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( MiSAFiRiMiZ) Ankara da bir tebliğ 
A 

resmı 

r Türkiye ile Yugoslavya arasında 
tam bir menfaat ve gOrüs birliği var 
M. STOY ADINOVIÇ Resmi 

1Irakta ordu tarafından bir 
"Tan,, muharririne 
beyanatta bulundu: 

Ank•!.~o~{ij,_vu. hükiimet darbesi yapıldı 
goslavya Başbakanı Dr. Sto-

~tatürk, evvelki gece AnkaraJa 
verilen baloda kıymetli mualiri

mizle görü,üyorlar 

Türk 
Ordusuna 
ifi at 

-;nkara, 30 (Bafmuharriri-
-..-~izden) - lnıaan milli bayram-

ların Ankarada kutlanma tarzı
nı takip edince seneden seneye 
büyük farklar husule geldiğini 
aörüyor. Halkın milli itlere ala
kası her ıene bir kat daha artı· 
yor. Geçen sene yeni stadyom, 
seyirci halka kafi gelmitli. Bu 
aene iki misli yer olta aıkerimi· 
sin geçitini görmek için Anka
raya dolan vatanda9lara kafi 
- · - ·· , •• C! , __ ,_, __ .ı_ • .c ... 

!erce duran ve ukerin ıeçitini 
Hyretmiye bir türlü doymıyan 
binlerce vatandat görüyorıu

nuz. 

Türk OrJıuu 

Türkiyenin Dostluğa Sadakati 

Her imfihana Dayanır 

Sefirini de ltalya 
·Misafirimiz Bugün 

Kabul Eden 
Şehrimizde 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -Bü
yük misafirimiz, dost ve müttefik Yugos -
livyanın kıymetli Başvekili ve Hariciye 
Vekili Doktor Stoyadinoviç, vaktinin çok 
darlığına ve mühim meşguliyetlerine rağ
men "Tan,, m bir mülakat hakkındaki ri
caıını kabul etmittir. 

Dost Başvekil, Türkçe gazetelerin tek
nik ve seviyesi hakkında çok takdirli birli
san kullanmış ve "Tan,.ı Belgradm en 
canlı gazetelerınden bırı olan n v ren1e,, 
gazetesine benzetmi~tir. 

yadinoviç'in Ankarayı zıya
reti münasebetile bugün aşa
ğıdaki tebliğ neşrolunmuş
tur:. 

Yugoslavya Krallığı HükLi
ıneti Başvekili ve Hariciye 
Bakanı Ekselans Stoyadinoviç 
Başvekil ismet lnönü'nü ve 
Cüınhuriyet HükCınıetinı zi
yaret etmek ve Milli Tiirk 
Bayramı merasiminde hazır 

bulunmak üzere 28 Teşrini. 
evvelde Ankaraya gelmiştir. 

[Arkası 8 incide] 

Yeni Kabineyi, Mahmut Şevket 
Paşanın Kardeşi 

Hikmet Süleyman Teşkil Etti 
Kahire, 30 (TAN) - Bağdattan gelen haberlere gö 

re, Irakta Başvekil General Yasin Haşimi'nin hükumeti 
dün, kan dökülmeden vuku bulan bir darbei hükumet ne 
ticesinde istifa etmiş, Kral Gazi istifayı kabul ederek 
Bay Hikmet Süleymanı '3aşvekalete çağırmıştır. Bay 
Hikmet Sülevman yeni hükumeti teskil etmis bulu -
nuyor. 

Yeni hilkflmette Hikmet Süleyman 
Başvekil ve Dahiliye, Zater Ebudum• 
mel Maliye, Naci Asil Hariciye, Kl
mil Çadırcı iktisat, Sulh Cebr Adli
ye, Yusuf lbrahim Maarif Abdüllatif 
Nuri Mtidafaa bakanland;r. 

Yeni Başvekil Hikmet Süleyman, 
Osmanlı devletinin lttihat ve Terak· 
ki devrinde sadrazam Mahmut Şev· 
ket paşanın kardeşidir. 

Hüküm.,t darbesi ordu tarafından 
j yapılmıştır. Ordu, Yuin Haşimi pa,a 
i h~kümetinden . memnuniyetsızliğinl 
ı gostermlş, ve Mıralay Bekir Sıtkınnı 
1 mUzaharet ettiği bu hareket, buııwa 
berine lreli~I ~1'tlr. Ordu, 
htikflmeti çekilmeye davet etmiş, da
h~ sonra hUktlmete bir Ultima'tom 
g~ndererek istifasını vermediği ta'k· 
dırde payitahtı işgal edeceğini Dildir. 
miş ve payitahtın üzerinde dolaşma· 
ya memur ettiği birkaç tayyare ile 
harekete hazır olduğunu anlatmış
tır. 

Askerin halinde, vücudunda, techi
zatında seneden seneye husule gelen 
iyiliği farketınek için ihtisasa ihtiyaç 
yoktur. Yugoslav misafirlerimiz ge
çit resmini müttefik ve asker bir nıil
letin evlatları sıfatiyle çok derin bir 
alaka ve iftiharla tak.fp etmişlerdir. 
:'Türk ordusu hakkında fikirleri ylik
sektir. Fakat gördükleri, bütün ta
aavvur ve fikirlerinden yüksek çık
mıştır. 

Doktor Stoyadinoviç, geçenlerde Yugoslavyaya gi 

den Türk gı.zete<'ilerinin, müttefik memleketi Türk 
milletine tanıtmak hususunda gösterdikleri alakaya <la
ir büyük bir memnuniyet göstermiş ve i~i memlcketın 

yakrndan tanışınası hususundaki ehemmiyete işaret .!t· 

miştir. Başve1<ilimizle mülakatı esnasında da bu mem -
nuniyeti izhar <>tmiş, Inönü de gazetecilerimizin Yugos
lavyayı ıne.mleketimize tanıtmak hususunda büyük bir 
ali.ka ve sevgi ile kalemlerini kullandıklarını teyıt et

miştir. lımet lnönü ve Marefal Fevzi Çakmak Atatürkü tebrik ediyorlar. 

. Tayyarelerin hükümeti tehdit için 
bırkaç bomba da attığı haber verili. 
yorsa da bombaı h' ~· . • ann ıçbfr zarar ver 
medıgı ılave ediliyor. 

~tatürk ·Halk 
Halle Fırkasının balosu bu sene 

:Anicarapalas, Halkevi ve Orduevme 
taksim edilmişti. Baloda her seneden 
ııeşeli bir hava vardı. Yugosla.v ıni
•afirlet"imiz bu resmi balonun res • 
ıniyetten tamamile uzak olmasına 
ıs.mimi ve ahenkli havasına hayra~ 
}calmrşlar~ır. At~tUrk, Başvekil, ve
killer dahil oldugu halde burada mil
li bayramlarını bir arada g . 

. b' tan eçıren 
nıUsavı ır .~a . ~aş kUtleei vardı. 
Fakat bu musavilık hiçbir zaman li
übaliliğe gitmiyor, Türk terbiye ve 
vakarı muhafaza ediliyordu. Ecnebi 
diplomatları da Ankaraya mahsus 0 _ 

lan bu sevimli hava içinde kendUP.rinj 
hiç yabancı bulmuyorlardı. 

Şefin iltifatları 
Atatürk Yugoslav gazetecilerini 

etrafına alarak Yugoslav dostluğu ve 
bunun sulh ile münasebeti hakkında 
çok mühim bey8:?atta bulundu. Mi • 
safirlerimiz ibu sofilerden son derece
de mütehassis oldular. Birkaç daki
ka sonra Anadolu ajansı, Avala ajan 
111 ile elele vererek AtatUrkUn büyük 
sözlerini Belgrada verdi. Telefonun 
diğer ucunda derhal coşkun bir ala
ka koptu. Belgrat ıniltemadiyen da
ha fazla tafsilat istiyor, soruyor, BO

ruyordu. 
Atatilrkün etrafında misafir Başve 

kil, Rus misafirlerimiz, ecnebi diplo
matları, vatandaşlar bir halka teşkil 
etmişleı di. Atatürkün her sözü hııy· 
ran hayran dinleniyordu. Her söyle • 
diği söz ruhları okuyan, uzağı ve ya
kını gören ve sezen dahi zekasından 
kopmuş birer cevherdi. Hususi kalem 

(Arkası 3 üncilde] 

"T AN"a beyanatı 
Doktor StoyaJinoviç "Tan,, a 

'" beyanatta bulunmuftur: 
"- Ankarayı ziyaretimden 

aon Jerec:e memnunum. Buradan 
en mükemmel hatıralarla ayrılı
yorum. T emcu ettiğimiz her me
ıeleJe iki memleket araıında 
tam bir fikir ve görü' birliği bu
lunduğunu memnuniyetle gör -
dük. Memleketime dönerken fU 

kanaatim her vakitten daha kuv 
vetli bir hale gelmiftir. Yugos
lavya için Türkiye öyle bir dost 
müttefiktir ki, doatluğa ve itti • 
lak ıaJakatinin her imtihana ve 
her tecrübeye dayanacağına tam 
itimadımız vardır.,, 

İki Batveki araımda 
Yugoslavya Başv~kili, Başvekilimiz 

[ Arkası 8 incide ] 

Büyük 
Erkanıharbiye 

Reisimiz 

Hamidiye Kruvazörile 
Romanyaya Gidiyor 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden)
BUyUk Erkanıharbiye Reisimiz Ma • 
reşal Fevzi Çakmak Istanbula hare
ket etti. Oradan Hamidiye kruvazö
rü ile Köstenceye gidecek, Bükreşte 
toplanacak olan Balkan Antantı Er
kanıharbiye Konseyine iştirak ede -
cektir. Hamidiye kruvazörü Mareşah 
Istanbula getirmek Uzere Köstence -
de intizar edecektir. 

Kral Edvard Vlll 
evleniyor mu? 

Amerika Radyoları 
lngilterede Derin Heyecan 
Uyandıran Bir Haber Verdiler 

İngiltere Kralı Edvard VllI in izdivacı hakkında dün
ya matbuatında zanıan zaman neşriyata tesadüf edilir. 
Geçe~ gün A merikada bütün radyo istasyonları, Kral 
Edvardın evlenmesi hakkında Yeni bir haber vermişler-
dir. Pariıte çıkan ve dün gelen Paris. Soir gazetesi bu 

hususta şu tafsilatı veriyor: 

Mr•. Simpıon 

Geçen gün Amerikanın altı yüz 
radyo istasyonu ve hemen bütün A
merika gazeteleri, Ingiltere kralı Se
kizinci Edvardın gelecek senenin ha
ziran ayında evleneceğini haber ver
diler. Bu haber gerek Amerika, ge • 
rek bütün dünyada, fakat bilhassa 
Ingilterede büyük bir heyecana yol 
açtr. 

Bekir yaşıyan, bekar yaşamaya 
karar vermiş görünen İngiltere kra
lının birdenbire izdivaç edeceğini öğ
~~rnek, merak ve alakayı cclbede
bılır ama, bu havadisin asıl ehemmi
yeti, kralın bu izdivacının şimdiye 
kadar duyulmuş, bilinmiş, işitilmi§ 
kral izdivaçlarına benzemeyişi ve 
bilhassa an'anclerine fevkalfıde mer
but olan Ingiltere için bir ihtilal ma
hiyetinde oluşudur. 

Birçok zaı.1anlardanberi Londrada 
[ Arkası 8 incide J 

Akdeniz 
ita/ya ve 

Almanya 
Atina, 30 - ltalyanın, Oniki ada· 

!ardan birini bahri üs yapmak üzere 

Almanyaya terkedeceği halkkmda

ki haberler salahiyetli makamlardan 

kat'i bir ifade ile tekzip edilmektedir. 

Ancak Alman posta tayyarelerinin 

Rados adasına inebilmeleri hakkında 
iki hükümet arasında bir anlaşma ya
pılmış olduğu bildiriliyor. 

Hükümet, iş başında kald - t k d' ıgı a • 
. ırde ordu ile çarpışmak mecburiye • 
tınde kalacağını, ve bu yüzden son de 
rece v~im hadiseler vuku bulacağı
n_ı takdır ederek dün saat birde is • 
ti.fasını vermiş ve kral Gazi saat iki 
de Başvekilliği Hikmet Silleyma.n Be 
ye tevcih etmiştir. 

[ Arkaaı 8 incide ] 

Millet Meclisi 
Açılıyor 
Ankara, 30 (TAN muhıtbfrfn • 

d~.n) - Pazar günii Millet Meclisi 
Cüınhur Reisi Atatilrkün nutkıle a. 
çılacaktır. Bu münasebetle Parti 
Meclis grupu toplanacaktır. 

CORMO MEŞHUD ... 

- EYVAH YAKALANDIK 
- KORKMA BE... KANUN 

DA YERi YOK ..• 



• 
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Londra Mektubu 

ispanya ihtilalinin arka
sında ki gizli kuvvet! 

isyanı Hazırlıyan . ve Generalleri 
Ayaklandıran Adam Milyoner 

March'tır 
Londra, (Hususi Muhabirimizden) - İspanyada da

hili harbin mühim bir safhaya vardığı bu sırada araştı
rılan bir nokta, İspanya isyanını çıkaran General Fran
konun kime boyun eğerek ve kimi dinliyerek bu işi yap
tığıdır. Şüphe olmıyan bir nokta, F rankonun milvoner 
Juan March'm emrile hareket ettiğidir. 
Yarının ispanyasını aydınlatmaya 

yanyacağı için bu adamın kim oldu
ğunu öğrenmek çok faydalıdır. 

Şöhret ve servete ancak kudret 
verdiği zaman kıymet veren bu a • 
dam, uzun boylu, sıska, gaga burun, 
gözlüklü, bir Yahudidir. Mazorn ı>da 
sında yaşıyan ve Chuetas soyadım ta 
şıyan bir :!\.iusevi ailesine mensup -
tur. Ailesi son derece fakirdi. Bu 
)-tizden mektep görmemiş ve şimdi
ye kadar da okuma yazma öğrenme
miştir. Bugün 56 yaşında olduğu hal 
de ömründe bir kitap okumamış bu
lunuyor. 

Bir çıraktı ... 

Ekmek 
Meselesi 

Öğrendiğimize göre, İstanbul 
Belediyesi, §ehirde ekmek me e· 
lesini kat'i bir hareketle hallet
mek karanndadır. Bugün clal
lıbudaklı bir ekmek mesele.,: 
olmamakla beraber, bazı fınn

lann sık sık ~~niye ve numu
neye munfık ekmek çıkarına· 

malan, pişkin ekmek yapmaınn· 
lan gibi vaziyetlerle belediye 
uğra,<;mak mecburiyetinde kal
maktadır. Belediye, yalanda f P.· 

,ebbüse giriserek bu \'a:ıiyı>tle-
rin tamamen önüne ge<;et"ektir 
Bunun için de belediyenin t>k· 
mek fabrikalan kurma;ra t<'~eh
hüs edecef;ri öğrenilmektNlfr 

Küçük ve 
Büyük Hak 
Sahipleri 

Gayri iV übad;ller 
Cemiyet nde Gene 

ihtilaf Çıktı 

Hayata, bir buğday tacirintn ma -
ğazasında çıra khk yaparak girdi. Da
ha sonra Fasa giderek orada yetiş -
tirilen tütünleri ispanyaya kaçır • 
mP kla. m~gul oldu. Daha sonra Ka
talonyaya giderek ateşli bir kat&ıan 
vatanperveri rolünü oyniyarak "biz 
Katalanların lspanyollarla hiçbir a
lakaları yoktur,, derneğe başladı. 

Meıhur March Azanın büyük bir kısmı gayrimüba-

Büyük Harbin kopması ve ispan
yanın bitaraf kalması Uzerine March 
fıtı5atı ganimet bildi. Ve evvela 'iCker 
ticareti ile meşgul oldu ve üç sene i
çinde 19 milyon peçete Ji.nzandı. 
Sonra büyük arazi alarak parçaladı. 
Ve parça parça satarak para kazn
dı. Daha. sonra kimyevi iolerle, lkbm'\t 
le meşgul oldu. 

March Fransanın bitaraf kalması i- diller teshilat ve tavziat komisyo • 
çin uğraştı. Fakat March'ın milyon • nunun lağvını istemesi yüzünden <.'e
lan bile bu \(adar büyük bir dahili miyetin idare heyetinde bir ihtilaf 
harp idameye kafi değildi. Çünkü da çıkmış ve çok münakaşalı bir celse
hili harp şimdlye kadar 130 milyon den sonra idare heyeti reisi Celal Ga 
lngiliz lirasına mal olmuştur. Fakat lip istifa etmiştir. Boş kalan reisliğe 
March ile arkadaşlan olan general- cemiyetin eski umumi katibi Şahap 
!er, yeni lspanyanın itibarını ileri sil seçilmiştir. 
rerek silahlar, toplar, tanklar, tay • Dün kendisile görüşen muhar -
yareler ve saire tedarik ettiler. ririmize bir gayrimübadil, münakaşa 

lsyandanberi March'ın nüfuzu ken mevzuunu şöyle anlatmıştır· 
dini her umf!ıdan fazla hiuettir • - SeneVi 160 bin lira ma.Srafı o -
miştir. Onun ijjr sözil Primo de Rıve: 1 an sa~ ·:~ .,,,.'r.laa.., -
ranm oğlu An'Cönio'ya yüksek ku •. lira olan komisyon hıçbır fı.zamn .men.. 
manda verildi. faatini korumıyor, bilakis. hakların 

Herfey onun 
'.Artık elini değdirdiği herşey altın 

oluyordu. O kadar ki, 1918 de Barse
lon bankası (1914) e nisbetle 13 mis 
li para yapmıştı. March servetini he
ıaplıyamıyacak derecede zenginleş -
mişti. Emlak, akar, vapurla: •. n:ıa.den
ler, bankalar, çiftlikler sahıbı ıdı. E
lini sokmadığı iş ve san'at kalmamış
tı. Bütün zevki rakiplerini yenmek • 
ten ibaretti ve başka bir zevki yoktu. 

lleride bu adamın nüfuzu herhal- kaybolmasına meydan venyor, bunu 
de daha fazla hissolunaca.k. pek iyi bilen eski reis Celil Galip 

Göz Tabibi 
General Esat 
Vefat Etti 

Gayelerinden biri Ispanyanın mu- Göz tabibi General Esat dün gece 
kadderatına hakim olmaktı. Dikta - vefat etmiştir. Merhum bir n•üd . 
tör Primo de Rivera ondan istifade dettenberi kalpten muztariptı. Vefa. 
etti ve ona ispanya tütününün intıi: tı anında yetmiş Uç ya;:ıın'a varmış 
sarını verdi. bulunuyordu. General Esat tam kırk 

T eıJkil eJilmifti sene Darülfünun müderrisliği yap -
1931 de Kral Alfons çekıldikten mış ve Tıbbiyede ilk göz kUrsUsünü 

Ye Cümhuriyetçiler iş başına geldik - tesis etmek ;:ıerefini kazanmış, mem
ten sonra March'tan hesap sormak Ickete modern irfanla mücehhez bir
istediler. O zaman March mebustu. çok göz doktorlan yetiştirmiştir. 
Aleyhinde birçok suiistimal ithamla- Memleketimizde modern göz tıı bipli. 
n ileri sürüldü ve lspanyollan Al • ğinin babası olan "Esat Paşa" Sıh -
man casusu diye Fransaya teslim et- hiye Müdürü Umumiliğini de yap
mekle itham edildi. Hükumet March'ı mıştır. 

tevkif ederek ha pise gönderdi. 1''akat Memleketimizin fen ve ilim lle • 
March'ın paralan derhal faaliyete minde ve tarihinde bUyil.k bir kıymetı 
geçti ve bir milyon peçete rüşvet ola- olan merhum Esat Paşa meş'um 
rak dağıldıktan sonra March Fran - Mütareke yıllannda milliyetçili~>i ve 
saya kaçtı. P&riste 11üratle tanılan vatanperverliği yüzünden te\!<İf olu -
March cebindeki biner frankhk to- narak Maltaya sUrU!mUş ve mlllt da
marlarla göze çarpıyordu. varım yüksek zaferi üzerine diğer ar-
March'ın paraları yeniden faaliye- kadaşlarile birlikte tahliye olunmuş 

te geçti ve March tekrar mebus se- ve Malta dönügünde Ankaraya git • 
çildi ve lspanyaya döndü. rnişti. 

Kendisi alacağı dersi almış ve ha- Daha sonra yine Darülfünunda ça-
11ımlannın kuvvetini tanımıştı. Onun lI§an merhum General Esat. son se
için sağ cenah partilerini birleştir • neler içinde hastalığı yüzUnden evin
meye çalı3tı ve bunları hükumete kar den çıkmıyor ve inziva içinde yaşı • 
şı faaliyete geçirdi. Onun parası saye yordu. 
11inde faşistler, kraliyetçiler, kraUst- Nihayet merhum dün gece kalp -
ler birleştiler ve taarruza geçtiler. ten vefat etmiştir. 
Sosyalistler işi anlıyor ve March hak Cenazesi yarın on bir buçukta Ka
kında "çamurla ııvanmış altından dıköyündeki evinden kaldınlarak Os
bir araba içinde dolaşıyor,, diyorlar- manağa camiinde namazı kıhnd!ktan 
dı. Bununla bera.ber March ilk ham- sonra a.ile kabristanına gönıütecek • 
lede muvaffak olmamı§,, eon jntiha-

batta halkçılar kazanını§ ve March tirMerhumun ailesine sa.ınirnt tuiyet
tekrar kaçını§ ve ihtllill oradan ha- \erimizi sunarız 
11rlamıştı. 

Mudanyaya haftada dört 
vapur kalkacak 

her nedense bir türlü komısyonun 

lağvını istemiyordu. Esasen tRkdi -
ri kıymet komisyonu arsalan ve ev
leri ucuz fiyatlarla müzayedeye çı

kanyor, hele Balat ve Usküdar g1bi 
uzak semtlerdeki emlake mii;t"..: bu 
lamıyordu. Bir de kUçUk ve bUyük 
hak sahipleri meselesi vardır. 

Şimdiye kadar hü~ümetin ver
miş olduğu bonoları yalnız büyük hak 
sahipleri nlmış ve hemen hemen bil -
tün istifadeyi onlar temin etmiştir. 

KU<;ük hak sahipleri ise ellerindeki 
bonolardan hakkile istifade edemi -
yorlar

1
,, lşte bu ihtilaf cemiyette son 

iıştüaya sebep olmuştur. 

I<emerburgaz 
Köylüleri 

Dertlerini lstan bul 
Mebuslarına Anlattılar 
Kemerburgazın Çiftalan köyündeki 

toprak ve arazi meselesi senelerden
beri bu köy ahalisini meşgul eden 
bir pilrilzdür. 

Köylü nihayet lstanbul mebuslnrı
na müracaat ederek dertlerini ]inle
melerini rica etmişlerdir. 

Istanbul saylavları birkaç gün ev
vel toplu bir halde bu köye gitmişler. 
birer birer köylüyü dinlemişler ve 
kendilerini haklı bulmuşlardır. An
karada bu mesele, alakadar ma
kamlara mebuslarımız tarafından ı
zah edilecektir. 

Halk için 
Konferanslar 
Geçen sene olduğu gibi bu yıl da 

Universite rektörlüğü halka mahsus 
konferanslar tertip etmiştir. Bu kon 
f eranslar bu sene her salı günü ünl· 
versite konferans salonunda bir pro
fesör tarafından verilecektir . 

1 YENi BiR ORTA MEKTEP! 

Siyaset alemi 
Irakta bir darbei hükiımet 

B in dokuz yüz yirmiden başlıya· 
rak bugüne kadar işba,ını 

gelen Irak hUkOmeti• 
n 1 n s a y ı s ı, d ü n ( 2 3 ) • 
vardı. Bundan, ırakta bir hükumetin 
işbaşında vasati sekiz ay kadar kala· 
bildiği anlaşılıyor. Yeni Başvekil 
Hikmet Süleyman, bir darbei hUkO· 
metle işbaşına gelmiş ve hükumet•· 
ni teşkil etmi' bulunuyor. Bay Hik· 
met Süleyman, eski sadrazam Mah· 

1 mut Şevket paşanın kardeşidir. Tari· 

1 
hin ne garip bir tecellisidir ki mer· 
hum Mahmut Şevket paşa, bir dar· 
bei hükumet neticesinde işbaşına geç· 

i gibi, kardeşi Bay Hikmet Süley· 
man da bir darbei hükCımet net!ce· 

Bu tedris yılının başında yeni den tesis edilmif olan Bakırköy 

ortamektebinin dün saat 15,30 da açılma töreni yapıldı. Mera
simde bir çok daıJetliler vardı. Mektep müdürü Nazım ile mual
limlerden Bayan Şfoezat birer nutuk söylediler. Reıim açılıı 

törenini tesbit ediyor. 

Bayramın son günü 
de hararetli geçti 

Halk Hatip!eri Nutuklar Söylediler, 
Fakir Çocuklar Sev:nd.rildi 

Uç gündenberi parlak tezahüratla devam eden Cünıhuriyet bayramı 
dün akşam nihayet bulmuştur. Resmi daire ve müesseseler bu sabah yeni
den açılarak mutat işlere devam edeceklerdir. 

Cumartesine tesadüf ettiği cıhetle ı--=

bugün, saat 13 te cskısi gibi, her yer 1 Ç· ki. 
kapanacaktır. Hususi müe!'ısnscJer OCU arf 
dün sabah açmışlardır. Bütün -nek - Ok 
tepler pazartesi sabahı açılacaktır~ um ıya 
Resmi ve hususi bütün binalardakı 

bayrak ve ampüllcrle bele.diye tara • A Jı <:;;fır.mak 
(uı.Q.~ l'"'1tiQ DU>wiD!°'l:ornA M a J,.._. ._ -tezyinat bu sabahtan ıtibaren kaldı- Emi ·· U kazas~ jlinpeki ilkmck 
nlmıya başlanılacaktır. tep çocuklarını oltumaya alıştırmak 
HALK HA TlPLERI ve bunlardan fakir ve kimsesiz olanla 

-

tiğ 

sin de işbaşına geçmiştir. Fakat Mah· 
ut Şevket paşayı iktidar mevkiine 
tiren hadise az çok kanlı olduğu 
ide, Bağdat darbei hükCınıetinde 

n dökülmediği haber veriliyor. BıJ 
, şüphe yok ki yeni 1 ral< Başvekili 

hinde bir talih farkı teşkil eder. 
Bay Hikmet Süleyman 1925 te Ma .. 
if ve Dahaliye, 1928 de Adliye ve 
33 te iki defa Dahiliye Bakanlıkla· 
nı yapmış olduğu için Irak siyaset 

m 
ge 
ha 
ka 
da 
le 

ar 
19 
rı 

dü nyasının iyi tanıdığı bir simadır. 
K 
kô 

endisi, General Yasin Haşımi hU• 
metine muhalefet ediyordu. Anla• 
an parlamentoda ekseriyete daya• 
n General Haşimi hükCımetini Irak 
dusunun hükumet aleyhinde kal· 
nması ve hükumeti istifaya davet 
en bir ültimaton vermesi yıkmış· 

şıl 

na 
or 
kı 

ed 
tı 

şı 

rn 

r. General Haşimi, bu kalkınma kar• 
sında derhal istifasını vermekle 
ühim h!diselerin önüne geçıtıif ve 
ral Gazi, Bay Hikmet SUleymanı 
başına çağırmakla dahili bir fitne .. 
n önünü almıştır. 

K 
iş 

nı 

h 
Darbe ansızın vukubulduğu içi" 

akiki sebepleri henüz anlaşılamamıf 
ve Irak ordusunu bu harekete sevke• 

n amillerin mahiyeti hakkmda sa• 
h bir fikir edinmek n1ümkÜtı olnıa• 
ıştır. Bir iki gün içinde hni<ıkatırı 
vazzuh edeceği sUphesızdlr 

de 
ri 
m 
ta 

l spanyada "Marn., muharcbeıi 

-
M 
y 
öl çüfnıektedir. 

• t 
Dün bayramın 3 üncU gUnn olMNt ra kitap vermek ve bu suretle oku 

hasebile evvelce seçilmiş olan halk ha ma ve çalışma zevkini arttırmak ga 
tipleri mıntakaları içinde kendilerine yesile bir çocuk kütüphanesi tcs:s e
ayrılan kürsülerde Cümhuriyet ve dilmiştir. Bu kütüphanenin bugUn sa 
İnkılap mefhumları hakkında halkı at 17 de küşat merasimi yapılacnk 

Marn muharebeleri Buy ıY. iarbiı:t 
arihinde büyük önemi .,a.ız \'aK'B• 

tenvir etmişlerdir. tır. 

HALKEVLERlNDE 
Diğ'er taraftan şehrimizdeki bütiln Matbuat 

Halkevlerinde dün de gündüz kon • 
ser ve konferanslar, gece de temsil • 
ter verilmiştir. 

. 
-

la rdır. Almanlar 1914 yılının .:ıylCılün• 
e Kluk ile Bulov'un kumandası al• 
nda burada mağllıp olmuşlar ve ?ıJ 

üzden Alman taarruzunun :.a!veti 
e tıızı kırılmış, hatt! daha sonraki 
ak'alar. Almanyanın burada uğra

ğı mağlubiyetle BUyük Harbı kaY"' 

d 
tı 

y 
v 
v 
dı 

b ettiğini göstermişti. 1918 senası teıı1 

e 
r 

Dağcılık klübünde bayram müııa
sebetilc bir balo tertip rdilmişti. Dün 
gece saat 21 de bu balo verilmiş ve 
şehrimizin tanınmış birçok aileleri 

- 1 

muzunun 15 - 28 günlerinde te:CorrUf 
den Marn muharebeleri Alman taar
uzunu püskürtmüş, ayni sene'lirl 
8 temmuzundan başlıyarak 4 dğuS" 
osa kadar ayni yerde devam e-terı 

Cemiyetinin 
Bir Teşebbüsü 
Yugoslavya Başvekilinin şehrimi 

ze geldiği gün Akşam gazetesini 

foto muhabiri Faik Vali Ustündağm 
emrile polis tarafından vazifeden m 

nedilmişt!. Cilmhuriyct bayramında 

ki geçit resmi esnasında da Faik ga 

zetesi için vazife görürken ayni mu 

iştirak etmiştir. 

FAKlR ÇOCUKLAR 
Dün .sabah Turan tiyatrosunda E

minönü Halkevinin tertibile fakir ço
cuklar için bir çocuk müsameresi ter 
tip edilmiştir. Müsamereye lstanbul 
ilkmekteplerine devam eden talebe -
den bir kısmı iştirak etmiştir . 

ameleye maruz kalmıştır. 

n 

e 
. 
. 
. 

tı 

e 
n 

t 
F ransız mukabil taarruzu muvaff a· 

iyet kazanmış ve bu muvaHakiyeı 
arbin neticesi üzerinde en derin t&' 
iri yapmıştı. 

k 
h 
s 

r 
Madrit hükômeti de, Madrit civa" 

ında gösterdiği mukavemetin datıilf 
arp mukadderat üzerinde aynı tesi• 
i haiz olacağına inanıyor. 

h 
r 

n 
e 

Şişli Halkevlnin sosyal yarutm şu
besi civar mekteplerdeki mUhtaç ço
cuklardan iki yüz kadarına ayakka
bı, pantalon ve göğUslük dağıtmıştır. 

c v 

Bunun Uzerine Matbuat CE>.Jl'iye 

idare heyeti bir toplantı yapmış v 
bu hadiseyi gazetecilik bakımında 

mütalea ederek Hükumet :ıezdmd 
teşebbüs icrasma karar vermişti 
Bunun Uzerlne Ankarada buluna 
Cemiyet Reisi ve Giresun raeb'us 
Hakkı Tarık Usa bu hususta miira 

Ba,vekil Kaballero, dünkü beya"" 
amesinde, kat'i galebeye kat'iyyert 
min olduğunu ve zerre kadar telif 
e endişeye yer bulunmadığını, bil!" 

Talebeye paso 
Şirketi Hayriye, mektep talP.hı>si

nin tatil ve bayram günlerinde de ten 
zilfıtlı pasolardan istifade etm"<tlni 
kararlaştırmış ve bu maksatla yeni 
bir paso ihdas eylemiştir. 

YARALANDI 
Kasımpaşada oturan Ekrem oğlu 

ismet Hamalbaşı caddesinde şoför 
Bchçetin otomobilinin sademesine ma 
ruz kalarak yaralanmıgtır. 

r. 
n 
u 
.: 

caat edilmiştir. 

lKt YANGIN 
Dün iki yangın olmuştur. 

d-Birisi Galatada bir kahvenın bo 
rum katındaki talaşlardan, diğerl d 
Uzunçarşıda kağıt balyalarının tu 
tuşmasından husule gelmiştir. Fak 
ikisi de çabucak söndürülmüştür. 

e 
-

at 

l 
31 Birinciteırin ı 
CUMARTESi Bugünkü Hava: YAGIŞLI 

ııasat istasyonlannm tespit etti • 
ğine göre bugün havanın yağı,lı ol -
ması ihtimali vardır. 

Dünkü hava 

10 uncu ay Gun: 305 Hızır: 179 
l355 Hitr1 13~2 Rum• 

Şaban: 14 18 Birindteonn 

Güneş: 6,30 - Ofle: 11,58 

1 

' 

kıs her hazırlığın tamamladığını an" 
atmakla ayni inanca tercüman ol" 
nuştur. 

Fakat bu duraklamayı ne çe~it h!• 
diseler takip edeceğini tahmin etmelC 
güçtür. 

Hadiseleri beklemek lazımdır. Soıt 
netice, hükCımet kuvvetleri tarafıf1" 

dan gösterilen mukavemetin bir 
'Marn .. teşkil edip edemiyeceğini arı• 
atacaktır. 

. 
1 

Omer Rıza DOCRU L 

Sürpagop 
Mezarlığı 
ihtilafı 
Sürpagop mezarlığınm arsa :ınsııtl 

tamamile belediyeye geçmiş ve burs· 
sı hemen hemen bütün pürilz!e ~eD 
kurtulmuştur. Şimdiki halde surp'' 
gopun garaj ve gazinoyu ihtiva r, 
den ve üzerinde bina bulunan kıstnl' 
na ait ihtiltifın mahkeme yolile bııl' 

Sosyalistler, bir hayli zaman itin 
farkına varmadılar. Farkına vardık
tan zaman kraliyetçilerin liderlerin
den olan Kalvo Sotelo öldUrUlmil!J ve 
çok geçmeden General Franko isya-
111 ilin etmişti. 

130 milyon Sterlin 
J'ranko isyanı idare ediyorlcen 

Devlet Denizyollan idaresi Mudan 
ya için kış tarifesi hazırlamıştır. Ya
rından itibaren tatbik edilecek olan 
bu tarife ile Mudanyaya haftada dört 
posta hldırılacaktD'. 

llk konferans· gelecek salı profp,. 
sör Nissen tarafından ve son kn ... f~. 
rans· da mayısın ilk haftasında rek -
tör Cc.rnil tn,.afırııian "erilnr.ektir . 

Dün hava açık ve güzel geçmiştir. 
Sabahleyin ve akam üzerine doğru 
biraz bulutlanmış ise de sıcaklık de
rPcesi düsmemiştir. Rii7.gar ytlfhz -

tkindi: 14,48 - Akşam: 17.l7 
Yatsı: 18.40 - Imslk: •~o 

dan saatte 10 kilometro sUratıe e 
miı;ı olun tazvik 7R5 ıier-ce idi 

s 

line uğraşılmaktadır. . 
Belediye Sürpagopu satma.it ıçill 

ifraz etmeden önce şehircilik mutc• 
hassısı M. Prostun fikrini ala -. 



• 
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Madride başhyan 
asi taarruzu durdu 

Asiler Her Yerde Ameleyi Bi
ner Biner Kurşuna Diziyorlar 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

F ransa Ticaret Nazırı, 

Fransanın ticaret fi
l osunu kuvvetlendirmek için 
120 milyon fran-k llzım gel
diğini söylemiştir. 

• • 

Otobüs 
Faciaları 

Yazan: V. BtRSON 
Son Eskişehir otvbOs facin~ının sebebi gün gibi aşikar: Sür'at hevesi, 

ür'at deliliği. Bu oir değil, iki değil, beş değil, on değil; her sena yüz
~ ce kaza oluyor. Br kısmını işitebiliyoruz. Hepsinde bir tahlil netice
s~~de sür'at ve yine sür'at hevesinden ileri gelen "Vitesten atmak,, ta
biri çıkar. 

Gezme Zevki 
İnsan gezme zevki nedir bunu ,.. .. 

eOr. 
mek fakat anlamamak i~in e\'"\:elkJ 
akşam Beyoğluna gitmeliydi. 

Galatasaraydan Tak~ime gidinciy 
kadar sarf edilen zamanda tayyar: 
Ue Londradan Parlse gidiliyor. Gö .. 
rüyorum \'e anlamıyorum. Bu halk ne 
)i görmeye gelmiş. Herblrinin burnue 
önündekinin easesi arasınrla an<'ak 
otuz, otuz beş santim mesafe olduğu. 
na göre ister istemez bu binlerce 
insanın biribirinin ensesini görmek, 
göremeuıe koklamak için sokaklara 
döküldüğüne inanmadan ba~ka ~· • 
kar yol yok! 

lngiltere ve Ba•ear Adaları 
Londra, 30 (Radyo-Tan) - İspanyada Madrit kuv .: 

vetlerinin dün yaptığı taarruz asileri dur~urmu~~~r: Hu 
kiımet asileri durdurmakla kalmıyarak ılerledıgını de 
iddia etmektedir. 

MaJrit ve civannı en ıon harekôta göre gösteren kroki 
Bugün i'ıQ taraf da harp haberleri 1 

•ermekten ziyade propaganda yap - B J 
makla. meşguldür. Asiler, hiikftmet uıgar 
kuvvetlerinin elinden Ruslllr tarafın- J ~ V 
dan idare olunan Rus ~l&n zap - v e L una n 
tettiklerini ve tanklan ıdare eden 

Rusların bir tek kelime lrpanyolca. G f j • 
··11 • : _ _ ,_ ... _··--'-- -A-:t--"'·· a:zo o orı \ıı..ttt"W'\,..,... - ·-

gün harp ba.kkmda heınen hiçbir şey 

aöylememiştirler. Atatürk lnkı'abmdan Hara-
Hilkfimet ise uileri durdurduktan retle Bahaediyorlar 

başka pllskilrttüğünU .ie anlatıyor ve 
bu yolda milbali.ğaya sapıyor. Ankara, 30 (Tan muhabirinden)-

Cümhuriyet bayramımız bütün mem ~MBARD~ lekette Atatürk inkılaplarına derin 
B~gilnkil ~arp haberlennın hemen bir bağlılıkla kutlandığı gibi yurt ha 

hepsı de hilkftmet nıembalarmdan . . d d b mUnasebetle muhtelif 
gelmektedir. Bu ha.berlere göre hil'kft- ncınh.~ te ~ bulm tur Bütün eJ-

H k 'yı bomba.rdı.ma.n t . ti teza ura vu u uş · 
met, oes a e_ ınış r çiliklerimizde cümhuriyetimizin on 
Oviedoda muha.re'be devam edıyor.Şe .. k bul törenleri 
bir civarında sevkillceyş noktaları hU dort Y&§ına basması, a 
kUınet kuvvetleri tarafından işgal o- le kutlanmıştır. 
l ve bü suretle asiler tarafm- BULGAR MATBUATI 
d':°'i:da.t gönderilmesine hnktn bı. Sofya, 30 (Tan muhabirinden) -
raJa)ınanıı§tır. Türkiye Cümhuriyetinin on dördüncü 

UMUM! TAARRUZ yılını idrak etmesi, Bulgar gazeteJe
Havas muhabirine göre &siler u _ 

mwnl t.aAl'rtl% emrini beklemektedir • 
• 

ler. --r. • b .,.;;.. . 
:lspanya ı:Kaln uf>l.&il bır vesika 

netretti. Bu vesikaya göre asiler gir
dikleri her Yerde ameleyi kur§una 
dizmektedirler, Sevilde 9 binden fazla 
itçi ve çiftçi kUI'§una dizil~tir. Kor
deva'da bilyUk bir çukur kazılmış ve 
200 ilçi bunun kenarında öldürW • 
ınilşler, da.ha sonra aileleri bu ayni 
çukUI'Wl ba§ma getirllrni§ ve orada 
kul'Şuna d~erdir. 

!ı{OTAREKE MESELEsı 

Sevilden haber verildiğine göre 
CUmhur Bqkanı Azana bir mütare
ke akdi için teklifte bulunmuş fakat 
Fr&Jıko bu teklifi reddetmiştir. 

BALDVİNlN SÖZLER! 

L<>ndra. 30 - Başvekil Baldvin 
dün A va.m Kamarasında şu sözleri 

.c>yıenıiştir: . . 
"Ademi Müdahale Komıteame tev. 

di edilen vesaikin ihtiva ettiKi mallı • 
mattan !ngiliz bükiımetinin aldı~ u

• . tıba ademi müdahale anlaş. mumı m • 
a karşı bazı ihlal vak'alannm 

:,as~ "'"'....,i~ n'•' ~ı ··e her iki tara-
iltttif l'U -

Fa'::ıt l 
.iJ ( i 

J- faki siy~etimizi değiştirebile-
c .'.ledrecede mürum olmaktan çok 
llZ, '.üu . ., 

BaJdvin, Balear adalarında İvitza
nın İtalyanlar tarafından işgalı mese
lesi hakkında da' <Şunları söylemiştir: 

"Ba.lear adalarındaki bu vaziyet 
hakkmda oldukça tam malumata sa
hip bulunuyoruz. Arzu ederiz ki bu 
JnaHiına.t YA.lan çrksm .• , 

rinide hararetli neşriyata vesile ver -
miştir. Utro gazetest "Türkiye dün ve 
bugün,. b&.§lıklı bir yazısında .. Ata -
tilrk Türkiyesinin dev adımlanle te· 
rakki etmesini muazzam bir hadise 
olarak anlatmakta, AtatUrkUn 13 yıl 
gibi kısa bir zamanda Türki~eyi ta~ 
mi.nasile bir garp memleketı yaptıgı 
nı söylemektedir. Bu gazete Türkiye 
de en büyük terakkinin kadınlıkta ol 
duğunu da ilave etmektedir. 

YUNAN MATBUATI 

Atina, 30 (A.A. Atina ajansı) 

Gazeteler, Türk milli bayramı bak -

kında yazılar yazara.k başta Kamaı 

Atatürk olmak üzere bidayette bira

vuç insanın göstermiş oldukları bü

yük gayretleri hatırlatmaktadır. Bun 

lar, köhne Osmanlı imparatorluğunun 
harabeleri üzerinde herkesin hürmet 

ve riayet ettiği yeni kuvvetli ve mo

dern bir Türkiyeyi doğurtan kıyas 
kabul etmez derecede yüksek bir hız 
ve çok §ayanı takdir bir azim gös -
termişlerdir. Tiirkiyey'e dosluk bağ
lan ile merbut bulunan ve Türkiyenin 
kalkınması ve terakkilerini büyük bir 
:ı' • 1·~ Ue tn lti' "den 

l'vfacaristan ve Hukuk 
Müsavatı 

Peşte, 30 (A.A.) - Hariciye Na
zın ayan ve meb'usan meclisınde söy
lediği bir nutukta, Avrupada itti
faklar siyasetinin sarsılmış olduğunu, 
tam bir hukuk müsavatı tanmmadı
ğı Macaristanm silahsızlanma işlerile 
alakadar olmıyaca~nı anlatmıştır. 

N evyork, 30 - Cümhur 
Reisi intihabatı mü

cadelesi bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. 

• • 

F ransa'da kraliyetçi 
muharrirlerden ma

ruf Şarl Morras, ölüme teşvik 
cürmünden hapse konulmuş
tur. 

• • 

Y unanistan otuz tayya
re yaptırmaya karar 

vermiştir. 

• • 
Y unan Ba~vekili yakın

da Cirit adasını ve 
Garbi Makedonyayı ziyaret e
decektir. 

Romanya 
ve Çekler 

İki evlet Arasında 
1 am bir Mutabakat 

Hasıl Oldu 

Memleketimizde yukarı aşağı bin r---------------
tobüs vardır. Bunlar hemen hemen tüne alması ile kabildir. 
~ep ayni tiptir. Bir buçuk ve nihayet KESTlRME ÇARE 

iki ton yük için yapılmı§ kamyon şa- Mübalaga korkusu olmadan iddia 
eleri üzerine karoserisi bir buçuk ton edilebilir ki, hiçbir yerde otomobiller 

:utan otobüsler yapılıyor. Böylece ve bilhassa otobüsler bizdeki gibi şe-
d ha yapılrşlarında yük itibarile yol- birler arasında kontrolsuz bırakılma a 'h 
uya ya hiç yer kalmıyor veya nı a- mıştır. Her memleket bu işi kendi 

c•et on yolcuya müsait olduktan hal· hususi şartlarına göre çoktan hallet
~e belediyeler, karoseriyi hiç nazari miştir. Bunlardan bir iki tanesini 
d'kkate almaya llizum görmeden bu mütehassıslarına tetkik ettirmek biz o~obüslere 16, 20 vey~ azami 24 kişi de. de alınacak tedbirleri tespit et • 
taşıma.le ruhsatını venrler. mek için kafidir. Benim gördükle _ 

Otobüsler ise, şehir haricinde üst· rim ve bildiklerim arasında Yugos • 
teki bagaj yerine oturttuklan hariç lavyadaki kanun, tarz ve teşkilat bi-
l ak üzere asgari 30 yolcu alırlar. ze en uygun olanıdır. Bunun unıunıi om • k d 

E kişehirdeki elım aza sırasın a O· hatlarını gelecek sefer yine bu sütun 
to~üste (35) kişi ~ulunduğu anlaşıl. larda çizmeğe çalışacağım. 
maktadır. 

GüNDE OTUZ BİN! .. 
Bu hesapla memleketimizde her 

. otuz bin yurddaş hayatlarını, göz 
gil~k palı bu ecel beşikleri içinde teh lerı a . . 
. koyarlar. Otuz bın çok ıse ya-
Jıkeye d··rtt b' · · 

alınız bu da çoksa o e ınnı nsmı • . 
herhalde çok görmezsiniz. Demek kl, 

.. d 7500 kişi bu yularsız, kontrol· gun e . 
kaide nizam bilmez, ne polıs, ne 

suz, w t b" l . d rnanın karışmadıgı o o us eı 
Jaıt ar . t' 
. . de seyahat etmek mecbunye ın · ıçın 

dedir. 
KONTROL DERDl 

Türk 
Ordusuna 
itimat " 

[Başı 1 incide] 
mUdilrü Süreyya, Atatürkün sözleri
ni ecnebi misafirlerimize tercüme e
diyordu. 

Ense\'e bakmaktan ne çıkar~ 
Eğer. bak~aksak karşnnmlaktnin 

ya ağzına bakmahyız, ya eliııe. 
ıbık olanlardan ha kasının birlhi

rinl~ gözüne baktığını bllmi~·orum. 
A\·ağa bakmıya gelince: kadının ~o
.,;bma iskarplnine bakılır, a~ıtğa ba
kıımU: Çünkü "Dost ha..~. düşman 
ayağa bakar,, derler. Ben de bu dar. 
bımesele uyup dostlanmm ha~ma 

bakacağım ama bulamıyorum. 
\ 'e h·ice anladım ki bize, sokaklnra 

konm~ş rad~·oıar, yazılmış levhalar, 
dikilmiş noktalarla daha ~,narca 

uğdan gitmeyi talim f'tmtk gettk • 
tir. Zira f'\'Velki geceki mahşerin içi
ne düşenlf'rdt'n kalbi çiirük, sinirleri 
zayıf olanlann ölmese bile balılma
lan muhakkaktı. 

Şehrin hücra köşelerinden gelip 
kalabalıkta pusJasmı şaşıran ,·e &\'a

:zr çıiktığı kadar: 
- Huriyeeee! Krz Hur:ye nerde1ln! 

Diye bağıran ve lluriyenin: 
- Anneeee ! Buradayım! Di~ e ar • 

kadan bağırmasına karşı: 

Prag, 30 (A.A.) - Romanya Kralı 
Karol bugün Çek Cümhurreısini zi -
yaret etmiş, iki devlet reisi, ikı mem
leketi ve Küçük Antantı alakadar e
den meseleler Uurinde görüşmeler 
yapmışlardır. Romanya ve Çf-.k IIa
riciye Nazırları da uzun müddet gö • 
~ 11~LUu,.ı_..ur. :UoUoodo Uü memle~ 

ketin siyaseti araamda tam bir mu • 
taba.kat hlaıI olmu,tur. 

Yularsız, kontrolsuz, ~iyorum. Bt~, 
bir hakikattir. Çünk_ü bızde otomobil 
ve otobüs gibi naklıye vasrtalarma 
bakanlar, çok kereler bu va5rtalar· 
d n hiçbir şey anlamıyan teşkilat 

s:hibi şehir ve kasaba beled;yeleri -
dir. Belediyelerin teşkilatı çok mü -
keııuud clı; u ıı yin knzal rın önü· 
ne geçilemez. Her belediyenin nfifu. 
zu ancak kendi hududu dahilindedir. 
Böylece iki şehir veya kasaba hudut 
ları arasındaki yol boyunca otomobil 
ve otobüsler her tUrlU kontroldan a.. 
zadedir. İstediği kadar yük ve yolcu 
alır. Istediği kadar hızlı gider, istedi
ği kadar kurban verir. Hatta kulla· 
nanlar, kendileri de kurban gidı!r. 
Çünkü kullananların çoğu herhangi 
bir tehlikeyi tasavvur edemiyecek ka 
dar cahildir. Kontrolsuz cehaletin ne 
lere sebebiyet verebileceğini düşü -
nürken insanın tüyleri ürperiyor. 

Bir görü' kutlreti ki ..• 
Bir Yugoslav gazetecisi intibaları

nı ~öyle ifade etti: 
- Hiçbir insan ölçüsüne sığımyan 

bir görüş kudreti, insanlara hedefle
ri bildirmek ve oraya doğru coşkun 
coşkun duygularla sevketmek kabi -
liyeti. Orduevine gittiğimiz zaman 
sübaylarm ruhundaıı tj.r tek aayha 
halinde fırlayan yqa llelllerinde ne
kadar çelikli inlkialar ~ardı. Bu ses

- İlahi bir ~eycik demem. birle
sip erme yumurcak! Diye ffr.rat e. 
den kadınJarclan tutun da, benim en
seme fiske \'unıp, dönüp bakınca 
kıpkırmızı kızararak: 

- Pardon? Birine benzettim! Di
ye özür dile~·en delikanlılara kadar 
herkes muhakkak e\·ine gidip :ı~·ak. 
lannr uzatuğı 7.aman im J?;arip ~ez
menin tadını anh~·acaktır. Lakin 
bu tad bir daha llt'de,,•e kadıır unu
tulduğu içindir ki tekrar hu ense 
seyranına çıkacakttt \'e tekrar benim 
enseme fiske vuracaklardır. 

Kral Karol, Küçük Antant birliğinin 
daha ziyade kuvvetlendirilmesi ve da
ha açık bir şekilde tecelli etmesi ar
zusunda bulunmuştur. Bu s~bepten, 
önümüzdeki aylar zarfında, R. Hodza 
tarafından "Mutlak tesanüt" diye 
tavsif olunan bir siyaset takip olun -
ması beklenmektedir. 

Fransa 
Silahlanıyor 
Paris, 30 CA.A.) - İyi malum~t 

almakta olan mahafilde, hükumetın 
Bahriye Na:zın tarafından verilmiş O· 

lan 1937 senesine ait bahri programı 
tasvip etmiş olduğu beyan olunmak-

tadır. 000 
Programda tonaj yek\ınu 4 7 . e 

baliğ olan 51 cüzütamm inşası derpı§ 
edilmc.ktedir. 

Türkkuşunun 
Genç Şehidi 

Eri ben· n Cenazesi 
Merasimle Kaldırıldı 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -
Til k Cümhuriyet bayramı sabahı, r 

kuşu paraşütçüleri talim yaparken 
paraşütçü talebeden maruf tayYare

cimiz Vecihinin kızı Eribe, heyecana 

kapılıp paraşütünü geç açması yü -
· • b'r sar zünden yere sert inmiş, dahılı ı 

smtı neticesinde, kaldırıldığı basta -

nede ölmüştür. Bu ateşli gencin ce • 
naze merasimi bugün çok hazin bir 

şekilde yapıldı, kabri başında Türk 

Hava Kurumu Reisi Fuat Bulca çok 
lÜessir bir nutuk söylecli. Cenaze 

aerasimine kıymetli misafirimiz So · 
yet Hava Generali Aydeman ve rna 

iyeti de iştirak etmi§lerdi. 

Kral Boria Emdende 
Sofya, 30 (A.A.) - Kral Boris bu

gün Alman kruvazörü Emden'i ziya. 
ret etmiş ve merasimle karşılanmış
tır. Kral, gemi kumandanı ve yük -
sek zabitlerinin delaleti ile Emden'i 
gezmiştir. 

BEREKET TESADUFE 

Şehirler içindeki - Ankara müstes
na - kazaların cinsi ve sayısına ba -
kılırsa hiçbir kontrol ve inzibat kor
kusunun bulunmadığı şehirler dışın
da her gUn birkaç facia olmaması 
ancak fevkalade tesadüflerdendir. 

Bundan takriben iki ay eV\'el - ha
tırımda kaldığına göre • lngilterede 
bir otomobil yarışı sırasında adeta 

tayYare sürati ile koşan bir otomo -
bil herhangi bir sebepten ise yolunu 

şaşırıp kesif halk kütlesi içine dalı
yor: Sekiz ölü ve on sekiz yaralı. Bu 

nu bizimkiler de dahil olmak üzere 
bütün dünya gazetelerine verilen tel· 

graflar "otomobil tarihinde görül • 
mem.iş kaza,. diye bildirdiler. Ya biz 

de vaki olan şu Eskişehir otobüs fa
ciası otomobil tarihinde nasıl tavsif 
edilebilir? Kasten ve bile bile 17 ki
şi ölü! Bu ilk gününün haberi. Ağrr 

leri hiç unutmıyacağız • 

B. FELEK 
Atatürk Ankarapalastan son:;a 

Halkevine ve Orduevine misafirleri -
mizle beraber gitmiş ve oralarda da 
vatandaşlar arasında samimi saatler ( 

geçirmiştir. "--------------1 NASIL YAZIYORUZ? 

Yalnızlık, can stkmtısı ue melan-
lsmet lnönü koli ile biisbülüu inzivaya çclcilmi~. 

Galiba lm scyahaflcrdcn bfrinde, 
müzmin bir romati::manın ıstırabm
dan kurtulmak ıiçin yaptığı nıurf in 
şırıngaları yaV<UJ yavaş kaçınılmaz 
bir illet halini almış. - llilmi Ziya, 
Cumhuriyet, 27. 10. 1936 

Bir aralık biz gazeteciler lııımet 1-
nönünün etrafını aldık. Çok samimi 
bir vatandll{?ça hasbihal içinde bizım 
için kıymetli dakikalar geçti. ismet 
lnönü ile konuştuktan sonra insan 
mutlaka gönül rahatı ve nikbinlik clu 
yuyor. Bll{?vekilin hiçbir yorgunluk 
ve müşkül karşısında tazeliğini kay -
betmiyen neşe ve nikbinliğinde ruh • 
ları derhal teşhir eden bir hassa var. 

Baloda lsmet InönünUn istirahat 
ve eğlenceye ayırdığı saatleri naP.ıl 
geçirdiğini de öğrendim. Inönü, en 
meşgul bir insanın bile istirahate _a
yırmak mecburiyetinde bulunougu 
saatlerde zevk ve eğlence diye. lngi -
lizce öğreniyor. Tercüme hocası mat 
buat mUdürlUğü milşavirlerinden Şe
kip, konugma hocası bir lng · ·r. 
Başvekilimiz uykuyu unutarak dört 
saat bir düziye ders yaptığı vakidir. 
Bugün İngilizce her okuduğunu an -
lİyor, bir mUtaleayı takip ediyor, me 
ramrnı anlatıyor, fakat çizdiği hedef 
lisanı serbestçe konuşacak ve iyice 
yazacak dereceye gelinceye kadar 
öğrenmeğe devam etmektir. 

• l:luradaki "inziva", elbette bir köşeye çe
lrilıp oturmak manasmda defil, aadece 
yalnızlık demektir; o halde "yalnızlıkla 
Yalnızlıb c;ckilmiı" demek ohır. (İn:riva
nın bir köşeye çekilmek değil, yalnızlık 
~anasma geldiiini seyahatten bahsedilmc-
b.is~nde!l anlıyoruz.) Morfin kullanmak da 

r "ıllct" değil, bir "iptili" dır . 

• Okuyucularımızdan Nurettin Rüş-
tü cümhttriyetimizin yıldönünıil ~çin 
1Jir tarih dil.şürmü.ş bize tıcrmi.1tir. 
Neşrediyoruz. - HABER, 129.10.936. 

Bu, bir dil yanlııı defi!, bir .. tuhaflıktır. 
Tarih, arab harfleri ılc düşürülür. (Lati:ı 
h~rflcri ile de, bir cqmlc veya mısrada
kı harfler arasında ancak I, V gibi Roma 
rakamları diye kulla.nılanlar hesab edilerek 
tarih "chronogrammc" düşürülür. Habcr'in 
"tarih" diye ncırettifi: "Cümhuriyct kuca
fnnda" mısraı, o hesaba göre 2717 eder.) 

• 
Bunclan yüz seksen yedi sene ev _ 

yaralılardan ölenler olursa bu biçare Baloda çok konuşulan bir mevzu da 
kurban adedine ilave etmek lazım. donanmamızın Malta seyahatidir. Bu 
Bu kadar müthi§ bir kazadan sonra seyahat için hazırlanan progTamda 
kalanlar da olursa kör, topal, kötü- İngiliz _ Tür:k dostluğunun_ en sami~i 
rütn şeklinde yarı diri kalabilir. günlerine mahsus yakmh~n canlı ~-

TORKIYE. INGILTERE 

vcl, 1149 yılmda, Almanyada Mein 
ü.<Jtiı Frankfortta doğan bir çocuğa 
Jan - Volfgang Göte adını ııcrdi • 
lcr. - Selami izzet, Tyatro koıızı§nıa 
Zart, S. 91 

O çocufa Jan • Valfgan . J 
Wolfgane adı konm • G g, Yanı ohann -
doidufu zaman t 'k5i oethc soy adıdır, 
"Mcin,, nehrinin a~U:r nıaı:. .Selimi lı:z.et 
zıyordu da §airi d • a~rı ımlası tlc ya. 
bozuyor.. n a ının ımli.srnı ne hakla 

MAALESEF.. fadeleri vardır. Seyahat münasebeti· !!"-~~~!"!""~~~~~---....:-
Bu dehşet karşısında ilgili ma - le iki millet arasında görülecek dost B -

kaınıann yeniden emirler vereeekle. luk tezahürler! iki tarafıu da Akde- ergaına Müzesi 
rine, çok sıkı tenbihler yapacıklan - niz sulhünü nekadar büyük bir kıy. 
na şüphe yoktur. Maalesef bu ted· met bildiğini en samimi bir şekilde A Çl dı 
birlerle kazaların önüne geçmek mad ortaya koymuş olacaktır. 

deten imkfinmzdır. Ahmet Emin YALMAN lzmir, 30 CTAN muhabiriııdrcı _ 
Yapılacak, ve kabilse bir giln kay- ~~~!!!!!!!!~""""'"""""""""""""""~~~~-~ Bergama Akropoluna giden y 

1 betmeden yapılacak bir tek çare var- Bergama mu · · 
0 

un, 
Franıada Sağ - Sol 1 . d V z1 .e~ının açılma ınel'asiıni, dır: Her- yerde olduğu gibi otomobil Mücadeleıi zınır en a ının riyasetinde . d 

ve otobüslerin şehirler haricinde de kalabalık heyetler önünd gı en 
sıkı kontrol altına alınmasıdır. Bu da Paris, 30 (Radyo) - Bultiin fa - Heyetler Bergamada halk et yapıldı. b 

.. r b · ı k .. · tl d aratmdan u meseleyi nu uz ve kontrollan e:- şısUer e omunıs er arasın a bir hararetle karşılandı vaı· F .. l d 
·· · l b' k k' 1 .. • · ı azlı Gulec ediye hududun an otcye geçemıyen çarpışma o muş, ırço ım!!cler ya. açı ma torenı münasebeti} b. 

belediyelere bırakmıyarak emir ve ralanmışlardır. Bu esnada faşistler- ·· ı d' e ır nutuk 
soy e ı. Bu arada Menemende Yeni nehyi memleketin her noktasınd• ay. den beşi bir garaja mkşınış, Polisin Yaptlan mezbaha ile MI binası da,_ .. 

ni şiddetle cari olan vekaletlerin üs - müdahalesile hadise yatışmı~tır. şat edildi. ~u-



T A N 31 -10. 936 
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~ahkemelerde Dünyanın en eijzel ıeıli kadını da büyük yıldız 

G R A C E M O O R E dir 
Anbaraan 
Çıkan 
Hırsız 
- Benim babamın 100 bin lirisı 

var. Ben hapishanede yatar, çıkarım. 
Fakat çıktıktan sonra da seni ya~at
mam. 

DUn sabah saat onda Gillcemal va
puru sefere hazırlanıyormuş. On iki
d~ yol verecekmiş. Vapura giren 
hamal Ahmet, 3 numaralı ambarın 

kapak muşambasmm hafif hafif dal
galandığını görmil§. Ayağ>Je indir
mek istemiş. Kuvvetli bir tekme in
dirince feryatla kanşık bir ses çtk· 
mış: 

- Aman yakma, şeytana uydum. 
Bir iş yaptım. 

Hamal Ahmet muşambayı kllldı· 

rmca altında bir baş görmüş ve der
hal vapur ambar memuru Fetı niye 
seslenmiş: 

- Gel yahu, burada birisi var!. 
Fehmi gelmiş. Vapurun bu yabancı 

misafiri, kulaklarından t utularak 
ambardan çıkarılmış. Bu: 

- Ben bu sabah birisini vut'dum. 
Polisler yakalıyacaklardı. Buraya 
saklandım. Allah aşkına bana iliş
meyin, diyornıuş. 

Fakat bu arada kaçmaya da hazır· 
lanıyorm~. Halbuki ambar do'du· 
rulmuş ve kapağı da sUrUlerek ki
litlenmiş olduğu için ambar menıunı 
bir hırsızlık karşısında kaldığım an
lamış ve bu adama. sık18ıkı san la
rak kollarmı yakalamış ve hamalı 

polise göndermiş. Fakat bir aralık 
kuvveti kesildiği için yangın var, di
ye bağırmıştır. Vapur müsU\hdem
le.ri, yolcular ve bu arada poıis te 
yetişmiş. 

Bu garip misafirin UstU aran1ncıı 

ku§ağının arasında iki kutu içinde 
lbtikler çıkmıştır. 

Al!liye ikinci ceza mahkemesi suç
lu Sefere sordu: 

- Oğlum. bunlar ne! 
- Şeytana uydum, yaptpn. Cenabı 

'>.Mrvı kimseyi şaşırtmasın. pt.:>kuz. se
nedir amelelik yapanın. Böyle 9ey 
yapmamıştım. 

Mahkeme, Erzurumlu Sefen bir 
1eneye mahkum etti. Fakat hafifleti
ci sebepler bulunduğundan cezaSl bir 
ay on gUne kadar indi. 

Mahkemeden çıkarken şahit hamal 
~mede tehditler savuruyordu. 

Gemlik Aşçıları ve Han
cıları Hakkında Karar 
Gemlik, (Hususi muhabirimizden) 

~hçılarm ve hancıların halkı izrar 
edecek tekilde hareket ettikleri hak· 
kmdaki ıikiyetler Uz.erine, bu gibi 
mileaeselere milhUrlil ıiklyet kutu
lan asılmı§tır. Istiyenler tikiyetle -
rint yazıp bu kutulara atacaklar ve 
bu suretle yolsuzlukların önüne ge
çilmeye ça.lıfılacaktır. 

' 

Önce çalmış, sonra 
da karısını 

kesmek istemiş 

Hafif yemekler - Pirzola patlıcan 
pllre81Je, tereyağlı toplt, kaysı kom
postorııu. 

Ağır yemekler - Ciğer ~·ahnlsi, 
kurııkus pilavı nohutlu, ekmek kada · 
lfL 

YENİ NEŞRiYAT 

YENİ ADAM 

lki ıenedir güzel filmlerle dünyayı altüıt eden bu dilber Ye 
müı.tesna artiıtin ıon filmi olan 

Margarila 
yı bu sene de BOYOK GALA 

ile parlak ~ILDIZ Sineması 
tr c ur•tte I 

Çarfamba akfamı takdim edecektir 

DÖRT AY YATACAK 
1

'YeniAdam,,ın 148~cinumar~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çıkmıştır. 

lKTISA T ve TlCARET 
Çenberlitqta Emin Paşa hanında oturan Ahmet kal- Aylık Iktısat ve Tiraret mecmua· 

fa dün meşhut suçlara bakan ' asliye ikinci ceza m ahke- sının 28 - 29 sayılı nüshası intişar et- Dolores DEl Aı O 
KALiENTE LA MU~A~A 

( FRANSıZCA ı 

meıine çıkarıldı. Reis zabıt varakasım okuduktan sonra miştir. J 
ıordu: GOMROK BOLTENl TÜRK ~ineması 

C.örenıeri zevk •~inde 
bırakıyor. 

Bugün saat 11 de 
tenzilatll matine _ Ahmet Kalfa .. Bak neler yap-r--------------- Gümrük ve Inhisarlar Vekaletı. 

GündüzO~nca ~~~~~~~~~~re ~~~~~~------~----------~ mışsınız. 

- Ben bir şey yapmadım. 
Mahkemede davacı iskemlesinde, 

kucağında altı aylık çocuk tutan genç 
bır kadın da vardı. Reis, suçluya bu 
kadını göstererek: 

_ Bak, karını da gece yarısı bı
çakla koyun keser gibi kesmeye kal
kışmışsmız. lnsan kansına böyle ya
par mı? 

iddia edildiğine göre, Ahmet Kalfa 
dün Çemberlitaşta bir ayakkabıcı 
dükkanına girmiş, bir palto ile bir 
çift ıskarpin çalmış. Paltoyu 100 ku
ruşa salınış ve parasiyle kafa}, tüt
süledikten sonra eve gitmiş ve çaldı
ğı ıskarpmı da ertesi gün rakı para
sı yapmak için sandığına kilitlemiş, 
bundan sonra da yatağında uyuyan 
karısına saldırarak öldürmek iste
miştir. 

Mahkeme, hırsızlığı sabit göı'd:iğu 
için Ahmet Kalfayı, bir sene hapse 
mahküm etti. Fakat çaldıklan şeyle
rin kıymeti az olduğu için cezı.cını 
dört aya indirdi. Karısına tecavilzu 
te5bit edemediği için bu suçtan be
raet etti. 

Jandarmalar Ahmet Kalfayı ha -
pishaneye götürüyorlardı. Karısı ar -
kumdan söyleniyordu: 

- Senin ~in bir damla ~ l.!fl 
bile dökmiyeceğim. Hapishane e yat 
ta biraz aklın başına gelsin, yirnin
ci uırda kadına el kaldırmak nasıl 
olurmuş öğrenirsin. 

KAÇTI 
TUTULDU 
MAHKÜM 
OLDU 
- Allah ceza vermesin. kulun ver

diği cezanın ne hükmü olur, yatar, 
çıkarım. 

Bunu, dün asliye ikinci ceza mah
kemesinde dört ay yirmi gün h ı pis 
cezasına mahkum olan sabıkalı 
Mazlum, mahkemeden çıkarken söy
ledi. 

Mazinm bir hırsızlıktan bir seneye 
mahkum olmuş, hapishaneden yeni 

b~'~üm~kBillteni,,nqrinekarar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barışmışlar venniş. ilk sayısını da çıkarmıştır 1 1 
Bu bülten hem gümrük memurları- Em lM ve Eytam Bankası illnlar ~ 

Davu~~adahpanak~ ~kagında nm bil ·ıerini arlırmay~ hem de =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
oturan Hafıze anlatıyor: . gı • d 

.. . , . . , mdan gumrüklc alakası olan her şey en 
- Dün gece bırısı benım kt>.u bah d' b . 1 . k 1 1 tırmaya 

tuttu. Fakat şimdi barıştık. Zaten al sc ıp u ış erı 0 ay aş 
. . b ç ışacaktır. gece bana bu fena teklıf ı yapanın u 

olduğunda da şüpheliyim. 
Meşhut suçlar ·nöbetçi mahkemesi 

reisi sordu: 
- Bayan .. Galiba sen de su~lu ye· 

rine geçeceksin. Bak dün gece ne de· 
mişsin, şimdi ne söylüyorsun. Değ • 
ruyu söyle de şu işi anlıyalım . 

- İşte bu adam koluma girdi. Fe
na teklif yaptı. Seni götüreceğim de
di. Ama şimdi davamdan vazgeçi • 
yorum. 

Reis zabıt varakasını okudu Suçlu 
mevkiinde bulunan lsmail, dtin gece 
Galatada Şeftali sokağında Hafizcnin 
yanma sokulmuş, seni bu ge<'e götü
receğim. Ben polis mildüril Ekrcmim 
Sivil giydim. Demiş. Oradan geçen i
ki şahidi de: Defolun bu raci an ben 
sivil polis müdiriyim, diyerek kov -
muştur. 

Reis: 
- Bak İsmail oglum sen ne1Pr yap

mıpı'n bb'1f~ ... een ponm -mumaru- ,....,.. 

rem misin, kimsin? 
- Bunıa·r tamamen yalandrr Ben 

yeni evlendim. Evde gül gibi kanm 
var. Ben ömrümde rakı içmedim. 
Belki bu kadına başka birisi sarkın
tılık yapmıştır. Karanlıkta asıl mü
tecavizi göremediği için beni yakalat
tı. 

Mahkeme şahitleri dinlemiye llizum 
gösterdiği için muhakeme talik edil
di. 

çıkmış, dün de tramvayda İzzetin 
cebine elini sokarken yakalanmıştır. 

Polis, Mazlumu merkeze götürürken 
kaçmış, fakat sonra tekrar yakalan -
mıştır. 

Mahkeme sabıkasını ve kaçma te
şebbüsünü nazan itibare alarak ken
disini bir sene hapse mahkum etmiş
tir. Fakat hırsızlığı teşebbüs halinde 
kaldığı için cezası dört aya in1iril
di. 

1 nefesine de yazık! 

YOCEL 
"Yücel" in 21 sayılı ikindteşrin 

936 sayısı çıkmıştır, bu sayISI bilhas· 
sa çok dolgundur. 

TEPEBAŞI DRAM KTSMJ 
Bugün akşam 
saat 20,30 d~ 

BiR KADINI!\ 
HAYATI 

FRANSIZ 
TlYATROSl' 

OPERET 
KISMI 

1\1.lnbuı fttltdıqni 

Sehir11'yafrosu 

Bugün saat 14 
ÇOCUK 

TIYATROSU 
FATMACIK 
Akşam saat 20,30 

ııııııııııııııı 

111...lll 

"'""" da MA...~KARA 

y,..d ...... ......__. ..4-

rlnde size pahalıya mal ettD-

mek istenen nasihatleri şüp

heli görünüz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanm sa 
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yaran a
sırlık şöhreti asılsız değil 

dir. Yüz binlerce kişiden 

Krem Pertev hakkında 

samimi kanR.Atlerini sora
bilirsiniz. 

KAYIP: Fatih malmüdürlüğün
den aldığım 9118 NoJı tekaüt maaş 
cüzdanımı kaybettim yenisini alaca
ğımdan eskisi hükümsüzdür. 

İhsan 

. Taksitle Satıhk Apartman 
Esas No. sı 

c 16 

Mevkii ve nev'i 

Beyoğlunda Firuzağada Sor
magir mahallesinde Değir -
men çıkmazı sokağında eski 3 
yeni 21, 3 3 Soğancı oğlu so-
kağında eski 14 yeni 12, 14 
N o. lı bir bodrum katını ve 
dört daireyi muhtevi apartı -
man (şimdi Cihangir cad-
desi No. 31) 

Depozito: Lira 

1900 

Taf si15. tı yukarda yazılı Aaprtıman bedelinin birinci 
taksiti peşin ve geri kalan üç taksiti <j'o 9 1/2 faize tabi 
olmak lir.ere üç senede ve üç müsavi kısımda ve şu suretle 
tanıamı dört müsavi taksitte ödenmek şartile açık artır .. 
maya konulmuştur. İhale 6 Teşrinisani 1936 tarihinde 
rrıüsadif Cuma günü saat onda şubemizde yapılacaktır. 
İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte şubernizc gelme -
leri. ( 4 1 9 ) ( 2 3 3 O ) 

Aoapa1Z1:1 

Adet 

o-e1~utya oanetSn1uen. 

1 Tri f ase cereyan transformatörü 7 5 KV A. 
3150/ 380-220 V 50 Periyot 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A. anahtar ve di7ionk
törile beraber 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için boru şekli sigorta ve hamili 
6 Yüksek tevettür için üç kutplu 200 A. 
2 Primer dizionktör 10 A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
S O ve 3 5 mm. den ( 1000) Kg. bakır tel. 

Adapazan Elektrik şebekesi için cins ve miktan yu • 
karıda yazılı Transformatörü ile teferrüatı sairesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu malzemeyi satmak istiyen
lerin 150 lira teminat akçesini vermek veya bu miktar 
banka mektubu ibraz etmek suretiyle 4 ikinciteşrin 1936 
çarşamba günü saat 1 5 te mezkur Belediyeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. (2371) 

- Hangi alıttıklamndan? 

Gece Yarısı Masaya yaklaştı, 
içti: 

geldi; ve oyundan sonra, hiçbir yere 
bir kadeh rakı takılmadan doğru eve gitti. Ustü ba· 

şı temizdi. iyi bakılıyordu, neme ta-

küs küs evine giderken, biz, Sun'ul
laha takıtmıyor muyduk? Sun'ulla
hm, bocalayt§mı, bir kafa tutll§ san
dık ... Kılıbıklığıru, erkekliğine yedi
remedi! diyorduk, halbuki ne o, ne 
de o! 

Bllll, bunu söylerken gillilyordu: 
- Mesell 11ıruma göre açlığa, ft 

~o.~ 

Billlin cevap vermeıdnl bekliyor -
mut gibi durdu; sonra bir meytin al
dı, bir lokma ekmek kopardı; ağzı
na attı: 

- Mesele mühim ..• 
Bilal, hiddetle bağırdı: 
-Lokmanı çiğne bitir de, <5yle ko 

nuı! 
MevUit, lokmasını yuttuktan son-

ra, kqlannı çattı: 
- Eğer böyle aksilenecek, tenıle-

neceksen, konuflIUYalmı. 
Bilal, tesbihini çekmeye bqladı: 
- Peki, nasıl istersen, öyle söyle .. 
Mevldt, tekrar parmaklannt yele-

linin ceplerine aokmuttu: 
- Şimdi, beni, can kulağtle din -

le ... Biz, her §eyi hesap ettikti, değil 
mi? Hayır! .. 

Parmaklarını yeleğinin ceplerinden 
çekti, Bili.le doğru eğildi, seainl ya -
vaşlattı: 

- Icl&lle, Sun'ullah ayrılıyorlar. 
Bili!, buna, pek fazla 111mamış 

gibiydi: 
- Olacağına bak ... 
- Şa,madm mı? 
- Hayır ... Görünen köy, kllvuz 

llt.emez... -
- Pek çabuk değil mi? 

- Çok kopn, çabuk yorulur. . ., 
- Kim kime puaportu venyor. 
Mevlflt, doğrulmuştu: 
- işte, burası münazaalı ... 
- Nasıl milnazaalı? 
- Hisaei tayialı dilkkln gediği gi-

bi, bunu, pay edemiyorlar. 
- Yani, ikisi de, yiğitliği kendisin 

de mi görmek istiyor? 
- E, herkesin kalbinde bir aslan 

yatar. 
Bilil, ayağa k&lkmlfb: 
- Rollerden ezberleme tekerleme 

leri bırak. Benim anladığım, Sun'ul -
lah Bey, pasaportu alınıp ben7Jyor. 

_ Nereden anladın? 
_ Bu sabah, erkenden tiyatroya 

dUımüş; Fofo ile konU§Uyorlar. 
Mevlut, güldü: 
_ ı,te, benim de tiyatroya uğra. 

mak isteyişimin sebebi, bu ya? 
Bilil, bir boşluk içindeyınif gibi 

iki yanma sallanıyordu: 
- Mevldt Erendi evladım, işler, 

fena k&rUJmif... Benim aklımın ermi
yeceği kadar kanşmıt··· Sen. bunla
n, bana, başından sonuna kadar an
latmU!an, dünyada anlıyamam ... 
Bqka türlü kafama girmez... Peşin 
aöylüyanmı, boftma c;eneni yorma; 

- Demek ayrılıyorlar ha? .. Ka-
rar mı? 

- Karar ... 
- Mahkemelik oluyorlar, demek? 
- Evet ... lclil Hanım, bugün avu-

katma gitti. 
- Sabahat te beraber. 
- Evet... Sabahleyin oradaydık. 
Bilal, ensesini kaşıyordu: 
- Ayrılıyorlar... Karar kat'i... 

Mahkemelik oluyorlar... Avukatlar 
tutuluyor ... tş, amma filispit gidiyor 
be! 

Bili.J, MevUidun omuzuna vurdu: 
- Amerikalı artistlerden ne farkı

mız var be? .. 
Mevlilt, bu vuruştan 11endelemişti: 
- Doğru... Bir far kımız, buydu ... 

Şimdi, hiç eksiğimiz, noksanımız 
kalmadı. 

- Bu iş, nasıl patlak verdi? 
Mevlilt, kapıya baktı: 
- Onlar gelmeden anlatayım. Ev

lendiler. Jelli Hanım, apartmanı da
ğıttı; yenisini de kurmadı. 

- Bunu, biz önceden tahmin et
miştik. 

- Evet. Tahminimiz gibi çı.ıttı. 
Sun'ullahı, eve alıştırmak istiyordu. 
tık gUnler, bir hafta kadar, 8un'ul -
lah, muntazaman evine gitti. 

- Bunun da şahidiyiz. Sun'ullah 
Bey, bir hatta. tiyatrova erkenden 

zım ... 
- Evet, hakkmı söylemeli... Es

vapları hergiln siliniyor, süpürülü -
yor, ütilleniyordu. 

- Markalı, yeni gömlekler ... Mar-
kalı mendiller ... lpek çoraplar ... Evet, 
dediğin gibi, hakkmı söylemeli ... lti· 
barda bir içgüveysiydi .. 

- Evet. Bunu da tasdik ooerim. 
Yalnız, önceden ne söyledik? Ilk gün
ler, Sun'ullab muntazaman evine git
ti, değil mi? Tiyatroya erken geldi, 
iş ile meşgul oldu; ve oyundan sonra 
da, hiçbir yere takılmadan dotru e~e 
gitti. , 

- Doğru! 
- Peki, bir hatta sonra? 
Bilal, yüzünü ekıitmişti: 
- Sun'ullah Bey, bocalJUDJVa baş-

ladı. 

- Hem, ne bocalayış! 
- Bunun sebebi? 
)4evlı1t, iskemlesini nıasanm yanı

na çekti: 

- Soba, fena kızıştı; sen de bura
ya gel ... Başımıza vurnıasm. 

Bili.l de, masanm öbür ~::.r.l!ına 
geÇmişti: 

- Sen, bu işlerin, ilk gilnUnden
beri içindesin, sanırım. 

- Hayır ... Bir müddet, hep alar-
gada durduk ... Ne olduğunu, ne ol -
madıiını bilmiyorduk ki... Geceleri, 

Billl, gözlerini &ÇDUf bakıyordu: 
- Hemen bir hatta !Onunda mı 

aralan açılmış? 
Mevllıt, bir kadeh daha doldurup 

içmişti: 

- Benim de Sabahatten d11yu. 
,um ... Sun'ullah, geceleri eve geldiği 
zaman, surat asmaya, somurtmaya 
başlamış. 

- lcli.1 Hanım, Sabahate lli5ylU
yor. 

- Evet ... Iclll Hanım, bunun se
bebini aorm114; Sun'ullah, yorgunlu
ğunu, batı ağİ'ldığmı bahane etmif ..• 

Billl, oturdufu yerde toplannuw, 
başını doğru.ltmuttu: 

- Peki, ne oluyor, bunlara? Sun'
ullah Beyin derdi, ne Imtt? 

Mevl\lt gWdtl: 

- AlI§kanlık, birader_ Ayıplan· 
mas, alıtkanlık. .. 

Bitli, anlam&DUfb: • t• 

- Ne alıfkanlığı? 
Mevlut, teker teker söyledi: 
- Canı cana ölçmeli... Kaç sene

dir, tiyatroculuk ediyorsun? 
- Şöyle böyle dokuz on eene olu· 

yor. 
- Alı§tıklarmdan hemen y;_ _ ~ 

bilir miRin? 

bele paruızlığa alıftık, allftık ama, 
onlardan, pek lll vazgeçebilirtm. 

MevUit, cam mlallDlf gibi, koluna 
savurdu: 

- Bırak soğuk l&kalan... Biz, ba 
hayatta, en çok neye alıftJk; açık 

kon111almı. Süriinmeye, değil mit 
Billl, bqmı ejmiftiı 

- Doğru! 

Mevllıt, yumruğunu m11anm kana
rma vuruyordu: 

- Biz, sUrUnmeden yapamaym
Benden paha biç... Aranıza, ırönül 
eğlendireyim, diye girdim. Bir kere 
etetimi kaptırdım, artık kurtulama
dım. lete, hep beraber stlrUnllyoruz. 
Sun'ullah ta böyle ..• Tiyatroya gele
cek, çalıtaeak, yorulacak, 10nra da, 
•tlrUııecek.- Stırtınmezse, olmu ld ... 
Ya sabaha karfı, yahut lafakla bera
ber eve girecekaiıı.-

- Yahut, evin semtine bile utraı
DlJ)'aC&Dm. 

- Uykuaus kalmalan bırak... il • 
vinde, yahut hamamda, otelde, m'" 
safirlikte, nerede eabahladmaa, «"' 
dan kalkacaksm... Hoş, bu aa.:>all;,,. 
mak değil, daha doğrusu akfamla • 
maktır. Tiyatroya dtlteeelmin; her
ke. evine dönüp yatağına lirerkd. 
başlıyacakam .UrUnmeye. .. 

Billl, birden ayağa kallmuftı: 
(Arkut var 
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TA N 
Gündelik g azete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalınan 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde teıniz, dürüst, samimi 
olmak kariin gazetesi olmaya , 

çahtmakbr. 

!Günü~ Mesel;j;~j 
Simali Ege havzasında bir 
dolaşma· 

Yolculuk. 
Bandırına • lzmır demiryofu Ue 

Ege denizi arasında. kalan yerlf'r, 
tatlı i.kJlınleri, §irin nıanzaral:ırı, zi. 
rai ,.e sınai zenginlik.leri noktai naza
nnda.ıı son derece enteresandır. O ta. 
rafta mühim şehirler olarak, Çanak. 

kale'.\i Edremiti, Ayvalığı, Bt-rgama-. ' 
yı, Balıkesirl ve Bandırmayı sayabi-

lir.iz. 
Bu ha.valide bir gezinti, bilhM~a 

milliyim ha.tıtlı sonbahar günlerinde 
pek eğlenceli olur. Otomobil salılhf 
olup ta bir~ arkada.~Ja bir ce'•eıan 
yapmak iıtiyenler için şu turu tavsl
:Ve edebiUriın: Çorlu, Tekirdağı, llaal. 
İcara, KeŞ&nı Konıdağı, Bulayir, Gell
bolu, Kilitbahlr, Çanakkale, Ilalya, 
Balıkesir, Muıııtafakemalpaşa, Bursa, 

Yalova, a.l'det. 
Edremit ve Ayvalılta denk yolcu-

luğu pek hoştur. tnsan gördii~l 
manzaraların güıelliğine doyamaz. 
Fakat seyahat Dd, Jıattli Uç J;eee sür. 

kt dir ki bu mevzuu bahsolan kı· me e , , 
8a mesafe için fazlacadır. 

• * • 
Bir kaç aşina hayvanın 
şakaları: 

1912de trenlerimizde tahtalrarosu 
bulunurdu. Demiryollanmız hükfı • 
metin idaresine geçtikten sonra, aı 
ıama.nda bu beladan kurtulduk. Kc
ıa Se\·rüsefain vapurlan da o noktal 
nazardan kusursuz değildi. llalbukf 
timdi Denlzyollan tşletme"I vapurla
nmlZlll garp manzarası alması tçlo 
.,01ı: ('!lbs:n;Ol' li'olro4' hn O"Iİ"T'l'otin tP."· 
dit edllmesi icap edeceğine bazı lşa· 
retler yok değildir. 

Bandırma ''purunda kRmarama 

yerleştim. Gece uyku arasında ha:tü 

bir hışırtı peyda oldu. Lamha)ı ya
kınca., bir farenin, içinde biskfüi clo
lu olan bir kutuyu delmiş ve içinde
kileri kısmen didlklemiş olduğ11nu 
gördüm. Bu birinci numarayı kay • 
dederek kutuyu denize fn·If.ttım ve 
ikinci paketteki luırablyeleri kurtar • 
mak için, onu lavabonun üzerine koy 
dum n tekrar uyudum. 

Sabah kalwaltısmda tam kurabiye
leri yemek için kutuyu a~rnea hay
ret ~·e tiksinme ile baka kaldım: On 
binlerce kannca kurabiyeleri istila 
etmişti. Onlan da. denize fırlıtttıl<tan 

600ra bir de sağda solda dolaşan ha
nıamböceklerl ile U~Uncü nwnaral, 
kaydettim. 

Fennin, ''apurlarda t.emlıltk tekni
finln bu kabil aciz hayvanJarJa mu
vaffakıyetli bir tnücadele için pratik 
yollar göstermemiş olnıasmı ve mese
la bir JJolanda vapurunda bö,·le sey
lere tesadüf edilebileceğini tahmt~ ~t
mek (nıkansızdrr. BWrn bir istisna 
te.şkil etmemizi hiçbir ' 'akit kabul e· 
demem. YBlanda gelecek yeni \•:ıpur· 
(amnIZID akıbeti hakkında ise ancak 
eudJşe besllyebillriz. 

* * * 
Vapur kaptanı nasıl yemek 
yer? 

Bn bilmeceyi halJetmek için size 
yanın saat zaman versem lşJo içlu. 
den çıkamaz.ctmız. Durun size yar. 
dun edeyim: 

Süvariye yüı bin liralık bir ,·apur 
~manet ediliyor. ~enuat onu ge
minin şefi, mutlak hii.kiml tanımakta
dır. Binlerce canın, mühim bir ıııer· 
vetbı mes'ullyeti onun sırtındadır. 
Kaza. olursa e'n bli~iik cesaret \'e 
~lldet ondan beklenece>kttr. Bunlan 
bilen yolcular da ıUvarlye karşı bU •• 
yttk bir hürmet ve 1ttmat beslemek
tedir. Halbuki, fda.reı ıUvarlyi yol • 
culara karşı sıkmtılı bir vaıtyete so
kacak bir tedbir ıttihaZ etmiştir ld, 
anlatırsam faşarsınız: Salonda yoJ. 
cu adedi besten ynkaTI olursa süva
riye ta.m, beşten a.<Jağı olursa iki kap 
ekı;ik nmek \·erilmektedir. Fransı7.
lar buna mum artığı tkonoınisi der
ler ki, istilzam ettiği mahzurlar ya • 
lllnda ameli faydası sıflrdrr. Brı ha
Un tashihini dilemek kadllr tabii bir 
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lstanbulda 
bize tarihi 
hatırlatan 

yerler 

1 Meşhur incili kö§ kün tarihteki hali 1 j Tarihi Dedikodu 

• Sadrazamların Denize Atıldık
ları Balıkhane Kapısı 

• Tanzimatıhayriye Fermanının 
Okunduğu ı er 

e Fil~erin Taşıdığı Kös'er ::;adrazamrarın 

e Sinan Paşa Köşkü - İncili Köşk 

M üzeler idaresinin Topkapı sa
rayının fodla fırınları yerine 

yaptırdığı yeni kimya laboratuannda
yım. Laboratuann penceresi; önüme 
geniş bir tarih sahası serpiyor. Okluk
kapıdan Değirmenkapısına kadar Mar
maranın çerçevelediği bu yerlerde acı, 
tatlı bircok tarih hatıraları uyuyor. He
men per{cerenin önünde duvarlarında as 

11ezirlerin padi

şah fermaniyle 

denize atlldık • 

arı Balıkhane 

kapısman bugün 

kü harap vazı

yeti 

ma kabakları sallanan ke- kürsünün yerinı Le~oıı. eut.ı!ıyu,· -
merler Abdülazizin yap- lardı. Bep bu yeri buldum. Şimdi
tırdığı hayvanat parkının ki lahana ve bamya abidelerinin 
aslan hü leridir. Ah- yanındaki Şehzade Sultan Ahmede 

d .. 1.. . b crel d k' f k ait H. 909 tarihli nişantaşının tam 
u azız ura ar a 1 u a ' önüne tesadüf eder. Lutfi Tarihi 

tefek tarihi köşkleri hazi- büyüğü Bayazıt camiinin avlusu
neye zararlı bir yük oldu- na ve küçüğü buraya dikilmek ü
ğunu ileri sürerek yıl<:tır- zere hazırlanan taşların gene bu
mıştı. ( Aslanhane) leri rada kaldığını yazıyor. Şimdi bu
de; yıktırdığı Sultan Mah rada bakımsız kalmış ve şuraya, 

buraya dağılmış birçok yazrh taş
ın ut köşkünün yerine lar vardır ki, aranırsa bcl\ci bu te-
yaptırmıştı. Abdülaziz bu ceddüt abidesi de bulunacaktır 
(Aslan hane) deki Beşir 
adlı bir aslanı bahçeye sa
lar ve onunla eğlenir, gü
reş temrinleri yapardı. 

Tarih Bizanshlar zarna-
....... ...ı .... ,;ı ... 1.....--.;J .......... t-- ;r·-

vaları bulunduğunu kay
deder. Murat ve İshakiye 
köşkleri de biraz aşağıda 
idi. 

Bu sahanın tarihi hatıraları a

rasında Abdülmecidin 3 Teşrinisa

ni 1839 tarihinde Sadrazam Göz

lilklü Reşit Paşaya teceddüt tari
himizin ve Osmanlı Kanunu Esa
sisinin temellerini atan (Tanzima
tı Hayriye) fermanını okuttuğu 

yer de vardxr. O vakit; üstünde 
fermanın okunduğu kürsünün kon
duğu yere [Senki Adalet] adlı bir 
anıdın dikilmesi kararlaştırılmış, 

taş ve yeri de hazırlanmıştı. Fakat 
softaların (gavur bid'ati) saydık

ları bu taş dikilememiş, yerde kal
mıştı. Kara ve kör kuvvetin dik
tirdiği abide yerine 1850 tarihinde 
Brükselde tunç bir madalya bastı
rılmıştı. Tarihçiler yenilik ve inkı
lap fermanı okunurken konulan 

~ey olm.a.z. 
• • • 

Bandırmanın su derdi: 
Bandırma, 13.000 kişilik mühim 

bir kasabadır. Deniz Yollannm IS· 

mar.ladığı 18 mil sür'atli vapurlar ge
lince oraya kadar olan 64 millik me
safe 4 saatte J\at'edilecek ve şimali 
Ege mıntakasmm İstanbulla irtibatı 
10 • 12 sa.at arasına inmiş lıuJuna -
Ca·ktır. İdarenin bu iHbetıi tc~ebbU
sUnWı tahakkuku çok faydalı olacak
tır. 

Bandırma bir türlü suya kavuşa • 
manuştr. Bundan beş sene twcl bir 
fra_,nkotürk müteahhit gnıpu, Kapı· 
dagının bol ve iyi sularmı toplıya
rak Bandırmaya getirmek ,.6 evltre 
dağıtmak işini 250.000 liraya üıerlne 
almıştır. Kaptaj, yani suların memba
da tutulmMı, memba.dan ~ehire ka
dar boru f erşi &ibi en mtihim ~meU· 
.reler bqanbnış, müteahhit 180.000 
liralık 1§ yapnu§ fil.kat, belediyenin 
elinden oktruva varidatının kanunen 
gitmesi li7.erine idare tedlya.tı yapa
maz olmu,, tlrlıet te inşa.atı durdu
rarak dava~·a ge9m~. Şimdi, 40 • 50 
bin liralık bir ma.sralla ikmalbıA im
kan ve lUzum olan tesiqtm miiteba
kisi bir tiirlü ~·apdam1yor \'e •kora şe
hir, Tantalin işkencesine maruı ka.J. 
mıı gibi tahassürle suya bakJ~·or. 

A. N. P. 

D eğirmen kapısile Ahırk<tpı 

feneri arasında sahilde alt 
kısmının iskeletleri hala ayakta 
duran Sinan Paşa Köşkü = incili 
.l\V~A l.t \.(P.dulu l..ılu lı.>r ho.hra.la..·ı · 

ru ya.şatmaktadır. Bu pırlanta e
ser H. 997 yılında Sinan Paşa tıı..· 

rafından III. Murat adına yaptl
mıştr. Bu köşk yapıhşr, iç ve dı~ 
süsleri, döşemesi itibarile Türk 
zevkinin ve san'atinin yükr~ 'r bir 
şaheseri idi. Vak'anüvisler i ·ün. 
Uç gece süren açılış meraı;intinı ve 
bu merasimdeki cirit oyunlarını. 
kayık yarışlarını, saz ve söz alem
lerini ballandıra ballandıra Atılatı

yorlar. Padişah bu köşkü çok 
sevmişti, "Ne olaydı şu kasır Sa
rayı Amire içinde yapılmUJ olay
dı." demişti. 

Murat 1003 H. yılında çok has
taydı. Incili Köşkte eğlenmek zev
kine dayanamadı, buraya geldi. 
Saz ve hanende heyeti hazırdı. 
Padişah, fersiz gözlerini son hir 
hayat iştiyak ve hamlesile Mar· 
maranın büyülü sularında gezdir
di. Kendisinin günden gilne çt5k
tüğUnü ve söndüğllnU hissed1yor

du. Hasta bir ses okuyuculara şu 
emri verdi: 

- [Biymanm ey ecel bu gece 
bekle, canım al] şarkısını söyleyi· 

• 1 
nuı. .. 

Yanındakiler padişahın bu eın· 
rinden hayatından ümidini kesti

ği manasını çıkarmışlardı. Hünka· 
rm istecliği şarkı söylenir ve ça
lınırken Iskenderiyeden dönen iki 
kadirga toplarile köşkü selamla· 
dılar. Top sesleri köşkün camla· 
rmı şangır şangır kırdı. Padişah. 
bunu hayra yormadı, teşe'Um etti. 
Gilleptanlı mendilini ıslak gezle • 
rinde gezdirdikten sonra i~ini çek· 
ti ve: 

- Bu köşke ahır gelmişizdir an· 
cak.. dedi. Padişah, saraya dön· 
dUkten birkaç gün eonra öldü 

Bu pırlanta Türk eserinin al· 
tında mermer bir çeşme ve 

Uzerinde de birkaç sene eonra ta· 
mamen yok olacağı anla~ılan altı 
beyitli bir kitabe vardır. Bu kita· 
beden 997 H. de köşkU Mimar Da· 
vudun yaptığı anlaşılmaktadrr. 
Cahil ve kadirnaşinas eller bu ki
tabeye kireç sürmilşlerdir. Köş • 
kUn önünde geniş ve mermer bir 
rıhtım vardı. Gemi bağlanacak O· 

lan sıra mermer sütunlardan ba
zıları hala ayakta durmaktadır. 

Evliya Çelebi Sarayburnundan 

ı. ......... uleye kadar surların önünde 
:.W arşın genişliğinde bir şahrah 
olduğunu ve burada renk renk 
ipeklilere sarılmış kadınların -:-e . 
zindiklerini anlatır. Bu köşkün ar
kasında 'Bizans devrine ait mabet
lerin alt katları hala durmaktadır. 
Mütareke senesinde Fransız Ordu
ları Başkumandanı General Şarpi 
buradan Bizans müzesinin ana 
eserleri arasına giren bir ikon çı
karmıştır. Şimcli bu bakımsrzz 

yerlerde kimsesizler köstebek ha
yatı yaşıyorlar ve bostan sahipleri 
kubbelerini delerek kuyu yu pıy..ır
lar. 

D evlet Basımevinden aşağı-ya 
inerken surun sonunda ve 

ooldo. bir ka.pı vo.rdır. Buna (Ot
lukkapısı) derler. Surun drşrnd!lki 

has ahrrların samanları ve otl:ırı 

burada saklandığı için bu ad ve
rihıişti. Biraz Herdeki deniz ka
pısı da (Ahırkapı) adını almıştı. 

Ot!ııl<kapının yanındaki burç için
l~e fil damı vardı. Burada savaı:1la
ra götürülen filler beslenirdi. As
keri Müzede Siketvar ve Çaldıratı 
seferlerinde ve zaferlerinde çalı -
nan 20 askerin kaldıramıyacağt 
büyük kösler vardır. Bunları de
veler taşıyamıyacağr için nasıl sa
vaş yerlerine götürtildtiğünü ta • 
rih~iler düşünüyor ve müspet bir 
şekil bulamıyorlardı. Ben şu va
zımla o müşkülü de çözdiiğümü .sa
nıyorum: Ltttfi Paşa (1) K:ı.nuni 

Süleymanın 927 H. yılında Belgrat 

seferinde orduya mücehhez iki de 

filin iştirak ettirildiğini yazıyor. 
Kanuninin Sikctvar muharebesin • 

de, Yavuzun Çaldıran seferinde ça

lınan büyilk kösleri burada besle

nen filler taşırlardı. Elli .altmı~ 

sene evvel bile burada bir filin bu
lunduğunu ve herkesin seyrettiğ·ı
ni yaşıyan birçok ihtiyarla. .. .;;öy
lUyorlar. 

T arih, Otlukkapı ile Ahrrka
pı feneri arasında korkunç 

ve meş'um bir kapı daha kayde -
der: Balıkhanekapısı ... Ben ge~en 
gün yağmur yağarken fotoğrafçı 
Hilmi ile beraber bu kapının yeri· 
ni aradrm. Tuhafı şu ki buradaki 
en Yaşlı adamlar. hatta fener me
murları bile ömürlerinde böyle bir 
kapıyı ilk defa benden işittiklerini 
söylediler. Bize: 

- Balıkhane burada değil, yan
lı§ geldiniz, diyerek Yemişi tarif 
edenler bile oldu. 

Bin mUşkilA.tla kapmm yerini 
bulduk. Kapı, şimdiki tUtUn dP.pO· 
sunun iskelesine açılıyordu. Osman 
oğuııarmm tarihinde kara bir leke 
gi .. bi yaşryan bu ölüm kapısını halk 
agzına almadrğı için tamamen unu
tulmuştu. Bizanslılar bu ka~rya 
(Parapylis = Küçükkapı) derler
di. Osmanlılar buna buradan çı
kanların çoğu balık emini oldukla
rı için balıkhane kapısı demlşlerdl 
Şimdi Dikimhane ve tlitUn ciepo • 

(1) Tarih Al Osman ; sayfa 297. 

suna bitişik olan bu kapı, tarihte
ki korkunç şöhretini, boğulacak ve 
nefyedilecck vezirlerin buraya ın

dirilmesinden almıştı. Osmanlı ta-
• rihinde padi§ahın gazabına uğrı-

yan paşaların buraya indirildı;{'e

rini sık sık görüyoruz. Eğer balık
hane cezasına çarptırılacak adam
dan evvel buraya bostancıba:;ıı gel
mişse suçlunun nefi ile kurtulı ı
sına imkan yoktu. Bostancıba~ı

nm gelmesi suçlunun kafasının ko
panlacağına işaretti. Cellat o pa
şanın kafasını koparır ve cesedile 
beraber kurşunlu bir t o r 'h & y a 
koyarak Marmara açıklarında 
balıklara yem yapardı. E~er bu
raya daha evvel bostancıbaşı gel· 
mezse iskeleye yanaşan bir gı•mi 
paşnyı lstanbuldan menfasına gö . 
türürdü. 

B alıkhane kaprsma en '>On 
indirilen Sadrazam, Hacı 

Salih Paşadır (1238 H.). Daha ev
vel 1233 H. de Sadrazam Mehmet 
Emin Rauf Pa§a da buraya indi
rilmişti. Bu gazabın teceUisinı:le 
Halet Efendinin mtihim rolU ol • 
muştu. Halet Efendi padişahtan 
paşanın idam fermanını koparabi
leceğini kuvvetle tahmin ediyordu. 
Onun için daha evvel Bostancıbaşı 
Deli Abdullahr Balıkhanckapısma 

göndermi~ti. Bir aralık Halet .ı!:
fendi Balıkhanekapısma indi ve 
bostancıbaşıya: 

- Aman Abdullah Ağa! .. Bu
ralarda dolaş. ayrılma.. demisti. 
Filhakika Rauf Paşanın idamı 

Sultan Mahmuda arzedilmişti. Fa
kat padişah: 

- Onun başına kallavi pek ya
krşryor. ben o güzel başa kryamam. 
kafası koparılmasın, nefyolunsun, 
demişti. 

Rauf Paşa Bahkhnııekapısına 

indirildi. Orada bostanctbaşıyı gö
rünce korkusundan idrarı tutuldu. 
Bundan sonra 43 sene ·daha yaşı
yan paşanın zUrriyeti olmamıı;tır 

lbrahim Hakkı KONYALI 

Ahmet Vefik 
Paşa ve 
Grandük 
Nikofa 

-

Ahmet Vefik .Paşanın ikamet& 
"' Rumelihisarı idi. Rumelihisarında u 

mekanı vardı. Biri tepede ve kale i 
tisalinde aşıboyası bir kırmızı evd 
Bu ev Ahmet Vefik Paşanm sayfiye 
!:<li. Diğeri cleniz kenarında , .e isk 
leye nisbet İstanbul cihetinde kış 
bir yalı idi. tlçüncüsü yine Rume · 
hisannda, tepede ve fakat Hito1nnn v 
burçlarm haricinde, hlçbir turafa i 
tisall olmıyan kütüphane fdi. A 
met Vefik Paşa kitapça pek 7.engin 
Abdülhamit de,Tinde büyük adamla 
nn kitaplannı Maairf namma sa 
aımak, milli ,·ariığı korumak adet 
yoktu. Ahmet Yelik Paşanın ,·efa 
tında Rumelihlsarmdaki "Kitabe\•i 
Adliye Nazın Deli ismet Paf;a md 
Rrza Pa~aya sahldı. Rıza Paşa d11 
RumelihiıJ&nnda Boğaza nazrr yalı 
8mda oturur idi. Kitapça Rı1.a Pa~ 
da Ahmet Vefik Paşa gibi 1englnd 
fakat Ahmet Vefik Paşanın kütU 
hanesi ecnebi kitaplar bakımmda 

zengin olduğu halde Rıza Paşan 

kütüphanesi islim kitaplan )ilıtin 
den :r:f"n~n idi. Rıza Pa.,anın vt>fa 
tında kit.apllln oğullan fsmet ,. 
Savni Reyleıreı kaldı. t"met Rf'~' hara 
hnı'la kitaplann büyük bir Jcı"m 
Maarif Nezaretine sattı. ismet Be 
~in vefatında miitehakiıııi htT Ermf" 
,·a..cı.ıtRsile ha.reolundu. Kiitaphnnf' h 
nası yan~dan emin bir 8 urcttt> fnş 
olunmuştu, 

• • • 
Ahmet Yefi.k Pn5a drmf'k "C"I 

det" demektir. Ahmf't Yf'rlk Pnş 
hakJunda çok Şf'Jler yazıldı 
hiçbir Şt-y ~-azılmadı. Ahınf't \'eti 
~aşanm / bir "!jecaati" bir bldlre 

vardır ki kimseni'n gözüne ,:;öri1n~e 

dl. O ela 1'~·astafano" l\luahf'dt'~i es 
na~dıdadrr. Muahede, mtizakt>rr olu 
nurken Grandük Nikola galip Çar 

lık ordusunun azametli \'e hE'"\'hf't 
Başkumandanı idi. Milzakerelel' ·esn 

smda Abdlilhamidi ziyaret" e:eıl 
Ahdtilhamit Grandük ~ll•olal 
Dolmabahçe Sarayında kabul etti 
İstikbal için Dohnabah~~ Sarayını 
bütiin !llara~· erkaniJe beraber. Sadra 

zam Ahmet \'dik Paıı.a da mainttn 
de nlt kata indi. Saraym ve dh:nnha 

nenin orta kapısı önünde Mevki 

Hümayun tevakkuf etti. Grnndü 

Ntkola Aya4'tafıınostan btr muşa hin 

<11. Dolmabah~t'I Sara~'llll\ in<li. 1\fu 

saray nhtnmna yana.,5ıp Grancltil 

karaya ~ıktıktan ve orta kapllll 

merdivenlerini basama.khyarnk bil 

yük koridora dahil olduk~an ~onr 
blr Ruıoı bahriye zabiti elinde bi 

gönder Dolmahahçe rrhtmıın:\ atladı 
\' t t' a lar atlamaı. Çarlık bandıra~ın 
hamil olan ~öndt-ri Dolmabahre nh 
tımma sapladr. 

Bu hadise Ahmf"t Vefik Pasan 
gözünden ka~madı. Derhal ~l;vklb 
llümayiinu bıraktı Grandük 1'1ko 
la~, arka.smcla bıraktı. Sara;no mer 
di\·enJerini bii)·ük bir hı:ıla indi. Rıh 
tnnda dikilmiş olan Çarlrk hnndrra 
sm1 bir haml~de ·öktü. De11iıe fır 

{O) k (UI '1 lYJ C lYl ı latıp, attı. ı·ine ~eldijti ı:ihi aı•ell' a 
cele merdiwnleri -:ıkıp l\f evkthi H .. 

M e kitlYJ p na ro milyfmrlakl yerini aldı. Sanki hf~b~ 
• ______ "'."" _____ ., __ , se)' olmamış idi ..• 

Eir Dersten L;sede Grandük Nikola ma~IUp Türk or 
dusu Sadrıt7.amınrn hu celid t 

Kalan fa'ebe caatine şaşakaldı. Fakat f> ~·ei 8 

karamadı. 'iesın çı ''KUçtik Yozgat" ta oturan ve im

zasının mahfuz tutulmasını istiyen 

bir kariimiz, biricik oğlunu okutup 
a..dam ederek ıztıraplJ yoksul hayat
tan kurtulmak için gece gilndUz di • 
dindiğini yazdıktan sonra diyor ki: 

"Emelim, ona yüksek bir tahsil 
verdirmek, hayatını kazandığı gilnij 
görerek rah~t ve huzur içerisinde 
dUnyaya gözlerimi yummaktı. 

İhtiyar halimle tek ba§ıma ekin 
İ§ledim. düven sürdüm. Oğluma hiç
bir iş gördürrniyerek onu köy rnual
llmimizin nezareti altında 3 ay mü. 
tenıadiyen tek bir derse ça\ıştırdım. 
Bu çalı~mas1na rağmen onu yine ~ı
m:ta bıraktılar. Ben oğlumun çalış _ 
tıgına ve o dersi iyice öğrendiğine 

iste Ahmet \T dik Pa~a bu Yaradı 
hşta bir adamdı. • • 

Abdurrahman Adil EREN 

kaniim. Bir talebeyi iki eualle d 
c;ıkarm:k doğru mudur? Çaltşı;~~ 
lışma..dıgını anlamak irin bu 'k· 

.. l l su. 
al acaba kafi gelir mi idi? 

"Talihine okumadıgı· n y ,;:ı 
d' d' er.ıen gel 

ı,, ıyerek piyango gib' -
çektirmek lazını?. 1 sua.ı mi 

. Liselerde. okunan 12 dersten ge • 
çıp te tek hır ders için b' 
sınıfla beklemek d _ ır !l~ne ayni 

7 ogru mudur' 
O mevcutlu bir 

terfi ederse b h sınıftan 33 kişı 
bilyük b. ' u a.ı memleket için 

ır zıya de· ·ı m..i 1 
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Dünkü güreşler 
kıran kırana oldu 

Mülayim, bir saatlik zorlu güreşle 
yarım dünyayı sayı ile yenebildi 

Mülôyimle Y anmdünya güreşe başlamadan evvel 

Başpehlivanlar arasında b;ribirine diş bi~iyenlerin başında Tekirdağlı 
fle Mülayimin ismi hemen hatıra gelir. Evvelki günkü seçmelerde Tekir
dağlı, karşısına çıkan A rifi beş dakikada yenmişti . 

Dün de gözler Tekirdağ~nın candan rakibi olan 'Ylü1ayim\n yarım dUn-

ya namındaki pehlivanla yapacağı müsabakaya takılmıştı. 

Kim ümit ederdi ki, Yarımdünya.---------------
:Afyonlu Siileyman Mülayime tam bir 
aıaatlik çetin bir güreşte sırtmı yere 
getirtmeden dayanacaktı? Nitekim 
herkes, güreşten evvel Mülayimin 
kaç dakikada yeneceğini hesaplamak 
la meşguldü. Fakat "zor, oyunu bo
ıar., 18.fmı hatırlatacak şekilde bütün 
gayreti ile Mülayime dayanan Ya -
rımdünya, sırtını yere getirtmeden 
minderden çekilmeye muvaffak oldu. 

Güretlerin tafaıi lab 

Birinci güreşi Kaynarcalı Raif ile 
Bandırmalı Mehmet tutuştular. Raif 
sekiz dakikada rakibinin sırtını yere 
getirerek galip geldi. 

lkinci güreş: Boyabatlı Hasanla 
Balıkesirli Süleyman çarpıştılar. Bo
yabatlı Hasan üç dakikada rakibinin 
sırtını yere getirerek kazandı. 

Uçüncü güreş: Silivrili Osmanl:ı 

Küçükpazarlı Hurşit kapıştılar. Kü
çükpazarlı Silivriliyi alttan döner • 
ken bastırdı ve altı buçuk dakikada 
yatırdı. 

Dördüncü güreş: Adapazarlı Va • 
hitle Gökpazarlı Kara Veli tutuştu
lar. Bu iki pehlivan da seri bir güre
şe başladılar. Çevik bir savaş devam 
ederken Adapazarlınm kolu çıkmasi
le Karaali galip ilan olundu. 

Beşinci güreş: Karamürselli lbra
hiın • Lüleburgazlı Ali Ahmet. Lüle
burgazlı Ali Ahmet altı dakikada ra-

kibini yendi. .. . 
Altıncı güreş: Manyaslı Şukrettm 

ile Pehlivanköylü Mustafa tutuştular. 
Pehlivanköylü Mustafa dokuz buçu~ 
dakikada rakibinin sırtını yere getı
rerek mağlup etti. 

Ba.taltı güret leri 
Başaltının ilk güreşi olarak fakat 

başaltı güreşlerinin ilk seçmelermi 
tutmadıkları için başaltı pehlivanlar 
arasında seçilmeleri muvafık görüle
mi yecek Akhisarlı Omerle Adapazar 
lı Yıldırım Bekir mindere çıktılar. 

Akhisarlı esasen kiloca farklı idi. Seı;; 
dakikada Yıldırım Bekiri çevirerek 
yendi. 

SINDIRGILI ŞERlF - SOMALI 
ABDUSSELAM: 

Sındırgılı güreşin ilk dakikasında bir 
Şak göndesi ile rakibini yendi. Fa
kat hakem bu pek çabuk tatbik edi -
len oyunu yakından takip etmeye va 
kit bulamadığı için yenik olup olma
dığını göremediğinden düdük çala -
matlı. 

!kinci hamlede Şerif başka bir oyun 
la hasmını bir daha yendi. Pek zevk 
li tutuşan Sındırgılı galibiyeti ;iç dn.
kikada aldı. 
BABAESKILI IBRAHIM - AKHl -
SARLI HALİL: 

Bu iki pehlivan yirmi dakikarla gü
reşi denkleştirdiler. Son dakikalara 
yakın Babaeskili rakibini üç dort 
kere bastırdı. Güreş müddeti bıttıği 
zaman tekrar bastırmış ve sarmayı 
sararak Akhisarlıyı altında zaptedi -
yordu. 

Hakem heyetinin kararile Babaes
kili galip ilan edildi. 
GONANLI HAMDI • SlLIVRlLI 
MOLLA MEHMET: 

Gönanlı Hamdi ahalinin tuttuğu 
Çengeli ilk gün yendiğinden seyirci
ler tarafından pek tutulmuyord ı. Ni 
tekim halk Hamdinin rakibi Molla 
Mehmedi daha çok alkışlıyordu. 

Molla Mehmet kırk dakika güreş -
tikten sonra Hamdiyi birkaç kere bas 
tırması ve oyunlar tatbik etme.si yü
zünden galip addedildi. 

Mülayim • Y amndünya Süley
man müsabakası 

On bir çiftin muntazaman devam 

T AN 

SPOR 

ŞAKASI 

Barut Yok! 
Son spor lıii.diselerinin şu günler

deki inki5ah sıralannda ortaya bir 
rivayet ~ıktı. 

Bizim takım Berlinde NorveçJile -
re karşı çok güzel oynamış. Bunu Al
man ve İngiliz federasyonları reisleri 
söylemişler. Yalnız ayni adamlar ilB.
ve etmişler : 

"Takrmıruzda gol yapmak fiJiir ve 
elemanlan yoktur.,, 

Türkçesi "bizim takım gol yapa • 
maz,, demişler. Vaktiyle Diyarbe
kire bir vali ta)'in edilmiş. Her yeni 
vali şehre girerken kaleden top ata
rak selamlamak usulden imiş. Fakat 
yenl valiye bu hürmet 18.zimesi yapıl
mamış. Vali içerlemiş. Makamnıa. o
turur oturmaz, kalenin topçu kuman
danını çağırtmış ve sormuş: 

- Neden beni selamlamadmız? 
- Saadetlii efendim. Bunun bir 

çok sebepleri var: Birincisı barut 
yok .•. Deyince, vali: 

- Kafi! Üst tarafına lüzum yok! 
demi-, ve kısa kesmiş. 

İngiliz ve Alman federasyonJarı re
isleri bizimkiler için takımd:ı "gol 
yapma filcri ve gol yapacak adam 
yoktur.,. dedikten sonra artık i~i oy
narlar mr oynamazlar mı, bunu söy
lemenin ne kıymeti kalır? 

Ki. Me Ne. 

eden güreşile akşamı etmiştik. Mü -
layimle Yarımdünya Süleyman min
dere çıktıkları vakit karanlık bastır
dı. Stadyomda projektörleri yaktılar 
ve güreş başladı. Malum olduğu üze
re Mülayim serbest güreşi Amerika
da epeyce öğrenmişti. Yarımdünya 

ise: alaturkanın oyunlan ve kuvve~i
le rakibine dayanacaktı. 

Oyuncu Cim Londosun pervane
leri nerede kaldı? 

Ciddi tutuşan ve biribirinin boş_ 
yerlerini hakkile arıyan, kapıştıkla -
n vakit parmaklarının gömüldü~'il 
yerlere kan oturan pehlivanlar ııra -
sında öyle macuncu fırıldağı gibi çev 
rilen pervane oyunlarının ve enva çe
şit ayak dalaverelerinin tatbik edile
miyeceği Mülayimle Süleymanın gü
reşinde daha iyi göze çarpıyordu. 
Ciddi güreşin bir yandan ihtiyatlı, di 
ğer tarafından zorlu tutuşları her 
saniye dikkati celbediyordu. Nit~ -
kim ahali de güreşin heyecanına ka
pılmış, çıt çıkarmadan yüzer ki.loluk 
iki pehlivanın mücadelesini canla baş 
la takip ediyordu. 

Mülayil'n rakibini beşinci dakikada, 
ilk defa olarak bastırmaya muvaffak 
oldu. 

lki dakika kadar altta güreştiler. 
Yanmdünya sıyrılarak tekrar aya
ğa fırladı. 

On beşinci dakikaya kadar ayakta 
çarpıştılar. Güreş pek sıkı oluyor -
du. Vakıa oyunlar tatbik edilemiyor
du. Fakat yenmek arzusu açıkça gö
rünüyordu. 

Mülayimin çevirmek atılganlığı ve 
Yarrmdünyanm dayanmak azmi otu.z 
dakika çarpıştı. Otuzuncu dakikada 
beş dakika istirahat ettiler. Tekrar 
başladılar. 

Mülayim tehlikede 
!kinci yarrm saat içinde Miilayi -

min behemehal yeneceğini ümit e
denler de aldanmış oldular. Yarun 
dünya sırtım yere getirtmemek üze
re var kuvvetile dayandı. Hatta iki 
defa kol kaparak Mülayimi tehlike
ye düşürür gibi oldu. Ama Mülayim 
üstün güreşiyordu. Bir saat nihayet-

Sivas Yolunda 
Yeni Bir Cinayet 

Bekir Üzümcü Oğlu, 
Pusudan Atılan Kur
şunlarla Öldürüldü 

Sivas, (Hususi muhabirimızden) 

"Yıldızeli,, nin "Kerim Mümin,, 
köyünden 25 - 26 yaşlarında Bekir 
üzüqıcüoğlu, saıbaha karşı bir kafile 
ile beraber Sivasa gelirken, hendek
ten atılan kurşunlarla öldürülmlişlür. 
tık anda esrarengiz görülen hadise
nin iç yüzü meydana çıkmış, katil • 
ler de yakalanmıştır. 
Aldığım taisilat şudur~ 
Bekir Uzümcüoğlu'nun kardeşi, 

ayni köyden Ali oğlu Ahmet Aslanın 
karısını seviyormuş. Hatta birkaç 
ay evvel kadına: 

- Seni seviyorum, ıçım yanıyor! 

demiş, kadın da bunu kocasına haber 
vermiş. 

Ahmet Aslanla Bekirin kardeşi bu 
yüzden bir ağız kavgasına tutuşmuş
lar, köylünün müdahalesiyle mesele 
k2panmış. Fakat Ahmet Aslan: 

- O kahbe oğlunu ortadan kaldı
racağım. Yoksa yaşamam, demiş. 

Cinayetin vukubulduğu gün, Bekir 
ve küçük kardeşi, diğer köylüler, 
araba ile buğdaylarını satmak 
üzere Sivasa doğru yola çıkmışlar. 
Bunu haber alan Ahmet Aslan, yam
na Mehmet Aslan ile "Selavat., kö
yünden Hüseyin oğlu Hasan Yıldırı
mı ve "Karaviran,, köylü Bektaş o
ğullarından Recep oğlu Osmanı al
mış, hepsi silahlanmışlar ve Siv'lStan 
dört saat uzaktaki "Ağaçahan,, köyü 
yakınında Maslak mevkünde bir hen
değin içine girip Bekirin kardeşini 
beklemeye başlamışlardır. 

Sabahın alaca karanlığında kafile, 
buraya geldiği zaman, Bekir araba üs 
tünde uyuklamaktan kurtulmak i~in 
aşağıya inmiş, yürümeye başlar-mş
tır. Bu esnada hendeğin içindekiler 
yaylım ateşi açmışlar, Bekir hemen 
ölmüş, arabanın bir öküzü de yara
lanmrt.şır. 

Katiller hadise mahallinden derhal 
kaçmışlarsa da bilahara yaklanmış -
lardrr. Ahmet Aslan: 

:Jai...--· -- ;,-~a...vaa.aa • .-:>Oa.J."M.n Ka.r-

deşini öldürecektim, olmadı. Bekiri 
öldürmüşüm!,, demektedir. 

K1 bar Bir Hırsız 
Istanbula 
Getiriliyor 
"Yeşil Giresun,, gazetesi, bu sene 

fındık satışından hayli para kaza'lan 
"Giresun" lulan dolandırmak üzere 
oraya gidip kendisine Turan Bn.n sa
hibi süsünü veren Sait Cemil adın
da birinin yakalandığını ve lsta;ıbul 
vilayetinin talebi üzerine mahfuzan 
şehrimize gönderilmek üzere olduğu
nu yazıyor. 

Refikmuza göre bu adam, merhum 
doktor Cemil paşanın oğlu imış, asıl 
is~ de Mehmet Sa.itmiş. Kolejde 
tahsilini bitirmiş, Londra, Paris, Ber 
lin, Roma gibi Avrupa şehirlerinde 
dolaşmış ve birçok lisanlar öğre'1miş 
imiş. Hatta doktor Taptasm on bin, 
Hilaliahmer rüesasından birinin de 
iki bin lirasmı dolandırmış, iki Clefa 

mahkfım olmuş imiş. Refikml!z, bu 
adamın evvelce Beyoğlunda bir ku
yumcunun 400 bin liralık mücevhera.-

. tını çalmış, bu sebeple de bir seneye 
mahkfım olmuş bulunduğunu da ila
ve ediyor. 

ıendiği zaman Mülayim üst~te Ya -
nmdünya altta idi. Fakat srrtr yere 
geıme~ti. 

Hakemler haklı olarak Mülayimi 
galip ilan ettiler. 

Bugünkü güret ne netice 

1 
verebilir? 

Bugün başpehivanlar güreşinin en 
1 iddialı~ tu~uşnıasını yapacak olan Tek 
l furdaglı ıle Mülayimden hangisinin 
galip geleceği şimdiden kat'iyyetle 
kestirilemez. Tekfurdağlınm Mülayi
mi yenmesi daha akla yakın geliyor 
sa ~a Mülayimin bir aydır iyi hazır -

1 ıandığı dün göze çarptı. 
~, Eğer Tekfurdağlı güreşi çok uzatır 
, ve Mülayim de Yarımdünya güreşini de çok yıpranmamış ise neticeyi al-

mak Tekfurdağlı için müşkül olur 
Çünkü Mülayim bir aylık idmanla 
mükemmel bir nefes temin ettiğini 
dün bir saat olanca hrzile tuttuğu gü 
reşi bıraktığı zamanki canlılığı ile 
gösterdi. 

Başaltının en kıvrak ve en ziyade 
alkışlanan güreşini Sındırgılı Ştffif 

yaptı. Henüz yirmi iki yaşında olan 1 
lıu genç pehlivan tam manasile yeni
li bir güreşçi halinde tutuşuyordu. Babaeskili lbrahimle "Akhisarlı Holil minderde Esre/ 
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Pembe, tarlanın ortasında dfü·muş, 

elihl alnında siper yaparak uzak u
fuklara doğru, mor dağların üzerin
de uzaklaşan ince uzun kırlangıçla -
rm süzülüşünü seyrediyordu. Hafif 
bir gölge ile bulutlu ela gözlerini gü
neşten kırpıştırarak başını doğ'r..ılt
tuğu zaman, biraz ötede küme küme 
destelenmiş sapsarı buğday yığınla
rının arasında oturmuş, demindenbe
ri elindeki siyah, tahta saplı bıc;akla 
kendisine düdük yontan kardeşi Me
roişin düdüğünü dizinin üzerine bı
rakmış, hayretle kendisine baktığım 
gördü. Esmer yanakları kızararak 

gülümsemeye çalıştı : 
- Ne bakıyon yüzüme öyle ülen? 
Küçük, birdenbire ekinlerin ara -

sından fırlamıştı. Esmer, çelimsiz 
vücutlu on beş yaşlarında bir çocuk
tu. Dudağını bükerek cevap verdi : 

- Niden bakmıyacakmışım? .. Göç 
eden guşlara öyle ne dalıp gidiyon, 
içime merak düştü? .. 

- Insan guşa bakarsa günah mı 
olur? 

- Günah olmaz emme, sen ba
karken bir garip garip boynunu bük
müştün ki! .. 

Pembe, ela gözlerini bir çile siyah 
ibrişim gibi çevreliyen gür kirpikle
rini kısarak kardeşine hırslı hırslı 

baktı: 
_ Haydi, çok söylenme delibozuk. 

Hayvanı döğenden gurtar da köye 
yollanalım, akşam oluyor ... 
Memiş, düdüğünü, çakısı ile bera

ber kırmızı kuşağının arasına sıkış
trrmıştr. Esmer çıplak bacaklarını e
kinlere vura vura uzaklaştı ve Pem
be onun ince sesi ile bir türkü tut
turduğunu işiterek kaşlarını çattı. 

Memiş bağıra bağıra türk~sünü 
söylemesine devam ediyordu: 

Grz kaşını çatmış gelir .. . 
Yüreğini yakmış gelir .. . 
Hey anam yar gidiyor yaban ele ... 
Pembe, türküniin güftesine dikkat 

ederek, küçüğün adeta kendisi ile a
lay ettiğini sezmişti. Dudaklarını ısı
rıp, hırsla yumruklı:ıını sıktı. 

Biraz sonra tarlaların arasından 
kJVrıl&n .......... .., ........... ,.& -..-.... -.~ --
diyorlardı. Memiş, kara ineğin ipim 
koluna dolamış, ablasının önünde 
hala ayni türküyü mırıldanarak )'Ü

rüyor ve Pembe somurtarak, onu 
paylamamak için kendini zor tutu -
yordu. 
Patikanın bir ktvrıntrsmr dönüyor

lardı ki, çitlerden birinin kapısı açıl
dı ve dışarı uzun boylu, keskin ba
kışlı genç bir adam çıktı. Onu gö
rünce Pembe hafif bir titreme geçi
rerek durmuştu. Memiş önde kara 
ineği dürtükliyerek türküsüne dal -
mış, ilerliyordu. Biraz yürüdükten 
sonra ablasının ayak seslerinin ke
sildiğini farkederek başını çevirdi. 
tnce dudaklarında alaycı, fakat kız
gın bir tebessüm genişliyerek kara 
ineğin ipini çekip yolun ortasında 
durdu. Onları dikkatle se~tme!~ 
başladı. Ablası, asabi asabı kuşagı
nm ucu ile oynıyarak genç adamla 
konuşuyordu. Bir aralık Memiş ab
lasının inatla başını salladığını ve 
genç adamın kızgın bir tavırla om
zunu silkeleyip Pembenin yanından 
ayrıldığını gördü. Pembe, hafifçe 
boynunu bükmüş, gene yürümeye 
başlamıştı. Biraz sonra kardeşinin 
yanına yaklaştı. !kisi yanyana sessiz
ce yürümeye başladılar. 

Köyün içine girip, kulübelerine 
doğru sür'atle ilerlerken, deminden -

beri küçük başını düşünce ile önüne 

eğen Memiş, ablasına döndü. Genç 

kızın hala öyle boynu bükük, ela 

gözlerinin içi nemli yürüdüğünü gö

rünce yavaşça sordu: 

- Kocamışlarm Omer senden ne 
istedi ki, yolundan kodu? 

Pembe, kardeşine bakarak i.çini 
çekmişti: 

- Hükumet kapılarını açmıs ta, 
artk gasabaya inecekmiş, onu dedi. 

Memiş, Omerin gideceğini öğre -
nince sevinçle titredi. Adliyede mü
başir olan Ömer köye gelelidenoeri 
ablaSrnın peŞinden ayrılmıyordu. 
Halbuki, Pembenin yavuklusu vardı. 
Ahmet, Pembeyi severek istemişti. 
Çok iyi bir çocuktu ve şimdi başka 
bir vilayette askerliğini bitiriyordu. 
Memiş, ablasının da Omere karşı la
kayt kalmadığının farkındaydı. Bu
na müthiş kızıyordu. Işte, tarlada da 
Pembenin göç eden kuşlara içini ç~
kerek baktığını görünce onun, ya -
kında Omerin de böyle gideceğini 
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zeki kafasile sezmiş, alaya başla.mıŞ• 
tı. Fakat siındi ablasının büküle 
boynu, yaşİı gözleri yüreğine doku 
nuyordu. 

Etraf iyice kararmıştı. Kara ine 
ğin ipini sık sık çekerek yürüyen 
Memiş bir aralık gene ablasının yü· 
rümediğini hissederek döndü ve ha· 
fif bir şaşkınlıkla olduğu yerde dur· 
du. Pembe, başını yukarı doğru iyi· 
ce kaldırmış, koyu mor bulutlarIIl 
bürüdüğü semaya dikkatle bakıyor, 
yola koyulmakta geç kalmış, küçük 
tenha bir kırlangıç sürüsünü seyre
diyordu. Memiş, hayvanı geriye çe· 
kerek ablasının yanına doğru yüril· 
dü ve hala dalgın dalgın kuşları sey· 
reden Pembenin yerinden kımılda .. 
madığım görünce hırsla dişlenni gı· 
cırdatarak küçük başını salladı: 

- Ne bakryon guşlara öyle? 
Ablasının sesini çıkarmadığını gö-

rünce ilave etti: 
- !şte Omer de yarın buralardan 

göç ediverecek, güz geliyor. Gayri 
yolcu yolunda gerek ... 

Pembe, birdenbire kardeşine dön• 
dü. Memiş onun ıslak ela gözlerin· 
deki acı manayı görünce içinin ga• 
rip bir surette ezildiğini hissederek 
yavaşça genç kızın yanma sokuldu. 
onun kolunu okşıyarak mırıldandı: 

- Guşlar gidiyor diye, ne tasala• 
nıyon be? Gelecek bahara gene bur· 
da değiller mi? 

Genç kızın, acı bir tebessümle yii· 
ziinün gerildiğini görünce ela gözleri 
zeki bir pırıltı ile yandı: 

- Hem gelecek bahara sade g'.lş· 
lar mı gelecek? Ahmet Ağam da as· 
kerden dönecek. Bubam geçende .IDy• 
lerken duydum. Gayri bahara düğü· 
nümüz varmış. 

Pembe hiç sesini çıkarmamıştı. 

Fakat yavaşça elini Memişin küçük 
parmaklarına geçirdi. Biraz evvel 
Omerin kasabaya gitmek için yaptı· 

ğI teklifi reddettiğine şimdi gizli bit 
memnuniyet duyuyordu. Ahmet iyi 
çocuktu. Bahara gelince, her şeyi u• 
nutturacaktı. L 

Kıılübel · kl m !ardı Me _ .. •t"!'ii~ &~liılft,uıtı3uı!i1u.ıu"""'§ı', a.uta• 
sının yüreğine koyduğu ümidin, ona 
verdiği tesellinin farkında, kiiçUk 
başını mağrur bir hareketle germiş, 
parmakları Pembenin avuçlarmda. 
yürüyor ve iki kardeş biribirlerine 
karşı her zamankinden daha yakıtl 

bir sevgi ile yüreklerinin çarptığını 
hissederek, pencerelerinde titrek bir 
ışık parlıyan kulübelerine doğru yak 
laşıyorlıv-dı. 

Kırlangıç sürüsü şiındi simsiyah 
görünen tepelerin arkasında çoktan 
kaybolmuş, semada tektük yıldızlat 
parlamaya başlamıştı. 

Sivas - Erzurum 
ve Malatya 
1-latları Birleşiyor 
Sivas, (Hususi muhabirimizden) 

- Sivas - Erzurum demiryolunUll 
Malatya hattı ile birleşme yeri olan 

"Çetinkaya,, istasyonunda yapılan 

inşaat sona ermiş, bu istasyonun tei• 

renle bir teşrinisani pazar gürıü (ya.· 

rın) Sivas Valisi Nazmi Toker tara· 
fmdan açılması takarrür etmiştir. 

Bu suretle Sivas - Erzurum ve Malat· 

ya hatları birleşmiş olacaktır. 

Pazar günü, resmi küşadı yapacal< 
olan heyetle halktan büyük bir kala· 
balık sabah saat 7,30 da kalkaca.k hu· 
susi trenle "Çetinkaya,, istasyonun& 
gidecektir. Haber aldığıma. göre• 
törene katılmak üzere civar vilayet• 
!erden de heyetler gelecektir. AkşaJJl 
saat 20 de şehrimize dönülecektir. 

"Çetinkaya,, istasyonunun kilşıı• 

diyle, Sivas - Erzurum hattı üzerin • 
de Eskigöl, Karagöl, Kavaklı; Malat· 
ya hattı üzerinde de Kesik Köprü "18 

Hekimhan istasyonları umumı b,iS• 
mete ac;ılmış olacaktır. . 

Sivas - Erzurum hattı üzermleltl 
yeni istasyonlarda şimdilik pazarı:esl 
ve perşembe, Malatya hattı üzerinde
ki yeni istasyonlarda da şimdUik yal· 
nız perşembe günleri tren işliyece1' • 
tir. 

Güneş Mağlup 

İzmit, 30 (TAN muhabirinden) ": 
Güneş takımı Akyeşile 3 • 5 yenildi· 
Binlerce seyirci güzel ve heyecaıJJ 

· ~· · haınanı-kiinıü.ıt..~-~~-_........._ ________ _ 
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No. 90 YtWJn : Ziya Şakir 

Mustafa Sağirin Yakalanması Casus
lara Kuvvetli Bir Darbe İndirmişti 

Bugünkü program 
f~tanbnl 

Saat:. 12 - 1205: Istiklil marşı; 12,05 -
12,25: Ekonomi işleri hakkmda Iktıs;.t Ve
kaleti Başmüşaviri Sami Işbazm k\)nleran
sı; 12,25 - 14: Müzik; 19 • 1905: istiklal 
marşı; 19,05 • 19,25: Kültür isleri hakkın
da Talim ve Terbiye Dairesi Reisi ihsanın 
konferansı; 19,25 - 22: Müzik. 

Sait Mollanın fedailerinden Bafra
lı Mustafanın riyasetinde; taharri ko
miseri .Muzaffer ve matrut Yüzbaşı
lardan Hulusi, Karebet Balıkçıyan, 

:Vahram Babikyan, Saatçi Aram Ek
mekçiyandan mürekkep bir suikast 
setesi teşkil etmiş; bunlar da işe gi
rişmişlerdi. Karebet Balıkçıyan ile 
Vahram, Samsunda ele geçmişti. Di
ğerleri de. Antalyadan Anadoluya gi
rerlerken • tam yakalanacakları esna 
da _ firar etmişlerdi. 

Bunlardan başka, bir de m'11telif 
milletlere mensup (casus :ıkını) baş 

göstermişti. (Londra) dan sureti 
mahsusada getirilen meşhur (Hint
li casus, Mustafa Sagir) den başlıya
rak, Karadeniz limanlaıına işleyen 

vapurların kömilrcülerine vanncaya 
kadar teşmil edilen bu casus kafile
sinin bir haylı unsurlaıı ele geçmiş, 
lstiklil mahkemelerine verilmiş; cü
riimlcrini de itiraf etmişlerdi . 

(Casus Mustafa Sagir) in ele geç
ıncsi ve !stiklru mahkemesinin kara
rile idam edilmesi. casuslann cüretle
rine bir darbe indirdiği gibi. artık 
MilJi Hükumetin zabrtıı kuvvetleri de 
Mn derecede ha.sı:ıasiyetle hareket e
derek, bu şerir zümrenin d~ önün.? 

geçmişlerdi 
Artık Anadolu, bir sükun devreı:ıi-

ne girmek istidadını gösterm!şti . ye 
'.Anadoludakiler, yaptıkları fi!'dakar
lıklarla, bu :rahat ve süküna da hak 

kazanmışlardı. 
Kazanılan muvaffakıyet az değildi. 

lnkilabm b~ladığı günden itibaren 
büyük isyanlar bastınJmış, 8.si!cr te

pclenmişti. 
Şarkta, Erme~i orduları perişan 

edilmişti. 

Cenupta. Fransızların işgal ettiği 
mevkilerin çoğu ele geçirilmışti. 

Karadeniz sahilindeki İngiliz mtimes 
sillcri, tstanbula avdet mecburiyeti
ni hissetmişlerdi. Büyük MillE>t Mec-
lisi hükumetinin İstiklal ve hakimi
yetini tasdik ve takviye eden bir ta
kım muahedeler ak edilmişti . 

Ve nihayet .. Birine\i ve ikinci lnönü 
harpleri ve zaferleri, Milli hükumetin 
varlık kudretini göstermeye kafi gel

mişti. 
Artık yapılacak bir iş varsa, o da.: 

bir an evvel ordunun noksanlarını 
ikmal ederek düşman kuvvetlerini 
memleketten ta.rdetmek ... Memlekete 
na.fi bir sulh akteylemek, ve ondan 

sonra. da, büyü~ Türk inkllabım as

rm en mUtekiı.mil merhalesine kadar 

eriştirmekten ibaretti. Bunun için de; 

herşeyden evvel, bilyük bir valıdet 

ye silkun içinde çalışmak lazımdı. 
Fa.kat .. çok acı bir hakikat olarak 

arzedelim ki; • bütün o tehlfüeli de

virler geçtikten sonra • Büyük Millet 

Meclisi dahilinde bir teşettüt ve mu

hale! et başgöstermi§t.i . 

Eğer bu hakikati tam olarnk söy

lemek lazım gelirse, şunu da. ilave 

etmelidir ki; bu nıuhalefet, o günle

rin yarattığı hadiselerin eseri değil
di. Taa.aa.• Erzurum kongresindenbe· 
ri sürilklenip gelen gi?.li ve ~at'ip bir 

infial, gittikçe kuvvetlenerek vaziye-

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

Hikayeler 

Sabahaddin 
AL i 

SON SENELERiN 
EN GUZEL VE EN 
OLGUN ESERi 

••••••••• 

ti muhalefet derecesine kadar getir
miştir. 

Ankarada; .Meclis muhitinde, garip 
bir ha.set ve kıskançlık ceı eyanları 
başgöstermişti. Mecliste; (1335 sene
si mayıs ayının 19 uncu günU) nden 
Cl) başlrya.rak o günlere gelinceye 
kadar kazanılmış olan muvaffakıyet
lere dudak bükenler .. ve, aziz hayat
lan bahasına bu muvaffakryetlcri 
kazananlara karşı, haksız düşünce 
besliyenler zuhur etmişti . 

Mecliste; muhtelif isimler altr.ıda, 
küçük küçük gruplar teşekkül eyle -
mişti. Ve bunlar arasında da, (Bil)ilk 
Millet Meclisi Hilkii.meti)nin manasını 
daha hala anlamamış gibi (Saltanat 
ve hılilfet) makamına taraftarlık e -
denler de az değildi. 

Asıl garibi şurasıdır ki; Rüyük Mil 
let Meclisi teşekkül ederken, bu mec
lise aza olmak isteyenler, kamilen 
(Mildafaai Hukuk Cemiyeti) namına 
namzetliklerini vazetmişlerdi Aza in 
tihap edilmişler. Artık esaret mevki
inde olan (Saltanat ve Hila fot ı bükü 
metinden alakayı keserde, Türk mil
letine hürriyet ve istiklal kazandıra · 
cak müstakil bir hükumet teşkil: ic;in 
Ankaraya gelmişlerdi. O zamrının teh 
likesi karşısında, bu işe reh':>c.rlik e
denlerin bayrağı altına girip te halas 
ve necat bulduktan sonra: ş•mdi tek
rar Hilafet ve Saltanat m:ı.knmına 
alaka göstermek Milliyet mefkure~i 
ile telif kabul etmeyen bir hareketti. 

Mecliste teşekkül eden bu gruplar, 
vaziyeti ( muhalefet) e doğnı sürükle 
mişlerdi. Çok zamanlar ,lüzumsuz ve 
boş tenkitler yüzünden müzakereler 
uza}1p gitmekte, en mühim ve müs
tacel meseleler üzerinde beyhude ye
re münakaşalar cereyan etmekte idi. 

Mustafa Kemal Paşa, bu fitret ve 
teşettütün önilne geçmek istcmi!j; 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin umde 
ve mefkurelerine sadık kalanlardan 
mürekkep olmak ü zere (Anadolu ve 
Rumeli :Müdafaai Hukuk Grupu l na
mı altında bir fırka tesis etmış; ve 
bunun riyasetini de kabul etmişti. 

(Arkası var) 

( 1) Atatiirlt'ün Anadoluya ayak bastığı 
tarih. 

~ 

Günün program özü 
Senfoniler: 

21,05 Prag: Senfonik halk musikisi. 

Hafif konscrlf~r: 

13,10 Bükreş: Radyo orkestrası; 14,ıo 
Biıkreş: Radyo orkestrası: 17,05 Pı·ag: Ha
fi( musiki; 18 Biıkreş: Askeri bando; 19 
18,45 Budnpeşte: Çigan musikisi; 19 Ham
burg: Karışık musiki; 19,15 Moskova: Kon 
ser; 19,45 Moskova: Konser nakli· 20 05 
Prag: Askeri bando; 20,55 Belgrat: H~lk 
akşamı; 21,lS Bukreş: Küçük orkestra· 
21,30 Istanbul: Radyo orkestrası: 21,ıo; 
Breslav: Seçme valslar; 22,30 Paris p T 
T: Kaba;e neşriyatı ; 23,20 Belgrat: Kon ~ 
ser naklı; 23,30 Prag: Kabare neşriyatı: 
23,30 Vnrşova: Radyo orkestrası. 

Operetler: 
23,40 Budapeşte: Opera orkestrası. 
17,15 Varşova: Operet parçaları. 

Rı..,itnllt-r: 

18 Varşova: ~cman, şarkı: 20,30 Istan • 
bul: Turk musıksi; 21,45 Paris P. T. T: 
Şarkılar (Mademe Gigard). 

18,30: lstanbul; 20,20: Bükre$; 23,50: 
Belgrat (plak); 24,45: Faris P. T. T. 

Plak konserleri: 
12,30: lstanbul; 21: lstanbul; 22.45: Bu

dapcşte: 23,15: Prac. 

Çanakkalede 
Maktul Düşen 
Almanlar İçin 

Çanakkale, 30 (Tan muhabfrin . 

den) - Büyük harpte Türk askerle. 

riyle birlikte harp ederken maktul 

düşen Alman as",{erlcrinin kemikleri 

cumartesi günü merasimle İstanbula 
nakledilecektir. Alman sefaret.ı ata • 

şemilitcri ile bir Alman heyeti. yapı
lacak merasime iştirak edecektir. 

Merasimde, komutan, ve vali bu. 
lunacak, askeri muzıka ile askeri bir 

kıt'a eski silah arkadaşlarını uğur -
layaea..ktır • ......... __ _ 
Okyanus 13 saatte geçildi! 

Londra, 30 (Radyo) - Tayyareci 
Mollison Atlas Okynusu 13 saatte 
tayyaresile geçerek rekor kırmıştır. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKiM 

Yatakta Okumanın Keyfi 
Ceceler uzadıkça yalnız uykuyla 

sabahı bulmak güç oluyor. Hele 
yağmurlu bir gecede bir yere çık
mak ta kabil olamazsa akşam ye
meğinden sonra uyku zamanına 

kadar vakti evde geçirmek zaruri. 
Zaten yemek üzerine uyumayı he
kimler pek iyi bulmuyorlar. 

Fakat, henüz sobayı yakm'!l.ya 
da lüzum gösterecek kadar soğuk 
olmayan bu mevsimin serin gece
lerinde, yatağa uzanarak bir şey 

okumak acaba. sağlık bakınından, 
zararlı mıdır? 

Eskiden anneler, babalar, yatak
ta okumaya hiç izin vermezlerdi . 
Çocuk okuyacaksa, oturduğu yer
de okumalı, yatınca da uyumalı, 
yatakta okumak fena bir adettir, 
derlerdi. 

Vakıa, çocuklar için hala öyle
dir. Yatakta okumak, henüz geliş
me çağında bulunan bir çocuğun 
endamını bozar. Çocuk dersini .va
zifelerini masasının başında hazır
ladıktan sonra yatınca uyumalıdır. 

Ancak, insan otuz yaşına varıp 
t~ vücudunun ielişme devri geç
tıkten sonra. gündüzün türlü tiir
lü işlerinden, üzüntülerinden zihni 
!orulduğu vakit, geceleyin yata • 
gında bütün adalelerini rahat et· 
tirerek, fikrini işletmek, bir şey o
kumak isterse bunda hiçbir nı~h
zur hatıra gelmez. 

Vaktile gaz lambaları devrinde 
fi.tili bir türlü düzgün olanııyan, 
bırçok defa tüten o güya ışık 11ına
rını, mutlaka yataktan biraz uzak
ça bir ınasa üzerine koymak. oklır
ken de dirsek üzerine dayaıım:ık, 
boynunu az çok bükmek, kıvırmak 
lizım olurdu. Bu da vücut için 

haylice rahatsızlıktı. Halbuki ş=n:ı· 
di elektrik ampulünü istediğinız 
yere koyabilirsiniz. Hatta, parlnk 
ışığını yalnız kitabın beyaz sayfa· 
ları üzerine yaymasını, gözlerinizi 
hiçbir suretle yormamasını da te • 
nıin edebilirsiniz. Yatak odanızın 
her tarafı karanlıkta kalabilir de 
yalnız kitabınız aydınlık oıao lır. 
Okurken enseniz de yastığa da
yanır, tekmil vücudunuz rahat o • 
labilir. Yalnız fikriniz okuduğunuz 
şeyle meşgul olur. 

O da yorulunca elektrik dügnıe· 
sine yalnız dokunmak yetişir. Uyu
mak için yataktan kalkarak ınrn· 
bayı söndürmeye, uykuyu kaçır • 
maya hacet kalmaz. Bu şartlarla 
okumak bir rahatsızlık değil. bii
yük bir keyiftir. 

1 nsan yatakta okurken yavaş 

yavaş bütün düşüncelerini ,büti.in 

üzüntülerini unutur. Zihni de vü

cudile birlikte istirahat eder. Uyku 

daha iyi, daha tatlı tatlı gelir. 

Şu kadar ki ,yatakta okuya~nğı

nız kitabı iyi seçmek mühim bir 

şarttır. Pek meraklı, hissi denilen 

aşk romanları ,yahut cinayet, polis 
hikayeleri elbette yatakta okunu
lacak kitaplar değildir. Onları o
kursanız uykunuzun kaçmıyacağı • 
nı size hiç kimse temin edemez. 

O halde zihni yormadan ,heye
cana kapılmadan yatakta ne oku
malı? Uyku getirecek, sonra ru;a
nıza da girıniyecek, sizi tatlı tetlı 
uyutacak o kadar çok yazılar var 
ki. .. Onlardan okuyunuz. Hiç ol • 
mazsa okuyanı uyutmak işine ya
ramış olurlar. Ma"'ela bu sağlık ö
ğütleri.-

, -
Ankarada Bayram 

-

Ankaradaki büyük geçit resminde Atatürkiin 1erel tribünü 

Ordumuzun molörl Ü kıt'aları Ankar.aJtllii geçit re•minJe lıe~b lle ge~İ)'OrlttT 

Geçi' reıminde kahraman piyadelerimizin bölük kolu halı" d l ...... l • n e can ı yuruyqı en 

Ankara geçit resminde "Türkkuşu,, gençleri ele b"y"k b" • • 
u u ır ıntızamla geçmişlerdi 
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Kral Edvard Vlll 
evJeniyor mu? 

[Başı 1 incide] 
genç bir Amerikalı kadından bahse • 
dilmektedir. 

Bu kadın Varfield ailesinden do· 
ğan Mrs. Vallis Ernest Simpson'dur. 
Hatta Kral Beşiinci Jorj'un ölümün • 
den evvel de Sekizinci Edvard bu 
kadınla gayet doetane bir münase • 

Türkiye ile Yugoslavya 
arasında tam bir menfa
at ve g-örüs birli~i var 

bet teaiB etmif bulunuyordu. 
Onlan Biyariçte veya Kanda gö • 

renler gayet sevimli ve neşeli olan, 
fakat ne güzelliği, ne de zeraf eti na· 
zan dikkati celbedecek kadu parlak 
bulunmıyan bu kaclmla henilz Prens 
dö Gal olan kralın arasında hususi 
bir eey olabileceğine ihtimal "veremi
yorlardı. 

Fakat Londrada kulağı delik olan 
bazı kimselerde işin ha.kiki mahiyeti 
hakkında bir fikir vardı. Fakat on -
lar da: 

- Bu it uzun zaman devam et • 
mez, diyorlardı. Kıymetli miıalirimi:z, AnkaraJa BC1fvekilimi:zle birlikte Atatürk 

• • • tribününde ge~it ramini ıeyreJiyorlar 
Halbuki Beşinci Jarj'un ölUmtin • (Başı 1 incide] ı.=-

den sonra Sekizinci Edvardm resmi ----------.. 
ziyafetinde Mr. Simpson davetli ola- İsmet İnönU ile bugün (<lüıı) dörtten 
rak hazır bulundu. Ve bundan sonrn yediye kadar çok sarr.imi bir mUlakat R ""' 
daima resmi mahiyeti haiz zıyafet - yapını§tır. Bu mülakat esnasında esm [ 
lerde kralın yanında görünmeye baş- iki memleketi alakadar eden mcsele-
ladı. Hattl Kral Sekizinci Ed\'ardm ler konuşulmuştur. Yııgostııv Baş - T eblıg"' 
Akdeniz seyahatinde ve Istanbulu zi- vekilı mülakattan çok memnun gö -
yaretinde bile bu genç kadın ona re- rUndUğU gibi İsmet tnönUnün yilzün
fakat ediyordu. de de hoşnutluk alametleri gi:>rUlmüş-

Londra sosyetesine, diğer Ameıri- tür. 

kah kadınlara nisbeten Mrs. Simpso- l talya ıefiri misafirimizle 
nun pek sempatik gelmesine sebep, görü•tÜ 
onun Amerikanın o meşhur sonradan "S 

görme zenginlerine benzemeyişidir. Doktor Stoyadinoviç otele döndü-
0, çok sade çok kibar bir kadir.dır. ğU zaman ltalya sefirini intizar ha
Ve kendi iddiasına göre de çok eski !inle bulmu, ve yanm saat kadar ko
ve asil bir lngiliz ailesinin çocuğu • nuşmuştur. 
dur. Babası olduğu gibi annesi de yi- ltalya sefiri evvelce Belgratta va
nc çok eski bir aileden gelmektedir. zife görmilt olduğu için muhterem 

Mra Simpson, ilk defa 1916 da ev- misafirimizle şahsan ~nalığı vıır
lenmiştir. Bir tayyare zabiti olan Uk dır. 
koca,nile sekiz sene beraber yaşamış- Yugoslavya ıef aretinin 
tır. Sekiz sene sonra kocası aleyhin- küpt töreni 
de alın~ bir kararla bo,anan genç B. Stoyadinoviç Ankaradaki te-
kadın 1928 senesinde ikinci def!. Lon mastan doğan intibalannı yarın ga
drada yaşıyan fakat aslen Kanadalı zetelere bir tebliğ halinde ifade ve 
o'an Mister Simpson ile evlenmiştir. neşredecektir. Bu sabah Doktor ve 

Bugün ise bu ikinci izdivaç ta ho· Bayan Stoyadinoviç Ankaradakı ye· 
ıulmak üzeredir. ÇUnkU Simpıson ai- ni Yugoslav sefaretinin kUtat resml

lesi talak için Londra mahkemelerine ni, dini bir ayindan sonra yapmışlar
mUracaat etmiş bulunuyor. dır. Merasimde Yugoslav tebaasiy-

Ve ortaya çıkan şayiaların sebe • le, Yugoslav ve Türk gazetecileri bu
bi de hiç şüphesiz ki, bu talik dava - lunmuştur. Bina Yugoslav mi:narl 
smm açılımı olmasıdır. tarzındadır ve çok güzeldir. Başve-

Bununla beraber, lngiliz gazete • kil bazı noktaların tadiline IUzum 
teri Amerikan radyo ve gazeteleri - görmüş, mimarlar derhal bu tadili
nin ortaya attıkları bu ıayiayı nim ta çare bUlmuflardır. ~vekil in
resmt olarak yalanlamakta ve Anıc • 9aat için de Yugoslavyadan gelen a
rikan matbuatına hücum etmektedir- mele ve ustalarla konU§muş ve el • 
Jer. Jerini sı]ımıştır. 

HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgüııliik ve tara. 
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerinl, fena yağl&rmı temizler. 
BUl'11fukluklarmı, lekelerini, çil
lerini, erpnJiklerini, ılvilcelerl· 
nJ izale eder. Çirkin çehreyi gU
ıellettirir ve ihtiyarlığı gençlee
tlrir. 

Fakat acı badem kreminJ her
kes yapmaz ve bu kremi mutla· 
ka acı badem yağiyle yapmak 
lizımdrr. 8u hem mUtldll ve 
kWfetli, hem pahalı bir le oldu
j'undan biraz acı badem, eea.n.st
le vazelin yağını karıştiraralr 

yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerinl bozuyorlar • 

HaJi.s acı bademden pek bU
yUk fedaklrlıklarla iatilısal e· 
dilen hakiki acı badem yAğmı 
krem haline getirmif olan ko
Ionyuiyle ve mn.tahzaratiyle 
me,hur eczacı Haaandlf ki: lt· 
rlyatı netli ve cu:lptir. 

Huan acı badem yatı ktemi
le, Duan Yatm kar kremini ve 
Huan yarım yatlı pce tremt
Dl bayanlar aeve Mve kullan· 
makta '99 eczacı Bısam tebrik 
etmektedirler. 

Sa.bun, kolonya. loeyon, il· 
vanta, briyantin, aç IUlan, stır
me, pudra, trq bıçağı ,dlf ~a
lan, dit sulan, dit macunlan ve 
her tUrlU ıtriyat ve mUatahza· 

Değerli misafirimiz bugün Ba,ba
kanımızla Çankayada bir gezinti yap
mş ve mülakatın bir kısmı bu gezin
ti sırasında olmuştur. 

Misafirlerimiz lıtanl:iulda 
hareket ettiler 

Ankara, 30 (A.A.) - Yugosh.vya 
Başvekili Ekselans Stoyadinoviç ve 
refika81 ve maiyetleri bu sahah saat 
2,30 da husuat trenle Ankaradan ay
rılmıflar, ve fatuyonda B&Jvekil ta. 
met lnönU ile refikaları, Hariciye Ve. 
kili RUttü Aru, Vekiller, Hariciye 
Veklleti erkf.ııı. Ankara Vallai tara
fmdan ufurlanmıılardır. 

Uluıun bir makaleıi 
Ankara, 31"(A.A.) - Ulus, bugün

Jcü başyazısını dost ve müttefik dev
let Başvekilinin ve refakatinde bnlu
nanlann Ankaradan ayrılışın:ı. has • 
retmiftir. 

"Misafirlerimiz gittiler,. ba,,hğı al
tındaki bu yazıda Falih Rıfkı Atay 
§Öyle demektedir: 

"Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
muhterem Btfvekili ve refikR.Sı dün 

gece Ankaraınızdan ayrıldılar. Ken
disiyle temu eden herkes üzerinde 
derin bir eevgt ve itimat hissi bırakan 

ve bu his, onlar VUıtaaiyle bütiln ee· 
bir havasına lirayet eden misafirleri· 
mui daha uzun mUddet; aramııda mu 
hafaza edememek bilim için hakikf 
bir teeuilr tefkil etti. 

[Başı 1 incide] 

Yuıoslav Hükumetinin 
mümtaz Reisi ikameti esna
sında Türkiye Hariciye Ve
kili de hazır olduğu halde 
Başvekil ile birçok mülakat
larda bulunmuştur. 

Bundan başka Cümhur Re· 
isi Kamil Atatürk tarafından 
da kabul olunmuştur. Ata
türk, dost, müttefik meınle

ketin devlet adamiyle çok u
zun bir noktai nazar teati-
sinde bulunmuştur. 

Bütün bu konuşmalar sıra
sında. Yugoslavya ile Türkiye 
arasında her noktada tam bir 
menafi uygunluğu ve görüş 

birliği mevcut olduğu müşa

hede edilmiştir. 
iki müttefik memleketın 

devlet adamları, dost ve mUt-

tefik iki milletin h issi yatına 

tanıanıiyle uyan samimi teş
riki mesai siyasetine kendile
riyle mütesanit bulundukları 
Balkan antantı memleketleri
ne daha bidayette çizilen isti
kamette devam etmeyi karar
laştırmtllarClır. 

Yugoslav ve "türk devlet a
damları, Başbakan Stoyadi
noviç ve lnönü ile Vekil Aras 
ve Bayar'ın huzurlariyle imza 
edilen yeni ticaret anlaşması
nı memnuniyetle kaydederken 
iki memleket ekonomik ınü
nasebatının daha ziyade sıkı· 
ıa,tığını görmek arzusunu iz
har etmişler ve bu bapta. iki 
memleket arasındaki müba· 
deleleri imkln nisbetinde ar· 
tırmak Uzere Yuıoslav ve 
Türk Ekonomi Bakanları a-
raaında sıkı bir temas tesisi
ne karar vermişlerdir. 

Türkiye ile Yuioslavya a. 
raıı.nda kültürel münasebet
lerin tesisi ve inkişafındaki e
hemmiyeti mUdrik olan her 
iki memleketin devlet adanı· 
ları, bu me.,..;'ıeketlerin hisle
rine taınamile uygun olan bu 
münasebetlerin tarzlarını tes
bit ve tatbikini temin için sı
kı ve devamlı bir temasta bu
lunmaya karar vermişlerdir. 
Bu tedbirin ilk tatbikatı ola
rak, Yuıoslav ve Türk üni
versiteleri arasında derhal ta
lebe mübadelesi yapılması, i
ki memleket profesörleri ta
rafından kendi üniversitele
rinde konferanslar tertıbi. bu 
iki memleket üniversitelerinin 
birinde Yuıoslav ve Türk dil
leri kUrıUlerlnin tesisi muşta. 
reken kararlqtırılmıttır. 

Ekıellnı B. Stoyadirıoviçin 
ziyareti TUrkiyede fıvkalide 
dostane bir teılr hlsıl etıni•
tir ve dost vı müttefik iki 
memleketi idare edenler ara
sındaki bu yeni temas netice
sinde bu memleketleri biribi
rine bqlıyan kardetlik ba~
ları bir kat daha kuvvetlen-
miştir. 

Irak Ordusu 
Bir Hükumet 
Darbesi Yaptı 

[Başı 1 incide) 1 
Yeni Başvekil ötedenberi hUkiılıle· 

te muhalefet etmekte idi. Fakat bu 

muhalefetin böyle bir şekil alması 

beklenmiyordu. Bununla beraber 

darbei hükumetin sebepleri hakkın
da tafsilat alınmamı§ bulunuyor. Fa
kat bütün membalar, hadise esnasın
da kat'iyyen kan dökülmediğini te
min etmektedir. 
Bağdatta süklınet hüküm sürüyor 

ve herkes işile gücile meşgul oluyor. 

Bağdat, 30 (A.A.) - İktidar mev

kiine gelen yeni hükumet Irak'm tam 

istiklalini istemekte ve İngiltere ile 
herhangi bir anlaşma yapılmasına 
muhalif bulunmaktadır. 
--- ----- -- - ---

- - - - -

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprilbllfı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar 

• - zade a,uı. Tel 227 40 

Trabzon pqstafarı 
Pazar 16 da, Salı Çlµ"38.mba, 

Cuma 12 de 

lzmir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

,amba 18 de. 
IZMIT - Pazar, Salı Per 

fembe 9.30 da 

MUDANYA - Pazar, Sal!, Per
şembe, Cuma 8,30da. 
"Perşembe postası 
}.iudanyadan ayni 
gün lstanbula döner. 

BANDIRMA - P. Ertesi, Salı, 
Çarşamba, Perşem
be, C. Ertesi 20 de 

KARABlGA - Salı, Cuma 19 
da.. 

AYVALIK - Salı ve Cuma 19 
da "Cuma postası Iz
mire kadar gider." 
"Salı postası gidiş ve 
dönüşte Lapseki ve 

lnıroza da uğrar." 
Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkış gUnJert yük alınmaz. 

(2602) 

Beynelmilel 
Yilzil haki 
Jd bir tüy 
kadar ok

şıyan dün 

yada nadi 

de tıraş bı 

<;ağıdır. 

Bunu kul 

ıp.Iımamak ••••iılillıiılllmıiıl 
rata mutlaka Hasan markumı 
isteyiniz ve arayınız. Hasan de
posu: Ankara, İstanbul, Beyoğ
lu. 

Iki Bafvekilinı ream!Adeblyat kll
felerinden uzak, dtlrilst, açık ve aa. 
m1mt nutuktan, zamanımızm millet
leri arasmdaki milnuebetlere ilham 
kaynağı olmak değerindeydi. Atatür
kUn refakatiyle geçen 29 Teşrin ge
cesi Yugoslav - TUrk dostluğ'1nun 
kökleri ne kadar derine gittiğini, 
kendimiz için bir an'ane, başkaları 

için bir misal olmak kıymetinin han
gi eeas, faziletlerden ileri geldiğıni 
bitsbütün tebar\ii ettirmiştir. Ata-

adeta bir hatadır. 
türkUn ağzında Türk milletinin kal- •••••••• •••••• 
bi konuşur.,, 

Şampanya gibi lezzeti 

ve nefis 

Şekerli Limonlu 

HASA 
Gazoz özü 

Meyvalardaıı ve mcyvaların özllnd 
yapılmıştır. Bir çorba kaşığnıdan b" 
bardak suya, gayet lezzetli ve nef as 
tine doyum olnuyan gazozlu şempa 
ya gibi limonata yapılır. Ve bu ye 
meklerden sonra alınırsa mldevid" 
Mideyi bozan şerbet ve dondurma y 
rine HASAN gazoz özlyle y:ıpılmı 

buzlu limonatalar içiniz. 

Dü~anın her tarafında şampany 
yerine kullanılan bu güzel tertibi 
Yerini tutacak hiçbir §ey yoktur. Ha 
rareti teskin eder. Şişe 20, orta 80 bü 
yü~ 50 kuruştur. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, 
Til'BUL, BEYOOLU. 

Muvaffakiyetin sırrı 

... 

RA D YO liN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik 
ve \ecrübenin mahsı,lii oldu im icin: 

Bir yandan ditleri beyazlatıp leke ve 
kirleri İzale eder. Di!lere tatlı bir p~-
laklık verir, nef eıi tatlılqtırırken diğer. 
taraftan di, etlerini de tedavi eder ve 
kuvvetlendirir, ditlerin en büyük düş
manı hamızlarla mücadele eden tükü
rü~ü co~altır, nıikroplah öldürür. 

RADYOLi-N 
Kullan ın ız 

birdefa 
gelip 
gö rü· 
nüz. 

-
8 ANZOPiRiN ka;~le ri HER veRoe 40KuRuş 
•<''FF s P"';, J L .H) '"'' . F._:- fR. "C..( • .P1 c~"TÜ 0tİR.Ö..;SÜRÜG'ü HEMEN GİDERİR 

lstanbul Jandarma Satınal· 
ma Komisyonundan : 
1 -Açık eksiltme ile "350,, tane>:miğfer satın alma• 

caktır. Tahmin bedeli ''2100,1 ve ilk teminatı ( 15 7) bu• 
çuk lira olup eksiltme 11/2. citcşrin/936 Çarşamba günil 
saat 15 de Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasında İs
tanbul Jandarma Satrnalma komisyonunda yapıla<;aktır. 

2 - Niimune evsaf ve şartname her gün komh;yonu· 
muzda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat makbuz~ 
!an ve hüviyet cüzdanlarile beraber komisyona gelme· 
ı 
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157 
Birinci 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her hususta 
teminatlıdır 

-
Herkesin zevki
ne uygun yega

ne saattir. 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 
lstanbul Sultan 
Hamam,Havuzlu 

Han No. 1 

Beyoğlu Va'«ıflar Direktortüğü i Anları 

Satılık Mahlul Ma:lar 
Değeri Pey parası 

T A N •• 

-, 
I 

' 
IB fa. RA ç e i. k kop r ~ d ~ ,-

; 4 qo Ct SU 

Cıhangirde Firuzağa mahalle~ıı-f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de muhterik 198 metre murabbam- Kullanacağınız Bir Doktorun caz=p keşfi; 

. K. L. K. 
1386 00 104 

da Sakabaşı camii arsası. FenE r Ve Pı lerin 
Beyoğlunda Pangaltıda Feriköy bi- en ıyısı So'mu-, ve buruşmu. b·r cildin 
rinci kısım Yunus sokağında eski 6 DAIMOı d•r. I 
numaralı 42 yeni No. 4 oda iki hela u GEN ~L G.N. iADE ED~YQR 

'1070 77 81 

ve mutfak bir sarnıç ve bahçeyi _ 
müştemil yarım kagir binanm ta
mamı. Elektrik ve terkos suyu var
dır. 

~ı 597 00 121 

'435 00 33 

63 52 5 

118 20 9 

Cihangir Firuzağa mahallesinde 
Firuzağa camii şerifinden ayrı ka
lan ı 5 9 metre 7 O santim arsanın ta
mamı. 

Beyoğlunda Sarılütfü mahal!esinde 
ve sokağında 145 metre murabbaı 
Sarılütfü camiinin arsası. 
Fındıklıda Yahya Çelebi mahaPe
sincle Ta tarağası sokağında eski 7 
numara 29 metre 56 santim nıurab
baında arsanın tamamı. • 
Fındıklıda Yahya Çelebi mahalle
sinde sandıkçı çıkmazında 7 N o. lı 
5 5 metre murabbamda arsanın ta
mamı. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetleri peşin para ile ve 
b Ş g ün n1ilddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhale-

on e k · d la ısi 6/11 / 936 Cuma günü saat 15 te omısyon a .yapı -
caktır.1steklilerin yüzde yedi buçuk P~Y .. parala~ıle Be
yoğlu Vakıflar Direktörlüğünde mahlulat kalemıne gel
meleri. (2143) X 

inhisarlar Umum Müdürıüğünden: 1 

170KER TIRAŞ 
DAiMON FENER VE 

BIÇAGI 
PıLLERi 

ile YERLİ iki kr·omlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇATAL '!arını da daima tercih ediniz. 

K 1 art U •ı A 

ı. 

Nafia Vekaletinden; 
1 -- Ankara Ce1'ed 1\1usiki Muallim mektebine ilave

ten yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Keşif bC1<ldi 
27125 lira 4Q kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname v_e evrak şunlardır. 
A _ EksiltG1e Şartnanıesı. 
B _Mukavele Frojesi. 
c _Bayındırlık işleri genel ş.artnamesı. 
D-Hususi Şartname (Fennı şartname) I 3 Adet yün Bayrak 15 O X 2 2 5 E _ Keşif ccdveli. 

5 Adet yün Bayrak 100 X 15 O F _Proje. . . 

6 adet yün Bayrak 85 X 130 !stiyenler bt1• ~artname -::e ~~1:"~kı 136 ku_r~ş mukabılın-
30 adet yün Bayrak 70X 105 de yapı işleri Umum iVIiidurlugunden alabılırler. 
95 adet yün Bayrak 50 X 7 5 _ . .. . 3 _Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12/ 11/1936 ta-l.-· 28-10-1936 günu·· pazarlıkla almacagı ılan edıl- · b gu"nü sa t 16 d ı'şlerı· eK· 

rihine müsadif Pcrşcm c a a yapı -miş olan yukarıda eb'at ve miktarı gösterilen 139 adet siltme komisyonu odasınd~ yapı~a~a~tır. . . . 
bayrağın pazarlığı 2-11-1936 tarihine rastlıyan pazar- 4 _ Eksiltemeye girebıl~ek ıçın ısteklılerı~ 2034 lıra 
tesi günü 14 de tehir edilmiştir. .. 41 kuruş!uk muvakkat temınat verme~i ve ek.sıltı;ne şart-

ı ı.- ~~teklilerin şartnamesini görmek üzere ?.er gun, namesindeki evsafı haiz olması ve Nafıa Vekaletınden a
pazarlık ıçın de tayin olunan gün ve saatte lyuzde 7 ·~ lınmış yapı müteahhitliği vesikası almış bulunması Ja_ 
güvenrne paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve mu zımdır. 
bayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları la- 5 -Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı-
zımdır. (2234) 1 lI saatten bir ~aat evveline kadar Eksiltme komisyonu Rc-

1000 Kilo 40 lık çivi isliğine makbuz ınukabilinde ver~lecektir. 'Posta ile gön-
15 00 Kilo 4 S lik çivi derilecek mektupların nihayet 3 .~ncü madde~e Y.a~ılı sa-
3300 Kilo 50 lik çivi ate kadar gelmiş ve dış zarfın muhür mum~ ıle ıyıce ka-
2600 Kilo 60 lık çivi patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler ka-
4600 Kilo 70 lik çivi , bul edilmez. (1523) (2513) 
I - Yukarıda miktarı ve eb'adı yazılı 13000 kilo çivi 

nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

II - Pazarlık 1 1-11-19 3 6 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te ~abataşta Levazım ve Mübayaat §Ube -
sindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

inhisarlar 
ğünden: 

umum Müdürlü-

Viyanada bir tıp mecmuası, dünya- münhasıran iatimal hakkı T .rnlon 
yı hayrette bırnkacnk fennin son za- müessesesi larnfmdan büyük fedn
fcrini ilan ediyor. Buruşukluklann kiırJıklarJa temin cdihni9tir. 
yu.lmz sebebi zuhuru değil. izale çare. "Bfocel., tabir edilen canlı hllccy
sini de bulmuelardır. Anneler, hat- reler hUlfisaaı, yalnız pcmb rengin. 

ta büyUk nnncler, artık genı;llk za- deki Tokalon kreminde bulunu ... Ha _ 

manlarmd ~1 taze ve açık tenlerine tanelerde 60 • 70 Ya.tlanndak; kadın
ka\·uşa'oillrler. 50 ve 60 YMiarmda ln.r Uıerinde Y3.pıl n tecrUbt:lerde altı 
olan kndınlar, gençliklerindeki yumu. hafta zarfında buru ukluklanmn ta
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine mamen zail olduğu g8rUlmUştUr. Her 

muvaffak olabilirler. Buruşukluk- Rkşam yatmazdnn evvel yega::tc cilt 
lar, ihtiyarladığımız vakit zuhura ge- unsuru olan pembe rengindeki Toka
lir, cilt: bazı canlı ve besleyici unsur- lon kremini kullanınız. Siz uyurken, 
lan kaybeder. Bu unsurlar, şimdi ke- o, cildi besler ve gençleştirir. Serian 
mali itina ile intihap edilmiş genç buruşukluklar izale olur ve bir kaç 
hayvanlardan istihsal edilmektedir. hafta zarfında daha genç görünmüş 
Bunlarla cilt beslendiği takdirde tn- olursunuz. Gündüz için {yağsız) be
zeleşir ve gençlc§ir. İşte; \'iyana Yaz rengindeki Tokalan kremini kul

üniversitesinde profesör Dr. Stejskal la.nınız. Siyah benleri eritir, açık me. 
idareı:;inde yapılnn keşfin şayanı hay- sameleri kapatır ve en sert bir cildi 

ret semereleri bu profesörün keşfinin yumuşatır, beyazlatır ve gençleştirir. 

Emirgan Orta Okul Satın Alma 
Komisyonundan 

6-11-936 Cuma günü saat 1 S te İstanbul liseler muha
sebeciliğinde toplanan okul komisyonunca 1208 lira 78 
kuruş keşif bedelli mektebin yan ve ön istinat duvarları
nın yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi ve fen
n! .. şartnameleri, proje keşif hüiasasile buna müteferriğ 
dıger evrak mektepten görülüp öğrenilir. 

Muvakkat teminat 91 liradır. 
İsteklilerin bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

e:ıo:siltme gününden en son iki gün evvel müracaatla İs _ 
tan.tul Nafıa müdürlüğün.den ah.n~!ş fenni ehliyet vesika 
ve ılk teminat makbuzlarıle bellı gun ve saatte komisyo
na gelmeleri. (2344) III _ Şartn~?1eler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınab~lır.. . . 
IV - lsteklılerın pazarlık ıçın tayin olunan gün ve 

saatte % 7,5 güv~n~e paralariyle birlikte ismi geçen ko
misyona gelmelerı lazımdır. (2509) 

İdareye bir miktar daha eksper ve harmancı namzedi 
alınacağından aşağıdaki şart~arı haiz olanların bir di-
lekçeye elindeki vesaikın bırer musaddak suretini ve T Ü R K • 
6 X 9 eb'admda üç kıt'a fotoğrafını raptederek İkinci- __ ..._ 1 Y E ~ 
teşrin on beşinci günü akşam~~a kadar İnhisarlar Umum C 

istiklal Lisesi 
Dl RE K TOR L.OC ÜN DEN 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 

2 - 7 nci • ıo ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer 
yoktur. 

3 - lstiyenlere kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 
- Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 22534 ••I 

Müdürlüğü Yaprak ti.ıtün mub~yaat şubesine vermeleri Şişe ve am Fabrikaları 
ve yahut posta ile göndermelerı lazımdır. 

~=~~;~o~~~~~nyukarıolınaınak ANONiM SOSYETESiNDEN 
3 -Asgari lise derecesinde tahsil görmüş bulunmak d' k d ı H 

. 1 k Şim ıye a ar § anmda ve Pa~abahç F b .,_ 4 - Askerliğim yapmış 0 ma . d b l x e a rıKa 
5 - Sıhhati tam olmak ;cr~~~ın e Bu ~a~ hür~lar.nnız 1111 / 936 tarihin-

. 6 _Medeni haklarına sahip ve iyi ahlakı olduğunu ve 
43

en.
1
1!1

4
a
9
ren a ç

1
e apı 1 ıncı Vakıf Han 4 üncü kat 

mahkumiyeti bulunmadığını tasdik etmek. ı ı tı. numara ı odalara taşınrnı br. 
Namzetler müsabaka imtihanı yapılarak seçilecektir. Savın rnüsteriledmize savmlarırnız] h"Jd• •• 

"2431" • a ı ırırız. ·--
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Hakiki L UMA ampulları yalnız larmızı orijinal 
ambalajları içinde satılır 

LUMA · F ABRiKALARININ 
Ampul imalatında 29 sene tecrübeli olan fen adamları 

Ampul imali Bilgisinde 

ZiNCiR KIRA ·N 
Hadiseler ve yenilikler yarattılar. 

1500 saat yanma kudretini haiz olan ampul 

Markasını taşıyan ampulaur. B u yükseK üstünlüğü ile b ir arada 

lUMA AMPUl.lAAI 
En az cereyan sarfeder, en bol ve parlak. ışık 

LUMA .Aı:"I~p-ı.ılla.rırıi "tercih 

neşreder. 

~dlrıiz; 

Yalnız LUMA Ampullarını Kullanınız. 

ELEKTRON MÜESSES,ATI 
.;; 

Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - 62, Ankara - Anafartafar caddesi No. 10 

KARYOLALAR 
.Fabrika fiatma satılıyor 

A " M b·ı M v AHMED srı o ı ya agazası 1 ı , 2 1 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Y/1111/llN 
tetıs. hLça9ı. 

VILDIRIM tiu;aQı ile tıraş olun. YILDIRIM 
paketıerıne ikramiye flşlerı kondu. 

Malı bir müessese için 
In(l'ilizce Almanca lisanlarından biri veya her ikisinden Türkçeye 

o ' 
ve mütekabilen bu lisanlara mükemmelen tercüme edebilir, makine 

~--- .... 
Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en güzel 

koleksiyonunu 
teşkil eden 

kumaşlarmL muh
terem müşterile -
rinin enzan tak -
dirine arzediyor. 
Beyoğlu, istiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 

Juvantin 

Kumral ve siyah olara~ sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan· 

makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanmmıg sıhhi saç boyasıdır. 

rNGILIZ KANZUK ECZANESJ 
Beyoğlu - lstanbul 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN -
Umumi Neşriyatı Idare Eden: 

S. SALIM 

ile yazar bir Bayan veya Baya, Ankarada ihtiyaç vardır. Sarih adres 
ve vesaikle Istaııbulda Posta kutusu 448, Ankarada Posta kutusu 
196 ya müracaat edilmesi. 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet ______________ _, Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 


