büyük olduğundan 
kiıecekti. ru··nu··rse de içindeki su anca. yuz- · k b d d ı ...... b b ı mervı"dı"r. 

d k 1 ıspana un an o ayı r ... et u -
İzzet paşa, buna mey an verme- de 92,30 nispetindedir. Cerı .. a a-

K • Beyin ·· ı uzde mu,tu. Milyonlar yalnız İstanbula değil, 
!rlek için Hüseyin azım . 80~- nın yüzde 1,34 ü azotu,. Y .• 
le..:~e derhal müdahale etmış; Padı- 4,77 si de unlu maddelerdır. Yuz: lspanağın linet verecek yemek Avrupaya da yağıyor. Üçüncü Na-

.... t ed k ağl ddesı diye tanınmış olması, cüphesiz poleon il . 1 
1 .. ı. hakkıuda ithamatını re e.r.e de 0,17 nispetinde y ı ma T un mabeyinc erıne, yavere-

.... , af - d t t m içindeki sapaninden ileri gelir. Yüz . 
bUa· kıs· Vahidettini müd aaya .. gınş- olduğundan ispanak a e a a nne, hatta kapıcılarına bile bol 

ak lb k. o 55 elli gram taze ispanak yaprakla -
ını·şti. İşte bu suretle açılan. mun. a- bir gıda sayılabilir. Ha u 1 

• boluna aylıklar bag"landıgı· müteva-
1 • rında on santigram sapanin var • 

•a artık bu (heyeti celile)nın vazıyet nispetinde madeni madde erı ve tirdir. 
~ dır. Fakat ispanağın, mideleri ek-
~. haleldar etmia Araların bunların arasında çelik olduğun- t 
.-e vekannı r şimiş ve büyük barsaklarında ilti· srnail Pna nihayet, 1867 de Hi-
da f"k" ına.ksat birJiği olmıyanlar- dan kansız insanlar için faydalı -s 
la ,!u1srtavfea u~ .... aJ p8.şanın müzake· bir yemek olur. Yalnız o madeni hap bulunan kimselere dokunması divlik payesini koparıyor. tık adım 

4~1 ~IJ.I" c da bu maddeden ileri gelir. ilk d 
!"eye girış" mesi imkanını, ortadan maddeler arasında biraz oksalat a ımdır ve bu gidişle meydan 

. bulunması biraz can sıkacak cey- lspanağın bir iyiliğe de içinde geniş B ·· Vi 1 · 
llılivermi<>-tı·. T 1• • ugun ee ro ıse yarın 

~ K alp d" ehemmiyet ı miktarda klorofil 
l3unun üzerine .Mustafa. em a- ır. d B (\iee) ni de dehleyiverir ve baş 

f k Ç .. k"" at"zmalılara, böbrek bulunması ır. u da insanın yedi-
ta bu celseye hitam verınış; re a a· un u rom 1 muradına erer 

od k 1 1 1 dokunur d i,,ı;.i yemeklerin çabuk kana karı•· 
tindeki zevat ile dig" er bir aya çe- um arı o an ara . • T 

h E k. A h k" ı · · ağ' masına, kalp adalesine kuvvet 
ltiınıişti Bir az sonra da, tekrar e- s ı rap e ım erı, ıspan ı 
l'etin b~lunduğu odaya avdet ederek: Türklerden öğrendikten sonra 

_ Şimdilik lstanbula dönemey~~- onu göklere çıkarmışlardı. lbni 
.. ı._ kilde go Haccac ispanak üzerine mahsus 
"e~iniz. Daha esaslı bir şe -
1:işrnek için hep birlikte AnkaraYll bir kitap yazmıştı. Hekim Razi, 
gıtnıemiz lazım geliyor. :suyurunuz. (Hakim Razi değil) göğüs hasta-

Dernişti. lıklarında ispanak yemeği sağlık 

Yani; (Heyeti celile), nazikane bir verir, El idris ise boğaz ve küçük 
IUrette tevkif edilmişti. Ve, tstasyo- dil hastalıklarına karşı yine onu 
Jıun rampasında, istim üzerinde du- birebir ilaç diye verirdi. lbni Bay-
1'1.n ı· A tar da Türklerin ispanağı ancak 
L ırene bindirilerek, doğrUca n-
•a.ra.ya getirilmişti. göğüs ve boğaz hastalıklarına ilaç 

vermeye yarar. 
ıspanakta A ve B vitaminlerin

den ehemmiyetli nisbette bulun
ması da yakın zamanlarda onun 
kıymetini yükseltmiştir. 

Bundan dolayı ispanak türlü, 
türlü yemek, yahut salata halinde 
yenildikten başka, çiğ ispanak 
yaprakları sıkılarak çıkarılan su-

1 
yu da beş misli şaraba katılarak 
kansızlığa ilaç diye içilir. 

H arvunıp harman savurma, 
hızmı aldıkça almış .. SUveyş 

Kanalının açılış zamanındaki vur-

pa tlasın .çal oynasın dünyayı sars
~. Yeniden kurulan ve (İsmaili
ye) ismi takılan kasabaya günlerce 
trenler, vapurlar işlemiş; sayısız a
dam taşımış. Davetli İmparatoriçe
ler, Krallar, Veliahtler, Prenslerle 
beraber binlerce misafirlere ve 

YAZAN: Sermet Muhtar Alus 
' 

Vaourun arka direğinin ırağında H"d' I ·ı Pa•a yalııı. ortQ .. . ı ıv smaı T 

guvertenın Üırtünd e harem bölüğü 

TOKMAK EURNUNDA 
MISIRIN SON V ALiSi VE 
iLK HiDiVi iSMAiL Pş nın 

YALILARI 
mahşeralla.h halka yedirilen, içiri

Jenin haddi hesabı yok. Sebil, sebi

hlllah ... 

Kahiredeki yeni tiyatro binası

nın açılma töreninde oynanmak ü
zere yaptırılan (Aida) o • .:ıas.nm 

muharriri Camille de l...ocJe) e 10 

bin, bestekarı Verdiye 40 bin, de
korlara ve artistlerin elbiselerine 

50 bin lira gözden çıkanlmış; 100 

bin lira bir kalemde hebaen man
sura edilivermış. 

Bu sıcağa kar mı dayanır? .. Es
ki vali Sait Paşadan miras kalan 
iki buçuk milyon Sterlinlik borç, 
yüz bu kadar milyona çıkıvermiş .. 

Hidivin hazinei hassası d~ ya
mnn. M1smn en verimli yerlerinde. 
ki topraklan, bir milyon fedda
na ( •) yakın: kıymetini o zamanki 
para ile ~ milyon lira değerinde. 

Herkesin pabucu büyüklük bir 
tarafı olur ya, İsmail Paşa. 

nınki de Kahirede, İskendcriyede, 
lstanbulda başlattığı sarayları, ya
lıları, köşkleri kurdururken, bir ku

sur buluvermek; bir noktadan te

şeüm edivermek ... Ve derhal, onla

n temelinden yıktırıp yenisini baş
latmak. 

Bir merakı C:a şu: Binanın bit
mesi ne zaman murat edilmişse 
mutlaka o gün başarılacak. Döşe
mesi, dayaması tamamlanacak ve 
içine girilecek. 
Şu davar: Bunların hepsi Ali Os

rnan Padişahlannınkinden üstün o
lacak. Yani bir nevi idrar varısı. 

GP)clim Tokmak burnundaki 
ve Emirgandaki Şeddadi 

yalılara. 

İçlerinde. bahçelerinde, korula • 
rında insan kaynarmış. Sayısız 

pencerelerden, rıhtım boyundaki 
fanoslardan Boğazın şiritli suları

na ışıklar taşar, gözler kamaştırır-

mış. Sanki her gece donanma var. 

İçerideki halin derecesini şundan 
kıyas edin: 

Hidivin, kendisine kafadar, nab

zına göre şerbet verir, işi kitaba da 

uydurur bir Maliye Nazırı var: İs
mail Sıtkı Paşa. 

Yalnız bunun harem dairesinde, 

150 haremağa.sı, beş yüzden fazla 

cariye mevcutmuş. Hepsi de Kaf
kasyanm en dilber kızlan. Arala
rında alaturka sazendeler, alafran
ga çalgıcılar, rakkaseler, dansöz
ler ... 

Başkalfanın bunları terbiye için 
kullandığı kırbacm sapı, altı, yedi 
yüz liralık pırlanta ile bezenmişti 

diyorlar. 
Velinimeti arada bir bendesine 

gider, peri peykerleri karşısına diz
dirip felekten gün çalarmış. Velini
mete mahsus olan sofranın mnsra. 
fı ıyda bin liraya, bir frenge hava
le edilmiş. 

Şunu da kaydedelim: Bu yan şe
fik Malıye Nazın oğlunu evlendire· 
cek. Efendisinin harernlerinden bi
rınin büyütmesi bir ahiretlık mü
nasip gorülüyor. Kaynana ve Kay-
natan d··-·· h . ın ugun ediyesi olarak 
gelınlerine bahşettikleri emlakin 
senelik geliri, on beş bin Mısır aJ. 
tınından fazla ..• 

T 0k'.11ak .~urnundaki yalının 
. . cıhannumasında bir eşi tn-

gılız Kraliçesi Viktoryada, bir eşi 
de Rusya Çarı İkinci Nikolada bu
lunan bir dürbün varmış. Öylesine 
ki gözünü yanaştır, Kanlıca iske
lesinde vapur bekliyen, Küçüksu 
çayırında piyasa eden insanların 
kimler olduğunu tanı .•. 

Abdllliziz, bunun medih ve sena. 
srnı duyuyor: (Şunu biz d b" .. k e ır 
gorse ! > Diyor. İşi Hidive çıUatı • 
yorlar. Hemen dürbilnü H"" k. h . . un ara 
edı~.c edıy~r ... Aziz dürbün elinde 

hergun Beşıktaş önüne lenger en. 
d~ .. zırhhlara bakar, köpürüp kö
purup dururmuş: 

- Ulan, şu <Muhmudiye) fir-
kateyninin ·· · · suvarısı çapaçul herif 
Söyleyin kerataya, sırtmd 1 . 

.b. .. _ an eş 

~ : gomlegi atsın, temizini giy. 
sın .... (Necmi Şevket) k . . 
. . . orvetımın 
ı~ıncı kaptanı olacak teresi tardet-
tım. GöğsUndeki düğmelerin b" . 
k ırı 

opuk!... (Hizber) dubamdaki ef • 
rat sakal mı salıvermı"ş? Ya ... ça-
~uc~ tıraş olsunlar, ya da itoğlu
ıUerı hapsedin Camialtma .•. 

İ ~mail PaRanın dondurmacı-
w başısı Arnavut Salih A-

agaknın < .. ) dondurması dünyada 
ye ta .. 

Pa.5a, kapağı mücevherli, kendisi 
altın, üstüne ipekli dibalar sarılmış 
bir kutu dondurmayı Sultan Azize 

takdim etmiş ... Essultanı İbnissul
t~n habazan, kutu~ bir sanlmış, 
pır sarılrnış. İçindekinin hepsini 

bir solukta, mablak mablak gövde. 
ye atmış. 

Aklına esince on çifte saltanat 
kayığına biner, bilhassa bu don. 

durmadan yemek için Tokmak bur

nundaki yalıyı boylar, daha ka
yıkta iken haykırırmış: 

- İsmaiiil ?.. Bugünku·· . . 
• V~Mlı 

mı, kayrnaklı mı, yoksa ahu dudu-
lu mu? Hangisi olursa olsun 
buk eetirt ! .. ' ça-

H idi~ t~~ail Paşa, 1879 da Hi
- dl.vlıge pes diyor; yerine 

oglu Tevfik P~a.geçiyor; 1895 Yl· 
lmda da, Emırgandaki yaJısınd 
ahirete gidiyor. a 

(•) Bır feddan, 2500 arcın m b'· 
(• •) Oilu Sadık ) " ura uaı. 

Kayıkla dondurma s:t:rev~ ::mırdıı 1iaı'\ır. 
ne evvelıne kadar sağdı· E a . as~ 1 O, 1 2 se
nın karşısmda, bir yalm~n ~ırgan ıskele 1• 

dondurmacı tezgahı " odrum katını 
.,apmı tı. 
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Artık Müdafaasız Kalmış Olan 
Asiler Saraya Hücum Etmişti 

Meclis, dünkü efendisinm kendisine Artık müdafaasız kalmış olan sa-
iltica etmesinden memnun oldu. Hat- raya asiler hilcum etmişti. lhtilalin 
ta mütehassis bile olanlar vardı. Kra· kanlı bayrağı yine semada dalgalan. 
ıa kendisini muhafaza edeceklerine maya başladı. Birçok kra~ ta~aftarla
söz verdiler. Fakat müzakerede l{ra- rının başlan mizraklar _ll~crınde do
l n bulunması memnu olduğu i~in ken laştırıldı. Sabahın on bırın~ ~adar 
~· · l zabıt katiplerine mahsus olan feci bir katliam devam cttı. Bırçok 
ısın ·· ı d"kUlmckle b\ırabcr bir lnlçücük bir hUcreye koydular. Bura- goz yaş arı 0 

6
.
1 

ancak oturabilmeye milsıı.it kUçUk de taç yerlere yuvarlandı. 
hatsız bir yerdi. MUzak<'rc sa.. Bulundukları dara?ık yerde, kral 

ıvc :81 da bı'r demir p!> ....... "klık ve ailesi mecliste gchp geçen her şe 
onı e ara ........... . . b "d'l E · 

yı dinlemeye mcc ur ı ı er. vvela 
vardı. 

M ecliateki patırdı 
lşte on altıncı Lui ile Ma!'i Antu

anet o ağustos sıcağında meclisin 
kflh mütecessis, kah mUsteh7.İ nazar
ları karşısında, on sekiz saat kalmış
lardır. Saatlerce hiç kimse onlarla 
meşgul bile olmuyor, hatta orada ol
duklarını unutuyorlardı. Etrafta du
ran uşaklar veya müzakereleri dinli
yen halk bile fark eseri gös•~nniyor
du. Hiç bir meb'us onları selamlnmak 
icin kalkmıyordu. Hiç kim~e bu kü
~ük hücrede rahatsız olup olmadık
larını sormuyordu. Yalnız dinleme -
ye haklan vardı. Bu tıpkı bir pence
reden kendi cenaze merasimini sey· 
retmeye benziyordu. 

Birdenbire mecliste bir patırdı ol
du. Birkaç mebus yerlerinden fırla· 
yıp pencereye koştular. Açık kapı -
dan tüfek sesleri geliyordu. Bu da 
ancak Tüileri sarayında olabilirdi. 
Biraz sonra daha çok patırdı olma
ya başladı. Bu defa top sesleri var -
dı. Saraya giren asilere oradaki mu
hafız askerler tarafından ateş edil -
mişti. Çünkü Kral saraydan çıkar -
ken her zamanki liı.kaydisine ve ka -
rarsızhğına tabi olarak emir verme 
ye tı"lutmuştu. llk verilen talimat 
r" ıcibince asker boş kalan saltanat 
kafesini müdafaaya devam ediyor
lar, zabitlerin verp,iği ateş emirleri
ni tatbik ecliyorlardı. Hücum eden 
asileri geri püskürtmüşler, birçok 
toplar zaptetmeye muvaffak olmuş
lardı. Kralları da sarayda olsaydı 

demek ki, onu müdafaa edebilecek -
lerdi. 

Neden sonra bu beyinsiz kral boş 
yere hayatlarını tehlikeye koyan ve 
canlarını kendi uğruna feda eden as
kerlere artık döğüşmemelerini em -
retti. Kendi gösterem~iii cesaret 
ve fedakarlığı onlar göstermişlerdi. 
Fakat emir pek geç kalmıştı. Çün -
kli binlerce asker telef olmuştu. Yine 
kararsızlığı ve ihmali yüzünden bin
lerce insanın kanı dökülmüştü. 

zavallı fedakar askerlerin kan ve 
toprak içinde meclise gelip iltica et
tiklerini gördUler. Biraz sonra sa . 
raydan çnlmnn eşyalar gelip bireı 
birer ornva teslim edildi. Bunlar 
halk tarafından aşırılmıştı. Fakat e
lebaşılar tarafından geri alınıp mec· 
lise veriliyordu. Mari Antuanet bu 
ihtilAl reislerinin methüsena edilme
sini hiç itiraz edemeden diniyordu 
Ses ve sada çıkarmadan kral ve ken 
disi aleyhine söylenen sözleri işitiyor 
du. Evvela saray askerlerinin halkr 
hücum ettiği ve halkın da ancak 
kendisini müclafa ettiğini anlatıyor
lardı. Bütün vukuatı tahrif ediyor
lardı. 

Müthiş bir hakikat 
Kraliçe müthiş bir hakikat kar -

şısmda kaldı: Politika adamları rüz 
garın aksi istikametten estiğini his
sedince hepsi alçak oluyorlardı. Bir 
kaç saat evvel kralı mildafaa için ha 
yatını vermeye hazır olduğunu söy
Jiyen Vcrgniand şimdi saltanatın il
gasını ve kralın da bir başka yere 
naklini istiyordu. O başka yerde kral 
ve ailesi halkın esiri olarak kalacak 
ve hiç şüphe yok ki bir müddet 
sonra ölüme mahkum olacaklardı. 

Kral taraftarı olan mebusları idare 
için de veliahtı muhafaza etmeye 
söz veriyorlardı. Fakat hakikatte 
hi,.Qbi~1> ..... ., ••• ~ :WJ.h•··-

cmniyctte değildi. Kralın her türlü 
salahiyeti elinden almıyor, yaptığı 

kanunlar ilga ediliyordu. O zavallı 
adam da kan ter içinde. olduğu yer
ele kendi namına verilen kararları 

dinliyordu. Belki de içinden geniş 

nefes alıyordu. Artık hiçbir şeye ka
rar vermesine lüzum kalmıyacak, 
Hiçbir mesuliyeti olmıyacaktı. 

tçtiına on dört saattcnberi de -
vam ecliyordu. O küçücük locanın i
çme dolmuş olan beş kişi hiç uyku 
uyumadan bütün bu zaman zarfın
da oturmuşlardı. Bu on dört saat on 
!ara ebediyet kadar uzun sürmüştü. 

(Arkası vnrl 

-GABRiEL TEt< ZiHANESi. 
r&~·oğJu lstikJiiJ caddesi, Anadolu Han, 3 numaralı dairesinde sonha- ı 

har ,.,. kı~ modeller koleksiyonunun saygı d<'~er mü~terHnine hazır • 
"' bulundurduğunu bildirir. # 

Adapazarı Belediye Dairesin den · 
Adet 

1 Tri fase cereyan transformatörü 7 5 KVA. 
31 SOı 380-220 V 50 Periyot 

2 Yağ banyolu iiç kutuplu 200 A. anahtar ve dizjonk
törile bera her 

18 Tek ı!utuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için boru şekli sigorta ve hamili 
6 Yüksek tevettür için üç kutplu 200 A. 
2 Primcr dizionktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatr 
50 ve 35 mm. den (1000) Kg. bakır tel. 

Adapazarı Elektrik şebekesi için cins ve miktarı yu -
karıda yazılı Transformatörü ile teferrüatı sairesi açık 
eksiltmeye konulınuştur. Bu malzemeyi satmak istiyen
lerin 15 O lira teminat akçesini vermek veya bu miktar 
banka mektubu ibraz etmek suretiyle 4 ikinciteşrin 1936 
çarşamba günü saat 15 te mezkur Belediyeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 2 3 71) 

Hukuk Fakültesi 
iki isat ve İCjtimatvat Enstitüsü 

Direktörlüğünden : 
Enstitümilziin 1935/1936 ders yılma mahsus yazılı 

imtihanı 17-XI-l 936 Salı günü saat 9 da yapılacaktır. 
Alakadar talebenin imtihan için kaydedilmek üzere se -
alincr sertifikalarile birlikte 3-XI-936 tarihine kadar ens 
titü direktörliiğüne baş vurmaları ilan olunur. (2381) 

Çocuğum iştahasızdır 
demeyiniz. Seveceği 

gıda!arla besleyiniz ve 
büyütün üz. 

Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kaba 
hat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyinı2 

HASAN 
Özlü Unlarına Yavrular Bayıllyor. 

Vitamin • Kalori • Gıda 
Kuvvet - Sıhhat 

Pirinç. Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa· Bezelye - Yulaf -
Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Unları 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mU
kemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv
vetlenir, ishal ohnnzlar. HASAN OZLO UNLARlLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. D .. ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DlKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA. lSTANBUL, 
BEYOGLU. 

ist. Posta T, T, Başmüdürlüğünden 
Boğazlar mukavele~inin imzası hatırası olarak sürsarj 

ettirilen 100,000 seri posta pulu 29-10-936 tarihinden 
itibaren bütün posta gişelerinde satışa çıkarılacaktır. 

Beher seri altı puldan mürekkep olup 95 kuruş bedel
le münhasıran seri halinde satılır. Seri haricinde yalnız 
altı kuruşluk pullardan istenildiği kadar tedarik olunabi
lir. Sayın halka ilan o]unur. (2289) 

istatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme Komisyonundan : 

ı - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan genel nil 
fus sayımı neticelerine ait Fransızca ve Türkçe yazılı b~ 
cilt eserin tabıdır. 

2 - Beheri 120 - 200 sahife tahmin olunan eserin ade' 
di tabı 2000-2500 olacaktır. 

3 - Beş cilttir. Tahmin olunan bedeli 2500 lirad~ 
ıstanbul Liman 'sletme idaresinden ıss lira muvakkaı. teminat ;verilecektir. • ~,,~ 

· d "l k k h 11' · 4 - Eksiltme Teşrinisanınin 9 uncu pazartesı gü , 
Haliçte Tersane cıvarın a, ato ye ve ıza ma a ının saat 14,30 da açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarf' 

demir parmaklığ·ı, ihata duvarı ve kapısının açık pazarlığı 
24-10-1936 Cumartesi günü saat 1 O da şefler encüme- lar komisyon Reisliğine verilmek lazımdır. Şartname k<Y 

· d 1 1 ..:ı B t · t 400 1· d F 1 misyon katipliğinden istenebilir. ( 1461) (2339) 
nın e yapı aca .::trı. unun emına ı ıra ır. az a _w ___ ., ~ __.,; 

tafsilat ve şartname için, isteklilerin Galatada Haydar \ 
hanınd:.ı fen servisi şefliğimize müracaatları ilan olunur. Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

(2309) \ 

ıstanbuı Limanı Sah' I Sıhhıye Merkezi 
Safına ma Komisyonundan: 

20-10-1936 günü 4 kalem itlafıfar malzemesi için ya
pılan eksiltmeye girecek olanlar şartnamedeki vesaiki ib
raz edememelerinden eksiltme 3-11-1936 Salı günü saat 
on beşte Galatada K::ıra Mustafapaşa sokağında İstanbul 
limanı sahil sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda 
tek:-ar yap!lacaktır. 

1 - Tahmin bedeli 868 liradır. 
2 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız 

alınır. 
3 - Mllvakkat teminatı 66 liradır. 
4 - İstekliler bu işin ehli olduklarma dair Ticaret O

dasından bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika 
göstermesi şarttır. 

5 - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
evvel muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerek -
tir. ( 2 3 7 2) 

~ apall Zarf Ususile fksiatme illnı : 

Tekirdağ inanh inekhanesi 
Direktörlüğünden: 

ı - Eksiltmeye ko:ıulan iş İnanlıda yapılacak inek a
hfflarıclı:r. Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 2950 lira 47 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri Genel şartnamesi, 
fenni şartname, keşif cetveli projeler, İstekliler bu evra
kı Tekirdağ N afıasında ve İnanlı inekhanesinde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 20-10-1936 tarihinden 8-11-1936 tari 
hirıe kadar 20 gündür. Teklif mektuplan 9-11-1936 ta
rihinde pazartesi günü Tekirdağı Belediyesindeki eksilt
me komisyonuna saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıy -
met ve evsafta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Ba
kanlığından müteahhitlilt ehliyet vesikası getirmeleri la
zımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmayı taahhüt 
etmiş olacaktır. (2402) 

( Kirallk Emlik ) 
Beyoğlu Kamer Hatun Kızılcık sokak 28 No. hane 
Beyoğlu Hüseyinağa Zambak sokak 4 No. apartıma 

nın altıncı dairesi. 
Tophane Ekmekçibaşı mahallesi Boğazkesen caddesi 

136 No. lı dükkan. 
Beşiktaş Sinan paşa vapur iskelesi 25 No. h dükkan. 
Tophane Sultan Beyazıt cami arkası 10-17 N. arsa. 
Galata Sultan Beyazıt Yenişehir 38 No. dükkan 
Galata Sultan Bl!yazıt Yenişehir 40 No. dükkan 
Galata Sultan Beyazıt Yenişehir 42 No. ev 
Beyoğlu l-Iüseyinağa Zambak sokağında 4 No. lı apal 

tımanın beşinci dairesi. 
Beyoğ·lu Kamer Hatun Kızılcık sokak 19 No. apartı' 

mamn birinci dairesi. 
Yukarda yazılı emlak 31 mayıs 937 sonuna kadar ki 

raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin 23-10-936 cuma günü saat 15 te Beyoğl 

vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. ( 210_1 

Mapah Zart Usulile Eksiltme illnı 

Tekirdağ inanh Aygır Deposu 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda depo merkezinde 
yapılacak aygır tavlas!dır. Keşif bedeli 208 7 5 lira 7 S ktı' 
ruş olup muvakkat teminatı 1566 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi 
mukavele projesi Baymdırlık işleri Genel şartnamesı1 

fenni şartname. Keşif cetveli, projeler. 
İstekliler bu evrakı Tekirdağ N afıasında ve İnanlı de' 

posun::Ia görebilirler. . 
3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 taribl 

tıe kadar yirmi· gündür. Teklif mektuplan 9-11-936 tari' 
hinde Pazartesi günü Tekirdağ Belediyesindeki Eksilt' 
me komisyonuna saat on beşe kadar makbuz mukabilitı' 
de verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet 
ve evsafta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Veka' 
!etinden müteahhitlik ehliyet vesikası getirmeleri lazırtı' 
dır. 

5 - İstekli yapılacak işi fenni mes'uliyetini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmaya taahhüt 
etmiş olacaktır. ( 24O1 ) 
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SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
17 Birinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Bankası 

AK Ti F 
il 

• 1 Lira Lira P A S i F 

24.028.927.15 
Ka•a 

ALTIN: Safi kilogram 17.083.228 
Sermaye • • • • • • • • • • 

s.ANKNOT •••• • • • 
UFAKLIK • • • • •••• 

rira ,. 10.938.376.- 35.813.838.46 846.535.31 
İhtiyat Akçesi . • • • 
Tedavüldeki Banlaıotlar: 

• • • • 

15.000.000.-

1.551.182.53 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 4.398.244 
Altına tahvili kabil Serbest dö-

vizler • • • • • • • • • 

" 

Lira. 

Lira 

.. 

171.853.52 
171.853.52 

6.186.482.301 

\ Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci ma.ddelerl· 
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat • • • • • • • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
baki . yeaı. • • • • • • • • 

Lira. 

" -

158.748.563.-

12.064.611.-

146.683.952.-

1 
52.193.6511: 

11.886.119.82 Diğer dövizler ve Borçlu kliring 18.124. 795. 77 

~arşrlığ:ı tamamen altm olarak ~ 
illveten tedavüle vazedilen • . Lira 
Reeskont mukabili ilaveten ted.I ı9.ooo.ooo.-

" 

Lira. 158. 7 48.563,-

169.6S3.952 .• vaze~ \,~'-'-------4~. ~oo~o~.o~o~o~. _
1 

Türk Lirası Mevduatı : 1

1 Döviz Taahhudatı : 

bakiyeleri • • • • • • ~- • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar-

14.288.725.39 

~ılığı . • • • • • • • • • 

' 

Esmer sarışın. kumral her 
tene te~afuk ~den güzellik 
kremleridir. sıhhı usullerle ha-
zırlandığından cild~ .besler ve 
bozmaz. Çil. leke, sıvilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • • • • 

12.064.611.- 146.683.952.- Diğer dövizler ve alacaklı kli-
2

·617.33 
Altına tahvili kabil dövizler • • ıLlr& 1 

4 şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsaınin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin a.cıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için . 
Kibar mahfillerin takdır ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem-
lerdir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

" -

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI • ı ı • 

T1CARI sENEDAT • • • • • 
l\Li~~ 

Eaham ve Tahvilat cüzdanı 
( Deruhde edilen evrakı na.k

A _ ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilA.t 

. 
• 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • • 

Tahvilat üzerine • • • • • • 

Lira 

" 

rıLira. 
" 
• 

462.750.-1 
24.569.346.04 

( . 

34.502. 380.231 

4.166.411.60 

267.100.90 
16.377 .580.42 

• • 
lstanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci Hisaedarlar . • • 

kanun 1911 tarihli şartnamenin 14 ün MuhtP.lif . .. • • 
• • 
• • 

• 
• • 

• • : 

YekUn cü ınaddesine göre 

lLAN 
1936 ytlmm 16 Birinciteşrlt1Jen ~c 

Yeni ilana kadar pazardan başk~ gtin 
lerde gidiş • geliş kış programı 

Şi§li Şebekesi 
iLK SON No. YOLLAR 

kalkış kalkış 

1 O Şişli • Tünel 
1 O Tünel • Şişli 

6.15 23,40 
6.35 24,00 

11 Şişli • Beyazıt 
11 Beyazıt • Şişli 

7.15 23,00 
7.55 23,45 

12 
12 

A 
12 

15 
ıs 

16 
16 

Harbiye - Fatih 7.00 24.,15 
Fatih • Harbiye 6.15 23,30 

Har. - Aksaray 7.20 23,55 
Ak .• Harbiye 6.35 23,10 

Taksim • Sirkeci 7.30 19,05 
Sirkeci • Taksim 7 .50 19,25 

:Maçka • Beyazıt 6.25 23,~0 
Beyazıt _ Maçka 7.10 24,05 

Şişli (depo) 
Eminönü 6.15 19,00 
Eminönü - Maç. 6.45 20,00 
Maçka - E. önü 7.20 19,30 

----------------~~--7.00 19,30 
7.30 20,05 

17 Şişli • Sirkeci 
l 7 Sirkeci - Şişli 

:Mecidiye köyü 
Eminönü 
EnıinönU 
:Mecidiyeköy 

6.45 18,30 

7.20 19,00 

19 
Kurtuluş-Beyazıt 6.15 23,10 

19 
Beyazıt-Kurtulµş 7.00 23,55 

1 }\ 

19 

Şişli (depo) \ 
Eminönü 6.05 
E. önü _ Kurtuluş 6.35 
Kurtuluş • E. önü 7.05 

19,05 
19,35 
20,05 ---

22 

Beşiktaş Şebekesi 
Bebek. E. önü 6.30 23,20 
E "nü. Bebek 6.40 24,00 
B~~ek • Beşiktaş - 24.40 

-------Ortakö~ .. Ak. 6.30 20,30 
~~ Aksara;. o. köy 7.15 21,15 

-
lstanbul Şebekesi 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan 

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

ı - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içt imai mua.v~-
net müdürlüğü binasında ·kurulu komisyonda 4 Teşrını
sani 1936 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

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

bilirler. • . · ı 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret od~sı vesıkasıy e 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu ışe. yeter~~. -
vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ıle bellı gun 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 2 2 5 9 ) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi Hanları 

işletme 

Haydarpaşa dalg: kıranının takviyesi için lüzumu olan 
ve Hereke istasyonu civarında 66 + 450 kilometroda 
bulunan taşların ocağından lağımla çıkarılarak kaldır
mak suretiyle M3 8500 blok ve blokların ihzarı esnasın
da hasıl olacak taşlardan M3 4000 balastın ihzarı ve hat 
kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vagonlara ko: 
}aylıkla tahmil edilecek tarzda ve ö!~ülrr:ıesi kabil. he~desı 
şekillerde idare memurunun verecegı talımat daıresınde 
kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve tes
limi 24457 5 lira tahmin bedeli üzerinden 26-10-936 pa 
zartesi güdü saat 1 S te I-Iaydarpaşada gar binası dahilin
deki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur· . . . 
Bu i~e girmek istiyenlenn ~835 l.ı:~Iık rı:uvakkat ternı-

na t vermeleri ve kanunun tayın ettıgı vesaıkle ve ayrıca 
ehliyet vesikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksiltnıe 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermele~i la-

zınıdır. 
Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele 

projesi Haydarpaşada komisyo? kalen1inden 62 kuruş 
bedel mukabilinde verilmektedır. ( 169 9) 

Muhammen bedeli 4417 lira 70 kuruş olan muhtelif 
eb'atta ı 77 5 adet vagon camı 7 45 adet adi bina camı, 7 5 
adet duble bina camı 25 adet buzlu cam 2-11-936 Pa -
zartesi günü saat ı O da Haydarpaşada Gar binası da~i -
lindeki birinci işletme komisyonu tarafından açık eksılt-
me ile sa tın alınacaktır. 

ring bakiyeleri. • • • ı • " 24.475.848.58 - ---.........:..:.:.:....:=.:::: 
24.4:78.465.91 

68.552.650.31 

25.032.096.04. 
Muhtelif •• 

3s.6SS.791.83 
,.. 

ıs.644.681.32 

oi.500.000.-
7.914.967.20 

293.554.976.14 

Daktilo aranıyor 
ı ı Çok seri yazan ve telefon santra 
lmı idareye müktedir bir dakti
lo bayana. ihtiyacımız vardır. Li
ean bilen tercih edilecektir. Is
tcklilerin Sirkecide Antalya U

mumi Nakliyat Kollektif Şirke-

1 

tine müracaatları. -• • 

.... Gülhane doğum ve kadm lmlll 
hastalıkları profesöru 

Dr. Ali ESAD 
Türbe; Istanbul Belediyesi 

karşısında Ayberk apartımanı 

birinci katma taşınmıştır. 

• • • " . • • .. 

YekUn 293.:554.916.14 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
İskonto haddi o/o 5 % Altın üzerine avans o/o 4 ~ 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
iskan umum müdürlüğünden 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, 
Çoruı:ı, !okat. ve Sıvası.n Şarkışla kazası ile diğer yer .. 
lerde ıskan edılen ve edılecek olan göçmenler için 2 O O O 
çift yani 4000 adet öküz pazarlıkla satın alınacaktır. 
. P~zarlık 26/10/936 gününde saat 15 de Sıhhat ve !ç
tımaı Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. 
w .. İdari ve fenni şa~tn~meler İstanbulda İskan Müdürlü .. 
gunde, .Ankara da Iskan Umum Müdürlüğünde mevcut
tur. 1stıyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler Pa .. 
za:_l.ığ~ girme~ istiyen .her talip ~000 öküz için teklif. ede .. 
cegı fıyat!n yuzde yedı buçuk nısbetinde muvakkat temi
nat vermıye mecburdur. Muvakkat teminat vermeyen! 
pazarlığa iştirak ettirilmezler. ( 2203) er 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: \ 
İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 

Mahkemesinden: İstanbul Evkaf Mü- I - 29/IX/1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından d 
düriyeti tarafından Unkapanmda l.ayı ihalesi yap. ı.lamam. ış olan ( 12 8 5. 8 8) lira keşif bedP_

0

l-
Yavuz Sinan mahallesinde Hacıbekir 1 Ah J k sokağında 8, 10 numaralı hanede otu- 1 · ır~apıdakı ıs_{eleınn ısmen tamiri ve ön kısmının ye 

nıden ınş;s~.tekrar paza1rlıkla eks.ilt.meye konulmııştıır. 
ran tüccar Gazaros aleyhine; Unka- , , . 
panında Yavuz Sinan mahallesinde .. 1~.- Eksıltme 23 /X, 19 36 tarıhıne rastlıyan Cuma 
Hacıbekir sokağında. eski 8 ve 10 nu- ~unu ~aat 1 S te !{abataşta Levazım ve Mübayaat şube
marah fevkinde odayı milştemil ma- sındelı;ı alım komısyonunda yapılacaktır. 
ğazanm beşte iki hissesine konulan III - İsteklilerin şartname ve keşifnamesini .. k 
haczin 'bozulması istegiyle açılan da- · · ı · · 1 k · · gorme uzere 1er gun ve pazar ı ıçın de tayin olunan gü . 
vanrn yapılan muhakemesinde: MUd- t 01. 7 S kk .. n ve sa
deaaleyhe ilanen tebligat yapıldığı a te ;ok , .muva a.: guvenme paralariyle birlikte ismi 
halde mahkemeye gelmemiş olduğun- . geçen omısyona muracaatları. ( 1935) 
dm~y~ındam~a~meye d~am -~1~-:8~/7X~ı=~-~~~~-~~~~------
olunarak davaya konu olan gayri- . - . ı 936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dola-
menkule ait tasarruf kaydının ve ko- yı ıhalesı yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasınd k" 
nulduğu iddia olunan haciz tarihinin sahada ya~tırılacak 3430, 13 lira keşif bedelli 3 arnba~ı~ 
ve kimin tarafından konulduğunun ınşası ye~ıd~n pazarlık sure tile eksiltmeye konulmuştur. 
bildirilmesi için ait olduğu tapu me- 2 - Eksıltme 27 /X/936 tarihine rastlayan Salı .. ·· 
murluğuna tezkere yazılmasına ve s t 15 K b gunu 
bundan bahisle de müddeaaleyhe '"- aa te. a ataşta Levazım ve mübayaat şubesin<ieki 

ı:.• alım kornısyonunda yapılacaktır. 
yap kararının tebliğine ve muhake-
menin 25/11/936 Çarşamba günü sa- 3 - Muvakkat teminat 257 .25 liradır. a: 14 de talikine ve müddeaaleyhe 4 - Şartnameler her gün İnhisarlar inşaat b . 
bır ay mühlet verilmesine karar ve- den parasız alına bilir. ( 2 O 8 7) . şu esın .. 
rildiğinden yukarıda adı ve adresi 
Yazılı rnüddeaaleyh ilan tarihinden 3 Adet yün Bayrak 15 O X 2 2 5 
itibaren bir ay zarfında işbu gryap 5 Adet yün Bayrak 1 O O X 1 S O 
kararına itiraz etmediği ve yazılı gün 6 adet yün Bayrak 85 X 130 
v~ saatte mahkemeye gelmediği veya 30 adet yün Bayrak 70X 105 
bır vekil göndermediği takdirde ~ • B 
Yabmda. hüküm verileceği ilin olu- 9 5 adet yün ayrak 5 O X 7 5 
~ur. (26680) 1.-· 28-10-1936 günü pazarlıkla alı ... "l" 

miş olan yukarıda eb'at ve miktarı göster~acaglı 31 an edil-
Zayi - İstanbulda Uyuşturucu bayrağın pazarlığı 2-11-1936 tarihine ı enl 9 adet 

Maddeler İnhisarı emanet depolarına · .. .. 14 d h. rast ıyan pa 32 Topkapı - Sirkeci 6.20 
23120 

32 Sirkeci - Topkapı 6.50 23•
50 

--------. 615 23.15 33 Y. kule • Sirkecı · 
33 Sirkeci • Y. kule 6.45 23,45 

37 Edirnekapı - Sir. 6.10 23,lO 

İsteklilerin 3 3 ı lira 3 5 kuruş muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü 
maddesi mucibince bu işe girmeğe manii kanuni bulun -
matlığına dair beyanmane vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartname Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonundan 

ız olarak verilmektedir. ( 2 O 3 6) 

bırakmış olduğum bir sandıkta takri- tesı gunu '7 te. ır edilmiştir. zar-
bi 93 kilo afyonum mukabilinde almış l l .- İsteklılerın şartnamesini görmek .. 
olduğum 472 No.h makbuzu kaybet- pazarlık için de tayin olunan gün ve uzere ~er g'Ün. 
tiğimden hükmü olmadığı ilan olunur. güvenme paralariyle birlikte Kaba ta t S~tte lyuzde 7 ,5 

Bolvadin Hacı Mahmut oğlu bayaat l)Ubesindeki alım komisyo ş a ~vazım ve mü 
Hacı Hasan Hüseyin zımdır. (2234) nuna muracaatlan la-
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Hakiki LUMA ampulları yalnız kırmızı 

orijinal ambalajları içinde satıl•r 

Kullanacağınız 
Fener ve Pi .lerin 

en iyisi 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ Blc;AGI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

CATAL'lanm da daima tercilı ediniz. 

Oğretmenler gazetesi abonelerine 
) 1 - Öğretmenler gazetesinin Sinan Basımevile hiçbir 
münasebeti kalmamıştır. 

2 - Öğretmenler gazetesi bu haf ta içinde son gönderi
len numaradan daha iyi olarak çıkacaktır. 

1 3 - Bizi taklit ederek c;ı~:acak gazete ve dergilerden 
sakınınız. 

1 4 - Bir yanlışlığa meydan vermemek için yeni adre
simize dikkat ediniz. 

ı Ankara caddesi Dr. Feyzi Ahmet apartımanı 43 nu -
marada Öğretmenler Gazetesi Direktörlüğü İstanbul 
posta kutusu 7 5 1 

Deniz Has'tanesi Baş Hekimli
ğinden: 
kasımpaşada Deniz Hastanesinin fukaraya mahsus 

Poliklinik muayenelerine ilaveten: 
Cumartesi günleri: 11 den 13 e kadar "Asabiye" 

l-IUSust ŞAl2nAQIMIZ J..IAl(t(JNDA 
GIS[LllDiMiZO'N HALUMAT AL 1N1 Z 

lSTANl!.UL - kARAkOY PALAS - ALALEMCt MAN 

22 - 10- 936 

Dünyanın en namdar Üniversitelerinin en otoriteli fen enstitüleri 

'nin 
En Mükemmel ve En Üsfün Bir Ampul 

olduğL~nu resmi vesika ve raporlarla tasdik ve ilan ederler 

Kullandığınız Ampulu Bilerek intihap ediniz. 

LUMA Ampulu kullanan bir 

daha LU dan asla aynlmaz 
ELEKTRON M0ESSESATI 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - Ankara, Anafartalar caddesı No. 10 

~iŞTE SONBAHAR!~ 
Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek 

için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korunmak için icabeden ihtiyat 

hareketi derhal verir. 

AT i E ' de 
~ veresiye satılmaktadır ...., 

BU TECRÜBEYE 
TANA,.ftUL EDEN 

Sabah dokuman akşam saat 
~ kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Gündüz tekrar pudra
lanmaya hacet yok. işte; hava
landınlmış yeni Tokalon pud
ra.sının garanti muhusenatı 

bunlardır. Bu cazip havalandır
ma usulü, Parisli bir kimyage
rin keşfidir! Bu usul dairesinde 
havası toplandmlmış yegane 
hafif pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasının istih
zannda kullanılmaktadır. işte 

bunun içindir ki, Tokalon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda yapışır, 
cildi hemen hemen görünmez 
bir güzellik tabakasile kaplar 

il 
ve yUze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve yüze 
bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın i.di pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapışık 
kaldığı cihetle buna "8 saatlik 
pudra,, tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cild gö
rünrniyecek, belki rüzgar, yağ
murun ve terlemenin icrayı te
sir edemiyeceği mat, saf ve se
vimli bir ten görünecektir. 

Meşhur r Vefa bozas ıkdı 
lstanbul Erkek Lisesi Satı
nalma Komisyonundan: 

İstanbul Erkek Lisesi binasının çatısındaki kurşunla
rın tamirıle baca imaline aid işler açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 4-11-936 çarşamba günü saat 14 te 
İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan Komisyon
da yapılacaktır. Keşif bedeli 1256 lira 33 kuruştur. İlk 
teminat 95 lira 22 kuruştur. Keşif evrakı her gün mek
tep idaresinde görülebilir. 

Bu işe gin;c:eklerin, bu işe benzer en az bin liralık İş 
yaptıklarına dair fenni ehliyet vesikasını göstermeleri 
lazımdır. (2136) 

Sıhhat ve tiüzeılık 
Sağlam ve güzel 

Dişlerle 
Sa§lam ve gUzel dl9ler de 

RADYOLiN · 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en Uatad doktorların bile aebeb 
ve men,eini bulamadıkları bir haata• 
h~ın dif iltihabından ileri geldl§I 
pek ~ok tecrUbeleı ı, anl•tllmı9tır. 

Günde ıki defa dislerinizi tucahvarak ve daima 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

Fazla itina ile bilenmiş 
ve yumuşakhğı sayesinde 
TRUFLEkS biçakları en 
ince derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
tarafh her nevi trq ma
kinelerine uymaktadır. 

a TRUFLEX 
IEG U.I. PAT. 01'1'. 

.Blades-
SAZDA 

Canh lnklllp yaratan 
AHENK 

vücuda getirilip rağbet gördü
ğünden birçok kimselerin tak
lidine t~ebbils etmeleri çalgı

nın kıymeti hakkında bir delil
dir. 

Ticarethanemizin 

Yeni mandolinleri 
4,5 Liradır. 

Musiki ihtiyaçlarmız için Eski-
şehir Ahenk çıkaran S. SUAD 
adresine müracaat ediniz. ve 

katalog isteyiniz. _ _, 

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

AEG. U.5. PAT. OFF. 
MADI iN U.S.A. 

-
Arna.vutköy Nüfus M. dan: Kuru

çeşme mahallesi Kır caddesi 44, 48/ 

111 No.lı hane üzerine kayıtlı Refail 

kızı Perla bu kere arzusu ile isllmi

yeti kabul ederek isminin Fatma Hi· 

dayet konduğu lstanbul MüftillUğti

nün 18 - 6 • 934 tarih ve 476 No.lı 

ilmühaberinden anlaşılmağla ilin o • 

lunur. (26683) 

Zayi - 5691 No.lı amatör ehliyet

namemi zayi ettim. Yenisini çıkara· 

cağımdan eskisinin hükmU yoktur. 

Ahmet Hamdi, Nelli apart. Maçka 

Grip, Nezle, baş ve diş ağnlannı 
Bahçe 

iliolırınızı kapıda SALiM 
den alınız. Reçeteleriniz 

N E CAT •ı büyük bir dikkat. ciddi 
hir hrtfkametlP ha?.trlıo,,ır KESKiN KAŞ EL ER~uannit san.cıl~ bir anda keser, 

IKıymettar bır ilaçtır. 


