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Mektubu 

lngilterenin nüfus vaziyeti 

Mesele İngilterede en derin dik· 
katle takip ve tetkik olunu

yor, Çünkü İngilterenin nüfusu 1943 

de 41 milyondan aşağı düşecek ve 

1981 de 34 milyona inecektir. Yani 

1931 de nüfusun yüzde 32 sini teşkil 

eden memleketin, 1981 de nüfusun 

ancak yüzde 22 sini teşkil edecek. 

~aşlılarm 1931 de .M:ibeti yijzde 1l 

Çek Rejisi 
----

Memleketimizden Mü
him Mikdarda Tütün 

Alacak 

Bütün bunlar münakaşa olunan a
millerdir. Fakat, değişmiyen hakikat 
nüfusun azaldığıdır. Ve mesele bu
nun çaresini bulmaktır. İngilizleri 

en çok di.i§ündilre,q mesw~a~u ca
redir. 

Nuri Sait Paşa 
Irak Hariciye Nazırı 
Dün Tekrar Geldi 

Irak Hariciye Nazırı Nuri Sait 
Çek rejisi 95.000 kilo tütün almak paşa, dün sabahki ekspresle şehrimi

için münakasa ilan etmiştir. Vaziyet ze gelmiştir. 
alakadar tüccar ve firmalara bildiri!- Nuri paşa, istasyonda Irak sefiri 
miştir. Çek rejisi bundan başka bu Naci Şevket, Istanbul konsolosu Ka-

h · tl" 'ktarda mı mil ile oğlu ve dostları ta.rafrudan sene e emınıye ı mı me e - . . .. 
. . .. .. ~ kar:şılanmıştır. Nun paşa, bırkaç gun 

~-'!tmuzden tutün almağa karar ver- şehrimizde istirahat ettikten sonra 

:1: A N 
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,müracaatile. ağızdan şikayeti takdi - h~kimleri iştirak etmektedi:r~r. E
rinde derhal takibata tevessül lalına- tibba Odasında hazırlıklarda. bulunan 

cağı kanun icabındandır. Bu gibi suç- Balkan hekimleri birliği Türk komi

larm takibinde amme menfaati bu - tesi dünden itibaren Yıldız sarayına 
ıunup bulunmadığının ve 8.mme men- nakletmiştir. Kongrenin devamı 
faati görülenlerin takibine tevessül müddetince muhtelif ziyafet ve ge

etmek hususunu takdir ve ifa etmek zintiler tertip edilmiştir. 
Müddeiumumilerin ci.imlei vezaüm - Bu kongre lstanbulda yaıtılan Bal-

dendir. Bu gibi suçlarda amme men

faatinin mevcudiyetini tayin etmek 

lizıındır. Mesela, dövme ve yara.la

ma hadiselerinde suç me§huden vu -

kanlar arası ilk tıp kongnısidir. 

Maarif Vekili geliyor 
Maarif Vekili ve Dahili(ye Vekili 

Kurtuluş Günü Büyük 
Merasim Yapılacak 

yerde durarak . 1sta.nbulu büyük se
vince kavuşturan şehitleri anacaklar

dır. 

ben Taksime P"elArPktir_ 
Taksimde 

Taksim meydanında bayrak çekriıe 

-

-

-
-
-

merasimi yapılacaktır. Bayrak çek

me törenini mtitea.kıp İstanbul Bele 

diyesi tarafından abideye bir çelenk 
konacak ve bundan sonra gençlik na 
mma yüksek okul talebesinden ve 
Şar namına Şehir Meclisi azasından 

bir zat tarafından nutuklar söylene 
cektir. Nutuk söylenmesinden son 

ra Merkez Komutanmm vereceği işa
ret üzerine yürüyüş kolunda mera 

sim geçişi başlıyacaktır. 
e 
e 
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Siyaset a.lemi 
Sağ - Sol Mücadeleleri 
atlrit: M 
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•ı •paııyada fa.!lllstler gnıpumm bü. 
yük bir askeri kıymeti haiz o

an TuleylUa şehrini işgal etmele • 
den sonra, MadridJ deniz üzerin • 

ek1 Valensiya şeltrbıe bağlayan de
mlı-yolunu ele geçirnıek için birkaç 

ometrelik mesafe ilerlemek kal • 
ştır. Fa.,istler buna da imkan bol

uklan takdirde Ma.diidJ en büyük 
da merkezinden mahtıım edecek • 

ve CümbUJ'iyef;çilerin vaziyetini 
b"" usbütün müskülleştireceklerdlr. 
M 
si~ 

adridin bir milyon nüfusu, Valen
·a yolu ile gele<>Rk erzak sayesinde 

y 
na 
m 
yo 
ve 
yo 

aşar ve uzun bir muhasaraya daya.
bilir. Fa.,ıstler, Cilmhuriyef;çllerin 
ukavemetbıl kırmak için bu demir· 
lunu i~tihdal ediyor, ve bir an ev
i bu hattı zapta ehemmiyet veri • 
rlar. Madrit hiikfımeti müdafaa

s 
ku 
mın ruhu olduğa için bu 1'ehrin su

to kat'i bir hadise t.eşkiı edecek ve 
şistler yaptıklan 'arya.mı nıuvaffak 

lmuş sayacaklardır. 

faı 

o 
Bununla beraber Madrit Slllmt et

se de, Katalonyanm fa.~tlere karşı 

üsellih mfülafaada devam edeceği m 
şü phe götürmez. · 

b' 
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Sonra Madridin sukutu De, şiddetli 
ır mücadelenin alevlediği ve körük. 
ediği intikam hlcı1eri kolay kolay kül

le nmiyecek ve sönmiyeeektir. 

ko 
Bununla beraber Madriclin kolay 
lay düşeceğini söylemek doğnı ol

az. Bilô.kis Madrid.in yeni bir ham
kaynağı olması da ~ok muhtemel • 
r. Cümhuriye~ilerin lladridi. bu 
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ırada 1793 ve 1917 deki Paris ve Le
in~t vaziyetindedir. O zaman mU 
afiler, son derece vahim buhranlar 
eçiriyorlardı. Bütün görünüş, mlida.
a.anm akamete uğrayacağım gös .. 

te riyordu. Fakat netice öyle olına.. 
dı. Leningl'attan sonra Moskova ken 

ni gösterdi ve ~ibiyeti kazandı, 
ugün de ~ladrit muvaffak olmazsa, 
arselonanın da muvaffak olamıya • 
ğmı gfüıt~:ren bir emare yoktur. 

dl 
B 
B 
ca 

Fakat mücadelenin bü~·ük hadi~e • 
le r arifesinde olduğu, ap~ık \'BZİhti:r 

••• 
-

H alk cephesi hükiimett, l5 ti& • 
§ma geldikten sonra uf 

partilerin-· yan askeri teşkilatını ilga 
tmiş ve bu suretle Fransa.da faşist

lik cereyanmm ilerlemesine karşı gel
ek i.~t.emişti. Bu yan a..tıkeri siyasi 

eşkilatıu en mühimlerinden biri mi· 
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nılay dö la Bokun "Ateşli haç"ı idi. 
a.ka.t bu teşkiliıtm ilga..ti!mdan kısa. 
ır zaman ayni zat fırkasmm adını 
eği.c;tirerek 'Ve ona "Sosyal partltt 

ad.mı vererek yeniden faallyete geçti. 

ı 
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~tir. ailesiyle birlikte Bağdada gidecek-

kubulmuş ise oranın asayişi üzerine Saffet Arıkan, bugün A.nlmradan şeh 

müessir bulunmuş ve halkı suçun d~ rimi%e gelecektir. Saffet Arıkan, 

recesine göre bir heyeca.na uğratmış- Cümhuriyet Halk Pa.rti&. merkez bü
tır. Bunda §.mnte menfaati müla • rosuna. gelerek CumhuritY'et bayramı 

haza edilebilir. Ve bu suç meşhut progra.miyle meşgul o)acaktır. 

suçların usulü takibi hakknıdaki ka-

- k 

öğleden sonra saat 16 da Belediy 
Reisi ve Şehir Meclisi üyelerinden v 

cemiyetler mümessillerinden ve Par 

ti başkanlarından seçilecek birer he 
yet İstanbul Komutanlığı merkezin 

giderek halkın ordumuza olan şükra 

Fransa Dahiliye Nazın miralay d~ 
a Bokun aleyhinde bu hareketinden 
olayı kanuni takibat yapmağa k~ 

rar vermiştir. Bu karar Fransa hü· 
Uınetinin, sağ partilerin ,'&Ziyet ve 
aaliyetini denemeAine ve sağların 

meydan okuyucu ve gayrikanuni fa
aliyetlerine son vennesine de yardıın 
edecektir. 

/fÇilerin fikayetleri tir. 

1ş Kanunu hükümlerinden kurtul -

mak için işçilerini açığa çıkaranlar 

hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
lzmire giden lş İdaresi Reisi bugün 

eehrimize dönecektir. Burada. yeni 

bazı §ikayetler olduğundan Eniş 

Behiç şehrimizde de yeni tetkik.at ya

pacaktır. 

Sovyet ticaret mümeuilinin 
temasları 

Memleketimizdeki Sovyet Ticaret 

mümessili dün Türkofis Müdürü 

Mahmut Celali ziyaret ederek Sov
yet - Türk ticaret temasları etrafın-

Suınmerville gitti 
Ingiliz sarmayedar grupu mümes

sillerinden Summerville, dün sabah 
Lloyd vapurile gitmiştir. Summer
ville, birkaç ay sonra Türkiyeye ge
lip işe başhyacakrtr. 

da görüşmüştür. 

Trakya Umumi Müfettişliği ba.ş
müşaviri de Türkofis müdürile gö -
rüşmüştür. Bu görüşmeye Trakya -

nın iktısadi vaziyeti mevzu olmuş ve 

gelecek yıllar için Trakyada alınacak 

ekonomi tedbirler hakkında ba.zı ka-, 
rarlar verilmiştir. 

================================================;~~==== 

Elişleri Sergisine Giden Eşyalar 

-
e 

-
nun ile takibe tabi tutulur. Neticei ~_... __ .............._ nmı arzedecektir. 
takipleri şahsi dava.ya veya şikayet

name verilmesine mütevakkıf olan 

suçların amme menfaatile a18.kaları 

göriildüğü takdirde bu kanunun ta
kibine derhal tevessül edileceği tabii 

bulunmaktadır.,, 

l•tanbul adliye ·kadrom 
Yeni Meşhut Suçlar Kanununun 

tattiki yüzünden Adliyenin bazı kad
rolarında noksanlıklar olmuştur. Öğ

rendiğimize göre, Vekfilet İstanbul 

Adliye kadrosunu kuvvetlendirecek -

tir. Bunun için yeniden lstanbula 

on katip, ikisi üsküdara verilmek ü
zere 7 müddeiumumi muavini ve iki 

sulh hakimi daha verilmesi kararlaş

BiRKAÇ 
SATIRLA ir 

Gece programı 
Gece Taksim meydanında Şeh 

a-
a 

• stanbul tık Teclrisa.t müfettiş- bandosu tarafından milli p~alar 
1 lerinden Ahmet Hamdi Edir- çalınacaktır. Saat 20.30 da (kalır 

neye, ınüfettiş Sıırn Bahkesire ta.- man ordumuz şerefine) Perapalast 

yiıı edilnıiştir. İstanbul Vali ve Belediye Reisi tar a-

-

ş-

*' fmdan bir şölen verilecektir. BUtUn 

B u sene Yüksek Muallim Mek· 
İstanbul Halkevlerinde güzel mUsa 

tebine nıecıcani olarak alı -
mereler ve temsiller verilecektir. 

nacak 1 kız, 2 erkek talebenin iııı-
ti}tanlan dün ~tır. Bir konser verilecek 

:ıı. lstanbulun kurtuluş günü olan 6 Te 
e 

-B ir müddettenberl Avrupada rinievvel salı günü akşamı Parkoteld 
bulunan Afgan Sefiri Sul - Münir Nurettin ve arkadaşları tara 

tan Ahmet Han dün sabahki eks- fından, Anneler Birliği menfaa~j ne .. -presle şehrlmbe gelmiştir. bir konser verilecektir. Konserin gu 
~ ...-ıss.....S...-~ıu7:kl' zel olması için çalışılmaktadır. 

tırılmıştır. MüdAieiumumi muavin - ============::::==============~ 
liklerinden birisine Lüleburgaz Müd- rt• fl'U• Ü. ~~11 .. ,, ... 
deiumumisi Fehmi Çağıl, Adliye Si- L_!ft~ ~ ,~ .. ~ ~T~ 1 

, cilli Ticaret şefliğine de Hukuk me-

l 
zunla.rmda.n ve hakimlik stajını mu

vaffakıyetle ikmal eden hi.kinı nam -
Bugünkü Hava: KAPALI 

rf 

-
Omer Rıza DOCRUL 

Mareşal Fevzi Çak
mak "Van,, da 

1 
r 

Van, (TAN)_ Mareşal Fevzi Çak

mak, on altı kişiden ibaret maiyetiy

e beraber 18 - 9 - 936 günü Van şeh· 
ine gelmiş, şehrin yedi yaşmdA.u yet

miş yaşına kadar halkı, ve askeri kı· 

taatı tarafından istikbal olunmuştur. 
Mareşal Fevzi Çakmak, beraberin· 

de bulunan Orkomutan ve yedinci 
Korkomutanı, Van vali vekili Nejdet 

Yılmaz ve Şarbay Şaban Boysan ve 

diğer zevatla beraber 19 • 9 - 936 gU

nU Ka.zımpaşa ilçesine giderek ay!li 

akşam Vana avdet etmiştir. 
Mareşal Fevzi Çakmak, 20 - 9 • 

936 günil Başkale ilçesine giderek 

geceyi Vanda geçirmiştir. 22 - 9 - 936 
günU saat 6 da HakkA.riye hareket et

miştir. 23 • 9 - 936 günü Vana döne

cektir. 
· zetlerinden Emine Macide tayin edil
m~ler ve dün işe başlamışlardır. 

Buıün hava kapalı geçecektir. Ya&mur 
çiselınesi ihtimali mevcuttur. Fakat, bu v;ı.. 
siyetiıı bir iki ıün devam edece&\. sonra
dan havaların açarak Teşrinievvel a,yınıı:ı 
cüzel bir ıonbahar yapacaiı anla!j;tl%nakta
dır. 

1
10 1111cu ay Gün: 276 
1355 Hicri 

Hızır: ~50 

1352 Rumi 
18 EylOJ 

12,03 
17,50 

4.20 

Şehir planı etrafında 

Bi.r mütekait tarafından 
~ Ankarada açılacak olan Elişleri 
letgisi komitesi ve sergiye iştirak er 

-=lecek san'atkarlar, btiyük bir gay -
?tıe çalışmaktadır. Sergi komitesi 

hazırlanan kuf kolleksiyonrı 
azasından Türkofis merkez müdürü 
Akil, dün büroda meşgul olmuş ve 
sergiye gönderilecek eserleri tetkik 

etmiµ. Bir bahriyeli mütekait su-

bay tarafından tahnit edilerek vü -
cude getirilmiş tir kuş kolleksiyonu 
dün Ankaraya gönderilmiştir. Gayet 
san'atkarane olan bu iki eser güzel 
bir tabiat manzarasını göstermekte -
dir. Herbiri ikişer sene çalIŞllarak 

meydana getirilmiştir. 

Dünkü hava 
Dün ha.va tazyiki 763,0 milimetre, sıcalr

bk en çok 23, en az 20, rutu~t 10 82, bu.
har tazyiki 12,2 kaydedilmiştir. 

Memlekette hava 
Bütün memlekette ba.&ill4han -,uiyeti 

· Receıp: 16 
Günee: 5,9 - Oile: 

. ikindi: 15,20 - Akıam: 

(~ataı: 19,20 - lmalk: 

Dt• 

bu 
~y}edir:: Garbi ve Şimali Anadoluda bul 
la ve ~ğışltdır. Diğer yerlerde kısmen 
latludıa::. Rüzdrlar umumiyetle şimal i 
kametinıden ve Garbi Anadoludan sidd 

at•· 
etli 

esecekti.ı·. 

Maarif Vekaleti meteoroloji mUte
hassısı Tevfik, Floryanın ahvali ha· 
vaiyesi hakkında tetkikler yaparak 
neticeyi şehir planını yapmakta olan 
profesör Prost'a bildirmiştir. Prost, 

bundan istifade edeceğini söylemiş

tir. 
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Çin, japonyanın Bütün 
istediklerini Reddetti 

Çok G ergin Vaziyet 
=---------

Japonya, Çind~. ~omünizmi~ El 
Birliğile T enkıJını Talep Edıyor 

t, KÜÇÜK HARICi 
HABE R LER 

B alkan Antantı devlet
lerinin para meselesini 

görüşmek üzere bu devletle
rin milli bankaları müdürleri 
yakında bir konferans yapa
caklardır. 

• ıı: • 

• ngiltere Ba~vekili Mis
i ter Baldvin hastalığı 

dolayısile yaptığı iki aylık is
tirahati bitirmiş, tekrar baş
vekillik makamına geçerek 

1 

vazifesine başlamıştır. . . "' 
Avusturya, Macaristan 

ve ltalya hariciye na-
zırları gelecek ay Romada bir 
konferans aktedeceklerdi r. . . "' 
F ransada bulunan Çekos

lovakya erkanıharbiye 
reisi Fransız ordusunun yap
makta olduğu manevralarda 
hazır bulunuyor. 

• • * 

Avusturyadaki Haymveh
ren teşkilatı, bu teşek

külün reisi olan Prens Ştar
hemberg'e itimatsızlıklarını 
göstermişlerdir. 

Trakyada 
Kalkınma 

GÜN ÜN RÖPO RTAJ! 

Çocuklar Büyük Bir 
Bayram Günü Yaşadı 

Bu Yıl, Tal ebeye Kitaplan Geciktirilmeden 
Verilecektir. Yeni Ders Yılının Hususiyet

lerinden Biri de Budur 
Evvelki gün, hiçbir takvimin haber vermediği bir bay

ram vardı. Ve. b~ bayram, yalnız çocuklara, mektep co
cuklarınhalgl e1I~ıştı. Şehrin en işlek caddelerinden, en ke
nar ma a e erıne kadar bütün köşe bucag-ı çocuk 

1 
· 

d K ·· · · k · ' ses en kapla ı. 
1
uçu mekteplıler içinde belli ki, horozdan ev-

vel uyanan ar vardı. 

Talebe akını var 
lstanbulun bütün yollan dün sabah 

mutlaka bir mektebe çıkıyordu. Vak
tile bütün yollar, Romaya çıktığı gi
bi... 

Koltuklarmda ça.ntaıan, sırtların
da siyah ve gri önlüklerle, kaldtrım
la rdan geçerken, onları birer birer 
göz hapsine alıyorum: 

Kimi biraz düşünceli, kimi biraz 
dalgın görünüyor, kimi de ne~en, 
heyecandan taşryor. 

Bu düşünceli ve dalgın görünenlere 
bakıyonım, çoğunun ayakkaplan bo
yasız... Göğüslükleri yamalı.. Ve he
men hepsinin sesi zayıf çıkıyor ve 
hemen hiç birinin benzinde kan yok. 

Bu bir tesadüf mü, bilmiyorum, 
yalnız neşeden taşanlarla bu yamalı 
goğüslUk taşıyanlar arasındaki fark, 
gözUme bir diken gibi batıyor. 

Daha sabahın çok erken bir saati!. 

Sandal ya 
Avnıpada çocuk ~eknsını öl~mek 

Ur.n t~ .. ·· için (Te t) den . .~beler l'apar-
lar. Bu tecriibelerı:; tul'Jüsij vardır. 
Arasıra bunu bizde .. ~-tatbik ettıkle-
. . . •tt• z-•·a olçu U ne' rını ıı ı un. ,ııı> "' .•c yarar 

. 1~o,kat zekanı . 
ODU bılmem. 1l hır seve 

DYn{I •• :. .J ~·aramadığmı Afnlll tik a gordüm. 
Orada nasıl ı;ente ~·nnj sun'i 

ı..,, k onlntd benzin \"C bu ~0 • n oitnı _ 
,.. 11 tankı~·ı yan . eylerin .-ım~ e ~·erini 

• rtarsn ~ .... ~ (tutar) mı yapı)O 1·~nnrn da 
·ı , .. pınış a.. n· yerini tutar e) er • · ~ bir 

adamı methederken: -
l)edlgin.:_ 

-:- 7..eki adamdır. . ~:-Z. halde 
ornJarda bö)le bir tanfi ga ıp buı\lr. 

lar. • le,·hindekı 
Ne) e hen zekıının ıı · •·a h· lllfi_ 

• baŞ" ır gu 
talenlarımın !.logunu. u (Z~lia ne 
bırakarak burada ıze ş :tın ~e
riibesi) hikfıye ini anlata) · 

o lnıis· Çocuklara orduklal1 .. • 
. kaldımtaıı ı.. 

- Dünyadan ne), tnlel'!'! ~ 
in nnlsr biribirlerinl ) ~ -'·'ere 

11
_ ' ı· bu,-... "" 

1 
[Bırakın ki bu ua ı · t .. 
alar cevap veremezler]. ....,;. 

.. ce,11p veı~let Çocuklar bir uru : 
-Top. 

- Tlifek. 

- Para. 
- Dinamit. 
- Demokrasi. 

- Banka. ai ~.o 
Olınarmıı1, olmamı~. Bir f~~-· kal 

cuğunun \'erdiği ce\·ap birinciliğl , 
za.nnuş: 

- Sandah'll! 

Çine karii 'daima seferber bir vaz.~yette bulunan Japon ordu
sundan bir mulreze 

Köşe başındaki tUtüncü dükkanı bile ilk günün sevinci LBa.§ı 1 incide] henüz açmamış... Sokaklarda yalnız, 
lur mu? Bu damar ve istidat bir in- çocukların sesi var: Akın akm, irili 1 den fazla imiş! Bir o kadar talebe de 
sanda ya vardır, ya yoktur. f klı gruplar halinde, mektebe gidi- İstanbul erkek lisesinde varmış. 

Gert.ek be~ de diişündüm. ls ,..;.& 
Yadaki kan tufanından tutun da ';r'- ' 

deki ceneraller harbine kadar he'.pSI 
sandalya etrafında kopan kıyametler 
değil midir! Ve Yahudi çocuğuDU 
haklı buldum. 

u a Bukadar çocuğun hepsini be;ş, altı an ha 2 (A.A) _ Bir Japon 1 Şanghay, 2 (A.A) - Çini. Japon Manevi bir bataklık yorlar. f tak . k lk k Ş g y, k ul h ek t bu Kı·m·1, belki aceleden "'"ntasmı al- smı a s1m etmeye a ışaca ol-. · • d öldürmüş olan metalebatını ab ve ar a mı Kendimce şu neticeye vardım: ~ salar muall' · k" .. d ·· ı 
bahnye sililıen azını b t t file etmeye icbar icin .. mayı dahi unutmuş, unutmadığı §ey, ' ımın ursu c soy lyece-1.k:i Çinlı" burada b·ır Çin mahkemesi mutale a a e.v . ~ Bazılarmuz bir insandan ıyı g·ini tal b · 'tt' k · k" k 1 

nl J lı'ndeki mini mini yiyecek çıkını!... e eye 1§1 ırme ım anı a -tarafından l·dama mahkum edilmiş- Yang tse - kıang hma arının_ · a- bir tarzda bahsedilince adeta kendi e maz B b'ld'kl · · · h f 
k dil si Bu çıkınların içini görür gibi oluyo- · unu ı ı erı ıçın, er sını ı, lerdır. • ponya tarafından ablo a e me aleyhimizde bulunulduğuna, kendi ihtiyaca go··re .. ubcl ayırıyorl r 

Vapurdayız. Yemek salonundaki 
yuvarlak masalann etrafında sandal
yalar var. Bu sandalyalar devrilme
sin <liye yere çakılmış. Yerinden la· 
nııldat:mak isterseniz oynatamazsı • 
n11;; lakin iı;tediğinlz tarafa döndüre
bilirsiniz. 

· k al nım: Hasta bir annenin gece uykula- • "' ere a · Şanghay, 2 (
A.A) _ Salahiyettar imkanı burada ciddi miına aş ara kıymetimizin azaltıldığına kailiz. ZP.- Bazı liselerde (33) k d be ı 

J 
b me rmı feda ederek hazırladıgı- yag-da kı- a ar şu açı -mahafil, Japonyanm Çin

e karşı ye- yol açmaktadır. aponyanın u - ka" lanmız, kusur bulmak ve aramak mı<>tır Çocuklard ·· le • v k 
· 'h t. armış bir iki parça köfte, yahut o- ~ · an, goz n e u-nı.den ,..,8gı-daki isteklerde bulunmuş talebatı karşısında Çinin ıtti az e · için gerilmiş ve hazırlanmış bir hal- z lakları zayıf olanlar boylarına J'J'~ ~ d - · k~ rane hattı hare- af ·· nun ""rine, bakkaldan alınmış bir di- • c ore, olduğunu bildirmektedir: miş ol ugu azını ~ de bekler. Bir şeyin iyi tar mı gor- . .J .. ~ daha ön sıralarda oturtulmak üzere, 1 rılfu'" talnm r.inH memurlara ~ıttuffiHı7~~efu'1t:HkWrl1vo%1f"lJYli~- ı -- • ~ .. • .,.. - 4.---'-- ~- ~ .. ~ hm ~::bı~:~~~~iim ve j~rllerl- aralarında secmCler-Yapılacaktır. 

701 fti esı. dip söylem..W. kendi ukiauzdaa Çocuklar, Ötedenberı mektep ilk a-2 _ Komünizme lr&rJI milşterek da bedbinlik göstermeye başlamış o- şüphe ederiz. ne girdiğim ilk mekteplerle liseler, Jd _ gU 

1 

h 
b·ır hareket ı'crası. Böyle bir hareket, di 1 • ahafil' i y Memleketin kalkmmasmm büyük hıncahınç kalabalıktı. Yalnız mektep çr ıgı n er, emen hemen ders gör 

lan Japon P oması m ın eıse mezler, bir hafta, hazan iki hafta 

Devrilmemesi istenen sandalyalan 
yere çhiyle çakıyorlar. Fakat öteye 
beti •e dönmesinde mahzur gönnü • 
yorlar. 

Japon kuvvetlerinin bilhassa Şimali dü..t'rmüatür. engellerinden biri bu menfi zihniye~ avlularmda kulağa çarpan o tarif e- h t•= bi bo bo , rbest 
904 

., dil k ıw d a '-4 r ay, ş şuna geçer, çocuk-
Çindeki harekatın tamamiyle se d ginli'k .. • tı art- tir. Bir bataklık kurutur gibi bu mez çocu CM an arasın a öğ -Şanghay a ger sura e • lar kitapsız, deftersiz, mektebe ~der, olmasını istilzam eder. maktadır. manevi bataklığın kurutulması la- retmenler yeni teşkil edilen şubeleri gelirler. ~ 

B. FELEK 

3 _ Nankin hükumeti nezdinde zımdır. Memlekette yaratıcı faaliye- tanzime çalışıyorlardı. 
Japonyalı askeri müşavirlerle diğer Vaziyet, bilhassa beynelmilel mm- te okadar ihtiyaç, okadar meydan yeni de-r• yılının lau•u•iyetleri Halbuki, bu senene, bütün 
mu··şavirler tayın· i. takada çok kanşıktır. Japon asker- var ki bu yoldaki her adımı teşvik 1 . k mekteplerin açılır açılmaz der-

M . d f şı rakama vurursa görürüz ki, se başlamaları, 936 - 937 tah-4 - Japonya ile Çin ve anÇUn a- !eri ile İngiliz tebaıı.sı al'88ın a çar- etmek, hatalı ve mahzurlu tarama bu sene, lise, orta mektep ve ilk mek- sil yılının bir hususiyeti oldu. Ve a· 

NASIL YAZIYOR~.: .. J 
Hoca, kürenin merkezini çemenRe

rinin ayağı altında buldu, yıld:zların 
say~ını gene ouuu kuyruğundalo kıl 
kırı mikyas yaparak bir yckima bağ
ladı. - M. Turhan Tan, 

rıısmda sivil hava münakalitı tesisi. pıgmalar olmuştur. Bir İngiliz ga- göz yummak li.wndır. Şurasını tak- teplere kaydedilen talebe, topyekiin sıı mühimmi dünkü dersler sonuna 
Nankbı htlldlmeti, bu metaıebatI zetecioi ile diğer bir lngiiiz tebaası dir etmeliyiz ki atılan her faydalı a- 16.400 kigiyi bulmuatur. Bu 16.400 ermeden, talebeye bu yıl mektepte 

0

_ 
reddederken çok azimkarane hare- k a.k 1 da bır' sorgu dımm bir mahzurlu tarafı, bir hataJı kişiden yansmın eski mevcuda ilave k kl 

. . · Japon ar o un uzun ya uyaca arı kitaplann da birer lis-ket etmıgtir. Japon dıplonıası ntaha- . . b . kıl noktası vardır. Mahzurdan, hatanın olduğunu fanedellm: Demek, yeni- te
8

; veıiım;g olmasıydı. 
fili, böyle bir harekete intizar etm•k çekildıkten sonra serbest na mış mes'uliyetinden korkan adam, her den 8.200 talebeye yer bulunacak!... Çocuklar, bugünden fübarcn, mek-

le idi. tır. teşebbüsten ve hareketten uzak ve Bu da sanının pek kolay ig değil. Ba- tebe, kitaplarını tedarik etm;a olarak 
muattal kalmıya mahkumdur. Diğer na anlattıklarına göre, yalnız Istan- geleceklerdir. 

Madrı•t Etrafında 150 taraftan, teşebbüs ve hareket saha· bul kız lisesinin talebe mevcudu 1700 ·~- GO ô 
sına atılan her hükumet adamının = .xılalaattin NG R 
kusur ve hataları olacağına iptida- şu veya bu hatası vardır. 

Bin Asi Toplanıyormuş dan h~::~~~:~::fTİyal EMe:e::~a=r~i ~:~~üt ge-

D ün bir arkadaş, masa.mm üzeri- nel müfettişi, bütün milletin 
ne bir kucak resimli kitap ve eline bir taahhütname vermiştir. General F ranko Asiler Tarafından risale bıraktı: Kendisi bununla başlıyor. İdaresi al-

- Bunların hepsi bugün Trakya· tındaki memurların eline bir rehber, Devlet Reisi ilan Edildi dan geldi. Bunlar içinde faydalı baş· bir Program veriyor. Her sene bu 

Londra, 2 (Radyo - Tan) - İspanyadan gelen ha
berler, her cephede iki taraf arasında muharebenin de
vam ettiğini bildiriyor. Faşist kuvvetleri son günlerde 
kazandıkları muvaf fakıyetlerden istifade ederek her 
taraftan hücuma geçmişlerdir. 

makale mevzuıan var gibi görünü- programa göre neticelerin ölçillme
sini ve mukayese edilmesini mümkün 

yor, dedi. kılaca:ıc bir çalışma 7.emini hazırlı-
Kitapları kanştırdnn: Trakya köy yor. 

kalkınmasının beş yıllık programı, Trakyadan gelen kitap ve risaleler 
İzmir Fuan için Trakyaya dair ter- bize §U kanaati veriyor ki Trakyada 
tip edilmiş bir resimli eser, Edirneye devamlı ve verimli bir 11urette <;alış

r Faşistler bilhassa timal - tark ci

hetinde şiddetli muharebelerden 

aonra ilerlediklerini söylüyorlar. Bu
na mukabil hükumet asilerin bu 
cephede hücumlarını püskürttUkle -
rini iddia ediyorlar. 

Asiler Madrit hükumeti erkanın
dan baz;lannın kaçtıklarını israr He 
söylemekte, Madrit hükumetinin al
tın dolu sandıklan da memleket ha
ricine göndermekte olduğunu bildir
mektedirler. 

Aıiler arasında 
Borgos, 2 (Burası asilerin hükfı

lrıet merkezidir) - Asilerin muvak
kat hüktlmet reisi yaptıkları General 
Rabanellas isi General Frankoya dün 
ispanyanın devlet reisliği salahiyeti
ili vermiştir. 

General Fıoanko, beyanatta bulu
aarak demi§tir iri: 

gidecek seyyahlara, güzel bir rehber, 

"- Biz bir otorite hükümeti ola- köylülere Yeni istihsal yolları göste
cağız. Bizim kapitalizmin menfaatle- rir, hayvan hastalıklarını tanıtır, 
rini koruyacağımızı sananlar alda- sıhhati koruma meseleleri, devlet 
nırlar. Biz orta sınıflar ve büyük halk kanunları hakkında kendilerini ten-
kiltleleri için çalışacağız.,, vir eder nevi nevi risaleler ... 

General Franko 150 bin kişi ile Gördüm ki Konyada tanıdığım 
Madridin muhasara ve zaptına çalı- menzil mü!ettişi tam faaliyet halin
§acaktır. 

Aıiler hükumeti de... Beş yıllrk programı okudum. 

tig- 1
• Kusur aramak yolunda birçok ukala· General Franko bugün neşret 

bir beyanname ile; takip edeceği si- ca geyler bulunup söylenebilir. 
yaseti izah etmi3tir. Bu beyanname. Fakat hakim olan intiba, tutulan 
ye göre, Franko, bir kooperatif devlet yolun doğr,µluğu ve faydasıdır. Bir 
vücude getirecektir. Memlekette bir sahanın idare amiri, elindeki vasıta 
tek işsiz kalmıyacak, bir kimse ser- ve im.kanlan ölçüyor. Trakyanm 
mayedarlara esir olmıyacak, hüki'ı- kalkınması ve insanca bir yaşa -
met papalık makamı ile bir mukave- yışm asgari seviyesine varması için 
le yapacak, Sovyetıe.rden başka her yapılacak işleri sıraya koyuyor, se
devletle dostane müna.sebat tesis e- nelere ayırıyor. Belki de vasıtalarmı 
decek, fakat Rusyayı düşman tam- yanlış ölçmüştür, her birimizin ayn 
yacaktır. ayn düşüncelerimir.e göre belki de 

mak bakımından idare makinesinin 
ve wnumı hayatın içine çok fay
dalı, çok hareketli unsurlar sokul
muştur. 

Trakyadaki umran ve kalkınma 
koşusunun seneden seneye vereceği 
neticeleri çok büyük bir mera!<la 
bekliyeceğiz. Biz de kendi hesabımı
za okuyucularmuza karşı şu taahhüt
te bulunuyoruz: Trakya genel müfet

ti§inin memlekete hitaben ne§rettiği 
taahhütnameyi saklıyacağız. Her 
~ne mahsul mevsiminden sonra gö
ruş kabiliyeti kuvvetli bir, ilci arka
daşnnızı Trakyaya göndereceğiz. M
k~&§ltrmıız bef aenelik programa 
nısbetfe Trakya köylerinde neler ta
hakkuk ettirildiğini en bitarafane 
bir usul ve ölçü ile araştıracaklar ve 
neticeleri okuyuculara bildirecekler
dir. 

~ltmet Emin YALMAN 

Belki İnanını-
yacaksınız 

6 l lkt19şrin lstanbulun kur
tuluş yıl dönümüne tesadüf 
eder. 

Bu münasebetle lstanbul 
o gün bu mübarek bayramını 
kutlulamak için şimdiden ha
zırlanıyor. 

Vilayet ve belediye riyase

ti o gün için bir merasim pro

gramı hazırlamıştır. Taksim

de bir tribün kurulacaktır. 
Tribünde lstanbulda bulunan 
saylavlar, Vali, Şehir Meclisi 
azaları, süel generaller, adliye 
ve mülkiye reisleri, Belediye 
erkanı, Üniversite ve maarif 
erkanı, siyasal parti başkan
ları, hayır ve meslek cemiyet
leri başkanları, bankalar di
rektörleri, imtiyazlı şirketler 
ve esnaf cemiytttleri reisleri 
bulunacak. 

Yalnız. 

Evet, yalnız matbuat mü
messilleri bulunmıyacaktır. 

Çünkü programda, onlara 
yer ayrılmamıştır. 

Belki inanmıyacaksınız, 

Fakat DoRrudur 

CUMHURiYET, f - 10 - 1936 
B. M. Turhan Tan: "Hoca; "dıinyanın or

tası eşeğimin bastığı yer, gökteki yıldızlar 
da onun kuyrufundaki kıllar kadardır, sayı
sıncadrr,. diyebilirdı. Oyle sanıyorum ki o
nun aklına da bu cümle once bu !iekilde 
&.clmiştir. Fakat sonra suslemeye, "'edebileş
tırmeye,, kalkmış ... Kure ile dunya, mer
ke:ı: ile orta tam muteradif değildir; gerek 
"küre,, gerek "merke:ı:., kelimelerinde, Ho
canm hikiyelerine yara;ımıyacak bir ilnıi 
ıstı!lh hali vardır. Dunyanm orta'iı, top. 
raim üstündedir; "Kürei arz.,, m merkezi 
yerin dibinde, "mayii nari,. bulunduğu soy: 
l~nen noktadır . Buradaki "buldu., kelime
ıınde ideta bir tercüme kokusu vardı; tıirk
çeye, o kadar aykırı. 
Ciımlenin ikinci kısmı ise, hiçbir üzuma 

olmıyan "mikyas., ve "yekün., kelirneleriy
le karmakarışık olmuş. B. Turhan Tan 
"yek.ı:tn,, kelimesi yanına her fiili ietireccl,{ 
belki giınün birinde yakııanmı bulacak. ' 

:/-

Bunları gördükçe içimden kendi 
kendime: uDayan, diyordum ... ,,_ 
Abidin Daver Dev'er, 1 - 10 _ 1936 

Demek ;insanın ~çin?en başka birine hi
tap ~tmesı de kabılmış ki muharrir "k d' 
kcndıme,, demeye tuzum görmuş. en 1 

:/-

~ • . ı:e.~ıo1crat _devletlerin bu ycnı 
teşcbbusu, beşcrıyct için yeni v .

1
• 

b . b' e nıl\.9 
m ır merhalenin bCl§uuıgıcıdır. _ 

Va - Nil, HABER, 1 _ 10 _ 
1936 

"N!kbin merhale., acaba "nikb' lik 
halesı., demek mi? ... Hayır sa~~c ~e~
demek. Oy!~ dese ne olur? • e ıyı,, 

.y. 

Bizde sporu. devletleştirmek t1e işe 
mc~teplcrdcn ba§lamak bence de en 
dogru ve kestirme harekettir. 

(.TJç satır sonra) 

Her §eyden evvel Bpor bir sağlık 
davasıdır. Bunun ilk ılartı da mekf 
l -1- ı.: .cp. 
~U(.;n <hı'ha evvel evlerde aranır. _ 

Burhan Cahit Markaya, ı . 10 - 1936 

Sporun. ilk tartı mektepten evvel ev 
aran!rsa ı:se evden başlamak lif d Mdc 
harrırin iki sözü birıbirini pek t:::1 rr. u-
. '_'Kestirme hareket,, belki müdaf muyor. 

bılır; fakat ikinci parçadaki ,.._ aa oluna. 
vel in " d uer şeyden ev-,, spor,. an sonra Cclın . l~-
dufu muhakkaktır. esı .u:nn ol-
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4 TAN 3 - 10 - 936 

Dahiliye Vekili İskenderunun 
Endişe!erine tercüman oldu 

b<l lnnakla beraber, sulbü bizzat ken
disı için ve bir vasıta olarak değil, 
bir gaye olarak sevmekteyiz. Ayni 
mül8.haza ile bize öyle geliyor ki, si-
lihlarm tahdidi için bir konferan-
sın toplanması ancak bu konferansta 
yapılacak müzakerelerin muvaffakı
yetine daha mül5ait oer&.itin ve zama
mn tesbitinden sonra. 'l!luva.fık dl& -
"Caktır. Bu bapta icabeclen iptidai tet-
kiklere tevessül işiyle üçüncü komis
yonun tavzifi tabiidir. SilAhsızlanma 
fikrini terketmek veya terkeder gö -
zükmek müşterek idealimize ve Mil
letler Cemiyeti paktının ruhuna mu
halif bir harekette bulunmak olur. 

ARKITEKT (Mimar) 
Bu aylık derginin 67 nci sayısı bi!' 

çok zengin mufülerecaFUe çıkmıştır. 
Içinde Mimar Seyfi Arkanın, Dr. 
Wagnerin, Mimar Profesör Egli, Mi
mar Kemal Altan, Naci Cemal, Emin 
Necip, eser ve yazıları ile, Avrupa 
mimarisine ait münderecat vardır. 

Tepe başı 
Neslimizin mustarip olduğu eko - lılılnbut BelftliQt\t Dram kısmı 

nomik sıkıntıya gelince, Türkiye bu Sehir1i"uafrosu Bu akşam 20 de 
husustaki tezini her münasip fırsat - ~ 

ta bildirmiştir. Ttirkiyenin mütaıe- 111111111111111 ~=t 
ası şudur ki, bugünkü sıkmtilara, her 

kesin biribirini istismar etmeye ça- ili 111 ~::s:~~ 
h§masiyle değil, fakat bUyük kütle-
lerin binaenaleyh bUtün milletlerin m Dudaklarm 
mübayaa kabiliyetlerini artırmak ve Bu akşam 20,30 ta 

ıSailık --ı 
co~ı 

Nezlenin baş ilacı 

VEFAT 
bu maksatla onlann iıstihsal kudret- JJJJJIJll Gündüz 
!erinin inkişafı nisbetinde hayat se- Çocuklara 14 de Tavdgirize General Ahmet Çuruk-
viyelerini yükseltmek için sarf olu - F aıtnıaç sulu kısa bir hastalıktan sonra Çam-
nacak müşterek mesaiyi tanzim ile -------------- lıcadaki köşkünde vefat etmiştir. Ce-
çare bulunabilir. Dünyanın dört göz- Taksim bahçesi kapalı kısmında nazesi bu sabah saat on birde Çamlı-
le beklediği iyilik ancak bu yolda i- Halk Opereti cadaki hanesinden kaldırılacak, na-
dare olunacak mesainin ahenginden Bu akşam saat 21,45 te mazı Usküdar iskelesindeki camide 
doğabilir. TELEFONCU KIZ kılındıktan sonra Karacaahmetteki 

Keza, bütün paraların iıilen istik- Son temsil aile makberine defnedilecektir. 

Gece Yarısı 
: lar ağırlaştı ve sıcak başladı ... Nu -
ran, kafayı vurdu, yattı ... Doktorlar, 
Trispikal sıtma, dediler. Peki, ıli.~ı? .. 
nacı var amma, uzun tedavi ister ... 
İklim değiştirmeli imiş... Elden gel· 
diği kadar baktık ..• Evvelce ilan etti 
ğimiz için, Nuranın sahneye çıkması 
lazım geliyordu. Zavallı kız, hasta ha· 
linde sahneye çıktı ... 

1 No. 59 

M'evliit, parmaklan arasında, kade 
hini çevire çevire önüne bakıyor; a
ra sıra, Sun'ullahm sözlerini tekrar 
ediyordu: 

- Zorla razı ediyorduk ... 
Sun'ullah, içi darlaşmıf gibi, ge • 

Dit bir soluk aldı, elini Bili.le uza.t-
tı: 

- Bir ciga.ra versene. •• 
Bllilin hemen çıkardığı paketten 

bir clgara aldı, yaktı: . 

- Bazı yerlerde, idare ediyor, sah 
neye çıkarmıyorduk .. Fakat, c.;ok yer 
lerde, idare etmek kabil olmuyordu. 
Sonra, yollar, bizi, sahneden çok yo
ruyordu ..• 

Bllll, parmaklarmm ucu yanDlif 

gibi elini havada sallıyordu: 
- Yollan ıormaym... Amerikan 

filmleri kaç para eder? Kamyonlar
la dağlan bayırlan 8.fllJlmIZ vardır, 
görUlmeğe değer ... Taşlık yoldan kur 
tulursuT' J--• .. k yola düeentin. .. Lls-

Ma/&.muı Y ESARI 

tik patlar, benzin tükenir ... • Bizimki
lerin deliliğinden şoförler şaşırır ... 
Bir kıyamet bir rezalet ki sormayın. 

lcli.l, istemeye istemeye güldü: 
- Sizin anlattığınıza göre, biraz 

da eğlenceli bir yolculuk! 
Billl, omuzlarını kaldıra kaldıra 

güldü: 

- Bize göre, her gün bayram .. Ib 
rahim, don gömlekle, arabanm arka
sından geliyordu; o sırada türemiş 

lclilin yüzüne eğilmişti: 
- Otuz dokuz fiyevri ile ışahneye 

çıktı; oynadı ... Otuz dokuz fiyevri i
le ... 
Ağır ağır doğruldu, masaya yanaş 

tı, bir kadeh doldurdu, içti, meze al
madı, bir yudum su ile ağzını çalka 
ladı, yuttu : 

- Otuz dokuz fiyevri ile ... Bu, pa 
ra için, pul için, menfaat için ya • 

pılmaz; insanda, san'at aşkı olmalı· 

dır. 

bir eşkiya vardı, Ibrahimin halini u
zaktan görmüşler; bu kamyon, deli 
tafıyor ! demi,, bize dokunmaktan 
vaz geçmişler ... Eşkiya tepelendiği 
zaman, içlerinden biri, jandarmalara 
anlatmış! Yolculuğun eğlenceli ta - Mevl<lt, Sun'ullahm eöztlnü tek • 
raflan yok değildir ama, yine dert- rarlarken ili.ve etti: 
tir... - •.• Ve ayni zamanda, insanda, 

Sun'ullah, kısa bir dalgmlıktan fedakarlık hisei de olmalıdır. Arka 
kendini kurtarmıştı: daşlarmı düşünüyordu... Sahneye 

- Nuran, yollarda büsbütün eri- çıkmakla vaziyeti kurtarıyordu; va -
yordu ... C"'.enuba doğru indikce, hava ziyeti kurtarınca da, arkadaşlannı 

Radyo 
,_ _________________________ , 

DEHŞETLi SAHNEI.ERlLE - ZENGINLIGI - GUZELIJGI 

Operetler: 
21,10 Llypzic ve 

DlGO" opereti. 
saire: Str~usun "İN-

Oda musikisi: 
22 Vartova: Piyano - keman. 

Resitaller: 
18 Varşova: ' Şarkı, piyano 
20,10 Viyana Rosental orkestra. 

VP ihtitamile herkesi hayrette bırakan 

Fransa ihtilili 
Fransızca sözlü ARKADAŞLIK - KAHRAMANLIK - AŞK 

ye 1HT1ŞAM ŞAHESER! 

i P E K sinemasında 
Emsalsiz bir muvaffakıyetle gösteriliyor. 

Bugün saat 1 de talebe seansı 

Fevkalade küşat programı olan 

BiR MAYIS GECESi 
Neş'e, ihtiras ve zengin mizansenli film. 

Emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmıştır. Başrollerde: 

KATE DE NAGY - FERNAND GRAVEY 
LUCIEN BARROUX ... 

GÜZEL l!lR FiLMDEN daha iyi ..• BiR ŞAHESER 

ÖLÜM PERiSİ 
FREDERlC ~RCH - MERLE OBERON 

~HAZIRLANINIZ--, 
"MAVİ TUNA" güzel filminde dinlemiş olduğunuz 
ALFRED RODE Çigan orkestrası İstanbula geliyor 

Şehrimizde en büyük musiki hadisesi olacak 

• 
Eğlenceli, zevkli ve tam manası ile NEFlS bir film görmek 

iıstiyenler bugün 

MELEK . 
sinemasında toplanacaklar. 

ÇILGIN GENÇLiK 
En yeni danslar - Şarkılar - Zengin ve ihtişamlı Sahneler 

Başrollerde: 

JEAN HARLOV - VIL YAM POVEL 
Ayrıca Paramoudt dünya haberleri 

Bugün saat 1 de talebe seansı vardır. 

6m-----------suMER SinEMASlftDA-...... --...... o - Musiki kompozitörü ROBERT STOLZ'un 

~_u SM E '-ıfl~ı INeaJ. .. 4-T J L M 4 Z 
Operet filmini görenler gülüyor, eğleniyor ve hoş iki saat vakit ge çiriyor. Oynıyanlar: LlANE m.tD 
-!VAN PETROVICH-THEO LINGEN - HANS MOSER Diveten: FOX JURNAL. Yarın saat 11 de 

,-~---- ülDUtN GORULECEK ~EY ı 

PANGAL TIDA SÜRPAGOP'da ' 
KLUDSKi SiRKI 

Hergün daha büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor. 
70 den fazla vahşi hayvan - Asi anlar - Kaplanlar - Filler - Beyaz ayılar - yabani eşekler ve 

ÇIN CAMBAZ AlLES! ve saire, meraklı ve eğlenceli numaralar 

saire ... 

ki uclskl Slrk1 
Hergün saat 6 da matine ve 9 11~ da suvare - Cumarteai ve puar günleri 2 % ve 6 da matine, 

9 112 da suvare. 

kurtarmış oluyordu .. 
Bilal, masaya yumruğunu vura -

rak kararını vermişti: 
- Insanlık ta, budur! .. 
Sun'ullah, eski yerine otunnuştu: 
- Turnede, çok kazandık... Fa -

kat ... 
Kollan yana düştü; sesi yorgun -

du: 
- Nuranı kaybettik .. 
Eğer, bu jesti, bir provada yapmış 

olsaydı, muhakkak rejisör, onu al -
nmdan öperdi. 

Mevl(it, onun sözünü tekrar etti: 
- Nuranı kaybettik. 
Iclll, f&firmış, onlarm yüzlerine 

ne kayıtsız duramadı, kalktı, onun 
ellerini a vuçlannı içine aldı: 

- Ne iyi kalblisiniz, lcW Hanım ... 
Birden öyle müteessir oldunuz kL •. 
Nuranı seviyorsunuz, ona, acıyorsu
nuz değil mi? 

leli.tin ellerini öpüyordu: 
- Teşekkür ederim, lcl&l Hanım.. 

Siz, benim kardeşimsiniz ..• 
Yerine oturdu, mendilini çıkşara -

rak nemlenen gözlerini sildi: 
- Nuranı yakmdan tanıyınız; o -

nu, daha çok 1eveceksintz... Şimdi, 
Nuran, çok huta .•. Doktorlar, Umit 

kesmediler... Fakat, yavrucak, çok 

zayif .. Zaten vücutça zayıftı; son 
ayn e.yn bakıyordu: . yorgunlukla, hele sıtma, onu, büsbU 

- Nuranı kaybettiniz? .. Şinıdi Nu tün kuvvetten düşürdü .. iyi bakıl • 
ran ..• 

Seat titriyordu, fazla soramadı, 
eöyliyemedi~ • 

Billl, genç kadmm teessiirünU far
ketmifti, hemen atıldı: 

- Yok, Iclll Hanım ... Nuran, sağ .. 
Hastalığı için söylüyorlar. 

Iclllin solan yüzü pembeleşmişti: 
- Oh! Beni de korkuttunuz ... 
Sun'ullah, genç kadının teessürü -

ma_ya, ve dinlenmeye ihtiyacı var ••• 
Uzun zaman sahneye çıkamıyacak.. 
Ya.şum da, l&hneye hiç çıkmum ... 

MevlO.t, tekrar etti: 
- Yap.sın da, 1ahneye hiç çıkma-

sın ... 
Sun'ullah, te~rar ayağa kalkmış -

tı, elleri pantalonunun ceplerinde. 
gözlerini yerdeki halıya dikmif, dal
gın duruyordu. Sağ elini, cebinden 

çıkardı. çenesine götürdü: 
- Şimdi, gelelim, sizinle konuşa 

cağımJS meseleye... Sabahatin söy • 
lediği doğru... Sizi, aramıza alma 
istiyoruz. 

telli, gUldU: 
- Turan hanımm yerine mi! 
Sun'ullah, elini çenesinden çekti 

kaşla.mu kaldırarak baktı: 
- Hayır ... Buraya gelir gelmez 

Fofo, bize iltihak etti.. .Fakat kadro. 
muzda boşluk var... Siz, bizimle ça 
lışmak istemez misiniz? 

lcli.1, gUlmily<ll'du; içinde bir kı 
nk ıızmı vardı; boynunu büktü: 

- Ben, hangi boşluğu doldura bl 
lirim ki ... 

- Çoook... VUcudUnüzle, sesiniz 
le, gtlzelliğinlzle sahneyi öyle doldu 
ruraunuz ki ..• 

Genç kadın, içini çelmı1'ti: 
- Bunu, çok dinledim ..• 
Sun'ullah, fafırmıştı; Mevliit, on 

yardıma koştu: 

- K1m 
0

söyleml'8e, yalan söyle 
miştir, emin olun ... 

leli.le yaklaşmış; elini, onun otur 
duğu koltuğun kenarına dayamıştı. 

(Arkası \•ar J 
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Gündelik gazete 
Başmuharriri 

'.Ahmet Emin Yalman 

Tan7m hedefi: He.herde, fikirde, 
herıeyde temiz, dürüst, tamimi 
olmak, kariin ge.zeteıi olmaya 

çahtmaktır. 

ı Günün meseleleri 1 

[İşsizlik buhranı 

'' Dilimin Bela
sını Yalnız Ben 
Çekiyorum. 

Fakat! ... ,, 
Ayintabi Battal BeY ~e 1'1Unif E

••--·" Nazırbğoıd" b fendi ıuaaııu R Ulunuyor-
du. Münif Efendi, ~el Ceridel 

.~.ıp11""'•de (keta.ıı 
Havadis ~ .,- tabirin-~şçi buhranı 

Bu iki kelime yanyana gelinO' in-

sana tuhaf görünüyor. 4şsizllk 
İşçi buhranı olan yerde 

buhranı olur mu hi~ ! 
Yakın Tarihin ) DödÜDCÜ Ticaret )lftltlt~r..-

~. t -~ı~ 
ya.setinde, 1286 da ilk ~lttı edUen 
lstinaf Cea Mabkellle81 ~ly"-etınde, 
Berlin sefareti miilıeptllglllct... "'--• 

Oluyor işte. J.~ ··--" 
: Dün gazetf'Jerde okumlJl}"'unla\lur. 

ı · d ratan sersePolls yangın yer enn e 
' · t -'amı Bunla-rilik eden çocuklan or · . 
Uhiın bir kr.JmJ 1f bulmak uzere 

rm m n"lermlş Ken • 
!Anadoluda'n gelen lf' =-· • 

. . i ha.~ yer bulanı.ayDI· 
dilenne • yer-
ca serseriliğe baş~ı;lar' yanJgın 

rabfilere sığınmış ar. 
lerindeld ha .ı. 0 tsta.nbulda ytis-

Yalnız bunl,.- mı· Bir 
leroo iş aray-6ı iıısa.n v~ • memleket 

ak t bJI taraf tan wıo 
F a: e,i kurulan kombinalarda ça- ------------ı. 

içinde y işçi bulamıyorlar. Meeela Hakkı Pafll kabine.ine da· 
hş~ yapınalda meŞ • hı·ı olan bir nazınn henüz NazlWf kombinasını • _-:..ıwnf işçi 

.. hendisler muhar•u ..... ze basılmamıf hahraları arasın-
gut ,ınu d lkf&\•et ediyorlar. .Ja rcıstlaclıgyımız bu dikkate. 
boıauı&dıklanD an ş • fakat " .J 

in L5Çiye iş ,1'1', değer yazıvı aynen ne,recıı-
:Kombinada b i buJabflmişler ve bu yoruz. ( z) 
ancak 500 iŞÇ ed t,aınaınlanması la- L.:'.~~~~------
yilzden bir seJ1 t ;ini ,-aktlnde bitire- E rtesi günü yeni sad
mn gelen inşa&.. rek uzUIUyorlar. 
ınJyeceJderı"ni go~ ıeriyor ki işle işçi razam alayı mutat 

Bu misal. de ~:'a tesisine ihti~~ merasim ile Sirkeciden 
ıa.rasmda1 h:r::an iş sahibini, fabrika Babıali caddesini takiben 
''rdır. ş ·ı~elidir. tş kanununun geliyor, halk caddenin iki 
işçiyi bula.hı beldemeğe lü-

• ba, .. 1anmasmı tarafını tutmuş, matem a-
tatbılana " jbtiY~ barizdir, UZ\'11 b • k 
zmn yo~· r ·Madem kl ihtiyaç !ayından başka ır ren 
lhtty~ doguru • • Jüzum göstennek- vermiyen bu yıllanmış 
böyle bir taazzu'a klli.t bir an ev- hareketi kayıtsız bir his 
tedir. o halde bU teş 

dır ve nazarla görüyordu; vü-
veı kuro1Jnab · * kela birer birer Babıali -
'hrnin görüşü nin salonlaruıda, muhtelif 

. "°~jnlrii "'"niln~nt~f.f'ın'tllın,,h:J\mff . " - .... .-.;, ''°• ____ ... _1_ 
ıanum<ta.n şenı ıırn ç ıs n da vükela. arasında yer-
' JJ1ütehassıs W~ner'ln tan· 1 k . d 
~hnı'Ah_ •• ı..ndaki düşünceleri ~ktı. }erini a ara yenı sa raza-_ 
bul -;;;_atı okuduktan !llOnra ts- mı istikbale hazırlanmış-

Bu iındb•e kadar niçin imar e- !ardı. 
tanbulu ş '.:._.. ·-= anladım. 

edl.x.:...;.,f uaıı•• ıyı s . p b 
de~ dT;;ı;a.dar ~hri imara ~ışan Sadrazam aıt aşa, u 
Şım re1sıerimiz yalnız hüsnü nl- son sadaret hayatına, için-

~~!: eınprik bir usulle ç.a1rbiı~lari. i de yaşıyacağı kısa zama-
buki belediyecilik b !1ll ş 

8:ıu tımin görüşü blzlm hüııı- nını, daha ilk gününden 
0 !;° pJye~en şüphesiı ki daha etrafına ihsas eden düşük, 
D etlldlr. Belediyenin imar işleri • ve uzun hastalıktan he
ku""' ba§mda ilmi görii.5ü olan bir mtt-
ll!assıs bulunsaydı ~bir şimdiye nüz kalkmış bir bal ve ta-
:..ıar kısmen olsun imar edilmiş, ye- vır ile, adeta sendeliyecek 

i bir ~ehre kazanmış oturdu. derecede mütereddit a • 
D )JUgiln a.ritk şehirciliğin ilim işi ol-
autunu bir müteha.~•M ihtly~ bu. dımlarla Babıalinin dış 
1 doğunu anlamış olmaldığnnız ben- kısa merdivenlerini koltu
: atılacak adımlarm en bü~iiğ\jdUr, ğuna Q"irenlerin yardımile 
artık 1., yoluna girmbı demt>Jrtlr. Bun-
dan 80nra şehri hfümü niyet delil. atlıyarak kavuşuyordu. 
Dhn imar edecektir. Müsterih olabl-

nrtz, 
:/o 

Köylüyü kurtarma hareketi 
HUkfımet köyti ve köylüyü düşUn

ıneğe b&Şladı. 
MMtlekette fktısadi bir kalkınma 

teşebb\~ü yspılmca bu t6'8bbümtn 
nıo,-aff aJayetle başanlması içtn köy
niniin lstihli..k kahilfyettnln, yani re
fa.hJilfll art;hnlması IU~mu ort~y~ 
~ktl. Bunun iizerine hiikfımet koyü 
~e kö,iU~11 refaha erdlnnek için ~ 

gelen tedbirlere baş\'Ul'du. Şimdi ::af taraf bir köy kalkınma faali
)'etine şahit oluyoruz. 

Bunun en iyi ömeğini Trakyada 
...... biliriz. Burada köylerde yardım 
eore H k'" 8a.Ddı)da.n kurulmuştur. er oy ve 
•. - .1 .. bu sandığa her yıl muayyen bir 
ftO) u • deci' B ;.a, yatırmak meeburiyetın ır. u !:ra ·köylünün her türlü ihtiy~la~
m kal'Şılayan bir ihtiyat sermayedır. 

Bulgarlar Trsl<)'&Jllll bu faaliye~ni 
ekilde tatbik ediyorlar. Her koy-

f(l ş ~ 
IU köy sandığına, ıcazancma gore mu-
ayyen bir para yatınr. ~una mö~U
kabD hastalığını, ihtiyarlı~ı ~~ · 
nı·· .. sigorta etmiş oltır. Köylu baA-

unu ed ih 
t.a.ıumrsa sandrk ona yanırrn er, • 
Uyarlarsa. tekaiit maaşı '\'erir. 

Bulgarlann ve T:rakyanm bu tec· 
l'\ibesini tedricen bütün memleketf' 
yayabiliriz. O nkit köylü muraha
Jıaeıdan, afetten, hastalıktan ''e lh -
tln.rlıktan konmmuş olur. 

Yeni sadrazam, salona girer
ken yeni yürümiye alışan 

bir çocuk yürliyUşile bilmem kaç 

dakikada mevkiini alabildi, hür -

metle başa konan Hattı Huma

yun Saray Başkatibi Halit Ziya 
Bey tarafından cehren okundu, 

vatan tehlikesi kayguslle herkesin 

düştüğü ıstırap ki.busu yüzlerin -
den belliydi. Bununla beraber ye

ni sadrazamın muvaffakıyeti için 

mutat dualara "amin' 'denildi; 

tebrikler yapıldı; ve herkes Sait 

Patanın bu sekizinci sadaretinde 

dolgun tecrübe ve bilgisinden dev

let ve memleketçe bir istlf ade zu

huruna inanmış, adeta çıkmıyan 

candan hayat Umidine bel bağla

mış gibiydi. 
Dıfarda halkrn galeyanı hami

yetine nihayet yoktu; matbuatı -

mız, kendilerinden beklenen hirn

met ve gayretle efki.rı umuıiliye

yi. o kadar şiddetle tahrik etmiş
lerdi ki, eli silah tutan her va-

tandaşın sönmez hamaset atefile 

harp cephelerine koşacak derece-

( ı) Bu hınranm ilk lı:nrm. 28 Atattoı 
tarihli nüshamızda çıkmııtır. 

Kavalı 

~ayfası 
Hakkı PQfa 

1 
uŞtu "'ti.il· 

ran sefaretinde bulUDJll • .\bcıUJ 
hamklin HukukU J)Ü\'el h' • ... : 

... L--1t lı_ <tı. 
Yeni cüliısunda Abd~ ~ .__ 

blJlel"elc ""'· rabeJ' gezer, bir ın11P tlta • 
;abat ederdi· 

yiikadaya &el :Efendi 
Abdülhamit, Jlibdf >, ~ 

zaret verdL Münif Efendi, b~ta 
Miinll P&§& oldu. ffa 

Münif Paşa, bir r,aınantar h~ 
Nezareti Tercüme kalenıiJıde .;;\. 

Menas \.. 

Garp T rablusunda Harp ilanı Sırasında 
lık etmişti. Antuan t teh-~ 
kalem arkada.,r idi. ''eı? 
ne gidenler çok oldu. nsunlar ıP 
da Antuan Menas ' endi de '1ı 

Dolmabahçede Toplanan Vükela 
Meclisinde Neler Oldu? 

\iicut eyledi. 

Tebrlkçiler, Mi~lf Efendinin ° 
ru doldurmuşlaı'(oı;Jı, O zaınan M. 

Nezareti, Mah~.ut NediJD Paşa 
besi ittisalindeki 'h.:ınada idi l 
Efendinin büyük bir O\Jca• \-ardı 
sası tam kapmm karşısınl.') idi 

de uhar ettikleri celadet it.san, 
cidden kayde şayan bir dereceyi 
bulmuştu; bütün bu hamiyet ha
vası içinde saraya. giderek padişa
ha arzı teşekkür ve tazimden son
ra yeni makamına oturan Sadra· 
zam Sait Paşa, ilk iş olarak müs
taf a Hakkı Paşa kabinesine dahil 
olan vükelaya, yeni heyeti vüke
lanın intihabına kadar vekaleten 
vazifelerine devam etmelerini ve 
o günün akşamı Babıalide teşek
kül eC:ecek meclisi vükelada bu • 
lunmalarmı yaz ı. 

Düşman Trablusgarp önünde 
şehrin teslimi teklifile teh

didini filiyat sahasına çıkarmak 
üzere olduğu bu, en vahim ve teh
likeli günün, akşamına nasıl da· 
hil olduğumu bilmiyorum. Muay
yen saatin hululile beraber, Babı: 
i.liye giderek meclisi ,.ukeladakı 
yerimi aldım. Diğer zevat ta bi~ 
birer geldi, yeni sadrazam, bu mü· 
him vazifeyi en mUşkül bir 

zamanda deruhde etmek mecburi· 
yetinde kaldığından bahslle rUf e· 

ka tarafından kendisine müzahe

ret gösterilmesini kısa bir nutuk 

mahiyetinde söyledi ve eski kabl· 
nede bulunan nazırların kendisıle 
birlikte teşriki mesai edeceklerine 
emin olduğunu da ilave etti. Fa· 
kat bu tebligat nazırlar arasında 
muhtelif ve biribirinden farklı te
lakkileri mucip oldu. Bir kısmı, 
Hakkı PB.1}aya karşı bu hadisei si· 
ya.siye sebebile yapılan pek mil· 
him hUcum ve tarizden birtakırıt 

nazırların vazife itibarile tefrik ve 
istisnası kabil olamıyacağını ve 
binaenaleyh muvaffakıyetli adım· 

tarla yUrUyebilmek için Millet 

meelisi ınuvacehcsine bOsbütiln 

yeni bir kabine ile çıkması ıuzu· 

munu 88.drazama tavsiye ettiler. 
Fakat Mahmut Şevket Paşa 

merhum ayan azalığına da henUz 

intihap edilmemiş olduğu için şah· 

81 aleyhindeki muhacemata cevap 
vermek ve ayni zamanda içinde 

bulunduğu nezaretin o sırada pek 

ziyade ehemmiyet kespeden vazi· 

fetJi başından ayrılmamak maksa· 

dile bu fikre iştirak etmiş görün· 
miiyordu. Ben, kendi nezaretine 

ait muamelattan münferiden ve 

fakat devletin siyaseti umumiyesl 
netayicinden müştereken mes'ul 

olmaları lazımgelen vtikelayı sa

bıkanın tama.men çekilmeleri lU -

zumunu ileri sürerek fikrimde ıs

rar etmiş, ve arkadaşlardan bazı

larmm da ayni fikre iştiraklerini 
• 

temine mu fak olmuştum. 

M abmut Muhtar Paşa mUs
tcsna olmak Uzcrc Hakkı 

Paşa kabinesinde bulunan zevat
tan hiçbirini terketmemek fikrini 
şiddetle müdafaadan vazgeçmiyen 
yeni sadrazam, bu bahsi daha zi
yade uzatmıyarak fevkalade içti
maın sebebi olan hadise Uzerine 
mUzakereyi açtı. Ve dakika fev -
tctmiyecek kadar müstacel bir 
mevkide bulunduğumuzu söyledi. 
Müzakerenin mevzuu: 

Tra.blusgarp önilnde dUşmanm 

zapt ve istill tehdidine karşı ora

daki bir avuç kuvvei askeriyemi -

zin başında bulunan Miralay Ne

şet Beye hükfımeti merkeziyeden 

verilecek emir ve talimatın mahi
yeti. 

Mahmut Şevket Paşa merhum 
kendisine haıı olan samimiyetle 

askeri vaziyeti izah etti ve dUş -
ınan hücumuna karşı mevcut ve

saitle mukabele edileceğini söyle
di. Bu fikre bUtUn nazırlar iştirak 
ettiler ve düşman hücumu karşı -

sında adet ve vesait itibarile ım

kansızlık halinde şehrin gerisinde 
gene ahzi mevki edilerek dahilde 

Yapılacak teşkilat ile mukavemete 
devam edilmesi karargir oldu. Bu 

esas dairesinde sadrazamın yaz -

dırdığı karar meclisi vükelada bu

lunan sadaret milsteşarının neza

reti altındaki zabıt katipleri tara
fından zaptedildi. Ve müzakere -

nin devamı mUddetince hali heye
canı göze çarpan Mahmut Şevket 

Paşa merhum dışarı çıkınca der
hal bu karan havi telgraf emrini 

kumandan Neşet Beye çektikten 
sonra yine meclisi vükelaya dahil 
oldu. 

Fakat, sadrazam paşa. yazı
lan kararın bir suretini ya

nında mevkii bulunan nazırlardan 

bir zate yazdırdıktan sonra zirini 
imzalamasını söyledi. Bu teklife 
ilk muhatap olan adliye nazırı bi
r z tereddütten aonra yazdığı ka
ğıdı sadrazamın arzusu veçhlle 

fmzalryaralc kendisine verdi. Fa
kat sadrazam, "Liituf buyrunuz. 

dahiliye nazın beyefendiye de ve

riniz, kendileri de imza buyursun-

lar." dedi. 

Dahiliye nazırı, ayni tereddüt 
ve hayreti gösterdi. Bu imza, ta

lebinin sebebini anlamadığını ya

vaş sesle söylemesine rağmen sad
razam işitmiş olacak ki, ona da 

eğilerek: "Efendim, karanmı7.ın 

suretidir. lmza buyrunuz ve di

ğer rcfikleriniz de imza etsinler." 

mukabelesinde bulundu. Bu suret
le artık nazırlarda tereddUt kal
madı. Herkes verilen karann su
retinden başka bir şey olmıyan bu 

kağıdı imzaladı. Nihayet, kağıt 

dolaşarak şeyhislam efendlye Ka-

dar geldi. O da imza ederek sad-

razama takdim etti. Bu dakikada 

bUtUn nazarlar sadrazama tevec

cüh etmiş bulunuyordu. Herkes 

onun bu sırada ne yapacağını gör

mek ve böyle bir imzalı kağıttan 

maksadı ne olduğunu anlamak is

tiyordu Sadrazam Sait Paşa, bU

ti.ı.n vükelanın imzasını havi olan 

Çöp Sepeti 

Menas Efendi kapıdan gb..
mes Münif Paşa a3 ağa kalktı, b\r tıd 
adım yürüyerek kalem arkadaşını 

elhıden tutup yanına oturttu ,·e ha.

uruna dönerek: 

"- Antuan Menu Efendi benim 
kalem arkadaşımdır, Hariciye Ter
eüıne odasmda beraber bulunduk. 
Meııas Efendi ula sanisinde kakla. 
Ben vezir oldum, çektiği dilinin be • 
lisıdır.,, dedi. 

Menu Efendi, derhal ceYap verdi: 

"- }.,"'\·et, doğnıdur. Dilimin beta.. 
sını yalnlZ ben çekiyorum. Fakat 

ef endllerimizin ükflnetinin ibellsuu 
otuz altı milyon halk çekiyor.,. 

Abdurrahman Adil EREN 

bu kağıda kendi imzasını koymı· 
} arak katlayıp bir zarla yerleştir
dı ve sabah akşam kcndisile bir· 

likte gidip gelen çantasının içine 

koydu. 

M erhum bu hareketle neyi is. 
tihdaf ediyordu? Derde ya

zacağı hatıratına bır vesika mı 

DU~ana karşı fiili mukabeleden 
çıkabilecek bir mcsu'liyet kat"Şı • .. 
sında asıl kararda imzası olmadı-

ğını ispata yanyacak bir delil 

nıi? Fikrimce merhumun yüksek 

tecrübe ve irfanı karşısında her 

ikisi de varit değildir. Bunu, pek. 
uzun senelerin biraz tesir ve iti· 

yadından hasıl gayrişuuri bir ha

reket olarak telakki ettim. 

Tünelden çıktık. Bir gazete satın 1 tı ki, birden yanımdan ayrıldı, TU • Fakat 0 tam arkasını döner dön • 
almıştı. Gazetesini okuyor ve gaze - nele doğru yUrUmeye batladı. Gaze- mez bir kahkaha işittik. 
tenin kenarındaki zımbalı parçayı tesini okumakta da devam ediyordu. Yaşlı bir adamcağız direğin ya • 
da yırtıyordu. Nereye gidiyor? diye ben de me - nında gülüp duruyordu. 

Biz tramvay bekleme yerine gelin rak edip baktım ve gördüm. Arkadatım da hiddetle arkasrnı 
ceye kadar; bu kağıtlar tamamlyle Orada Tünelin yanında bir direğe döndü ve kendisile eğlenen adamı a-
yırtıldı. O bu kağıt parçalarını avu- çöp sepeti asılmıştı. Elindeki ki.ğrt • zarlamak istedi. 
cunda buruşturmaya başladı. lan l!lokağa atmak istemlyen arka • Fakat arkasını dönUnce 0 da fh. 

Ben ufaltıp yere atacak zannedl- daşım bu sepete doğru gidiyordu. tiyann kahkahalanna iştirak etti 
yordum. Fakat öyle yapmadı.. Ve bUyUk bir ciddiyetle çöp sepe- Çünkü elindeki kağıdı büyUk bir 

Bir ınUddet gazetesini okuyarak . . . . ehemmiyetle içine attığ .. . 
onu avucunda tuttu. Sonra bir aey tının yanına gıtti. Hep gazetesini o· · 1 

1 çop sepeti-
y nın atı yoktu. Ve bu kft.. 

aranır gibi etrafına bakındı. kuyarak elindcld kağıt parçalannı j lar kaldırımın UstUnd:Uşmuş gıt-
Aradığını herhalde bulmu, olacak sepete attı ve döndU. duruyordu. 

Suat DERViŞ 
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Almanlar 
Çekleri 
Yendiler 
10,000 Alman Seyirci 

Futbolcülerle Beraberdi 
40,000 seyirci önünde Pragda oy

nanan Alman - Çek milli maçını Al
manlar 2 - 1 kazandılar. 

Bu mühim maçta Çekler oyunun 
26 ncı dakikasında bir gol yapmışlar
dı. Birinci devre Çekler lehine 1 - O 
bittiği halde Almanlar ikincı devre
nin on ikinci dakikasında beraberlik 
ve maçın bitmesine dokuz dakika ka
la da galibiyet gollerini atmaya mu
vaffak olmuşlardır. 

Bu maç münasebetiyle Avrupa ga
zeteleri şu malumatı vermekterlir: 

3 - 10 - 936 

r---~ı,-------~----·-----, 

1 
Yugoslav ' 

~,--hiki-~y_M_ı~'--------~,_o_M_ş_u __ ~------~J 
Yazan: Antun Gustav Matos Çeviren: İbrahim Hoyi 

il 
Babasının elini öpüp, Allahısmar

ladık dediği anı bir daha görür gibi 
oldu; sıcaklığını daha hala yanak!a
rında hissettiği, sanki erimiş de • 
mir gibi fışkıran gözyaşları arasın -
da ihtiyar Albay ona: 

Pero, oğlum demişti, askerlikte 
muvaffak olamadın. Bari doğruluk
tan ayrılma... lşçi, ol, amele ol. Ec -
dadın gibi daima namuslu kal. Işte 
şurada bir rüvelver var. lşine yarcı.r. 
Bana yahut kendine bir leke sürdü
ğün zaman, bizzat kullanırsın.. Hi<: 
şüphe yok ki, utana utana yaşamak 
tansa şerefle ölmek daha hayırlı -
dır ... 

yet güç işitilebilen bir sesle yalvar
mıya başladı: 

- Acıyınız, acıyınız. Hem ban'l., 
hem kendinize acıymız kaçık adam .. 
Eğer odanıza girer de, aklınızı başı
nıza toplarsanız. Ne isterseniz, anla
dınız mı, ama ne isterseniz yapaca
ğım .. 

Pencerenin pervazı çatırdayaraK 

kırılınca, kadın, zorla bastırılmış bir 
çığlık kopardı. Delikanlı ise, neşeli 
ve bol bir kahkaha savurarak kuv • 
vetli bir sıçrayışla odasına atladı. 

- Şu dakikaya kadar, sizinle ka -
ranlık arasında, yaşama ile ölüm a
rasında yani boşlukta asılı duruyor 
dum. Şimdi ise saadet ve hayat, sizin 
o ay ışığı vurmuş pencerenizden b:ına 
bakıyor benim güzeller güzeli kom
şum .. 

Eskiden olduğu gibi, delikanlı, per 
vaza dayanarak gölgesi ay ışığı ile 
biribirine sarmaş dolaş olmuş ve 8. -
deta yıldızlarla bezeli, çevrili genç 
kadına bakıyordu. Genç kadın da ses 
sizce bu yeni, her gün rastladıkları 
na benzemiyen adamı süzüyordu. 

Halkevi takımı RuıyaJa Dinamo takımiyle karşılaşmak için sahaya çıktığı sırada 

Alman takımiyle beraber Prag şeh
rine kadar seyahat eden Almıınla:-ın 
adedi 10.000 kadardı. Bu da Alman 
milletinin futbole karşı alakasını is
pat eden bir haldir. Halk o kadar 
muktesit olduğu halde bu seyahate 
severek iştirak etmiştir. Maçtan ev
vel sahanın üstünde uçan bir tayya
reden Alman takımına bir çelenk a
tılmıştır. 120 kişilik bir askeri ban
do her iki milletin marşlarını çal
mıştır. 

Tkalak, çıfıt çarşısını andıran ba
vulunu karıştırdı. Bir resim buldu. 
Bu fotoğraf oldukça donuk, solmuş 
olmasına rağmen saçları kırlaşmış, 

çocuk yapılı, soluk, kara gözlü, du -
daklannda kederli ve ebedi bir te -
bessüm çevrelenmiş. Gönül çekici 
bir kadını akislendiriyordu. Ve işte 

şurada oturan, bu yabancı, adam da 
iki yıllık bir sefahat aleminden son
ra, bu sevgili, azizlendirilmiş can -
sız sembolü dudaklarına götürdü, ve 
hıçkıra hıçkıra ağlıyarak öptü öptü .. 
Tanrının ebediyetine göçmüş olö.n 
annesinin silik gölgesile avundu. El· 
biselerini çıkarmadan minderde kıv 
rılarak uyudu, kaldı. 

Uzun bir müddet sessizce ve yal .. 
nız gözlerile konuştular. Nihayet ka 
dm söze başladı: 

Len.ingrat Güreşlerinde Sovyet Alman takımiyle beraber seyahat 
edenlerden ekserisi milli takı1J1ları -
nm galibiyetini beklemiyorlardı. Çün 
kü takını, en umulduğu ve en iyi ha
zırlandığı bir sırada (Olimpiyat fut
bol turnovasmda) Norveçlere mağlüp 
olmuştu. Ondan sonra da Pl)lonya 
milli takımiyle berabere kalmıştı. O 
Polonya ki, beynelmilel şöhreti pek 
fazla değildi. 

Birden uyandı. Pencereye vurulu
yordu. Korku nedir bilmiyen Tkalak 
rüya görüyorum sandı. Pencereye, 
bir, bir daha bir daha ... Uç kere vu
ruldu. Ayağa kalktı. Pencereye yak
laşınca, yukarı kattan sicimle sarkı
tılan bir anahtarın sallandığını gör
dü. Anahtarın yanında ufak bir kalb 
biçiminde bir pasta sarkıyordu. Ge • 
ce yarısı olmak üzere idi. Her yerde 
hüküm süren sessizliği ara sıra ge
çen bir otomobilin vızıltısı ve uzak • 
ta, mandoline uyan Italyan işçileri
nin şarkıları yüzüyordu. 

- Ben sizden hoşlanıyorum.. De
di .. Çünkü sözümü tuttunuz. Ayni 
zamanda, vadimi hatırlatarak ben -
den bir şey istemiyorsunuz .. Gece • 
niz hayrolsun. Bu dakikalardan is
tifade etmek lazım ... Geceniz hayrol
sun ve teşekkürlerim komşum ... 

ala 
Güreşçilerini Nasıl Yen dik ? 

de 'l 

~.t\ğır SıkJ:ette Necmi, Kurduğu Köprüyü Tutturama- _:_ Bir parça daha durunuz .. Ve 
hiç olmazsa isminizi söyleyiniz ba • 
na! .• ~mak x~·üzünden Ağır ve Acı Bir Mağlubiyete Uğradı Almanlar fevkalade bir gayretle ve 

olanca sür'atlariyle oynamak saye
sinde galip gelmişlerdir. Çekler ise 
birçok fırsatları malum olan ağırlık
ları yüzünden kaçırmışlardır. 

- Göbek adım Valentinadır. 

L.e-... ~ingrat, 25 Eylw (Muhabirimizden mektup) - Bu gecer-----------
b~rad~ e~no~rafya müzesinin büyük salonunda Türk ve Sovyet 1 

gure~ılerı bır defa daha karşılaştılar. Telgrafla kıaa bir hula . 
ımı verdiğim bu güretlerin timdi de mektupla tafsilatını veri;:. 
rum. 

- Hoş bir isim ... Eğer yanılmryor-
sam, vaktile bir gtizel bir prensese 
de Valentina derlerdi. 

Kenan - Gevala viç 
56 kilo - İlk dakikalar deneme 

lle geçiyor. Kenan ikinci dakikada 
güzel bir kafa kol kaptı ise de tuş 
n\1nder dışında oldu. Kenan hakim 
güreşiyor. Beşinci dakikada ha.smmı 
~ok mükemmel bir salto ile köprüye 
getirdi ise de köprüsü kuvvetli olan 
Sovyet bu ilk tehlikeyi bir perende 
ile savuşturdu. Müsabaka ayakta 
devam ediyor. Sovyetin ham.leleri 
daha fazla oluyor. Kenanm müsait 
bir fırsat kolladığı pek belli... İlk on 
dakikayı Kenan galip vaziyette bi
tirdi. 

Kenanm isteğile müsabaka ayakta 
devam ediyor, Sovyet güreşçi müte
madiyen dışarı kaçıyor. Fakat netice
de Kenan sayı hesabile galip ilan edil
di. 
61 küo: 'Ankaralı Ahmet - Tara 
aol 

Tarasof çok kuvvetli bir genç. Mü-
maba.kaya büyük bir sür'at ve kuv
vetli hamlelerle başlandı. Ahmet bir 
kafa kol kapmaya teşebbüs ederken 
hasmı çok atik davrandı ve Ahmedin 
belinden yakalıyarak altına aldı. Ta
rasof burgu tatbik etmek istiyorsa 
da Ahmet mani oluyor. Nihayet Ah
met büyük bir kuvvet sarf ettikten 
BOnra alttan kurtularak ayağa kalktı. 
Tarasof teknik çalışarak Ahmedi 
müşkül vaziyetlere sokuyor. Bir de
fasında Ahmedi saltoya alarak her 
ikisi birlikte minder dışma yuvarlan
dılar. Tarasofun daha fazla çalış -
masma rağmen ilk devre beraberlik
le neticelendi. 

Kur'ada Ahmet alta düştü. Tara
mof burgu takmak istiyor, fakat mu
vaffak olamıyor. İkinci üç dakikada 
'.Ahmet üste geçti. Hasmını belinden 
kündeye getirmeğe uğraşıyor ,fakat 
Sovyet güreŞ<:i netice hakkı olan ga
libiyeti sayı hesabile kazanıyor. 
66 kilo: Sadık - Ko.tantinol 

Sadık uzun boylu ve mütenasip 
vücutlu hasmın yanında bir çocuk 
gibi kalıyor. tık dakika ayakta ve 
birbirini derfemekle geçen müsabaka 
Sovyet güreŞ«isinin Sadığa tatbik et
mek istediği kafa kol oyunile hara
retlendi. Sadık güzel bir perende ile 
bu tehlikeyi atlatarak hasmını altı
na aldı. Şimdi üstte olan Sadık has
mını belinden yakalıyarak köprüye 
getir:meğe uğraşıyor. Ve bu oyunda 

r iki defa muvaffak olarak puvan ka
l~ zandı. Sadık aslanlar gibi güreşe -
g rek ha.smmı müthiş hırpalıyor ve bu 
tı uğraşma ile Sadık galip geliyor. 

72 kilo: Ankaralı Hüseyin - Nük 
lıeri 

İkisi de birbirini kollayarak, tem-

kinli bir güreş yapıyorlar. Hüseyin 
dakikalar ilerledikçe daha iyi güre
şerek rakibini yoruyor. Beşinci da
kikada hasmmı taktığı salto ile al -
tma a.ldı ise de Nü.kk-'. -"'1.-ı..a ""',.. 

oyunla bu tehlikeden kurtuldu. Şimdi 
Hüseyin köprüde. Müsabaka çok 
zevkli devam ediyor. Her iki gU -
reşçinin birbirlerine tatbik ettikleri 
oyunlar halk tarafından çılgınca al -
kışlanıyor. llk devre neticesinde mü
sabıklar berabere ilan edildi. 

Çekilen kur'ada Hüseyin alta düş-ı 
tü. Hasmının takmak istediği kıle

lerden çok kolaylıkla kendini kurta
ran Hüseyin Nükkeri'nin puvan al . 
masma müsaa.de etmiyor. İkinci üç 
dakikada üstte çalışan Hüseyin bir 
netice alamadı. Son dört dakika ayak 
ta ve Sovyet güreşçinin müthiş sal
dırışlarile geçti. Ve yirmi dakikada 
Nükkeri müttefikan galip ilan edildi. 

79 kilo: M erıinli Ahmet • Sari 
kol 

Kıymetli güreşçimiz ringe mutadı 
olan sevimli tebessümlerile çıktı. Mü
sabaka başlama.sile Ahmedin aslan
lar gibi güreştiğini, hasmını havaya 
kaldrrdığm.I ve yerden yere vurduğu
nu görüyonız. Hasmını böyle yerden 
yere vurduğuna bakarak sakın Sov
yetin hafif bir güreşçi olduğu hatırı
nıza gelmesin. Bilakis çok mütena . 
sip vücutlu ve kollan fazla bir kuv
vete malik. Ahmet ilkönce çektiği 
supleksle Sovyet güreşçiyi havaya 

kaldırarak başmm üstüne dikti. Fa-

kat hasmı bundan kurtuldu. Arkasın-
dan bir daha bir daha derken Sovye

tin künde ile havaya kalktığını ve 
şimşek gibi seri bir hareketle sırtüs
tü yere serildiğini gördük. Aslan gü
reşçimizin bu galibiyeti alması için 
3 dakika 8 saniye gibi kısa bir zaman 
kifayet etmişti. Mersinlinin bu gali
biyeti binlerce kişi tarafından çılgın

ca alkışlandı. 

87 kilo: Büyük Mustafa - Stepa 
nol 

Müsabakanın ilk dakikalan her iki 
güreşçinin birbirini kollamasile geçti. 
Mustafa gene o meşhur çaprazını al
mak için fırsat kolluyor. Hasmı müt
hiş kuvvetli bir genç. Mustafanm el 
enselerine dehşetli mukavemet edi -
Yor:. Nihayet yedinci dakikada bu 
meşhur oyununu tatbik ederek hasmı
nı al.ta aldı ise de Sovyet hayret edi
lecek bir kuvvet sarfederek şimdiye 
kadar yüzlerce meşhur pehlivanın 
dayanamadığı bu oyuntla sırtnu yere 
gelmekten kurtardı. 

• - Evet, :Milanolu meşhur Valen
tina... Peki sizin isminiz ne? Alman takımının bu galebesi Al -

man futbolünün kredisini biraz yük -
seltmiştir. 

Alman takımı oyundan sonra otel
lerine avdet ettikleri vakit Hitler 
ve Alman sporunun baş idarecisi Fon 
Q 

- Fransa hudutlarının dışında bir 
panayıra gitmiştik. Yalnız olduğunu 

zu, kaldığınızı hatırlıyarak, size şu 
hediyeyi getirdim. Ben de buralı de-

- Peter.. Kaba Peter ... 
- Geceniz hayrolsun, sevgili Mös-

yö Peter. Ve aurevar, tekrar görüş• 
mek üzere ... Nereed ise kocam gelir .• 

_lC ? - ~OOJ.nt. .. 
graflarını almışlardır. 

Yunan At~etleri
ne Hediyeler 

duğunu bilen, ve sizin de o boş, ke
derle odalarınızın karanlığında yapa 
yalnız kalarak mes'ut olmadığınıza 
inanan bir Fransız kadınıyım. 

- Ne?? .. Geceniz hayrolsun! ... 
Kocası mı?. Işte bunu asla düşU • 

nememiş, akıl ve hayaline bile getir 
memişti. Alnını soğuk bir ter kapla• 
dı, birden ... Duramadı. Sokağa fır • 
ladı. Ve şafak sökünceye kadar, ışıl 
dayan yeşilimtırak ateş böceklerini 
andıran parlak yıldızlarla dolu ve ay 
ışğile şıkır şıkır yıkanan sessizlikte 
kayıkla gezdi. 

Dinamo maçında kalecimiz Ci
hadın enfeı bir kurtarışı 

İlk on dakikayı Mustafa galip va
ziyette bitirdi. İkinci on dakika Mus
taf anm arzu.sile ayakta devam edi -
yor. Sovyet güreşçi fazla kuvveti 
sayesinde Mustafaya mukavemet et
tikten başka sırasında oyunlar da tat 
bik etmeğe çalışıyor. Müsabaka bir 
an müthiş sert olmağa ba§ladı. İki 
hergül birbirini sıkıştırmağa ve min
der dışına atmağa başladı. Bu daki
kalar beraberedir. Son dakikalarda 
Sovyet kesilmeğe ve Mustafa bilakis 
canlı hücumlara başladı. Ve yirmi 
dakikada Mustafa müttefikan galip 
ilan edildi. 

Ağır siklet: Ankaralı Necmi - l 
vanol 

Necmi Moskovada Gonca'ya olan 
mağlubiyetinin acısını çıkarmak için 
müsabakaya müthiş saldınşlarla baş
ladı. Necminin mütenasip vücudü ya

nında tostoparlak kalan Sovyet bu a
taklardan şaşkına dönmüş bir vazi
yette bocalıyor. Ve mütemadiyen 
minder dışına kaçıyor. Maamafih her 
iki güreşçi de birbirine oyun tatbik 
edemedikleri için ilk devre beraber -
likle neticelendi. 

Atina, 2 (Hususi) - Yunanistan 
postaları tasarruf sandığı idaresi 
kendi memurlarından olan sporcula· 
ra, atletlere Balkan umum Yunan o
yunlarının hatırası olmak üzere bi -
rer gümüş kumbara hediye etmeye 
karar vermiştir. 

Geçen pazar günkü Balkan oyunla
rında Yliksek atlamada birinciliği ka
zanan Pantazise cumartesi günü s.tad
yomda kralın eliyle bu kumbara ve
rilecektir. Pantazis posta idaresinde 
memurdur. 

Rusyada 
Güreş ve Eskrimde 

Yine Kazandık 
:Kiyef, 2 (Tan muhabirinden) 

nün gece buradaki büyük sirkte yap
tığımız eskrim müsabakalarında Sov
yet eskirimcilerini üçe karşı on üç ile 
parlak bir surette yendik. Güreşler
de de Küçük Hüseyin, Nuri, Mersinli 
Ahmet sayı hesabiyle kazandılar. Ne
tice 3 - 2 bizim lehimizdedir. 

lzmitte Bisiklet Yarışları 
tzmit, (Hususi muhabirimiz -

den) - Akyeşil spor bisikletçileri 
arasında 18 kilometroluk bir koşu 

yap~lnııştır. Yarışa 6 sporcu iştirak 
etJlllŞ, Vahdet 38 dakika bir saniye 
de .bi:inci, Mahmut beş saniye fark
la ıkınd, Kadri bir dakika farkla Ü· 

çUncü gelmişlerdir. 
Henüz Rusya.da bulunan Akyeşilli 

Bisikletçi Orhan, gelince klübünün 
bisikletçilerini yetiştirmiye çalışacak 
trr. 

için köprü kurmak istedi ve -köprü
sünü tutturamadığı için sırtı yere 
geldi. Galip iken mağlup düşen Nec
ıninin bu sıklette daha ç~ası icap 
eder. 

Tkalak, teşekkür ederim, teşekkür 
ederim... Diyerek, daha hala rüya -
sında gördüklerinin tesiri altında ya 
rı uykulu, yarı uyanık bir halde, ken 
disine verilen hediyeyi çözmeye ça -
lışıyordu. Sesi, zaptedilmiş hıçkırık
larla titriyordu. Arkaya doğru pen -
cereden sarkarak, hediyesini çözme
ye çalıştığı sırada on dördüncü gü -
nüne ulaşmış ayın, yumuşak ve ılık 
ışıkları altında bir başkalaşmış, de -
ğişmiş olan kadına baktı. 

- Oh .. Ne güzelsiniz, sevimli kom 
şum ... Bana nasıl bir hediye getirmiş 
olduğunuzu ve bu pasta ile nasıl bir 
saadet içinde yüzdüğümü kabil de -
ğil bilemezsiniz.. Oyle sanıyorum ki, 
bu hediyeyi bana getirirken iyice dü 
şündünüz .. Zira bu, kurumuş kalbi 
elimde tutarken, kalbinizle ruhunu • 
zun bir parçasını tutuyormuşum gi
bi geliyor bana ... 

- Hızlı konuşmayınız .. Komşu • 
lar duyacak .. 

- Korkmayınız, aşağıdaki kiracı-

lar daima seyahattedirler. 
Birden Tkalak, penoerenin eşiği

ne sıçradi. Ve tecrübeli ellerile pen
cerenin dış pervazını yakaladı. Ve 
sanki bir uçurumun başında duruyor
muş gibi, bütün ağırlığile sırtüstü 
karanlıkta asılı kaldı, 

- Allahım, Allahım. Ne yapıyor
sunuz, deli misiniz? .. Şu, çürük tah
ta bir koparsa, yalnız, enseniz kırı
lacak.. Bir kardeş, bir oğul, bir Al
lah gibi yapmayınız, rica ederim .. 
danıza giriniz.. Acıyınız! .. ,, 

Birden kadın ağlamaya başladı. 
Tkalak'rn elleri gevşeyince, düşecek
miş gibi oldu. Delikanlı alnında göz 
yaşına. benziyen sıcak bir yaşlık his
setti. 

Çekilen kur'ada Necmi üstte güre
şiyor. Ve Sovyet güreşçiye tek lale 
takınağa çabalıyor. Sovyet bu müş
kül vaziyetlerden kurtulmak için ü -
midin fevkinde efor sarfediyor. Gü
reş tam on ikinci dakikada ve Necmi
nin hakimiyeti altında devam eder -
ken birdenbire alttan kolunu kaptı -
ran güreşçimiz bu tehlikeyi atlatmak 

İkinci müsabakalarını da 3 - 4 ga
libiyetlerile bitiren güreşçilerimizi teb 
rik etmek bir vazifedir. 

- Benim sevgili, güzel, merhamet
li komşum.. Sizi üzmekten, korkma 
sam, çekinmeseydim, şu dakikada 
sanki havuza dalarmış gibi, bu ka -
ranlığın içine kendimi bırakırdım. 
Zira, senin o ferah verici güzel dün
yandan alnıma bir çığdem düştü gü
zelim ... 
Kadın sevgiden ve korkudan ga -Şazi TEZCAN 

Tam yatmak üzere idi ki, pence • 
reye vuruldu. Ve tıpkı şafağa benzi'" 
yen sarışın, sevimli komşusu, kızara
rak, pembemsi tenile, dantel sabah4 

lığı içinde bin kat daha güzelıeşmiŞ 
bir halde göründü. Dahi mavi gözle 
ri uykudan mahmur mahmur idi 
Kıpkırmızı, ve şehvetli, kalm duda 
larma küçücük parmağını götürmU 
delikanlıya sus! .. Diyordu sanki.. 

Tkalak, yorgun ve yüzü solgun b' 

eda ile: 
- Bu gece hiç rahat etmedim. diy 

fısıldadı. 

- Korkma!.. Seni anlıyorum 

Korkma Peter .. Ben yalnız ve yalnı 
seninim ... 
Güneşin ilk şualarile aydmlana 

çiçekli ve sessiz pencereye . iştiyakl 
kollarını uzatan delikanlı, orada 
sevgilisinin nefesile titriyen bir çi 
çekten başka bir şey bulamadı. 

!çerden (r) la.rt 1g) gibi söyliye 
bir erkeğin kaba sesi geliyordu. 

Bu, böyle iki hafta sürdü. 

Bir gün, Valentina, Tkalak'm, n 
reye gittiğini bildirmeden, hiç bir 
bırakmadan ortalıktan kaybolduğu 
nu anlayınca şaşırdı. Keder ve Uzil 
tüden hastalandı. Yağmurlu bir a 
şam, kocası gayet garip ve insanı 
şırtan bir tavırla, çok mühim b. 
misafirini beklediğini ve gelince 
yalnız kalmaları icap ettiğini söyle 
di. Kadını, yine kimbilir nedir, mu 
hakkak yorucu bir ticaret işi, üziiC 
senet, kunturat imzalama mese!ı>si 
dir .. Diye düşündü, kendi kendill 
Ve tam sofradalarken, Peterin 
iyi _ tanıdığı ayak seslerini duyun 
adeta baYılacak gibi oldu. Bütün 
rarlarma, sorgularına rağmen, kOC 
bu beklenmiyen, Umit edilmiyen 
yaretin sebebini söylememekte in 
etti. 

(Arkası var) 
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Yazısız Hikaye 

BU TABLOYU 
YAPINIZ 

Şimdi biz kıta siftyoruz. Hal. 
baki Arap çöllerinde lalli mül
hit ııcak Y&rdır. Bu modeli ya. 
pıp maunızm üzerine konan 
kıt ıünlerinde yaz uhneıi 
müt olurıunuz. 
Yapacalmız teY 9udur: 

mi olduju ıibi bir kartona 
plfbruuz. Zamk kururken, bi 
tarafına büyük reıim boyund 
kart kesip onu çöl renıine boya. 
ymız. 

Sonra büyük resmi almız, alt 
kııımda noktaları bir çakı ile 
deliniz 80Dra noktalar boyunca1 

o kısmı kırmız. 
Sonra develeri de birer birer 

alıp kesiniz ve altından kırınız. 
Masa üzerine bir kum zemini 
yapınız ve onları üzerine yerlet
tiriniz. 

Kartıdan bakbğınız zaman 
bir çöl aahneıi kartııında bulun
dujunuzu ıörecekıiniz. 

ı lKOÇOt< ŞEYLE~] Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Bil' Bineğin kanat adaleleri tesbit 

_ 1 edilirse kutun kanatlarının ada lele. 

Kazanan Okuyuculanmız Hediyelerini 
Pazartesi, Perşembe Günleri Öğleden 

1 

Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 
Taşra Okuyuculanmızın Hediyeleri 

Adreslerine Gönderilecektir 

'rinden kuvvetlidir. Siz bir sineğin yo
rulduğunu hiç gördUnUs mu? 

• 
Bir delikanlı bUtUn gUn aarlettiği 

enerjiyi bir araya toplıyabilse altı bin 
tonluk bir hacmi o kuvvetle 30 santi

metre kaldırabilir. 

• 
MOCESSEM HENDESE ŞE- de Atatürk caddeei No. 10 Silley
KILLERI KOLLEKSIYONU- man oğlu Mustafa Saydam, Gazian-

Iranda biJA eski ıUkiit kulelerinin 

bakiyeleri vardır. Eskiden Iranlılar 

ölülerini gömmezlerdi. Bu kulelere 
bırakırlar ve kartallar gelip barça
larlardı. Olilleri gömerlerse toprak 

NU KAZANAN tep adliye dairesi yanında Doğruluk 
ı<:umkapı orta mektebi talebesin- yazıhanesinde O. R. Yeşilova oğlu , , ::1 '*''~ 1 

d~ıı 59 numaralı.Necdet. ~et Ye,llova, Yalvaç malmildilril l"~cl!lc!c!11!7~~ 
oglu N. Oner, Adana posta kutusu . _-.. ~ 
No. 36 V. Füruzan, Ayvalık gümrük · · . · .: ·· BiRER OYUNCAK kirlenirmig. 

• • KAZANA~ caddesinde tatlıcı Ali oğlu Recai, Is- · 
. t.onya, Tarl~ mahal~eaı 11 No. da tan bul ithalit gUmrUğU mümeyyizi • .. _. • Nevyorkta y\lzden fazla dil konu-
ma yet vuıtaaile Kadriye Uygur, E- Enver kızı Oya, Elizizde piyade a _ Taoufun fendı lıöpega ~ndı ıJUluyor. 
yüpte Camilkebir mahallesi 3 numa- layı 2 inci bölük kumandanı oğlu . w • ------------

ra.~a Feyyaz~ Elbizde P . 2.5 Sellmi, Beyoğlu Sen Jorj mektebi &nine Koza~ı oglu: Ak~ıaar .Reşat- Kabahat Kimde? 
Yu::bqı lbrahlm Bükı oğlu Münir talebesinden izi Moakoviç, Afyon ta· bey mahalleaınde birincı naklıye ao- ..------------
~Z•!DÇ, lıılalkarada gazete bayii . Ha- pu direktörü oğlu Necdet, Tunçeli kak No. •o ta Mehmet, Ankarada 
şını, Sultanahmet Uçler Amnalı IO- defterdarı Halil Serim oğlu Orhan HamamönU imaret mahalleei San-
kak No. 7 Sıtlo Elçin. lerim, Düzcede sıtma mücadele me- kadıoğlu sokağı No. 15 Nedret, la-

BiRER DOLMA KALEM mlll1ima oğlu Ril9tU, KaragUmrllk tanbul llrlncl okul A/3 Sijheyll El-

~~--buı~~~ te polla ft&menn oğlu Naci, Çatal- çin, Ellzizde T&fmağaza sokağı No . 
. un.uı U\H\1.epe wwuuyon cadde-

~ 
a. de Behiye, KonY,. Aakerl ca tUm ambar heap memuru Sabri -t2 de F. Şedil, Yalvaç orta okul ta-

ektep Hesap Memurunun oğ- kardefi Turgut, F.c:lirnekal*la Atik- lebesinden No. 31 Mustafa Ihsan, 
Hikmet, Iatanbul Erkek LlBesi alipaf& 20 inci llkmektebinden 1M Sirkeci .Ankara caddesl Dkbalıar ber ._ __________ _ 

• 111 Ahmet Berker, 1.stanbul Nüzhet Tilrklıı. ber aalonu No. l 77 Jak, Arnavutköy Baba - Sen gittikçe daha haylu 
lkiııcl Mektep Şerife Yalçm, Konya blrlnd ef,dde No. 90 Şake, Göztepe lafıyomm. Geçen sene hiç olmazB& 
Tarla mahallesl No. 12 de Kadriye BiRER KART Çiftehavuzlu 'Jeşilbahar sokak No. senden sonra aınıfta blr ki.fi daha 
~lu Adnan Uygur, KAZANANLAR ı ishak P&f& e... Mehmet Celil vardı. 

BiRER KiTAP Yalvaç Ortamektebi Uçilncil ıınıf Bl1gln, Ankarada Ullacanlarda No. Çocuk - Kabahat ~im değil. 
KAZANANLAR Webeelnden 131 Dhan Dilmaç, A • 133 Neahet, Balıkefllrde 'Btln paza- baba. Bu eene o çocuk hasta mekte-

Kayseride T'1u Yakan mahalle-, dana~ Iamall Hakkı mağuumda nnda uncu. Ali Kır oğlu Fariık... be gelmiyor. 

TANın K 
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IZLANDAVA~ 
''T~A.1<,, AKINI ...... 

- l'a.ac111 : Kadtrcan K.a/l• -

istanbulda Kaç 
Yerde Nara 

Atllır? 

Troçkiye Karşı 
Suikast 

Hazırlanmış 

Genç Kız, Hasanın Gözleri ile 
.Karşılaşınca, Bakışını Başka 

Tarafa Çevirmişti 

Bir Suçlu, " Yalnız 
Karaköyde ve 

Bahkpazarında .. " Diyor 

Norveç Hükumeti Eski 
8olıevik Liderini Ehem
miyetle Muhafaza Ediyor 

Londra. 2 (Radyo - Tan) - Nor
veçte Oslo'dan bW'aya bildiriliyor: 

• Niçin? her ,eyi söylemeden öğrendim. Yeni , F.aki Bolşevik lideri Troçki bugün 
_ Danimarkanın büyük Kralı dör bir ·teY söyliyecek değildir. ~ Norveçte en sıkı muhafaza altında 

düncü Kristiyan adına lzli.nda vali- Vali bütün Sözlerini büyük bir i- olan zattir. Norveç hükfuneti yirmi ka 
ai Holger Rozenkrans'ın emri vardır. oanç ve gururla söylemişti. Halbuki dar silihlı muhafm, Troçkiyi gözetle-
Hancmın cevap vermesine vakit onun müslümanhk hakkındaki saç - meye memur etmi§tir. Kendisi serbest 

bırakmadan iki askere ı,aret etti. M ma sapan bilgisi ancak gillünmeye )'&lamak için hUkfımet ta.rafmdan tek 
kerler onun kollanna girdiler ve eaf hatta acınmaya liyıktı. Bununla be- lif olunan tartlan kabul etmediği 
tan ayrıldıler. . raber o zamanlarda işin doğrusunu için yinni ~kilometre kadar me-

Muhakemeden önce herhangi bı- bilene Avrupada on binde bir tesa - safede olan çiftliğe rrilriilmU~ hu-
risinin maznunla görüşmesi yasak düf etmek bile mümkün değildi. lunuyor. Muhafızlar, çiftliği geceli 
deg-ilae de böyle kol kola yürlimesi, Tercümanlığı yapan kaptan Gut - gilndilzlil nezaret altında tutmakta-

t d ~~ ba.şbafa kalma81 yasaktı. Faka Un lavzen Hasana hakimin arzusunu sö Çiftliğe yüz metre kadar yaklqan-
vali, suenoudan bunlan esirgemedi- leyince şu cevabı aldı. lar durdunılara.k isticvap edilmekte 
ği halde bugün izin vermiyordu. -Anladık. Söz veriyorum igte. Yal anca.k hüviyetleri hakkmda kana _ 

Soenoun canı sıkıldı· Hakonun nız bu heriflere söyle de çabuk bitir at hlsıl olduktan eonra bırakıl _ 
aöylediklerini hatırladı ve ilk defa o- sin. Beni burada maymun gibi saat- maktadırlar. Umumi kanaat& göre, 
}arak ümitleri biraz l&l'Sıldı. lerce bekletmesinler. Hem bir is - Norveç bilkfuneti Troçkinin hayatına 

o da halkın arasnıa kaWarak şe - kemle versinler. Benim onlardan a- . 'kascl' 1ru d d' 
S••rlu HWVT'e .. =-, ma1..1.. ___ _ı8 karşı bır auı m w un an en ı-

hirden çıktı şağı kalan nerem var ki, ayakta tu- ... ~ _,, · ~ gıu:.~ ed' C1t Troçkinin bulund -
Hasan m;ydan• vardığı zaman o- tarlar. •orgulara cevap veriyor ~:~· istihkamlarma yak~ıry:: 

rada herkes ve herşeyi hazır buldu. Tercüman hakime söyledi. Yeni meşhut suçlar kanunu iki burası tayyare taarruzlarına karşı 
MahkemeniD yapılacağı yer top - Sonra Hasana döndü: gUndenberi mer'iyete geçmiş bulunu- takviye edilmiş bir yerdir. Şayet 

raktan en as iki kulaç yüksekti ve - Maznunların ayakta durmalan yor. Kanunun dün saat on dokuza Troçkioin vUcudunu kaldırmak için 
sekiz on baArnak merdivenle yuka- &dettir, diyor. kadar hükme bağladığı suçluların bir tayyare dahi gönderilecek olursa 
n çıkılıyordu. Buranın etrafını kırk - Böyle adetler bana vız gelir. sayısı 18 dir. Bunlardan beşi evvelki bu müstahkem mevki Troçkiyi müda-
kadar asker ve çarçabuk sil&lılandı- Ben bulamaz mıyım sanki?.. güne aittir. On üçü de dün saat on faa edecektir. 
nlm!f olan yüz kadar milis sarını, - Dertli Hasan bir anda yerinden yediye kadar üç yeni mahkemede ve- Norveç hükfımetinden hususi nıü _ 
tı. Bunların gerisinde memedeki ço- fırladı. Ba.şta vali olduğu halde hepsi rilmi§tir. Meşhut suçlar milddeiu- saade almadan Troçkiyi görmek inı _ 
cuktan başlıyarak doksan, yl1z y&fın birden korku ile doğruldular. As - mumilerinin ve mahkemelerin dün- klnsır.dır. Gazeteciler kendisiyle gö
daki ihtiyarlara kadar kadın, erkek kerler siliha davrandılar. Halk ara - kü mesai blinçolan şöyledir: rii§mekten menedilmi§tir. Mektupla
ve çocuk toplanmıştı. Hepsi de çi - sında ba~malar ve bir dalgalan- Dün Beyoğlu meşhut suçlar sulh n sansür edilmekte ve ihtilal yazıları 
menler veya taşlann üst.tine otur • ma oldu. Fakat bu teı&ş ve korkunun ceza müddeiumumiliğine on Uç dava yazmaktan menolunmaktadır. Bu • 
muşlardı. bof olduğunu .JLnlamakta gecikme - gelmiştir. Müddeiumumt bunlardan Jtunla beraber Troçki, vaktinin en 

Dertli Hasan görünür görünmez diler. Çünkü Dertli Hasan iki sani- beşini mahkemeye vermiştir. Bunlar büyük kısmını yazı yazmakla geçi
kalktllar. Merakla bakarak biribirle ye içinde şahitlerden kendisine en dan birisi sarhoşluktur suçlu beş riyor. Ve yazılan muhafızlannın biri 
rine gösteriyorlar; çocuklara da gös yakın olanın kolundan tutup kaldır- gün hafif hapse mahkum olmuştur. tarafından kontrol ediliyor. Troçki 
terebilmek için onları omuzlarında mış, altındaki iskemleyi alarak eski İkincisi bir yaralama ve bıçak çekme telefon kullanmaktan da mahııım e-
veya ellerinde yükseltiyorlardı. yerine dönmüştü. hadisesidir. Mahkeme bir ay beş gün dildiği için hariçle bütün alakalan 

Hasan bu kalabalığa aldırmıyordu. Etrafını gülerek süzdü. hapis ve tevkif karan vermiştir. Ü- kesilmiştir. 
t d kl İskemleye oturdu ve: çüncüsü döğüşme suçudur. Her iki -------------ı 

Hakimle valinin o ur u an yt?re taraf ta yirmişer gün hapse mah - Askerlı·k · l • 
bakh Orada oturmuş olan .... ı.;tlerin - Haydi.. Çabuk sorun ne sora - ıc en 

""· .,..." kum olmuşlardır. Karar tecil edilmi' ., 
arasında birdenbire gözleri durdu. caksanız? Madem ki söz verdim, ka-

tir. Bir sarhoşluk suçlusu da beraet Şubeye davet 
Estrit te oradaydı ve Türk delikan- çacak değilim. Korkmayın! Ge . kal d k · 

karan almıştır. n an ° uz 1f Kadıköy Askerlik Şubesinden: Jısına bakan gözlerinde, en küçük Dedi. hakkında kısmen şahsi davaya taal-
b. vgı· bulmak şo"yle d"-un bı'r Kalabalık yatı-+•, Tetırin 936 celbinde umumiyetle ır se '""' ' 9 w Ilık ettiği için imme menfaati görül- ., 
kin nlrıınn rnM11 Eırtrit diğPrlPrinıiPn daha (!Ok memiş, kısmen de SllbUt delilleri ol- sağlam bir bUÇUk eeneJik Sınıflar • 

Genç kız Hasanm gözlerile kar,ı- korkmuş ve yerinden fırlamı9tı. Ne- madığı için takip edilmemesine karar dan 316 - 327 dofumlular; Ud aene-
laşmca bir saniye o güzel k&Jlannı redeyse kendisini iki kulaç yüksek - verilmiştir. liklerdeD 316 - 330 doğumlular; jan-
çatarak bakmış, sonra hemen bqını likten qağJ atacaktı. Fakat Haaanın darma ve gümrük amıflanndan 316-
bqka tarafa çevirmişti. bu hareketini ve söylediği son sözle l.tanbal MiitNeiumamilifitwl• 331 dahil doğumlular sevkedilecek-

Rasan derin derin nefes aldı. ri öğrenince hatta onu beğenmekten lstanbul meşhut suçlar mUddeiu- tir. 
Merdivenleri yavaş yavq çıktı. En kendini alamamıştı. Halkın yüzünde mumiliğine dün saat 17 ye kadar 19 Bir buçuk ve iki seneliklerin sevk 

fri ve kuvvetlilerinden dört asker de ayni duygunun izleri okunuyordu. ış gelmiştir. Bunlardan beşi dördUn- gUnU 21 Birincite,rin 936 olduğuna 
ondan bir an aynlmamışlardı. Vali korktuğunu belli etmemek i- cU asliye ceza mahkemesine, UçU göre bedel vereceklerin bedelleri 20 

Hakim Ditlef ortada ve büyük bir çin öksilrmüş, hakimle azalar da, bel Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah- Birincitefrin 936 akpmına kadar 
d .. 1 kabul edilır' . koltukta oturuyordu. Solun a ve sa- li olacak derecede kızarmı~ardı. kemesine verilmiş ve hükme bağlan- . 

ğmda iki ihtiyar vardı. Daha solda Hakim, Hasanm orzusuna uymak mıştır. Geri kalanlardan bir kısmı Jandarma ve gümrük ımııflarmm 
"e kenarda vali bulunuyordu. Ha - ve if1 çabuk tutmak için şahitlere şahsi dava yoluyla takip edilmek il· sevk gilnU 20 Birlncitefrin 936 olup 
konla yedi arkadaşı ve F.strit şahit çabuk çabuk yemin ettirdi. zere kağıtları saklanmış ve bazıları bunlann bedelleri de 19 Biricite,rin 
olarak alınmışlardı. Biraz sonra ha- Hakim, aklınca Hasana hiçbir in- da yeni kanunun ('ercevesine m.-me- 936 akşamına kadar kabul edilir. 
kim şahitlere bakmış ve: ki.r kapısı bırakmamış olmak için diği için umumi hükUmlere ti.bi tu• Bu illııa. göre sevka tlbi olan IU-

- Hancı Suenou da gelain! sorgularma şahitlerden başlamıştı. tulmuşlardır. bemize menıup yerli ve yabancılarm 
l l)emişti. Estride sord11, Asliye dördüncü ceza mahkemesi· şimdiden müracaatla kayıtlarmı yap-
! o da merdivenden çıkarak Hako- - Bu adamı tanır mısınız? Kim- ne verilen davalardan birisi dövme- tırmalan gerektir. 

dir? Nerden tanırsınız? Bir suçu var dir. Suçlusu beş gün hapis ve 26 lira •.-·.------------
nan yanma geçti. mı? ağır para cezasına mahkum olmut- ilerlıyormuf. Bir çocuk elektrik di-

Gerek hakim ve gerek balarla va- _Tanıyorum. Anskar beni kac;ır tur. Birisi mahkemede davasındao re~e~ tat~ oynuyormu1-
n arkalarma uzun ve siyah pelerin- dığı zaman yakalandığımız lngiliz vazgeçmiş, üçUncüsU vazife halinde ~gın çı~ardıgı see Hacı Hayret -
Jerini almışlar, önlerini gUmUş toka- memura hakaretten bir ay beş oi.lıı tinın keyfini bozmut. Çocuğu kova-

korsan gemisinde iken karşılaştık. "' ı k -ı .. Çocuk ı. ... ,.. b 
tarla tutturmu,lardı. Hepsinin de sa hapis ve tevkif kararile neticelenmif ~ma iate .. Ll9. .......- ir dire-

k 1 b. Türktür. Onun Hasan olduğunu son- ğın arkasn1ıı11. saklan-• ve ..;.e elin n ve beyaz ren te uzun saç arı ırer tir. Dördüncü suçlu emniyeti suiisti· . -.- - ~-- • 
gümilf çemberle, birer taç gibi, ku- radan -öğrendim. Bana gardiyanlık maiden on giln hapse mahkfım ol· deki tqla wrmaya baf)annf. Hacı 
laklarmID ardına ve arkalanna top - etti. Suçunu gözümle görmedim, fa- muştur. Beşincisi de bir memura ha· Ha)'rettin ortada dört dönerek ve YI-
lanacak şekilde tutturulmuştu. kat madem ki, bir korsandır, elbet karetten bir ay hapis cezası almıf· kılarak ç<>Cllğu ararken arkadan ge-

Bir bonı .... 1dı ve muhakemenin ~- tır len tramva)Wll vatmanı çanı çalmaya 
'JP" bir fenalık yapmı§ı..ır. · ı.... .. 1 

-.. .... 1ntttcağı her tarata haber veril _ va'l} a.mış. Hayrettin bunu da çocuk 
..,_, •J - - Güzel.. Oturunuz... Bir ihtiyarın muhalıemen yapıyor 88l11Dlf ve hemen elindeki 
miş oldu. · di ı .. ti 8 ı t ı Bütün sesler kesileli ve herkes ay- Şım ııra Hakona gelm'i' . u stanbul üçüncü sulh ceza mahke- aşı tramvaya atmıf ve cam arı kır-

başladı iyı' kalpli adam heyecanlı bir sesle mesi de üç hapis ve tevkif karart mıştır. Bu sırada polis kendisini ya-
ni yere bakmaya · kal 

rtl. H sana ne u ld TUrk delikanlısını methetti. Yaptıg-ı vermiştir. Hüküm giyen su<;lulard&D antıştır. Hakim Hacı Hayrettini 
HJ.kim De 

1 
a re 

0 
u- birisi kolağası Hasan Ağa Zade Hacl 15 gün hafif hapise m&hkflm etmi•-

~·nu, anasının _babas .. mm. adını. sor- kahramanlığı anlattı. . """ _ ı Hayrettindir. Hacı Hayrettin 55 yal tir· 
tiu. Her teyi dogru soy ıy-:Cefine da- Hikiın sorgularına devam etti. larmda sakallı bir adamdır. Sarhof Bu tla baflra tiirlu.ü 
ir el basmak üzere ona bı~ kitap u- (Arkası var) olarak rezalet çıkardığı iddiaaile Hakim Osman Tevhit, ikinci kara-
zattılar. Kitaba baktı ve içmdeki ya- mahkemeye verilmiştir. Hacı Hay· rmı da yine bir urhot hakkında ver-
zıyı tanıyamadı. Elile itti: rettin, Mahkemede hikim Osman mi,tir. Ahmet adlı bu ıuçlu, iki gi,e 

- Ben gl vur değilim. Ben kurana .. T A N Tevhidin suallerini soğuk kanlılıkla ra.k:ı içtikten sonra Beyazıt meyda-
el basarım • şöyle klll'Jılıyarak şu cevapları ver- nma çıkarak nlra atmaktan suçlu-

Herkes biribirine baktı. Anl&flla1ı miştir: dur. Ahmet hakimin sualle..-ine şöyle 
lfmalin buz denizindeki bu uzak a- "BONE VE iLAN ŞARTLAR• "- Ben hayatta içmekten zevk a· cevap vennigtir: 
danm en okumuş adamlan J,ile Tilrk lan yahut hayatın acılannı ışarapla "- HelllfİI'em öldü. TeessUrüm-
lefln hangi dinde olduklarını bilmi - Ttlrld7e Oltan ve ispirto ile unutmak istiyen bir a· den "Allah,, diye bağırdım . ., 
yorladı. lem iciD damım. Herg\ln zevalden get>.e yan· "- Sen her yerde böyle bağırır 

Vali Holger Rozenkrans kalktı ve Bir a,lıli, , , , 1 50 _ - sına kadar mütemadiyen içerim. DUn mısın?,, 
hakimle Azalara dönerek anlattı: s • • • • • 4 - ı - de mideme yedi şişe rakı boşalttmı. "-Evet İstanbulda iki yerde Ka-

- Bunlar hristiyan değillerdir. ~ nndı ~ : : : 1! ~ ~: Ondan sonra Beyazıt meydanına ha· raköyde ve Balıkpazarmda bağırılır. 
(Muhammet) adında bir puta tepar va almaya çıktım. Bir çocuk beni Oralar bizim gibilerin yeridir . ., 
lar. "Kur'an,, dediği de o put hakkm- Db lclD Dlncd* llRetı.tDe mt kızdırdı, rahatımı kaçırdı. Onu kova· "-Ya, demek her bülbW kendi 
da yazılmlf bir kitap oıacaL rKUt edilmelidir. ladım. Bu da suçsa cezama razıyım.,, yuvaamda öter öyle mi?,, 

H&kiın: d=sce ~=~~ dolrVI Polisin ve ,ahitlerin ifadelerine ıö "- Öyle ya, Bay bilrim, her ho-
- Şimdi ne yapacağız! (Kur'an)ı Clctllı Olnlarm ı •ta'tılt bh re hA.dise şöyle olmuştur: roz keneli çöplüğUnde öter. Biz de o-

llerede bulacağız? C::!alı~n so .. ~~ : :::-:ım'!' Hacı Hayrettin kafayı tütsüledik· ralarda bağımız. Beyuıtta bağırma 
Diye sordu. Bir defldan farlı tela rektnclar ten sonra saat 20 de sallanarak Be- dım.,, 
_Onu bulamayız. Namusu nze. ~e!: =ı,ın::ı.!~~' 1 nnaetat yazıt meydanına çıkmıŞ. Şu direk be- Hlkim, Ahmedi bet gUıı hafif ba-

l'hıe yemin etsin, yeter ..• Zaten ben '~ ___________ _,.... nim şu direk senin.. Sendeliyeret pise malıkiUlı etmiftir. 

No. 6S 

Ya.zaft: Stepl&an ZWEIG Çewen: ~ 4 • E. y ALMAN. 

Araba Yola Çıkar Çıkınaz 
Havadis· Etrafa Yayılıvermişti 

Hepsinin keyfi kaçDUftı. Ortada muza mini oımayınız~k diyordu. 
bir gayritabiilik vardı. Akşam ol- Fakat coşkun genç bu sözlere 
muş, etrafı karanlık sarmıştı. Meç- ehemmiyet vermiyordu. liepsıni zor· 
hul bir semte doğru muhaftzsız ve la arabadan in~~ ;:~da.ki yegıi.· 
yalnız gitmek, ne dereceye kadar ne otele kadar gotürd · l<aderin 
doğruydu? Fakat artık ne geri do- garip bir cilvesı olart:1'. 0telirı ismi 
nebilirlerdi, ne de durabilirlerdi de (şanlı hukümdar) ~di. . 
ilerlemek lizımdı. Kraliçe hepsine Orada şehrin bele~ye :~si Pasa. 
cesaret ve kuvvet vermiye çalışıyor- portlan istedi. Belediye .ısı a~'ni 
du. (Burada asker bulamadıksa bi- zamanda bakkal idi. l{rala. kalben 
raz sonra muhakkak bizi beklerler) merbut olduğu için ka~ık ışe gir -
diyordu. lki saat daha yilrUdUler meyi ve başına bela geurıneYi hiç 
Bu iki saat bütün bir günden daha istemiyordu. Pasaportları muayene 
uzun sürdü. Fakat bir istasiyondan ettikten sonra (yolundadır) diye bir 
sonra da yine asker bulamadılar. hüküm verdi. Ona kalsa kral Ve ai. 
AkJama kadar bekliyen süvariler ni lesi yoluna devam edip kurtulacak .. 
hayet sabırsızlanmışlar ve bir mey- tı. Fakat ihtilalci orovet ısrarıa.: 
haneye dolarak içmiye başlamışlar. (Ben bunların kral ve ailesi 0 lduh 
Kafalan tüssüledikten sonra 0 ka- na eminim. Eğer kaçmal~r~na nıu .. 
dar gilrültU etmişler ki köy halkı saade ederseniz vatan hamı sayıht- .. 
ayaklanmış, zabitleri bu hali görün- sınız) , d iye gürültü ediyordu. Baııit 
ce anlan köy haricine götürüp yol düşünceli bakkal için bu tehdit ~it 
üzerinde bekletmeyi daha muvafık korkunç bir şey idi. Ne yapaca~ 
bulmuştu · şaşırmıştı. Drovet •ütün şehir Iıalkt .. 

Biraz sonra ayni köye sekiz atlı nı ayaklandırdı. Ve arabanın etratt 
mükellef bir araba da gelinct? köylü na topladı. Içindekilerin ıomıldanna. .. 
büsbütün hayrete düştü. Evveli kö- ya talCatleri kalmamıştı. Belediye r~ 
ye hücum eden askerler, sonra sils- isi vaziyeti kurtarmak ve vakit k~ .. 
lU elbiseli seyislcrle bu iki büyük ara- zanmak için şu teklifte bulundu. -~e 
ba göze çarpmıştı. Kumandan bu in yahat etmek için gece müsait değil
sanlara nekadar itibar gösteriyordu. di. Atlar, yorgun insanlar uykUSU,Z 
Yalnız itibar da değil, halinden ide- du. Geceyi kendi evinde geçinDelen· 
ta onlara son derecede hürmet etti- ni seyyahlardan rica etti. 
ği belli idi. Konuşurken şapkasını Bu suretle ertesi sabaha kadar 
hep elinde tutuyordu. Oradaki ihti - onlan orada muhafaza etmek ve va· 
lilci reislerden birisi bütün bu tc- ziyet anlaşıldıktan sonra bırakınak 
f errUata dikkat etmişti. Bu arabada- istiyordu. Bu suretle mesuliyetten 
kiler mutlaka hicret eden asillerdir. kurtulacaktı. Kralın çok canı mkd· 
Onlan yakalamak herhalde faydalı mıştı. Fakat bu daveti reddedemiyor 
olacaktı. Yavaşça arabalara yaklaş- du. Şüpheleri büsbütün kuvvetlendir 
tı. içeridekilerin halini daha yakın- mekten korkuyordu. Gece vakti mu 
dan tetkik etti. hafız askerlerin yetişeceğini ve on • 

Araba yoluna yavaş yavaş devam lan oradan kurtaracağını tahmin edi 
ediyordu. Fakat durduğu köyden ha-
reket eder etmez havadis etrafa he- yordu ve ümidini kesmiyordu. 
men yayılmıştı. içindekilerin kral ve Bir saate kadar Chorseul maiyeti 
ailesi oldufWıa artık tllphe kalmamış ile muhakkak oraya vasıl olmalı idi. 
tı. Herke. galeyan içindeydi.Bunu far On altıncı LUi bunu kuvvetle Umit e
keden kumandan tehlikenin önünü diyordu. Arabadan inerek belediye 
almak için hemen arabanın arkasın reisinin evine girer girmez ilk iş bir 
dan birkaç asker koşturmak istedi. ~arça peynir ekmekle bir şişe şarap 
Fakat halk buna mani oldu. Asker- ıstemek oldu. 

ter de halka uyarak yola çıkmadı - !Arkas1 var) 
lar. Bütün bu kargaşalıktan istifade !!!!!!~!'l!"!'!~~~'""!"!!""!!!!!!!"'~~!"'!!!!!!!!'!!ll!!m 
eden bir tek insan oldu. O da bır an ..... .__.__.__.__.__-., ~-,~--..... - .............. 

5 

evvel §Üphelenen ihtililci Drunettir. ~B.,,._O...._R~S--. .. A~ 
Hemen atma binerek kestirme yol • 

lardan arabanın önüne çıkmak Uze- trvnu•~._, • ....., 
re yola çıktı. Ağır ve yüklü arabaya 2 '.l'EŞRt •tEVVEL PERŞEMBE 
yetişmek bir mahir süvari için mü- p a r a 1 a , 
hiın bir İf değildi. Nitekim araba Va 
renres'te vasıl olmadan o yetişti. E-

Sterlin 
1 Dolar 
Altm 
(•) 

ğer hakikaten içindekilerin kral ve 
ailesi olduğunu anlarsa, ne büyük 
bir muvaffakıyet elde etmiş olacak 
tı. itte bu defa da bir tek insamn 
bir hareketi bütün bir tarihi değiş - Ç e k I e r 
tirmeye Wi gelmişti. 
Alır araba hi.li. yoluna devam edi 

yordu. Yirmi dört saatlik sıcak ve 
yorucu bir 1eyahatten sonra hepsi 
pek yorgun idiler. Çocuklar müte -
madiyen uyuyorlardı. Kral ve Krali
çe konuşmadan oturuyorlardı. Bir sa 
at, hattı yarım saat sonra artık teh 

Londra üzerine 
Nevyork 
Parıı, 
Cenevre 
Brukıcl 
Florın 

Mark 
Prac 
Viyana 
Stoiholm 
Madnd 

like kalmıyacaktı. Varennea'te mu- E •itam 
hafız kuvvetleri onlan bekliyordu. ı. Bankası 

• • N 

Ahı 

622,-
123,-
984.-

Fakat oraya yaklaşırken kendileri
ni bekliyecek olan zabit ve atları 
yol üzerinde bulmadılar .Hayret içinde 
kaldılar. Gönderdikleri dirayetsiz bir 
adam maksadı iyice anlatamamıştı. 
Zabitler de Kral gelmiyecek diye uy 

., • HamUlne 
Anadolu % 60 

kuya yatmışlardı. 
6 T~rinievvel 1789 da La Fayette 

in uykusu gibi o akşamki zabitlerin 
uykusu Kral için pek fellketll ol -
muttur. Yorgun atlarla yine yola düş 
tUler. Artık Varennes'te taze ve 
kuvvetli beygirler ve muhafızlar bu 
lacaklarma emin idiler. 

" 3 100 
Sirlı:etl Hayr17e 
Tramva,. 
Bomontı Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

lalilırazlar 
Türk Borcu J 

" ,, II 
" ,, III 

Ergani A. B. C. 
lıtıkrazı Dahıli 
Sivas - Erzuruı 

" 
Fakat işler ümit edildiği gibi yo

lunda gitmedi. Varennes'e yaklaşır
ken bir sürü gençler arabanın etra- T a it o i l & f 
fmı aldılar. Drovet atile oraya vasıl 
olur olmaz bütün ihtiWci gençliği 

.. Mumeslil 
ayaldanchrmif ve oraya toplamıştı. 
Bunlar da arabanın etrafını alarak 
içindeldlerden pasaport soruyorlar • M ı • ı r f a it o i l l e , i 

1886 ı 
1903 II 
1911 nn 

102,50 
96,50 
96 

lıhı -626,-
126,-
985,,--

626.-
0,7i,90 

16.~0 
3.42.SO 
4,66,98 
1,46,12 
l,Q:ı,84 

19.34.45 
4,26.63 
3.ı0,07 
7,25,82 

8t,
ıo.
ıo.-
24,-
40.-
16.-
18,"5 

9,25 
12,.35 
12,55 
91,-
so.-

3,60 

22.95 
20 95 
2 1,0S 
n ,2s 
97,!ıO 
9CJ,25 
9,,25 

J 

10.4() 
41,30 

103 5!) 
17,SO 
97.-

dı. Mart Antuanet ıoğuk kanlılığını 
muhafaza ederek bir şey belli etme
meye çalışıyor. Mütemadiyen (bizi 
rahat bırakınız. Acelemiz var, yolu- rna<:ı~.t~ier paralar uzerinde muamele oı 
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imralının Şöhreti· 

lmralUle mahkumlar mıaır topluyorlar 

1 /mralı 
1
1 Rô-,Jorlaiları 
~--...-:ı:ı _... ... -

YAZAN: 

Soğan 
Mahkfım1arın Bir Sene 
İçinde İstihsal Ettik

leri Soğan, 25 Bin 
Kiloyu Geçiyor 

Mahpushane c;c$mcıi yandan akıyor 
yandaıı, 

Aç gardiyan kapıyı, ben bıkmışım bu 
candan! 

Sonra, perde perde alçalan b i r 
8esle şarkının sonu geliyor: 

Ben verem oldum, sarardım soldunı ... 

Emre sazını tıngırdatırken, mah
kumların yüzleri anlatılamaz bir i
fade alıyor. 

Bazan coşarak, onlar da Emreye 
katılıyor, bir ağrzuan, ya.nık yanık 

okumıya başlıyorlar. 

Vekilin huzurunda, yapılan güreş 
te çok enteresan oldu. iki pehlivan, 
yarı bellerine kadar sıvanını§ olarak, 
ortaya çıktılar. 

Iki pehlivan çıkmış meydana, 
Biribidndcn merdane, 

Na.fıa vekaretinden: 
Derincede travers fabrikası sahasında yaptırılacak 

bir santral binası kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

ı - Münakasa 19/ 10/ 936 Pazartesi günü saat 15 de 
Ankara da Nafia Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesin
deki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli ( 10.500) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (787.50) liradır. 
4 - l\lünakasa şartnamesi ve sair evrak parasız ola· 

rak Demiryollar İnşaat Dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı 

kanun mucibince ibrazına nıecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7 / 5/936 tarihli ve 3297 numaralı Resmi Gaze
tede ilan edilen talimata göre Nafia Vekaletinden veril
miş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
19/ 10/ 936 Pazartesi günü saat ikiye kadar inşaat mü
nakasa komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri la-
zım drr. ( 1 1 3 4 ) ( 1 7 6 4 ) 

Edirne· Kültür Direktörlüğünden 
San'at okulu için açık eksiltme ile alınacak malzeme: 

Cinsi Miktar Tahmin llk te- !hale tarihi 

Motörlü zımpara 
Elektrik makkabı 

1 
1 

tutarı minatı 

. . . 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprlib~ı 
Tel. 42362 - Sirkeci M:ilhlirdar 

-- zade Han. Tel. 22740 -

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı 

· Pe~embe 15 te 

lzmir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postalan 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şamba 18 de. 
IZMIT - Pazar, Sah Per 

ı;ıembe 9.30 da 

MUDANYA - Her gün 8,30 da. 

BANDIRMA - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşem -
be, Cumartesi 20 de 

KA.RABIGA - Salı, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı ve Cuma 19 
da "Cuma po:stası Iz
mire kadar gider." 
"Salı postası gidiş ve 
dönüşte Lapseki ve 
Imroza da uğrar." 

• mrah derdemez, batıra ilk o
l larak onun soğanı gelir. Fa

kat, bu bir kuru şöhret te değildir. 
Yirmi otuz sene önce, lmralınm so
ğan mahsulü 25 milyon okkayı ge
~ermiş. Sonralan, gitgide soğan e
kimi azalmıya başlamış, ve nihayet 
Rumlar adadan çekildikten sonra, 
soğanın da yalnız adı kalmış. Bu • 
gün lstan bulda lmralı soğanı diye 
satılan soğanlar, Karacabeyden ge -
lir. lmralı tohumu ile Karacabey 
toprağında çok mükemmel soğanlar 
yetiştiriyorlar. 

Alta düştum diye yerinme, " " 1 • Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkı§ günleri yük alınmaz. 

(1809) Sa ahaddin 
Gün2ör 

Uste geldim diye sevinme! Elektrik havyası 
Derken Uci pehlivan kapıştılar. I- Bir metrelik kollu 

1 . 
• 

1 • 768 L. 58 L. 8/ 10/ 936 perşem -• 
kisi de zorlu güreşiyorlardı. Fakat makas 
neticede, Hendekli Hüseyin pehlivan, Bır metrelik kenet 

Hapishaneler umumi müdürü. a
dada soğan ekimi ile yakından ala
kadar oluyor ve mahpuslardan so
ğan istihsal işlerinde en çok rand-: 
man alınabilmesi için ne mümkünse 
yapıyor. 

Yakında lmralıya bir de ziraat 
mütehassısı getirtilecektir. Müte
hassısın başlıca vazifesi, adanın so

ğan yetiştiren mıntakalarmda tetki
kat yapmak olacaktır. 

Bununla beraber, Imralıda soğan
cılık, şimdiden yeni bir inkişaf yo
luna girmiş sayılabilir. 

Mahkumların eline geçtikten bu
güne kadar, yani bir sene gibi kısa 

bir zaman zarfında adada 25 bin ki
lo soğan istihsal edilmiştir. 

Adliye Vekili, ambarları dolaşır -
ken, bu soğanları görünce: 

, 
hasmı Damar pehlivanın sırtını yere 
getirdi. 

Damar, tuşla yenilmesinden çok 
müteessir oldu. Taraftarları arasın

da: 
- Sayılmaz bu!.. Damar yenilme

di! gibi sözler meydan alınca Vekil, 
müdafaa etti: 

- Burada arkadaşça bir eğlenti 

yaptınız. Sahici pehlivanlık değil bu .. 
İkiniz de Türksünüz! Türkün sırtı ye
re gelmez .. 

Mahkumlar, bu sözleri alkışladı
lar. Vekilin hediye ettiği bir oüyük 
kutu şekerle iş, tatlıya bağlandı. 

Gece, ortalık kararırken, iskele yo
lunu tuttuk. Mahkfi.mlar, bizi davul 
zurna 5alarak u~rladılar. 

Ertesi sabah, yola çıkarken, mah-
kumların bir ağızdan sevinçli haykı
rışlarını duyduk. 
Yanımdaki hapishane memuru: 

- Nasıl, müşteri var mı? diye vra;( ::.:çme t:ıa~yeti 

- Mahkumlar, Atatürk tepesin
' den dönüyorlar ... dedi. Bay Mut.alıhar 
ile güneşin doğuşunu seyre gitmiş -
!erdi ... sordu. şığı, Ahmet Emre eline bağlamasını 

Müddeiumumi Cemil, mahkumlar alarak başlıyor: Salahattin GONGôR 
namına cevap verdi: 

- Şimdilik acelemiz yok. Imralı ı G . 'd B k o· k. y d BOğanı gibi malımız ol~un Bakanrm. azıantep e iç i ve l JŞ Ul Ü 
Fiyatlar yükselmedikçe satmak ni-
yetinde değiliz! 

·, mralıda, soğandan sonra, baş-
ta buğday olmak üzere daha 

birçok şeyler ekiliyor. Adanın, zi-1 

raate elverişli toprağı, 1300 dönüme 

yakındır. 

Şimdilik bunun pek az bir kısmı 

ekilmektedir. ilerde, mahkumların 

&dedi arttırılacak olursa, Imralıda 
genilj'I ölçüde bir ziraat seferberliği 
ilan edilecektir. 

Imralı mahkumlarile daha ilk te
masta, bunların adaya karşı ölçüsüz 

sempatileri olduğu görülür. Adanın 

arka kısmında küçük bir çamlık 
\ 

vardır. Mahkfımlar, bu küçlık çam 

ormanını, gözleri gibi bakarlar, gö

zetirler. Böceklerini ellerile ayıklar
lar. Adada yetişen her mahsulün, 

kendilerince ayn bir kıymeti vardır. 

Şimdiden Imralıda, bir hayli buğ

day, arpa, yulaf ve çavdar stoku bi

rikmiştir. Mahkumlar, bize ambarı 
dolaştırırken, iftiharlarından gözle -
ri yaşararak anlatıyorlardı: 

- Gelecek yıl, inşallah, bu ambar 
da yetişmiyecek ! Daha büyük 
ambar yapacağız. 

bir 

M ahk~mlann aralarında kavga, 
döğüş yapmamaları, bilhassa 

manalıdır. Zaten kavga edecek va. 
kit te yok. Sabahları hep birlikte 

işe gidiyorlar. Akşam odalarma çe

kilince, gelsin şarkı, gelsin !az .. 

lçlerinde lmralmm en coşkun A • 

Gaziantep, (Hususi muhabirimiz
den) - Suat Zeki Arıkanın ıdaresin
deki asri biçki ve dikiş yurdunun im
tihanları bitmiş ve muvaffak olan on 
genç kıza diploma verilmiştir. 

Bu yurt şehrimize birçok san'atkar 

yetiştirmie, biçki ve dikiş itlerini çok 
bilgili şekle sokmuştur. 

Yurdun açtığı yıllık sergi de ç"k 
rağbet görmüştlir. Gönderdiğim re
sim, yurttan bu sene mezun olanları 
Suatla bir arada gösteriyor. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Keşif hccicli ( 1129) liradan ibaret bulunan Çatalcada 
Baba Nakkaş camiinin onarılması açık eksiltmeye kon
muştur. Eksiltmesi Birinciteşrinin 14 üncü Çarşamba 
gününde saat 15 te İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü bi
nasında müteşekkıl komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat miktarı ( 8 5) liradır. İsteklilerin mukavele ve 
fenni şartnameyi görmek üzere en az (2000) liralık bu 
işe benzer iş yaptığına dair alacakları müteahhitlik vesi
kalarile heyetı fenniyeyc her gün öğleden sonra müraca-
at edebilir1~r. ( 1695) 

makinesi 
Okul kenarı kıvır
ma makinesi 
Zımpara taşı ma .. 
ki nesi 
Demir marangoz 
iş sıkma vidası 25 
santim boy 
Demir marangoz 
işsıkma vidası 5 O 
santim boy 
Yağ bileği taşı 
muntazam men
şur şeklinde yek-

1 . 
• 

1 

1 . . 

20 

10 

pare 1 : 

be aaat 14 de Kül -
tür Direktörlüği.ı 

binasında 
Mühendis aranıyor 
!stanbula yakın bir şehrin elelt 

trik santralında istihdam edilme) 
üzere bir elektrik mühendisi aran' 
yor. Ucreti görüşülerek veya nıll' 
habere edilmek suretile kararlaştt 
rılmak üzere talip olanların müheJI' 
dis diplomasile şimdiye kadar il 
tihdam edildiği elektrik müessese 
lerinden aldığı vesikaların asılla~ 
veyahut musaddak suretlerini lS 
tanbul Sirkecide Mühürdarzade bf 
nmda tüccardan Bay Halil Kacııf. 
göndermeleri ilan olunur. (1250 

~ 

Açık artırma, müzayede il.e satı§: 

~artnamesi okwda mevcuttur. 
Birinciteşrinin 4 üncü pazar gii~ 

oa.a.t; .v ua oeyogıurıaa ~ışu noIJl"1' 

( 1660) istasyonunda :inkılap müzesi yanJil~ 
-------------------------- 258 No. lı konakta şehrimizin 1ıv 
Ankara Müzik 0··9v retmen okulu muteber bir ailesine ait çok kıyınetı 

eşyaları ve billürları açık arttır}l) 

Dl·rekto·· rıu·· g"' u·· nden. suretiyle satılacağı ilan olunur. 
• Asri ve Ingiliz usulü üzeri kriSt:I 

1 - 9 3 6 - 9 3 7 senesi zarfında açılacak olan Konser- aynalı dokuz parça komple yemek 
da takımı, Viena usulü üzeri mulV vatuvarın Tiyatro ve Opera kısmı için yatısızlardan baş- re kaplı bronz garnili çok zarif si 

ka yatılı taleb~ alınacaktır. Kızların en az 16 ve en çok lan takımı 1vitrin, 1 divan kanıt 
20 ve erkeklerin en az 18 ve en çok 20 yaşında olmaları iki koltuk, 4 sandalya ve 2 markiıd 
ve hiç olmazsa oz ta okulu bitirmiş bulunmaları lazımdır. ibaret tekrar pomye usulü üzer:i Jd 

2 - İstekliler S Birinciteşrin pazartesi günü akşamı- bartma kadife kaplı ve iyi halde 
na kadar birer dilekçe ile Ankarada Müzik Öğretmen parça kanape, koltuk, salon takıd 
O keza Tonet usulil komple salon t;sJ 

kulu Direktörlüğüne ve İstanbulda Şehir Tiyatrosu mı 8 parça, defa lake Louis xv sal 
Rejisörlüğüne baş vurmalrdırlar. takımı, asri 14 parça salon ~ 

Bu müracaatta aşağıda istenilen vesikaların birlikte kımı üzeri gayet temiz halde Here 
getirilmesi lazımdır. kumaşı kaplı, pomye usulil me§in ~ 

A - Bir hal tercümesi "Kendi yazısile" kımı 1 kanape, 2 koltuk, asri yatl 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı oda takımları komple ve aynaları 

Ç€rden 5 er parçadan ibaret, ·sou ~ 
C - Sıhhat raporu tem yarım kabine dikiş makinesı f 
D - Okul diploma&... ni halde, 4. kapıll büyük bir dol• 
3 - Seçme sınavı, Ankarada Müzik Öğretmen Oku- yanı etajerli divan, portatif Koluaı~ 

lunda 6 Birincite~rin 936 salı günü ve İstanbulda ·Sehır gramofonu hayli plaklariyle, hıı1 
Tiyatrosunda 12 Birinciteşrin pazartesi günü yapılacak- ki Ingiliz 2 kişilik bronz karyola, 
t rnerikan istorlu yazıhane ve kiitU 
ır. ( 118 2) ( 18 2 8) hane, bronz okside ve kübik asri el~ 

fSTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
1 

trik avizeler, lake ve ağaç kııryol 
lar, çocuk arabaları, komple asri t 

--------------------------- bak ve kristal su takımları, şekeri 
Konservatuvar yatı kısmı. çocukları kurtarma yurdu, Edirne. 

kapı çocuk yuvası için lazım olan 29270 kilo ekmek açık eksilt
meye konulmuftur. Ekmeğe; heJediyece konulan azami narh fi. 
a~ı tahmin olunmuftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde go
rulebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 230 lira 
5?, kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir 
gun evveline kadar ilk teminatın yatırılmaaı daha muvafık o]a
cağı) 19/ 10/ 936 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 

ve yemişlikler, Portugez büyük du" 
tabakları, Çin ve kristal vaıoll 
heykeller, biblolar, kristof1 çatal 1 
çak takımı, aynalı ve aynasız dol' 
lar, demir ve çini sobaları, en biif 
boy Goden sobası, çay masası, t 
long, ipekli perdeler, misterler, 'J 
ve beyaz ıstorlar, asri portmarıtol 
hava ga.zocağı, elektrik fırını v~ eo 
lüzumlu eşyalar. Banyo ve termo~if 

Bir metro•u- /llt te emaye, Anadolu ve Acem lıahlarl 
nun deieri minat seccadeleri, bir adet Fransız piy3' 

su (26127) 

bulunmalıdırlar. (8.) (1847) 
* * ~ 

Sahaaı M. 
murabbaı 

~ksaray yangın yerinde 12 in 
cı adada 4 metro 15 santim yiiz. 
Jü a.raa 39,01 
Aksaray yangın yerinde 1 inci 
adada yüzaüz arsa ( 1 ve 4 No. 
lu arsa) 59,67 

4,50 13.17 

3,50 15,67 
Aksaray yangın yerinde 1 inci a. 
dada 3. N. yüzsüz a.raa 44,24 3 50 11 62 

Yukarda aahaıı, semti, bir metrosunun muh~mmen kı~meti 
yuıh olan araa]ar alakadarları arasrnda satılmak üzere ayrı ny. 
rı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlü
ğünde görülür. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak. 
buz veya mektuhile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina
tın yatırılması daha muvafık olacağı) 19/ 10/ 936 Pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümeııdf'! bulunmlllıdtrlar. (8.) (1842) 

ZAYI - Maag tatbik mühürii~ 
kaybettim. Yenisini kazdıracağf 
dan zayi mühUrün hUkmü yoktur• 

M. tsnıet 
~ 

_ ..................... -~ 
""" UGUR Gişesi 

Sizi mutlaka zengin edec:ektil' 

- Uğur Gişesi: Karaköyde ıJ 
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Kullanaca~hnız 
Fener ye .-ı.ıerln 

en iyisi 

DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ BIÇAGI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 

ÇAT AL'Iannı da daima tercih ediniz. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 
Bakİrköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi için 

lüzumu olan 4000 don ve 4000 cömlek açık eksiltmeye 
konulrrmştur. 

Juvantln Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve ıtya.b olarak sabit 
ve tabif renk verir. Ter ve yıkan· 
makta çıkmaz. Yeglne ıararau 
ve t&DllUDJI aıJıhf saç boyamdır 

CNGWZ KANZUK ECZANEsı 
BeJOtlu . lat&nbuJ 1 - Eksiltme Caialoğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua -

venet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 7/10/ ~~!!!!~!!.!!!!!!!!!~~~ 
936 günii saat 16 da yapılacaktır. • ·-- D. lHSAN SAMl 

2 - Gömlek için 62 don için 52 kurut fiyat tahınin Bakteriyoloji Laboratua.· 
edilmiştir. Umumt kan tahllllb trengı 

3 - Muvakkat pranti 342 liradır. noktai nazarmdan (Waııaerman 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün komis- ve Kaıuı teamUlleri) kan kilrey· 

vab eayılmaaı. Tifo ve wtma 
yonda görebilirler. ba8tabklan teehlat. idrar, bal· 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile gam. cerahat. kazurat ve eu tab 

·2 4 9 O sayılı kanunda Yazılı belceler ve bu işe. yeter .m~ - UJ&tı. Oltra mıtroetopt, hUBUBl 
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bellı sun qı1ar latihıan. Kanda tıre. te-
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 1464) ker, KlorUr, Kolleatertn miktar 

larmm tayini, Divanyolu No.U'I 
ıın 1 1 Tel. 20981 

Ei Türk Hava Kurumu Büyük Oamanh Bankasından = % ıs faizli, 1334/1918 tarihli IS-

15 a w IA iM @ @ ~ lUJ TIKRAZI DAHILI tahvillerine ait = ~ n ~ a olup vadesi 1 Sonte9rin 1931 de ge-a len ve ayni tarihte tediyesine başla· 
nan No. 28 li kuponlardan ibraz edil· 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın etmiştir miyenlerin 1 Sontefrln 1936 da Tür-
e d k .. lcle 11 • Birinci l9f1'ln • 888 daclır. kiye Cümhuriyeti Hükflmeti lehine 

Büyük ikramiye :::::"~=um;::: 

- -
- Nitantaşmda • Tramvay ve Şakayik caddeminde 

Yatı } Şişli Terakki Lisesi Gündüz 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK T.U.EBJc tç!N yanyana ve geııı, bahçeli iki binada AYRI YA.'rl TEş-
!~L~irı varg:ır. Mevcu~ ~RANSIZCA, ALMANCA, INGtLlZCE kurslanlll dokuz Yaşın. 

-

~n er talebe tftirak eder. Mektep her gün saat ıo • ı 7 arumda açıktır. kayrt is. 
lenne CUMA, PAZARTESi ÇARŞAMBA günleri bakıhr. TeclriAt ~ 

KUPONLU· VADl:Li ·MEVDUAT 
• 

PAR~ 
~D~~ 

HER· AYIN: BiRiNDE· PA~ANIN. • l="AIZi ·VER;Lili 

A!~~-Li.~~.~11~ı.~ ~~~a !U~K TicARer BANKAsı 
10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) liralık iki Tahtakalede Uzunçal'JI caddesinde •-------~.;;...;;;..:.::~--==;...:.;.~:.~=:. 
adet mükifat Yardır... 300 No. lu aütçU dUkklnmda birinci ----------:=-------------------
JlllJllllHDDlllllllllJDJIDllJIDJDl-ummtmınBlll ~~~~;u;:::a~;1~;: il ~ Nişantaşında • 

ç&rf&Dlba saat 12 den 14 de kadar 
Yüksek Mühendis Mektebi Di- devam edecek aatı,ıa bulunmaları 

Uln olunur. (26106) 

rektörlüğünden: Iatanbul Dördüncü lcrumdan: 

Mektebimiz Elektro - mekanik llboratuvan için "12 5,. Bir borçtan mahcuz olup paraya 

IŞIK Eski "Feyziye11 LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

" . cak Bunların T" ki çevrilmesine karar verilen 20 adet lira ücretle 3,, asıstan alına tir. ur ye atyah karyola, yatak, yorgan ve _ 

Cümhuriyeti tabiiyetinde ve Türk veya Avrupa yüksek yut.ık Sirkecide Izmir Oteli öntınde -----------=----------=========~~ 

Ana, Dk. Orta, ve Llae lmmnlan vardır. Yatılı ve yatım talebe kaydı lçhı her tlracaat 
latiyenlere mektep tarifnameet g6nderfll'r Tele fon. J11 m edilebilir. 

elektro • mekanik mühendis mekteplerinden birinden 9/10/936 Cuma gUnU aaat 1 den ea- T. A L E B E L E R E 
1ikl . . bul al tılacağı aatılmadığı takdirde ildncl nıezun olmalan ve asker ennı yap11111 unın an arttırma tarihi olan 161101936 Talebenin ihtiyacı olan yatak, yorgan, batta niye çal'J&f, Ç&mafll', pijama, hav. 

Jizmıdır. Cuma günü saat 10 da ea- lu veeaırell mafazalanmızda hazır ve çok ehven fiatlarla aatılmaktadır. 
Bu şerait dahilinde nıüracaat edenlerin miktan Üçten eatılacağmdan isteklilerin yerinde 

0 
Sipahi oflu H A S A N H Q S N Q B .. - .. 'D..---fada olursa aralarD\da seçme imtihanı yapılacaktır. aaatte ham b~lunacak memuruna __ •-.n 

İsteklilerin bu husustaki evrakı milabiteleri ve dilek- ~~alan ilin olunur. (26107> Sultan Hamam 2/14. Beyoğlu ı.t1kI&J caddell S7& 

çelerile beraber 8-10-936 tarihine-kadar Mektep İdare- Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk ~-----==--==:-:=:-::--::-:---:-:--::-=-------------
sine milracaatlan ilan olunur. ( 17 57) llahkemeainden: Ester ve Sara ta • -.... AD E M 1 KT 1 D .... ------~---~------~== rafından Beyoğlunda Şahkolu na& - _.... 

lstanbuld• bulunan - hallesinde Değirmen sokağında 1~ 

HEKiM ARKADAŞLARA =: aı':':! !:...°:':::... ı.o;; ve BELGEVŞEKLIGınE KARŞI 
4 ncil Balkan Tıp Haftası 7 Teşrinievvel 1936 Car1arn :ı:•:ım~ =ö=~eki ııu:~ H o R M o 
ba günü saat 15,30 da Yıldızda Kongreler Sarayında ipoteğin f:k~ d&vumm.e = :uııa- B ı N 

meras1mle açılacaktır. Adresleri bizce kısmen maIUın kemesiııde yttz lira hakkındaki mil-
arkadaşlara davetiyeleri gönderilmiştir. İştirak arzu dahalenhı borcuna aıt olmak ozere 

edip te davetiye alnuyan arkadaşlann Etibba Odası- tpoteiln kaldll'llmasma 9/9/936 ta- Tablettwı - Her eczanede ••ıınız. Poabl kutuau 
1988 na müracaatla isim ve adreslerini hemen kayıt ettir- rihiade karar verilmif ve karar 111· ---:--:--~::---:------:--:-------------_:_~~ 

meıenn: rica ederiz. reti ikame~ meçhuliyeti ııa - Hozat Gezg·ın a k Al k --
•
.-.-- Balkan n-ekiml B" 1 ..... T .. k K . . sebile billtebliğ iade kıımmq otdu- Y ya ay OmU-

.n er ır ıgı ur omıtesı ğundan itbu ilin tarihinden itibafeD -----------------sekil gUıı zarfmda alelflsul mnraca- tanlığından: istanbul Jandarma Satınal- atla temyiz etmediği takdirde btlk-
mUD keab1 kat'iyet edeceği tebliğ 

ma Komisyonundan : m.nmm• kaim olmak bere ilin 
olunur. (26109) 

ı - Açık eksiltme ile (350) tane miifer satın alma -
caktır. Tahmin bedeli (2100) ve ilk teminatı (157) bu
çuk lira olup eksiltme 14 Teşrinievvel 1936 çarpmba 
günü saat 10 da Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi bi
nasında İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

3 - İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat makbuz
ları ve hüviyet cüzdanlariyle beraber komisyona gelme-
leri. ( 1 713) 

Jatanbul Uçünctı Icra Memurlu
pndan: Mahcwı ve'paraya çevril • 
mesine karar verilen yazıhane, ka
nape, ft!ltilltör, algara lehpuı ve 
aaire ikinci açık arttırma auretile 
9/10/936 cuma günü saat 9 da Be
yotlu Şahkolu Karanfil sokak ve 
Değirmen sokak 14 No. lu yazıhane 
anilııde satılacağından talip olanla -
rm mahaJJfnde ham' bulunacak me
munma mUracaatıan tlln olunur. 

(26100) 

1 - "180,000,, kilo una kapalı zarf eksiltmesinde tek
lif olun~ fiyat yüksek görüldüğündea yeniden kapalı 
zarf eksiltmesine konulmuştur. 

2 -Tahmin bedeli "25,200,, lira ilk teminatı "1890,, 
liradır. 

3,..... Eksiltme 15/10/936 Perşembe cünü saat "15,. 
te Hozatta Alay Satınalma Komisyon binasında yapı • 
lacaktır. 

Btltihı kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan. 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 
Pertevin her zaman pek bQyüt 

bir itina ile ihzarmdan bqka 

birley delildir. Krem PertevUı 
terkibine (pyrl laf) hiçbır 
madde liremes. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine cöre 
gösterecekleri vesikalarla teklif mektuplannı havi kapalı =Sahi~~b~ı:~A.~hm~1e&~~Em·1n~!!!Yl!!!ALMAN--•_• 
zarflan cksiı· .. ne saatinden bir saat evveline kadar mez _ Umumt Neertyab idare FAlen· 
kur Alay Komisyonuna vermiş olmalıdır. 8. SALIM • 

5 - Sartname 126 kuruı bedelle mezkllr knmisyon • Guetecnfk ve Netrfyat Tnrlr Ltmftet 
dan verilir. ( 1 719) Şir'rett-S.sııwtı ver TAN matbaası 



Mektepler Açılırken ... 
Lütfen çocuklarınızla beraber ma
ğazafarımrzı ziyaret ediniz. 
TrenCjkot ve Gabardinlerimiz 

Gen~liğin en pratik ve en faz la t.erclh ettiği ~lardır 

Beyoğlunda BAKERmağazata 
nnm ıÇOCU.kla.ra mahsus eşya dairesi, bütün lsbm
bulun en iyi ve en zengin çeşitli dairesidir. 

KAMYON 
Dizel motörlli, ma.zutlu 

BENZ - MERSEDES 
masraftatı yüzde seksen iktısad 

YAMAN ŞiRKETi 
t .. tanbul şubesi : Taksim bahçesi karşısı No. 25 

Bir Doktorun cazip keşfi; 
Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

GENÇLiGtNi İADE EDiYOR. 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün- münhasıren istimal hakkı Tokalon 

yayı hayrette bırakacak fennin son müessesesi tarafından büyük feda -

zaferini ilan ediyor. Buruşuklukla- karlıklarla temin edilmiştir. 

rm yalnız sebebi zuhuru değil. izale "Biocel,, tabir edilen canlı hücey

~aresini de bulmuşlardır. Anneler, reler hülasası, yalnız penbe rengin
hatta büyük anneler, artık gençlik za deki Tokalon kreminde bulunur. Has

manlarmdaki taze ve açık tenlerine tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadm-

ka vuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında lar üzerinde yapılan tecrübelerde altı -

~~~- \ ..... ~~~»'/l".t~-« 
,.,., ,.~~V-.C.,...N' ~~-~-

937 CE 

3 - ı.o - 936 

Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

HASAN 
•• •• z z ozu 

Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir 
çorba kaşığından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nef a
s etine doyum olmıyan gazozlu şampanya gibi limonata 
yapılır. Ve bu yemelderden sonra alımrsa mideviclir. Mi
deyi bozan şerbet ve dondurma Yerine HASAN gazoz 

özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 
Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan 

bu güzel tertibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Hara
reti teskin eder. Şi~e 20, orta 30, büyük 50 kuruştur. 
HASAN Deposu: ANKARA, lSTANBUL, BEYoGLU 

J 
- , . 

• ,.,., 

. 

AJAN D sı~ 
olan kadınlar, gençliklerindeki yumu- hafta zarfında buruşukluklarının ta- IJ ..... 
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine mamen zail olduğu görülmüştür. Her 1 Bir ~ok yenilik ve ilavelerle 4 boyda satışa ~ıkartlmıştlr 
muvaffak olabilirler. Buruşukluk - akşam yatmazdan evvel yegane cilt Banka, Şirket, Yazıhane ve Ticarethanelerde kullanılır. Muamelatı kr' ~ vlaştırır. 
lar, ihtiyarladığmıız vakit zuhura ge- unsuru olan penbe rengindeki Toka- • Deposu: Ankara caddesi Afitap mağazası No. 111 Mehmet Sadık 

lir, cilt; bazı canlı ve besleyici unsur- lon kremini kullanınız. Siz uyurken, 

ları 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 edilmekt~ir. hafta zarfında daha genç görünmüş 

Bunlarla cilt beslendiği takdirde ta- olursunuz. Gündüz için (yağsız) be

zeleşir ve gençleşir. işte; Viyana yaz rengindeki Tokalon kremini kul

Universitesinde profesör Dr. Stejskal lanınız. Siyah benleri eritir, açrt me

idaresinde yapılan keşfin şayanı hay- sameleri kapatır ve en sert bir cildi 

ret semereleri bu profesörün keşfinin yumuşatır, beyazlatır ve gençleştirir. 

il 

TACETTİN GÜl2TAN 
BüYüK MOBiLYA MAGAZASI 

birdefa 
gelip .... 
goru· 
nüz. 

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

miye konmuştur. 
2 - Eksiltme 19/10/ 936 gününde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 17 48 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
S - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, şartname

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

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

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

(1195) (1830) 

...--TORKiYE 
.Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden 
Şişe kılıfı imalinde kullanılmak üzere 200 ila 300 ton çeltik sapı alı-

nacaktır. Evsafı aşağıda gösterilmiştir: 
1-Küf kokulu ve çürük olmıyacaktır. 
2 - Sapların boyu 70 santimden aşağı olmıyacaktır. 
3 - Saplar kuru olacaktır. 
4-Ambalaj şekli sap boyunca üst üSte istif ve prese edilmiş balya

lar halinde olacaktır. 
tsteklilerin 12/ 10/ 936 pazartesi akşa.rnı.na kadar kapalı zarfla Paşa

bahçedeki fabrikamıza teklif yap maıarı bıldirilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet veka
leti iskan umum müdürlüğünden; 

1 - Orta Anadolu Vilayetlerine yerleştirilen göç -
menler için Eberlıard Fabrikasının (Konya 2. E. 5. W) 
ve Rudsak fabrikasının (S. P. S. S. T.) markalı pulluk
ları tipinde olmak üzere 5 00 adet Pulluk imali pazarlık
la eksiltmeye konulmuşttli". Bu pullukların nümuneleri, 
fenni ve idari şartnameleri iskan umum müdürlüğünde 
mahfuz olup talipler resmi tatil günleri hariç olmak üze
re her giin saat 9 dan 1 7 ye kadar müracaatla nümuneyı 
görür ve şartnameleri meccanen alabilirler. 

2 -Pazarlıkla ihalenin l S/10/936 perşembe günü sa
at 15,30 da sıhhat vekaletinde hususi komisyonda yapı
lacağı... ( 1 7 5 1 ) 

ihracat tacirlerinin nazarı dikkatine 
istanbul ticaret ve sanayi odasından 
İhracat ruhsatnam~si almak için yapılacak müracaat

ların en geç yirmi Teşrinievvel 1936 tarihine kadar ka-
bul olunacağı ilan olunur. (1799) 

Ki OPRiN kaı<ıleri ~ERY~RoETil(uRus 
B.AŞ.oi .ROM.t.TİZMA ... ~RILARİlE.CiRİ vı= NEllEYf KAR 1 Bİ~ic'ı~ İLAÇTIR 

e 
DiREKTÖRLÜ GÜNDEN 

1-Kayıtlara devam olunmak tadır. 
2 - 7 nci - 10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer 
yoktur. 
3 - Istiyenlere kayıt şartları bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 22534 

,&ıt. 
2 ve 20 komprTmerik--ambalajlarda bulunut.• 

; .. 
Ambalaj ve komprimelerin Üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınıı ___ ___,...,, 


