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BUGON 

6 Teşrinievvel.. lıtanbulun m~ l 
nin büyük günlerinden biridir. 'h~ 

B A Ş M U H AR R 1 R 1 : A HM E T E M l N Y A L M A N 

gününün yıl dönümü ve Türk ku" l '\ 

tanbulluları candan kutlar. t t• 

~~tinci sayfada: Kurtuluı h•tıran ;·_J 
Antakyalılar Suriye Seci
mf ne istirak Etmivecekler 

Yeni Hadiseler 

Antakya da Milli T ezahü\ 
------------------------------------------- " 

Türkiye, lngiltere, Şarki 
Akdeniz ve Fransa 

Pa;is, 5 V:.A.) - Paris matbuatı, başvekiJ Blqınun Cenenede 
siyaset ndymlaril le Yaınnış olduğu konuşmalardan uzun uzadıya 
bah etmeJtfedir. 

"Teııts'' gazetesi Blumun Türkiye Hariciye Yeh;n ile yaptığı 
müJiklfun elıemmıy,•tini kaydettikten sonra: "Türkiye Hariciye 
Vekil Tevfik Rli tü Arasın faaliyeti, Şarki Akdenlzdeki yeni \ 'azi
:vet dolayısiyle lngiltere ile Türldye arasında sıkı mukarenetin hu· 

Türk Sanca~ına Sarılı 
Bir Gencin Cenazesi de 

Tecavüze Uğradı 
• ıtliindenberi gitgide daha ziyade göze çarı>ıyor.,, demektedir. 

Muharrir Pertinax da Echo de Par:is gazetesinde şöyle yazıyor: 
Vakıa hiç bir siyasi \'esika 'J'ürldyeyi Eransaya bağlamamaktadır. 
Fakat Türklyenin So\yetler birJiği ve l'ugosıa,·ya ve br müddettten· 
beridir de lnı;iltere ile olan sıkı \'e samimi miinasebatı ,.e muaht'<le
lerln tadili aleyhtarhğl bizi kendisiyle ~ıkea birleştirmektedir . ., 

Bayrak Hadisesi Doğrudur 
30 Ağuıtoı Zafer Bayramımız-'a t h.. t A t kyalı ven~ 

k d . a eza u~a yapan n a 
ar eılerımi:z.den b · 

ır grup 

__ _,_ Yeni Vestfalya 
ulhüne 

~ihtiyaç Var 

Türk Antakyanın 

uzaktan güzel bir . . ...... . 
gorunuşu 

Kilis, 5 (Arkadaşımız Mümtaz Faik bildiriyor) -
Antakyarlaki bayrak hadisesi hakkında verdiğim habe
ri, bir sabah gazetesinin tekzibe kalkıştığım hayretle 
gördüm Verdiğim haberlerin hepsi, esaslı tahkik ve 
tetkiklerin mahsulüdür. Bunlardan maksat, gürültülü 
havadis vermek değil, P:ntakyadaki vaziyeti olduğu gi
bi memleket okuyucularına bildirmek ve göstermektir. 

"Sancak işindeki An
laşmamazlık, İki Tara
fın ilk Görüşmesinde 

NASIL OLDU? 
:~ ı Bayrak hadisesi Kışla caddesin-

• de vaki olmuştur. Bu caddede dük- Dağılacaktır 
Ahmet Emin YALMAN 

D ahiliye Vekili ve Halk 
Partisi Genel Sekreteri 

Şükrü Kaya, Cenevrede mühim 
bir prensip ileri ıürınüf, bütün 
dünyanın aklı bllfmda unsurları 
tarafından aabırıızlrkla bekle
nen, çok tatlı renkli bir bayrağı 

lfint\f· L~e-Jımli\~UHilMH'-ıiı, l)rus 
8Örme bayrağı ... 

Rejimler ihracat eşyası addedil· 
mesin. Her memleket kendi muka,ı
deratma dilediği şekli \'ersin. Fakat 
komşu undaki ayrılık \'e başkalık ~-~~-----,__.~-....-....---...,-----...,...-.....-~------

4<:anı bulunan bir Türk marangoz, 
Suriye mandasını protesto etmek 
maksadile dükkanına Türk bayra
ğını çekmiştir. 

Buraya Antakyadan oradaki va
tan hasretini ifade için bir heyet 
gelmiştir. Bu heyetin reisi Samih. 
le konuştum. Bayrak hadisesini te
yit etti ve dedi ki: 
"- Hadise ıvAkldlr.. Vatansızlar 

bayrağımıza saldırmışlardır. Fakat 
çabuk uzaklaftırılnıışlardır ... 

ANA YURT HASRET/ 
Samih müteakiben şunu iliive etti: 

,, 
Dostumuz Bir Fransız Siyasisi Pari 

Muhabirimize Böyle Söyledi 
Fransada Şu Zan Varmış: Sancakta Nüfusun 

Yalnız Yüzde 37si, Memurların Yüzde 
Kırkı Türkmüş ! 

Pariı, 1 llktetrin (Tan Muha b · · d ) 

göze batmasın. Bunlan hoş görmeye 
· \·e o komşunun iç işlerine teca\iiz \'C 

müdahale etmemeye alı sın. Bu kar
~dıkh ho§ görmeden de müvazene, si
yasi huzur, iktısadi emniyet doğ-

1 
"- Vatana kavuşmayı sabırsızhk-

N • h t ı-t 1 d L • t • l~. ?_e~~iyoruz. Aleviler de bizim gibi 1 aye a ya a ır e } d~şunu!orlar:. Suriye s~çimine gir-
1:1.ı~ecegız. Boylece Surıyeye karşı 

ar~ıında aktedilen ıon muahede ır~"unea~eb;;· rr•T.~ ~e Suriy 
lerınde Antakya ve Jıkenderun meıeJ J • 1~ e. ur ııazet 
nıeıelenin ciddiyetine niabet ed ilirae e kın: baır çok haklı v 

vam ediyor. ço agır atlı neıriyat do-

Fransrz gazetelerini dikkatle ve 
merakla takip ediyorum. Hiç bir ga. 
zete bu bahis ile meşgul de<'Yildir. 

11un ... K D •• •• d •• fııh protestomuzu ifade edccc~z. 
ıymetten Uş Ur U Halkımı~ ar~smda çok .. hassasiyct var 

dır. Vazıyetın uzun muddet muallak-
İşte Şükril Kayanın İnkılap 'l'ür

kiyesi namına Cenevrede ortaya koy
duğu esaslar bunlardır. 

---------- ----- ta kalmaya tahn.rnmUIU yokturr. Bir 

Cenevrede Dün Para Siyaseti 
Etrafında Mühim Sözler Söylendi Türkiye: T uamühün beşiği 

D ünyanın bugünkü karanlık 
dakikalarında ilk resrnt te- f ptidai Maddesi Olmıyan Devletler İçin İngiliz 

Murahhası Yeni Bir Teklif Ortaya Attı 
ga.müb dileğinin Tiirk1yeden yüksel· 
mesi bir tesadüf addedilemez. Eski 
Romanın ilk devirleri istisna edilirse 
dilnya yüzünde tesamilhe yer ve hak Roma, 5 (Radyo) - İtalya hükumeti, Fr~nsız fran
veren ilk muhit Türk muhiti olmuş· gının düsürülmesi neticesinde, 1 talyan liretini düşürme
tur. Otuz Sene muharebesi zamaı1la· ğe karar vern1iştir. Bundan böyle liret bir İngiliz Iira
rmda Cenubi Macaristandaki Türk sına göre 92, ve bir dolara göre 19 olacak ve altın liret 
idaresi altına kaçan protestanlar, ce- 8 gramdan 4.677 ağzrhğma indirilecektir. İtalya hüklı
hennemden sonra cennete kavuşmak 
hissini duymuşlar ve bu hissi 0 za· meti lireti ucuzlatmakia beraber iktısadi siyasetinde 

an evvel hal çaresi aranmalıdır .. , 

BAŞKA BiR HADiSE 
Geçenlerde ufak bir hadise daha 

olınutşur: 

Bir gencin cenazesi bayrağımıza 
sarılarak Kışla caddesinden geçirilir
kenFransız askereleri boru çalmışlar, 
cenazeyi durdurmak, bayrağı indir
mek istemişlerdir. Fakat halktaki 
derin teessUr karşısında bir şey yap
maya karar verememişlerdir. Cennze 
bayrağımıza sarılı olarak yoluna de
vam etmiştir. 

Münakaşa olmadıktan başka ;aze
telerinuzde bu yolda neşriyat de
vam edip gittiği kısa bir havadis 
şeklinde bile yazılmıyor. 

Meselenin böyle meskftt keçilme
sinin başlıca sebebi, Fransanın bü
yük bir siyasi heyecan içinde olma
sıdır. Fransayı tanımıyan adam, or
talıktaki gürültüye, iki taraftaki ga. 
zetelerin lisanına bakacak olursa 
burada İspanya tarzında bir dahili 
harbin uzak olmadığına hükmetmesi 
icap eder. 

il 1 

Hakikat bundan uzaktrr. Müfritle-
rin bUtün gürültüleri Fransız umumi 'Antakyada Liae binan 

-l 

hayatı için, emniyet supaplarının iş./ tasfı'ye ed' .. t.i • 
1 . . . ıcı ıç maı kuvvet , 
emesı yolunda hır tesır yapmakta. ler vardır. Bir müddet b' ~e t esJr-
dır. Fransa hayatı içinde tanzim ve [A k ır ıfrat ce-

manlar yazılmış, çok dikkate değer mühim bir değişikliği ifade eden tedbirler almıstır. 
risalelerle ilan etmişlerdir. Gıda maddeleri, kömür vesair za-

Bugün Avrupa Otuz Sene ınuhare- nıri eşya üzerindeki gümrük resim· 
besi günlerine dönmüştür. Eski din leri indirilmiş, ithalat gümrüğünde 
kavgalarının ismi değişmiştir. Kato· yüzde 15 tenzilat yapılmıştır. Diğer 
likHk ve protestanlık Yerine bugün eşya fiyatları da yeniden tayin o'u
faş.izm ve komünizm isminde iki yeni nacak, fakat ev kiraları, elektrik, 
din peyda olmuştur. Bu dilnya dinle- havagazı, nakil vasıtalarının bedeli 
rinde, eski semavi dinlerin bütün ta- e.ııkisi gibi kalacaktır. 

TECAVOZ KARŞISINDA 
Bir müddet evvel Suriyeli bir as

ker, bir Türkün §apkasın\.. tecavUz et
[ Arkası 10 uncuda] 

r-· 
Başvekil 
Hariciye 

Vekaletinde 

= r ası 10 uncuda] 

Filistin Musevileri Ingiİ 
tereye Fena Çatıyor ar 

assubu, bütün tesamilhsUzıUğü var- Italyan borsaların ne zaman açıla-
dır. cağı henüz belli değildir. r.,akat li· 

"Hak dini benim dinimdir. Benim retin düşürülmesinin yabancı borsa
gibi inanan çoğalsın, innnmıyan ezil- larda yaptığı tesir pek mühim olma· 
sin!,. iddiası bu yeni dinlerde tama- mıştır. Çünkü borsalar, verilecek o-
miyle yer bulmuştur. lan karan peşinden anlamışlardı. ' 

/ıpanyada örnek Jurnale d 'ltalya gazetesi, liretin 

Y 
. vi taassup yüzünden ay. ucuzlatılmasını, değerini düşürme 
~ neillete ayni dile ve kliltü. mahiyetinde telakki etmiyerek bunun 
nı mkardeş' lerin biribirine ne- lireti diğer paralarla milsavileştir-

re mensup 'b t Id w .. 1 kt 
k d ah · saldırdıklarının bir mekten ı arc o ugunu soy eme e-

a ar v şıce 1. . b' ğ k d b" :--" · 1 da gördük. Daha ıretin ır yı ın en az arasın a ır 
mlb<Uını spanya k l 'b' d k ld w 1 · ··1 "d · al görmek istemiyo- e le gı ı unna ta o ugunu an at-genış o çu e :nııs 
ruz. Fakat dünyada. görülen manza- maktadır. ' . . 

kilded' ki n küçük bir tesa- Jurnale d İtalyanın verdığı maIU-

dr~fo yUş~ 1 ır il en insanın biribiri- :mata göre, hükumet gayri menkul em Cenevreile mühim •özler ıöyli-
u • z erce m yo 1 .. k ta hed w • • • • b" · yen lngı'lı'.... murahhası · b w aldrrmasmı ve hazır- 11 e r ecegı vergı ıle yem ır ıs- • . 

nın ogazına s t'k k . 'k ·ı .. M Morrııon 
ı k k "I"m vasıta1arınm 1 raz yapaca ve bu ıstı raz ı e but- r. 
anan or unç o u · t · ed w . • • H b h b' 

1
. .. ,,. t M · b f aı · te · · mucip olabilir. c:eyı evzın ecegı gıbı a eş ar ı- ma ıye must~arı l\ııs er orrıson u 

a ıye geçmesmı · fl " d' kt' .. ... ... 11 ti · t· bl · · 
T Uh Ü ene devri elbet - nın masra arını o ıyece ır. gun ıuı e er Cemıyc ı asam .esının 

esam ve m va.z .. . . k · r · t' a· 
te gelecektir. Fakat ne zaman? Dün· Milletler Cemiyeti ve dünya ~Kıncı omıtesinde ma 1 ve ık ısa ı 
ı- bira% daha huzurunu kaybettik- para ıiyaıeti ıııler hakkında beyanatta bulundu. 

( Arkası 10 uncuda ] Cenevre, 5 (Radyo) - !ngiltere [Arkası 10 uncuda) 

Ankara, 5 (TAN muhabi
rinden) - Başvekil lsınot 
lnönü bugün (dün) Hariciye 
Vekaletine gelerek Vekile ve
kalet etmekte olan Şükrü 
Saraçoğlu ve Umumi Katip 
Numan Rifat ile günün siya. 
si işleri etrafında bir müd
det görüştüler. 

Başvekilin raporu 
Başveki ismet lnönU son 

seyahatleri neticesinde bir 
rapor hazırlamış, raporu kı· 
sırn kısım ait oldukları Veka
letlere vermişti. Gümrük ve 
inhisarlar Vekaleti raporda 
işaret edilen şeker ve "tuz 
kaçakçılığının önüne geçmek 
için tedbirler düşünmektedir. 

Arap Hükümdarlan bir Şart ile 
Filistinli Arapları Yatıştıracaklar 
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Küçük San'atler Nasıl 
Himaye Edilecek? Balkan Murahhas Meşhut Suçlar iktisat Vekaleti 

H ları Şehrimizde K azırlanan Yeni Kanun ProJ· esi T I Yalnız İstanbul Cihetin- ararını Bildirdi 
B 

op anıyor d e· G aşlıca Altı Hüküm Koymaktadır se ırv kü,nde 
20BMekşlhdut Tacirler, Zarardan Kur-

Aıik TAN Tıp Kongresi, Yarın uç a asına a ı ı 1 · . . 
la ara, 4 < ~ ınuhahlrinden) - Bir taraftan ev ve ell~leri san'at- S b h y ld d l . tarı ma!arı lçın Müddetin 
.~ sergi i haı.trlıgı devam ellerken; diğer taraftan lktısat \'~kilet• a a 1 iZ a Tören e Yenıpostahane binasındaki meşhut ı . :"çuı.. san'atınn kortınıa ıraııunu proJesmı 1ıanr1ıyor. ııv , .• eliJe~ içtimalarına Başlıyor suçıar müddeıumummği ve mahke- Uzatılmasını stıyorlar 
erglsınden alınacak neticeden sonra bu kanun projesi tama.nıiyle ha- Yarın açılacak olan Balkanlar ara- meleri dün de hummalı bir faaliyetle Frank düşüşünden zarara uğrayan 

zırlanmış \'e kat'i . eklini alımı.• buluııaeaJrtır • sı dördüncü tıp kongresi münasebeti- çalışmışlardır. · ihmcat tacirlerinin lktisat Vekaleti-
ALTI TURLU YAfUJ!M 

1 
le Yıldız sarayında büyük hazırlıklar DUn saat 17 ye kadar lstanbul m<'Ş· ne yııptıkları müracaata cevap gel-

Bu~unla beraber himayenin daya- etmekte, bazısında buna lüzum gör- yapılmaktadır. Kongre resmine sa- but suçlar mUddeiumumiliğine (20) miştir. Buna göre, 25 eylül ~36 ak
ıı~cagı esaslar tesbit edilmiş gibi- rnemektedir. Bunlar Qualipie işçi 

0
_ rayın konferans salonu tahsis edil- vak'a gelmştir. Müddeiumumilik bun- şamma kadar ecnebi memleketlerde-

dir. Bu esaslar, türlü himaye şekil- tarak kabul ediliyor. miştir. lardan yalnız 16 sını mahkemelere ki tüccarlar tarafından bedelleri ora 
lerin~ i!1tiva .etmek üzere (6) dır. Ve Kanun projesi, belediyelere ve hu- Kongreye bütün Balkan devletleri vermiş, geri kalanlardan bir kısmı- bankalarına yatınlmış ihraç malları-
hepsını ,t:_atbık lktısat Vekaletile be- susi idarelere, çırak mektepleri veya iştirak edecektir. Yugoslavyadan nın kağıtlarını saklamış, bir kısmını na ait paralar Merkez Bankası tara_ 
raber dıger Bakanlıklarımızı da ala- kursları açmak vazifesini vermekte - (24), Yunanistandan (5), Romanya- da merkezlere iade etmiştir. fmdan frangm eski fiyatı üzerinden 
kalandırınaktadır. dir. dan (34) • Bulgaristandan (4) murah- Sultanahmet üçüncü sulh ceza mah ödenecektir . 

has gelecektir. Bu murahhasların a- kemesi dört gün içinde (23) mahku- Böylelikle bu malları gönderen tUc-
VERGl MUAFlYETLERl KOOPERATİFLER rasında Romanyalı meşhur profesör miyet kararı vermiştir. Bu karar sa- carlar frangın düşüşünden kat'iyyen 
Kanun projesinin küçük san'at _ . Kanuna göre kurulacak koopera - (Giorgi) ve Yunanlı profesör (Yeno- yısı her gün artmaktadır. Ilk giin 2, zarara uğramıyacaklardır. 

Jar için ilk koyduğu yardım ve hima- tifler, bu sınıfların sermaye ve teknik lis) te vardır. ikinci gün 3, üçüncil gün 6 ve dördün- İhracat tacirleri, 25 eylülde para-
ye unsuru: Vergi muafiyetidir. Kü- vas~~ard~n azami derecede istifa - . ~urahhaslar bugün tamamen §eh- c.·U gün de 12 mahkfımiyet karan ve- lan yatırılan ihraç mallarının bundan 
çük san'atlar bütün vergilerden mu- ~esını temın edecektir. Bu koopera - rımıze gelmiş bulunacaklardır. rildiğine göre, gün geçtikçe meşhut 2(J - 25 gün evvel gönderilmi§ mallar 
af olacaktır. Hatta küçük san'atla- lifler devlet münakasalarına iştirak Kongreyi Sıhhiye Vekaleti müste- cürümlerin mahkemeye akseden kı - olduğunu, halbuki 25 eylülden evvel 
nn faaliyette bulunduğu yerlerin ti- ederken teminat mükellefiyeti olmı- şarı ~üsemettin açacaktır. Toplantı- sımları çoğalıyor, demektir. ihraç edilmiş malların henüz yerleri-
carethane hüviyetinden de çıkarıl- yacaktır. Bu kooperatifler de kar - lar dort gün devam edecektir. Bu mahkeme, dün üç hamal hnk- ne varmadığını söylemektedirler. 
ması düşünülmektedir. 1ı:r1ndan hiçbir vergi vermiyecekler • Bundan sonra, murahhaslar Yalo- kında birer ay hapis, bir küfe hırsızı Bunların paraları henüz yatınltna-

SERGlLER dır. vaya ve Bursaya giderek kaplıcalarla h.akkında bir buçuk ay ve Berlin se- dığı için karardan istifade edemiye _ 

Küçük san'atlar için lktısat Veka- TEŞKlLAT maden sularını tetkik edeceklerdir. fıri Hamdinin köşk bekçisine ta§ a- ceklerdir. Tüccarlar hiç olmazsa 
Jetinin tensip edeceği muayyen za • Küçük san'atler ki esasa da.yanı- B~ gezinti iki gün sUrecek ve salı gü- tan Ahmet hakkında da otuz lira pa- frank buhranının ba§ladığı tarihe ka-
ma.nlarda büyük vilayetlerimizde larak teşkilatlandırılacaktır; Bunlar n. şehrimize dönülecektir. ra cezası vermiştir. 
gergiler açılacaktır. Bu sergilere dan biri daha ziyade amme kuvveti - Misaf!r heyetleri için ayrıca Bo- wAZ:Z~halci Hayri de sarhoşluk yap- dar memleketimizden ihraç ediJmlş 
getirilecek eşyanın nakil masrııflnn ni haiz ve eski korporasyon teşkilii. _ gazda bır gezinti tertip edilecek, çar- tıgı ıçın bu mahkem~ye verilenler a- mallara ait bedellerin Merkez Ban
dcvlet tarafından verilecek, hiçbir trna müşabih bir teşkilattır ki, ana §am~a akşamı ?a Beylerbeyi sa.rayın- rasmdadır. Arzuhalcı Hayri,. s~ru - k~~mdan eski fiyata göre ödenmesi-
devlet ve belediy resmine tabi olmı- vasfı (ekonomik) olacak ikinci t • da bır balo venlecektir. lan suallere şu cevapları vermıştir: nı ıstemektedirler. 

' ıp K · " Ad H . E . w 

yacak, sasahiplerine demir ve deniz- teşkilat da (San'at odaları) şeklinde ongrenın programı şöyle hazır - - ım ayrı, mınpaşanın og- Bu, temin edildiği takdirde ihracat 
yollarında çok ucuz seyahat etmek olacaktı. Anadolunun tari!ii J .. onca lanmıştır !uyum. Şimdilik arzuhalciyim .. 1329 tacirlerinin bütün zararları kar ılan-hakkı verilecektir. Bu sergiler mu··_ Celse açılması ve ilk toplantı salı yılında hukuktan çıktım. Kat'ıyyen m 1 kt ş teşkilatından faydalanılacaktır. .. ·· 16 hku . 

1
§ o aca ır. kiifatlı olacak \'e güzel eser getirmiş gunu • 18 e kadar devam edecek, ma mıyetlm yok. 

olanlara prim verilecektir. Kanun projesinin himaye unsuru bunu bir çay ziyafeti takip edecektir. Sabahleyin terayağı, bal ve tatlı Bor•ada dünkü muameleler 
olarak koyduğu altıncı vasfı da bu • Çal"§amba günü ilmi bir toplantı ya- ile bir kadeh rakı aldım. Mahmurluk Merkez Bankası dün lngiliz Urası-

MESLEKI TEDRISAT dur: Küçük san'atler; bilhassa ev - pılacak, per§embe günü sabahı bu bozdum; sağa sola saldırmadım. Ben na 621 • 624 kuruş fiyat koymuştur. 
Kanunun koyduğu en mUhim hl- lerde çalışabilen maldne tiplerinden toplantı devam edecek. öğleden son- camiden gelsem, meyhaneden geliyor Borsada dUnkU muamelelerde bir 

mayc tedbirlerinden birisi mesleki faydalanacaklardır. Muharrik \•asıta r:ı ~rk -~~ ecnebi profesörlerınin iş- diye, adım çıkmış. Bir kilo rakı içme- Türk lirasına karşı Fransız frangı 
tedrisattır. Çırak, kalfa ve usta ye- :_rak ucuz elektrik temin edilecek tırakıle unıversitcde bir konferans ~im. Bu kadar çok rakıyı hayvanlar 16,93 ten açılmış 17 de kapanmı~tır. 
tiştirilmesi işini kanun bir devlet işi .. .. toplanacaktı~. Konferanstan sonra ıçer.~, . . Tahvilat Uzerindeki muameleler eski 
olarak ele almrşhr. Kuçuk san'atler üzerinde tetkikler saat 16 da bır çay ziyafeti verılecek- Hakım Osman Tevhıt, beraat ka- hararetle devam tm' tir 

Çıraklık: Kam:; projesi her san'at yapıl~cak ve bunların tekasüf etmiş tir. Cuma ve cumartesi günleıi de rarı.nı .verirken Hayriye şunları söy- Unitürk tahvill:rin;~ dtlnkil fi atı 
,•u"'-s' d .. 

1 
• 

1
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't' U\.: ın e geçın µıesı azım ge en ı;J- .. •-::: w -""' ... "'" ..... •• -n- -, .... ı. dtt __. 

raklrlt müddetini tesbit etmiştir Bu 1ara gore muzv;~m ı~birler ce alım:. tir. "-Bu ilk teşrifinizdir. Bir daha nın 4o,~ ,.MerJtez ts~°iasr •hi'sae-se-
müddet bir buçuk seneden ba. la _ c~ktır. K~n~ projesi bu hususta lk görü§enm. Sarhoş ol, 1ete'hen akı fı- netleıittllı de 92 kaydedilmigtir 

~akta ve ?ç buçuk seneye kad.: de· ~:;. Vekiletine salihlyet vermek - Asılsız Şayialar ı:;~~:~~%·ı~:1r.·.::~:~ r::~:.,;ı~: Adli ye Binası . 
gışmektedır. Kanun, çırağın ustasile Bütün bu bükü 1 kU ""k Ek il" M k Rezalet çıkardığın sabit olmadığı i-
olan münasebetelerlni ayrıca hususi atleri himaye k m er, . ç~ . sank - a 1yet e tehi Mu- çin beraat kararı verdim.,, 
htlkü 1 l . kt . anun proJesıru; e o - il" l • d m ere tanzım etme . edır. nomi ve istihsal hayatımızda bir kal a ım erı arasın a Hayri, bir daha rakı içmiyeceğine 
~a~=: kK;ntn Pı:?~~si.. bazı kınına vasıtası olarak beklememizi Değişiklik Yok! söz vererek mahkemeden çıkrm§, fa-

lana a a a ık mu eti kabul icap ettiriyor. Bu yıl ecnebi ve ekallyiet mektt?p- kat bir saat sonra Adliye binasının 
leri muallimleri arasında genış mik- önünde meslekdaşlarmdan Halilin ya

Biniciler Dün Geldiler 
Kafile Reisi, "~inicilerimiz Heyeti 

Umumiyesi itibarile Tam Bir 
Muvaffakıyet Elde Ettiler,, Diyor 

8inıcilerimiz, Sirkeci istasyonunda karıılıyanlarla berabeı 
Berlin olimpiyadından sonra Ahen "- Elimizdeki vesaite nazaran ta-

\•e Viyanadaki müsabakalara i§tirak kımımızın kabiliyeti şayanı takdirdir. 
eden birincllerimiz dün sabah sa- Avrupada eski biniciler ve süvari mu
at 11 de şehrimize dönmüşlerdir. allimleri takımımızı çok iyi buldular. 

lstasyonda kendilerini §ehrimizde- Alman ve Avusturya matbuatı ekibi
ki süvari subayları, Sipahi Ocağı a- mizin dünyanın en ileri ekibi olacağı 

yasta tebeddülat yapılacağı hakkında kasına asıldığı ve dövdüğü için tek
bir gazetede çıkan haberler doğru de- rar cürmü rneşhut halinde ya~nlana-
ğildir. Mektepler açılmı§ ve dersle- rak polise verilmiştir. ' 
re de başlanmıı;tır. Asliye dördücü ceza mahkemesi, 
Tahkikatımıza göre, ecnebi ve ekal- dün rakı Yerine su satan Hasan is

liyet mekteplerinde yalnız açıklara minde birini tevkif etmiştir. Hasan, 
muallim mektepleri mezunları tayin Gedikpaşada bir bakkala girerek bir 
edilmiştir. Bundan başka yeni bir şişe suyu rakı yerine 200 kuru§a sat
kadro meselesi bahse mevzu olmnmı§- mıştır. 
tır. .Mahkeme, Hasanın tevkifine ve si-

Bununla beraber vazifesine mun • şedeki mayiin rakı olup olmadığın"'ın 
tazam devam eden, müktesep hakkı 0 tetkiki için Tlbbı Adli müessesesine 
lan ve müfettiş raporlariyle ehlive _ gönderilmesine karar vermiştir. 
ti tesbit edilen hiç bir muallime do _ Fatih~e Zülaliçeşme sokağında Fa-
kunulmamı§tır. tih ınalıye tahsil memuru Hüsıımet-

Salahiyettar makamlar, dün bir tini dövdüğü iddia edilen mahalle mil
muharririmize bu şayiaların tama _ messili Ihsan, (31) lira para cczası
miyle asılsız ve uydurma olduğunu na rnıı.hkfım olmuştur. 
söylemişlerdir. 

Pamuk ihracatı 
Alman Kontrol Dairesi 

Reisi İstanbula Geldi 
Almanya pamuk kontrol dairesi U· 

mumi rcısı Papst beraberinde 
pamuk mtitehassıslarmdan O _ 
kandcl ile b e r a b e r dün sa
bah şehrimize gelmiştir. Heyet is
tasyonda alakadarlar tarafından kar
şılanmıştır. 

Telefon konutmaları artıyor 
Telefon şirketi hükümetc;e satın a

lınarak rnuhabere parasının da ucuz
laması üzerine telefon konuşmaları 
artnııştır. 933 senesinde 11,103,911 
konuşma Yapılmıştır. 935 yılında bu 
miktar 933 U geçmiştir. Bu yıl daha 
fazla olacaktır. 

.Muhaberenin 5 milyonu &yoğlu, 
4 milyonu lstanbul, 100.000 i Ada!s.r 
ve geri kalanı da diğer taraflard&. ya· 
pılınıştır. 

Soyadı almıyan memurlar 

inşaata Ait Hazırlıklar 
Yakında BitirJlecek 

Müddeiumumi Hikmet Onat, dün 
de umumi hapishane yerinde yapıla
cak olan adliye binası işiyle meşgul 

olmuş ve öğleden evvel bir Nafia mü
hendisiyle ber,.ber hapishanede tet
kikatta bulunmuştur. Mühendis, ye
rin krokisini tesbit etmiştir. 

Bu kroki Nafia Bakanlığına gön -
derilecektir. Yapılacak binanın yeri 
tesviye edileceği zaman mahkfımlar 
tevkifhaneye nakledileceklerdir. E -
ğer tevkifhane binası kafi gelmezse 
tevkifhanenin arkasındaki arsaya 
pavyonlar yapılacaktır. 

Elişleri Sergisine 
Giden Eserler 

Kabul Müddeti Bu Ayin 
Onunda Bitiyor 

Elişleri sergisine gönderilecek e§
yanın kabul mtı.ddeti bu ayın onıında 
bitmekt\!dir. Bu tarihten sonra vak
tin darlığı dolayısiyle eşya kabul e
dilemiyecektir. Binaenaleyh, alaka
darların gönderecekleri eşyayı s!ir'
atle Ticaret odasına teslim etmeleri 
'azım gelmektedir. 

Siyaset aıeıfti 

lngilterenin Müdafaası 

S on gUnlerde toplanan lngUiz 
muhafazaki.rJan nbk 

kongresinde lki salahiyetli devlet a.
~amı, lnglltereıı.In silii.hJa.nması ve si
lahlanma proglammı tatbik etmesi 
meselesinden bahsettiler. Bid İngil • 
terenln bahriye nazın, diğer mall:re 
naını olan bu lld 7.8t İngilteten·· 
k t

,. ın 
~ 1 8UJ'ette sUAhlanmağa azmettiği-

nı ,.e ~u azmin eser ,·ermeğe başladı
ğını soylenıı~. i!)lerinden biri bu tesll
hatın İngiltereli "mutlak emnivet e 
kavustunıncaya kadar devam ~:~e
ğini anlatnuştrr • 

Bunun miuıası, İngiliz müdafaası • 
nın l~giltereyl, İngiltereli lmpara
t-Orlugun parçalariyle bağlayan bütün 
yollan, imparatorluk pa.rçalarmı ku
ca.kJa.rnası ve bütün bnnlan tam em • 
niyet içinde yaşahnasıdır • 

İngiliz müdafaastiun muhiti bu 
kadar genf1 olduğu için İngiliz na
zırlan, İngiliz silahlanmasının ha ka 
milletlerin tesllhatlyle tahdit edile .. 
mlyeceğlnl söylemeğe ehemmiyet 
\'ermiş ve bununla İngUterenln nlsbl 
zi.f içinde değil, fakat nisbi kuvvet 
içinde yaşamak lstedlğinl göstermiş.. 
ler, ayni zamanda İngiliz sllii.hJanına,... 
sının, tesllhat yanşlyle alakadar oJ. 
madığnu anlatmak istemi. terdir • 

İngiıterenln muhafazakarlar kon
gt'e8inde memnuniyetle kabul olunan 
bu beyanat amele mahaflllnde hiç iyi 
karşılanmamıştır. Amelenin düsUn • 
celerini anlatan bir Londra gazetesi 
vaziyeti şu tekilde hWi~a. ediyor: 

"Muhafazakarlar İngiltereyi hll3 • 
kalanna üstün görmekle memleketin 
emniyet içinde ya5ayamıyacaiını, 
memleketin ba§kalanndan geri ka,.. 

hrsa emniyetsizliğe uğrayacağını sa,.. 

1Uyor ve onun için üstUn ve emin ol
mağa ~abşıyorlar. Fakat Ustilnlük 
yollyle elde edllen emniyet başkala .. 
nnm kendherinl geri bir vaziyette ,.e 
emniyetsizlik içinde saymalarına se
bep olur.,, 

lngiliz amele gazetesi meseleyi bu 
şekilde hülisa ettikten sonra muha.
fa.za.karlar tarafından müdafaa olu • 

mahiy
0

~tf~ de~, tecavüiim ":effe 
olduğunu ve bL5l<a milletlerl sUlh .. 
lanma yan,ma davet ettiğini söylü .. 
yor• 

Fakat amele pa.rtl~inln ve gazete .. 
terinin düşUnceleri ne merkezde olur
sa olsun, İngiltere hükfunetf sUah • 
lanmakta ve ılli:hlanma programını 

azim ve irade ile tatbik etmt"ktedir. 
tnınıtere efkiin umumlyeslnln bu 
hattı hareketi te~it ettiği zerre kadar 
şüphe götürmez • 

Liretin Jüfiirülmui: 

Franktan sonra liret te clltştt ~ 
rüldU. Jlidlse İtalya.da düşU

rlllme mahl~·etinde değil, fakat mu .. 
savatlaştınna telakki edllmektecllr. 
İtalya.da Fransa gibi pahalılığa ~-er 
bırakmamak için tedbir alınmış, it .. 
halat rüsumu tndirilmlş, dahilde flat
lann yilkselmemesl için de hlr çok 
~yanın bedeli iki sene müddetle te& 
bit olunmuştur. 

Bu suretle İtalya da para, tsttkran 
grupuna gtnnlş oluyor • 

"'....._ ... ômer Rıza DOCRUL 
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BiRKAÇ 
SATIRLA 

O nlversite faktiltelerinde ya • 
rmdaıı itibaren derslere bq. 

ıanaca.ktır • 
• • • 

C uınhurlyet .Bayramında An
kara.da :rapılacak büyük ge

çit resınıne lstanbuldan sayısı çok 
lzcl iştirak edecektir. Beden terbiyesi 
müdürü bu ~e ıneşgut olmaktad~r 

• • • 

I
• mar plim yapılmcıya kadar 

çıkmaz sokaklarda lnpat 
yaptınlmaması kararlqtmlmıştır • 

• • • 
z~arı. birincilik meraklısı büyük kanaatindedir. Binicilerimiz, heyeti 
bır kalabalık kar§ılamıştır. umumiyesi itibariyle tam bir muvaf-
Subaylarımız, alkışlar arasmda fakiyet elde etmiş sayılabilir. Olim

tre.nden inmişler, Sipahi Ocağı nnmı- pıyadm askeıi kısmında ufak bir ma
na kafile reisi Kurmay Yarbay Saime ni olmasaydı dünya ikinciliğini kaza
güzel bir buket takdim edilmiştir. nacağımız muhakkaktı. Konkur hi-

).1'.erkezi Bremende bulunan parnuk 
ithalll.t dairesi reisi olan ve Almınya 
nın senede bir buçuk milyar aıtm. 
mark1ık pamuk ithalatı ancak müsa
adesi altında yapılan Papst dUn sa
bah kendisiyle göıiişen bir muhc.ırri
rimize demiştir ki: 

"- Alman ithalat dairelerinin ih
das edildiği son üç şene zarfında Tür
kiye ile yaptığımız iyi muameleler ve 
memleketiniz hakkında beslediğim i
yi hisler beni buraya gelmeye sev
ketti. Birkaç gün sonra buradan lz
mire, oradan Ankaraya ve daha son
ra Çukurova mmtakasına giderek 
tetkikler yapacağız. Çok isterim ki 
muhtaç olduğumuz pamuğun bUyük 
bir kısmını iyi bir pamuk memleketi 
olan Türkiyeden alalım.,, 

Mernurlarm soyadı alıp almadıkları 
araştırılmaktadr. Daireler bunlarn 
on beŞ güne kadar listesini yapnc.ık
lardır. 

lstanbuldan gönderilecek niimune
ler büyük bir yekun teşkil etmiştir. 
E§yalann ambalajlanarak Anknra7a 
sevkiyatına üç gündenberi devam o
lunmaktadır. Alakadarların söyle -
diklerine göre, yalnız lstanbuldnn gi
decek eşya, &ergi salonunu doldura· 
cak kadar çoktur. 

A dllye encümeni dün toplan
DUitır. Bu toplantrd'.L bazı 

menıurlarm tayin ve nakilleri \'e baza 
katiplerin de azillerinl kararla§tır • 
mışbr -

Saim buketi kabul etmemi§, "Bu pilde bir atımızın bir kazaya kurban 
eefer çiçek Cevadın hakkıdır., demiş- olu•u bizle · u kili b' · te k 
t
. ·· b ~ , n m § ır vazıye so -
ır.Yuz a.§I Cevat Pulatkan ise buketi w • • • 

alarak kafilenin en genç azasına ver- tu. Buna ragmen fert itibanyle dün-
miştir. ya dördüncüsU olduk. Viyanadaki 

Kafile reisi Kurmay Yarbay Saim. neticeler Ahende alınanlardan daha 
müsabakalar hakkındaki intibalamıı iyidir. Bir daha sefere bu seferki a
eöylP anlatmıştır: cılan çıkartacağımızı ümit ediyoruz.,, 

1 
6 EYLUL 1 

SALI !3ugünkü Hava: KAPALI 
Bütün yurdumuzda hava yafııh ve kapa

lı olacak, rilzgllr umumiyet itibariyle ce
nup istikametinden esecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 759 milimetre idi. En 

fazla sıcakh k16, en az da 13 dereceydi. 

10 uncu ay 
1355 Hıcrt 
Recep:l9 

Gün: 280 

Güneş: 6.02 - Oğle 
lkindi: 15,12 - Aksam. 
Yatsı: 9,16 - Imd.k: 

Hızır: 154 
1352 Rumi 

23 EylQI 
12.02 
17.44 
4,24 

---·~---·"----

• • • 
Adliye Veki.leti hapishaneler 

ınUtehassısı Mut.ahhar dlin 
Ankara.ya gitmiştir • 

• • • 
I
• stanbul Emlak Müdür mua

vinliğine Maliye Vekiletl 
Mili Emlak Müdür mua\'ini Rasim ta
yin edilmiştir • 
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Hükllmet Kuvvetleri 
muvaff akıvet Kazandı 

Asilere Yardım Edenler . 

Almanya İJe İtalyanın Asilere 
Silah Gönderdiği Anlaşıldı 

·~. 

llll'flld'• • 

-
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KÜÇÜK HARİCİ 
HABERLER 

V en~zelosun Atinadaki e
vıni lngiliz hükGmeti 

elçilik binası yapmak üzere 
46000 sterline satın almıştır. ....... 

H abeşte yol yapan 1 tal -
yan müteahhitlerin -

den bazıları yolsuzluk suçile 
75000 liret para cezasına 

mahkOm olmuşlardır. 
• • * 

P azar günü Danzigde 
nümayişler yapılmış, 

80 kadar sosyalist tevkif e
dilmiştir. Nazi partisi de 
ayni gün Cenevreye karşı 

muzafferiyet nümayişi yap -
mıştır. 

• • • 
L ondra, 5 - Tayyareci 

Bayan Jan Batten bu 
sabah tek başına olarak, tay
yaresile Yeni Zelanda'ya ha
reket etmiştir. 

Antakyada İki Arap 
Memurun lhtilası 

Bir Tanassur Hadisesi ı . N~IL 
. ...... .. .. 

y AZI Y ~-~ ';:~_:_J 

M d Ç k ld 
Bir sinegi>ı kanat adaleleri tesbit ey ana 1 arı 1 edilirse ku§U» kanatlartnın adaiete

rinden kuvvetlidir. - T "4.N'ın Çocuk 
mecmuası, 3 • 10 - 1936 

Bir Musevi Kızı 
Katolik Misyonerlerin T esirile 
Evinden Kaçıp Hiristiyan Olmuş 

Maçka da otuan ve şehrimizin maruf ve zengin Mu . · 
ı . d K t" • • d b. sevı-erın en ane ı ısının e ır zatın 20 yaşlarındaki T ı· · 

· · d ki kı k l"k · e ısı-ye ısmın e zı ato ı mısyonerleri tarafından t · ·ı · · K anas-sur ett.rı mıştır. ız geçen Perşembe gÜnÜ evinden k 
ı d tt• "'. S L". F aç-

mış ve evve ce evam e ıgı en uı ransız mekteb" 

Buradaki "tesbit edilir5e .. acaba "dikkat 
edilirse., demek midir? ... Çocuklar İçin iyi 
bir bilmece olabilir ..• 

'1-

ôlü yığınları 11e sokakları doldur(fı 
salgm k<ibusları a§?larla, seromlaı·la 
yokedildi. - Dr. Rusçuklu liakkı 

AKŞAM, S - 10 - 193'(; 
K4bus uyanıkken veya uykuda geçirdi

ğiniz sıkıntılı, korkulu rüyad!.r!. 0 ~ir sal. 
gm değildir ki sokakları olu .. ~~gını ile 
doldursun... Hem: "Sokakları olu Yliın • 
!arı ile dolduran ... ,. demek linm; Yoksa: 
"Ölü yığınlarını ve sokakları dolduran 
manası çıkabilir. " 

J(. 

Kulağa ses veren tablo nıı.~tl g:i:'!'e 
hitap eden san'atin eıı azami kuc7reti 
i.se, kulaklara hitap edep siikünuıı 

Mektep papasları, ailesinin bütün r-------------- gözle anlaşılanı da en esrarengiz ola. 
mliracaatma rağmen kızı göstermek- V h d 1 nıdtr. - Nizamettin Nazif, 

·d k · ·· l li I ıne gı ere mısyoner sor ere tes m o muştur. 

ten bile çekinmişlerdir. Bu meraklı J Q U i Ler AÇIK SOZ, 5 • 10 • 1936 
b'T' taf ilA b . ı - Ses vermek, kendisine sesl.enilcn 

hadisenin u un s atını izzat kı- 1• l bır kimsenin. bunu duyduğunu bild1rtUC'!li 
zın yakın akrabasından bir zat şöyle ngı• te·reye d~mcktir. Nizamettin Nazif ona, ~ulağa 

btr sam halinde sesler getirmek. ınsan;ı 
anlatıyor : sesler duyduğu zehabını vermek ınanasın. 

"- Telisiye yedi sene evvel ailesi ç k V d da kullanıyor. 
tarafından Sen Lüi Fransız mektebi· O .l\. l Z l 2 

- En azami... Türkçede "büyük .. mü-teradifi olarak "ulu ve "yüce fı:eliıneleri 
ne verildi. !Ik zamanlarda kIZm hare- K d" 

5 
de var; "maximum" manasınd~ sutıaıııla::ı 

ketlerinde bir gayritabiilik görülmü. u us, (A.A.) - Yahudi matbu- "azami,, yi de, baş::.ıa bir "en getirer~~ 
atı lngilterenin siyasetine hücum et- sfad~ce ".bül'.ük., manasında kull~nırsalt dı!L 

Yordu. Fakat bir iki sene geçtı'kten kt d' akırlectırmı" 1 """'aıtı· me e ır. Gazeteler, son defa veri - mum ~ bir k orluruz ; o zamand •µ 
sonra kızın mütemadiyen mektepteki 

1 
" arş ık bulmak icap e er. ,, .. . . en ve askeri makamata fevkalade k"3 - .Kulakl.ara hitap eden sükut ( s~: 

katolik kilısesıne sık sık devam etme- un b t ti h ~-.u salahiyetler bahşeden mukarreratın .. " ır er. P atası olacak)... Burau.o 
si ailesinin nazarı dik.katini celbet _ hikulaklara h_ıtap eden,, yukarıdaki ··e~ıe 

tatbik edilmemesinden şikayet edi _ tap eden,, ıle tenazur teşkil etsin dıye 
meğe bıışladı. Kız, bütün israrlara yorlar. ~llantlmış, ama cümleyi uzatmak karr$· 
rağmen, evvelce gittiği Sinagonun t::1~~tan ba.~ka bir İ:ie yaramıyo~. Sıika-
kaplsından içeri bile gır· mez oldu. Bu Arap mahafili ve matbuatı ise ki " ır de gc_;>ze, burna hitap edeni yofı:!or k h kulağa hitap eden sükut diye taarıhe 
ve.ziyet karşısında ailesi kızı mekte- omşu devletler tarafından Arap da- acet olsun. " 
be göndermemek istediler. Fakat kız, vasma karşı ittihaz olunan tavır ve du~~r~ö.zle anla:iılan ... Gözle anlaşııınaı. 
evden bile kaçarak mektebe zorla de- hareketten dolayı memnuniyet gös- bi; ;; Bakt~~ça s~s duyar gibi oldutumuz 
vam etmeğe başladı ve Telisiye iki termektedı·rler. kudr ~10• ~oze hıtap eden aan'atin aumi d' etı değil, olsa olsa o kudretin eseri· 

Antakyada çıkan "Yeni Gün,, ga
zetesinde okuduğumuza göre, oranın 
ziraat bankasında çalışan iki Arap 
memur, iki bin Suriye lirası tutan 
bir ihtilas yaptıkları iddiasiyle tevkif 
edilmişlerdir. 

Madrit etrafındaki harekata harita üzerinden bir bakı, 
, Londra 5 (Radyo) - lspanyadan .------------------------------

sene evvel Sen Liii mektebini bitirdi. Dönen şayialara nazaran bazı kom~ ır. _... 
Krzt, mektepten ayrrtldıktan sonra .... 

yine sıksık mektebe çağmyorlardı. şu devletler, ezcümle bir milli Arap . • •. • herkes bir şeyler söylem~k7e i-
Kız, mektepten çıkınca da kili • hlikUnıetinin teşkilini istiyen Filistin şın ıçi~den çıktıklarını ve me.<Jcleyi 
seye devam etmekten geri durma _ Araplarının mütalebatmı tervic; ettir- hollettıkleri>ıi sanıyorlar. _ Orhan 
dr. Ailesi Musevi muallimler tu • mek maksadiyle Ingiliz hükumeti ile Rıza Aktunç, 5 - 10 - 1996 

gelen son' haberler, Madrit hükfımeti Bı·r lngı· ıı· z Gazetecı· sı· 
kuvvetlerinin muvaffakıyet kazan-

dığını bildiriyor. 

HükQmet şimalde asilerin ilerıe·ne- Memleketı·mı· ze Karşı tarak kıza ders vermek suretiyle va- müzakeratta bulunuyorlarmış. ce:~e~~e:,. ~lfred olduğuna eöre ii:tC'"de 

Zl
·yet1·n o .. nüne geçmek ıs· tedı", bu ted - E~ l olsa ger~~.ı lanılması, bir hürmet eıeri 

eine mani olmuş bulunuyor. HükC\met 
- ger ngiltere böyle bir teahhütte 

kuvvetlerinden bir kol, Bilbao'nun ce-

nubundaki Vitorya şehrine yaklaş - H l A l nıaktadır. Hükfunetin bu muvaffa • ayran ıg"' ını n atıyor 
kıyetleri, kuvvetlerinin bir tek ku -

birlerin de hepsi boşuna çıktı. Kız bulunursa bütün Arap hükümdarları 
ailesiyle her zaman kavga ediyor, ar- Filistin Araplarını grevden ve müca
trk burada duramryacağmı, kaçaca - deleden vazgeçireceklerdir. 

ğmı söylüyordu • 

Romanya Amele 
Partisinin 
Protestosu 

mandaya bağlanmış olmasına atfo -

''''ll'l110Jt nu~sl{a. taratında da. blZI 
muvaffakıyetler kaazndıkları ve lıü
k\imete ait bir askeri treni durdut·duk 
larını söylüyorlar. 

Hükftmet kuvvetleri Oviedoya 600 
bomba atmıştır. Fakat biler bomba
ların tesir etmediğini bildiriyorlar. 
lstramadurda şiddetli muhareb~l~r 
cereyan ediyor. Asi General Franko 
Madride karşı yapılacak taarruzu 
bizzat idare edecek ve harekata Mad. 
tidin garbında olan Salamanka isti -
kametinden girişecektir. ~ 

~nlere yardım ,;Jenler 
· Londra, 5 (A.A.) - lspanya ~~e
rme ademi müdahale anlaşmasına ri
ayet edilip edilmediğini tahkik ve 
tetkik eden gayri resmi koıniteniu ra
poru dün akşam neşredilmiştir • 

Bu rapor, Portekiz, ltalya Vtı Al. 
manyanın, anlaşmanın aktinden beri 
asilere silah ve mUteha.ssıs gönder -
miş olduklarını meydana koyı:aak -
tadır. 

SoıJyet amele.inin kadın ve 
çocuklara yardımı 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği işçileri tarafından lsp.ınya. 
kadın ve çocuklarına yardım için ya
pılan ianede toplanan para ile satın 
alm.mış erzak yüklü Zyıoaniene adlı 
Sovyet vapuru lspanyaya mUtevecci
hen Odesadan hareket etmiştir. 

Vapur, 2250 ton buğday, 675 ton 
§eker, 375.000 konserve kutusu, 125 
bin süt, kahve, kakao nakletmekte-

dir. 

Refik Halit 
Yaralanmış 

Payas· 4 - Yilzelliliklerden Refik 
Halit otomobil ile Antakyadan Hale-
be giderken büyük bir kaza geçirmiş
tir. Otomobil devrilerek parçalanmış, 
Refik Halit ve refikası ağır surette 

yaralanmışlardır • 

Macaristanda Kabine 
Buhranı mı? 

Londra, 5 (Radyo - TAN) - Hali
hazırda Münihte bir sanatoryomda 
tedavi görmekte olan Macaristan baş
'1ekili Gömböşün yakında istifa ede· 
teği, baş vekaletin ziraat nazırı Da
donli tarafından deruhte edileceği ha
ber veriliyor. 

" Tu .. ı .. ı IUh.Cu11ıcLlul11 Meml~kt-!tl fn~..._ Y'uluıulaki 
Faaliyeti Okadar Muazzamdır ki, Her Hangi Bir 
Ecnebiyi Heyecana Düşürmemesi imkansızdır,, 

Bundan altı ay evvel Telisiye bir 
gun enıştesınm dükkanına giderek 
bir mektup veriyor ve gece eve gide
miyeceğinl, onun için bu mektubu 
bahasına vermesini söylüyor. Fakat 
eniştesi de vaziyetten şüphelenmekte 

olduğundan derhal mektubu açıyor. 
Ankara, 5 (TAN muhabirinden) - Çok geniş bir ne

şir sahası, iki milyonluk satışı, ağırbaşlılığı ve üzerinde 
durduğu meselelerin değeri itibariyle yalnız İngilterenin 
değil, bütün Anglo - Sakson aleminin en büyük mali ga
zetesi olan The Financial Times gazetesi, ekonomik kal
kınmamızı ve Türkiyede iş sahalarını tetkik etmek üzere 
memleketimize muharrirlerinden Mr. O. M. Smilovici'yi 

K11m. Sı:ıTı T iii mp~t .. ı-;,,,:ı ,,ı-; Tlı:\-

paslar tarafından hazırlanan bir pa
saportla ayni akşam Fransaya kaçı . 
rılmakta olduğunu anlryor. Bunun ü

zerine derhal eniştesi kIZI yakalıya . 
rak eve götürüyor ve muhafaza altı
na alıyorlar. 

Mevcut İttifakların 
Tars:nini istedi 

Bükreş, 5 (A.A.) - Başlıca mu • 
halli fırka olan milli amele partisi 
dün Çekoslovakya hududıl yakmmd~ 
kain Statu - Mare'da Romanyanın 
harici siyasetinin yeni temayülünü ve 
Titüleskonun Hariciye Nezaretinden 
çekilmesini protesto etmek üzere bü
yük bir nümayiş tertip etmiştir . 

göndermiştir. 
lngiliz gazetecisi mernleketiınize :--------------

Ertesi günü kızın babası Kaneti 
derhal mektebine gidiyor ve bir çok 
münakaşalardan sonra kızın evden 
çalarak misyönerlere verdiği nüfus 
kağıdını ve pasaportu geri alryor. 

ilk defa olarak gelmektedir. Istan -
bulda durmıyarak - kendi tabiri ile -
Türkiyenin kalbi olan Ankaraya, 
doğrudan doğruya gelmiştir. Bura'
da, milli endüstrimizi kuran banka
larla ve müesseselerle temas halin
dedir. 

Kendisine ekonomik kalkınmamız 
hakkındaki düşünce ve kanaatlerini 
sorduğum Mr. O. M. Smilovici şun
ları söyledi: 
"- Türk hükf1metinin memleketi 

inşa yolundaki faaliyeti o kadar mu
azzamdn- ki, buraya gelecek her ec
nebiyi heyecana düşürmemesi im -
kansızdır. Sizin planlı, sistemli ve 
tasarlı imar faaliyetleriniz hiç şüphe 
yoktur ki yurdunuzu di.rect olarak 
tez elden sanayileştirecek ve netice 
itibarile Türkiyeyi ekonoıni cihetin
dE"n müreffeh bir mevkie ulaştıra -
ca.ktır.,, 

KARŞILIKLI TICARETJMlZ 
Türk - İngiliz yeni ticaret ve kle -

ring anlaşması ve neticeleri hakkıu
da neler düşündüğünü sorduğumuz 
Mister Sınilovici dedi ki: 
"- Londrada iken lktısat Vekale

ti müsteşarınız ve delegasyon reisi
niz ile görüştüm. Kendisi bana bu 
Yeni anlaşmadan sonra eski, bir mil
yon lngiliz liralık alışverişin az za · 
manda beş misli olacağını söyledi. 
Hakikaten biz bu anlaşmadan, iki 
tarafa da hayırlı olan bu neticeyi 
bekliyoruz. 

Londraya dönüşümde, şimdi hazır
lamakta olduğum bir seri makale
lerle ve diğer şahsi vasıtalarımla 
Türkiyede nekadar sağlam ve emni
yetli çalışma sabalan olduğunu !n
giliz firmalarına anlatacağım. 

INKILABIMIZA HAYRANLIK 
Mr. Smilovici kalkınmamız ve ln-

Parti reisi, Fransa, Büyük Britan
ya, Küçük Antant, Balkan Antantı 
ve Lehistan ile mevcut ittifak rabı -
talarının sıklaştırılması zaruri oldu -
ğunu ehemmiyetle kaydetmiştir . 

Çekoslovakya Çiftçi Partisi Reisi 
de bir nutuk söyliyerek, Anti Revi . 
ziyonist cephenin kuvvetlendirilmesi
ni istemiştir . 

H8.dise üzerinden hayli zaman ge
çiyor. Fakat kız fikrinden bir türlü 

cayrnamıştır. Daima kaçmak için fır
sat gözlemektedir. Nihayet geçen 
perşembe günü babasiyle yaptığı bir 

münakaşadan sonra evden kaçrp gi
diyoı-. Ailesi kızlarını ötede beride a. Devlet Şurasında 
radıktan sonra mektepte olduğunu Ankara, 5 (TAN) - Devlet Şura-

:;. ~lıyorlar ve cumartesi günü mektep sı baş muavinliğine birinci sınıf mu
ıdaresine müracaat ederek Telisiyeyi avinlerden İhsan, birinci sınıf mua-
istiyorlar . . nr -. 'k' O. M. Smilovici vı ıgıne ı ınci sınıftan Mesrur, 0 _ 

Şa faaliyeti hakkında tahassüslerini Fakat genç kız bir türlli ailesinin nun yerine üçüncü sınıftan Ş€:vket 
Ya.nnıa dönmek istememektedir • ve Vecihi tayin edilmişlerdir. 

ve kanaatlerini şöyle anlatryor : ========= = = = = ========= ======= 
"- Memlektinizi gördükten sonra 

başarılan işlere cidden hayran ol • 
dum. sizin; yurdunuzu tanıtmak için 
dışarıya yapacağınız propagandalara 
ilave etmeniz lazım gelen en mühim 
cihet ecnebileri muhakkak memleke· 
tinize getirip kökten kalkınmanızı 

gözlerile förmelerini temin etmektir· 
Ankarayı ziyaret günlerimin nıilli 

bji.yramlannıza rastlamadığına. çok 
müteessirim. Kamalist Türkiye ço -
cuklarını kaynaşma. ve hareket ha
linde toplu olarak görmek gerçek bir 
zevk olacaktır, sarurım. Bende çok 
iyi ve müsbet bir inbba bırakan sa
lahiyettar şahsiyetlerinizin göster -
dikleri kolaylık ve nezaketten dolayı 
sizin vasıtanızla teşekkür ederim. 

:(. 

Mister Smilovici; Ankarada birkaç 
gün daha kalacak ve tetkiklerine 
devam etmek üzere buradan Ege 
mıntakasına gidecektir. Oradan ja 

tstanbula geçecektir. 

Ankarada Sonbahar At Yarışları 

Ankarada sonbahar at yan~lan bu hafta başlamıştır. Yarışlar 13 
hafta devam edecektir. Geçen sene yapılan birinci mevki tribünlerin~ bu 
sene bir misli da.ha ilave edilmiştir. Yukarki resim, Meclis reisi ile Baş
vekili koşulan takip ederken gösteriyor • 

• • · gördüğüm revüler lngiliz "Hu
mour,, ww, bazan "saf» olan :::evkini 
ve her halde ihtişam hevesitıi mü
kcm mel gösteriyor. _ tzzet 1'.folih 
AKŞAM, 5 - 10 - 1936 ' 

"Mükemmel k r · " .. ülı: '' e ımesı muken1melen 
m emrnelce .. manasında zarf olaraıı: kull ' 
nılmış. Sıfatların böyle zarf yerine k il a
nılması son zamanlarda k • U a
dan kaçınmak lazmdır ç~\._ı;;ogaldı; bıın
yor; Yllkarıki cümlcd~ .~n .. ~ mana bozulu
mesinin 3ckline bakarsak mu cmmel., keli-
" g·· d'· • ·· ııu mana ,. k ... or ugum revüler !ngil' "h .,.ı ar: 
nu k ' · · ız umour n, zev ının ıhtişam he · · ,, u-
bu~.duğ~!'a hük~ettiriyor.,~esının son haddi 

d h!ngılı:,, Yerme de '1ngilizlerin d k 
a a dogru olurdu. " eme 

Ahf e, 

İktisat ve Maliye 
Vekilleri 

Erzurumda Ticaret İşle.:: 
rile Meşgal Oldular 
Erzurum, 5 (A.A.) - Doğu illeri

mizde bir tetkik gezisi yapmakta o
lan lktisat Vekili Celal Bayar ve 

Maliye Bekili Fuat Ağralı Kara.kö. 
seden şehrimize gelmişler, şerefle':"ine 

Ticaret Odası tarafından bit akşam 
yemeği verilmiştir. 

lktisat Vekili doğu illerimizin en 

mühim servetini teşkil eden keçi, ko

yun ihracatı hakkında noktai nazar
larını ve ihracatı koruma kanununun 
istihdaf ettiği gayeleri izah ettikt .. en 
sonra tuccarların da bu husustaki 
düşünce ve dileklerini sormuş ve din
lemiştir. 

Türk - İngiliz 
Yakında Bir ı·n ·ı· 

H 
gı ız 

eyeti E ura ya Geli or 
Londra 5 (AA) Y 

' • . · · - Anadolu ajan-
sının hususı muhabiri bı.ld' . 

ırıyor: 

Bı-a.ssert müessesesi .1 K .. 
de · . 1 e arabuk 

. m:r sanayıinin tesisat mukavelesi-
nın ımzası dolayısiyle alakadar Cit 
grupu tarafından dün Tic t h ! . f' are eyetı-
mız şere ıne Grovnesrhaux'da ·u· .. ü 
b. . f ç~c 
ır zıya et verilmi<> bu . f 1 . "' zıya et erde 

tıcaret heyeti ve Londra b .. .. k . r . . k " . uyn • elçı-
ıgı er anı ıle başlıca finans al . 
mümessilleri hazır bulunmu emı 
l T.. k b ş ve sa. 
on ur ayraklariyle süsle . ~· c·t 'd nmış .ır. 

~ Y. e sanayileşme planımıza k::ı.r-
şı gıttıkçe artan bir alaka uyanmak
tadır. Bu maksatla yakında Türkiye. 
ye gelecek bir heyet hazırlanıyor. 
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SağDık - 1 
OçğJOtlerı 

lmra.ının Soğanlan 
Bizim Bay S. Güngörün tmrali ya

zılarını tatlı tatlı okurken, o mutlu 
mahpuslar adasının şöhreti soğan ol
duğunu da elbette gözden kaçırma
mışsınızdır. Adanın bu eski şöhre

tiyle şimdi en yeni ve en iyi usulde 

unutuım,acak rr··;nMşk rPE Reis 
1
, 

Fransızca sozlu fılm, bu perşembe akşamı Gala müsameresi halinde 

S A R A Y Sinemasında 
Gösterilecektir. Baş roller de: - Ermeni komitecileri; 1896 da, rayında, şu korkunç ses yükseliyor

!stan'bulda gene kanlı bir harekete du: 
geçmişlerdi... Silahlı komiteciler an - - Ermenilerin bütün yuvalarını 
sızm Galatadaki (Osmanlı B:ınkasr) tahrip etmeli ... Hak ile yeksan eyle· 

hapishane olmasının da bir tesadüf ...._,.._ ___ _ 
eseri olduğunu da tabii düşünmüşsü-

F R E D E R 1 C M A R C H ve MERLE OBER ON 
HERBERT MARSHALL Biletler şimdiden alınabilir. 

na hücum etmişler; kapıda bekliyen m ı· e ı ... nüzdür. "Herkes bilir ki para almak, 
dayak atmak gibi zorla soğan yedir
mek te eski zamanlarda bir ceza va
srtasiydi. 

nöbetçi askerle bazı banka me,,u!"- Ve .. ediliyordu. Yukarda isimleri
larmı katlettikten sonra; bankayı ni saydığımız yerlerde, bir sene için· 
işgal eylemişlerdi. Ayni zamanda; de tam 148 Ermeni köyü mahvü ha 
Samatya, Kumkapı, Sulumanastır ta- Ama, soğaniyle m"""hur !mrali ada-rap edilmiş .. 14 760 Ermeni ailesi, se· ~"' 
rafında da komiteciler faaliyete gc,' - r 1 • sına şimdi suçluların gönderilmesi o " a et ıçinde can vermişti. Ancak, 
mişler; büyük kilçük silahlar ve bom h eşki ceza usulünün yeniden tatbik e-ududu geçebilen, ve Türk toprak· 
balarla Türklere ve bilhassa asker!e- dileceği manasına da gelmez. Baksa-

larrna iltica edenler, canlarını kur-
re hücum etmişlerdi. Asıl acınacak ruza, arkadaşımızın yazdıgyma göre, tara bilmişlerdi. 
nokta şurasıdır ki; (şimdi; lnglliz soğan fiyatı yükselmedikçe Imralinin 
ve Rus donanmaları 1stanbula g~li • - Halbuki.. 0 sırada, Türkiyede soğanlarını satmak niyetinde değıller 
yor. Bu fırsatı kaçırmıyalrm) diye (meşrutiyet) ilan edilmişti. Ve, meş- miş. Şu halde, çoktanberi özlf'diği
birçok safdilleri iğfal eyliyerek bu rutiyetin ilanından mütevellit se· miz o nefis soğanları ancak soğan pa
hareketlerine iştirak ettirmişlerdi, vinç, Türklere bütün mazinin fela- haya çıktıktan sonra yiyebileceğiz ve 
Bu suretle; iki dost millet arasında- ket ve seyyiatmı unutturmıya kafi mutlu suçluların yetiştirdikleri soğ:ın 

"UNUTMA BENİ" .filminin UNUTUL- A v E 
MAZ YILDIZI, DÜNYANIN EN TAT-

LI SES! 

BENJAMiNO MARiA 
.. Gi G Li Musiki ve güzellik şaheserinde 
ünümüzdeki perşembe akşamı MELEK sinemasında, numaralı biletler 

şimdiden satılmaktadır. Telefon: 40868 • 

, 

ki kanlı uçurumu, bir kat daha de- 1 . . !arın cezasını biz talihsiz su"suzlar ... -• Bu Per.c:::embe akşamı -ge mıştı. Memleketin her tarafında " • .,. rinleştirınişlerdi. çekeceğiz ... 
- !stanbulda, bu masum kanlar yapılan şenliklerde, Türkler, Erme- B SÜMER 

J/l//m ............. ı ....................... . 

Sanemanın ~eşfinden bugüne kadar çevrilen ereket versin ki, soğanın kıymeti, 
dökillürken, vilayetlerde de büyük nilere karşı unutulmaz bir samimi -

ceza vasıtası olduğundanberi, kat kat 
felaketler başlamıştı. (Zeytin) ve yet göstermişler; bu suretle de eski 

yükselmiştir. Vaktile sadece kötü 
(Sa.sun) da isyan eden - ve h.atta,I (dostlu.k, .vefa ve muhabbet) lerin- kokulu bir nesne sayılırken, tabiat 
bulun~ukları yerlere (Ermenıstan den hıçbır şey esirgememişlerdi... tarihi yapıldıktan sonra sog-anın zam
bayragı) çeken - büyük Ermeni çe- Büyük bir hakikat olarak sunu da b k 
tele_ri .civarlarındaki Türk köylUie • arzedelim ki, Ttirk Ermenllerinden ya çiçeğiyle ayni familyadan oldu-

. (k gu anlaşılmıştır. Bundan dolayı so-
rını atliam) a 'başlamışlardı. B\n - pek çokları da, Türklere karşı ayni ğaru ne kadar pahalı yesek, onu yer. 
ı~r~e masum 1'.lrlrun ve Türk aske- ~ekilde mukabele etmişler; artık en. ken baygın kokulu güzel zambak cı
rını? hayatını !fna ed~n bu . kanlı trikalı işlerden va~geçilerek, iki mil- çeğini hatırlıyarak müteselli olabili
v~~ alar, baştanbaş~ ~ır ~a~~a. tari- let arasında tam yedi asır devam e- · 
hıdır .. <N.e~ada.r gar~ptır k~ butiln bu den temiz ve dürüst hayata avdet rız. 
kanlı ıhtilallerı tertıp ve ıdare ed.en etmeyi arzu eylemişlerdi. [Bugünkü Sonra, eski Mısır tarihi iyice öğ-
(Hamparsom Boyacıyan), meşrutı _ gibi, gözümün 

0
.. .. d d" !Ik . t'h renildiğindenberi, Mısırın meşhur eh-

tt ı 1 t . t'l . nun e ır. ın ı ap ramlarını yapan . ·ı .. t 1 k ye en sonra stanbu a ge ır ı m.ış ve şenliklerinde B _1 d k k 
1 

ışçı ere ucre o ara 
Osmanlı Meclisi Meb'usanmda meb- bir Ermeni pa eyog un ;·: s~ : lı sarmısakla soğan verildiği anlaşıl
usluk etmiştir ... Hey gidi gaflet, hey.) ag~lrya ag-ır pazı, k nu u venh~ e.n dığmdan soğanın medeniyet tarihinde 

. . . ya yere apanmış, ıçbır de yerı· yu"k ı · ti H ı ı · Mı 
- Bu tarihten ıtıbaren, artık kan- riya eseri his dil . b' . . se mış r. e e es n -

lı hareketler, hududu aşmıştı. Amas- yetle yerdek' s: ~en ır samımı- sır mezar taşlarının üzerinde soğan 
y.a. Sıvas, Tokat, Muş ve Vanda bi- öperken: 1 opr arı ve taşları resimleri görüldükten sonra soğan 

b. . tam manasiyle bir tarih vesikası ol· rı ırıni müteakıp, isyan ve ihtilal E i11 t' B' b 
1 · b 1 t - Y m e ··· ız, u topraklarda muştur. emare en aş amış ı. d v 

ogduk. Bu topraklarda gömülme -
- 1899 da La Haye'da (sulh kon- Jiyiz. 

Sinemasında 
Çiganlarrn kralı 

ALFRED RODE 
ve meşhur orkestrası tarafından 

JUANiTA 
Büyük temaşalı fantazi mızzka
lmın takdimi münasebetile 

BüYUK MUSIKI GALASI 
Bu filme Kfıbalı DON ALFON
SO DOS CASTROS. orkestrası 
ile ALEXIS lBLESCO Çigan 
heyeti muganniyesi ve LUCIEN 
GOLDY Senfonik cazı ve "Shar 
ye Melhado" nun 36 genç kızı 
iştirak edecektir. 

Seyirciler için cidden bir mu
siki ziyafeti olacaktır. 
Biletler şimdiden alınabilir il 

soğan yiyenler pek iyi bilirler. 
feransı) açılmıştı. (Minas Çezar) Diye bağırmış .. ve hepimizi, hün-
ile arkadaşları, derhal bu konferan- gür hüngür ağlatmıştı.] 
sın kapısına dayanmışİar: 

Zaten eski zaman hekimleri arasın
da soğanın ilaç olarak haylice btiyük 
faydası bulunduğunu söyliyenler ol

muştu. Kimisi hastaların idrarını ar
~ırma.x ıçın, Kımısı oazı na.sı:aıarıu 

Şu kadar ki, çiğ soğanın bu mari

fetleri yetiştikten sonra yemeklere 
- Türkler, bizi mahvediyorlar. 

Varlığımızı, ancak silahlarımızla ko
ruyabiliyoruz. lmdat! .. 

Diye feryada başlamışlardı. Bun

Ermeniler, m~rutiyrlin bahşettı

ği hürriyetten, bol bol istifade et -
miye başlamışlardı ... Mevcut mektep 

!erine birçok mektepler daha ilave 

karnında toplanan suyu çıkarmak i
çin soğan yedirmeyi tavsiye etnılşler
di. 

ğildir. Onun için yemeklerimize he
men daima soğan kanştırmamı~ hak
lı bir şeydir. Ancak, yazık ki, soğan 
piştikten sonra içinde bulunan 25 
50 ye kadar ölçüde B. vitamini 

seslı ve sessiz komedi film ferin 

EN GÜZELi 
LOREL HARDi 

Hindistanda 
2 saat kahkaha 

LOREL HARDİ TATLI BİR ECNEBİ ŞİVESİLE TÜRKÇE KONU. 
ŞUYORLAR FiLfM BAŞTAN NİHAYETE KADAR TORK~EDİR 

önümüzdeki ı·PEK T~·~!.Az~~~: 
1 k 

lerı 1çın numaralı 
cuma a şam 1 sinemasında biletler timdiden 

ii. Hblmaktadu. 

Pek çok sevdiğiniz yıldız 

Pek Yakmda L 1 L 1 A N H A R v E Y 

,_ T O R K ~ara Güller 
Sinemasında 

tarzda görülecektir. 
Sahne arkadaşı 

WILLY FR!TSCH 

da da bir şey koparmıya muvaffak ediyorlar; yeni yeni gazeteler çıka
olamamışlardı. nyorlar; Istanbul ve Anadolunun 

- 1905 te, bir cuma selamlığında 
(Ablüdhamid) e bomba atmışlardı. 

Fakat bu harekette de - hiçbir su
çu ve günahı olmıyan - 72 Türk, 
müslüman ve hrristiyanın parçalan
masından mütevellit bir cinayet le· 
kesinden başka hiçbir şey kazana -
mamışlardı. 

her köşesinde, siyasi klüpler açıyor

lardı ... Türk gençleri, Türk zabitleri, 

Ermeni meza.rlıklanna gidiyorlar, nu 
tuklar veriyorlar; (mukaddes ga
ye) leri uğrunda can veren (Ermeni 
şehitleri) ni takdis eyliyorlar ... Gene 
bazı TUrk gençleri rahat ve istirahat
lerini feda ederek konserler, tiyat -
rolar, müsamereler tertip ediyorlar; 
bunların hasılatını Ermeni f ıkarala
nna veriyorlardı. 

Soğanın tabiat ve medeniyet tarih

lerinde olduğu gibi tababet tarihinde 
de böyle ehemmiyetli yeri bulunduğu
nu gören kimyagerler, kokusuna bak

mıyarak, soğanı tahlil etmişler ve i
çinde yüzde 83,50 nisbetinde sudan 

sonra, 1,62 nisebtinde yağlı madde 
ve 13,69 nisbetinde şekerli ve koku
lu maddeler bulunduğunu meydana. 
çıkarmışlardır. Bu tahlil eaki Mısır
lılar arasında soğanın neden dolayı 

değerli bir gıda sayıldığını iyice an
latır. 

ile 5 ölçüde C. vitamini kalmaz. Çiğ Tavas Asliye Hukuk hakimliğin -
soğanda bunlar bulunduğundan köy- den: Davacı Tavasın Yaka mahalle . 
lülerin çocuklarına çiğ soğan yedir - sinden Çontak oğullarından Halil oğ. 
meleri de haksız değildir. lu Mehmet tarafından açılan davada: 

l\tJnbuı 8elrdiq1?si DTepekbaşı 
~ h" rr.· t ram ısmı 
-12 lr ı ıya rosu Bu akşam 20 de 

11111111111111 ~=t 

(Arkası v.tr) 

Soğanı yeni hekimlerin, bir aralık, Baba bir kardeşi Çontak oğulların -
karaciğer hastalığından gelen karın dan Halil oğlu 1309 Do. lu Hasan 
şişliklerini geçirmek, idrarı artır • seferberlikte askere sevkedllip avdet 
mak için ilaç olarak kullanmışlar ve etmediği gibi elyevm hayat ve me -
bu ilaç Meta bir moda olmuştu. Fa· matı meçhul bulunduğu cihetle ga -
kat bu zamanda soğanın ne pişme- ipliğine hüküm verilmesi istenilmiş 
mişi, ne de pişmişi ilaç olarak yedi- olmakla yapılmakta olan duruşması -
rilemiyeceğinden eczacılar onun hü- na: 
ıasasınr çıkarırlardı. Merkumun hayat ve mematmm 

11 l I 
Tiyatrosunda 
Operet kısmı 

111 Yarın gündüz ı.ı: 

111111111 
Çocuk Tiyatrosu 

Fatmacık 
• • • 

HALK OPERETi 
pek yakında kış Operetlerine 

başlıyor 

SE- YEK 
Büyük operet 3 perde ' 

- 1906 senesi, Kafkasyadaki Er
meniler için büyük bir felaket do
ğurmuştu... Çarlık Rusyası, artık 

Ermeni milletinin tamamile imhası
na yürüyor; bütün Ermeni vakıfla
rını ve mekteplerini tamamile hüku
met zaptediyordu... Hatta bununla 
da iktifa edilmiyerek; (BakO.) da, 
(Erivan - Nahcivan - Şaşa - Kat -
sak) gibi Ermenilerin topluca bu
lunduğu kasabalarda yerli halk giz
liden gizliye teşvik ediliyor; Erme
ni mahallelerine taarruzlar ve hil
cumlar tertip ettiriliyordu. Çarın sa-

Hafif yemekler - Kuzu pirzolası, 
ma.ka.nı natür, kaysı kompostosu . 

Fakat ayni zamanda eski zaman a
damlarının mideleri şimdiki insanla
rın midesinden daha pek çok hazım
lı olduğunu da gösterir. ÇUnkU so
ğan sebzeler arasında kuvvetlice bir 
gıda olmakla beraber pişmeden yenil
diği vakit - kokusundan başka -
insanın midesine ağırlık verir, mide
yi ekşitir. Soğan yedikten sonra mi
deden gelen gazların zahmetini de çiğ 

Bu usul artık moda olmaktan çık- meçhul bulunduğu namına çıkarılan 
ınışsa da, pişmiş soğan frenklerce sar- davetiye altındaki meşruhat ve Ta -
boşluğa karşı hala muteber bir ilaç vas askerlik şubesinden sorulan sor
sayılır. Geceyi içerek geçiren sarhoş- guyiı. verilen cevap mündericatrndan 
ıar, gün ağarmaya başlayınca soğan· anlaşılmış olmakla kanunu medeninin 
ıı çorba içmeyi pek severler. Doğrusu; 32 inci maddesi M. ilanen tebliğat 
bU alafranga soğan çorbası, sarhoş yapılmasına mahkemece karar veril-~- ~~~-~-..,"--~~ ~~~.-!"!"!!!!!!!!~--~ 
oırnadan da pek lezzetle içilecek ve miş olduğundan merkumun hayat ve tarih saat 10 dan evvel Tavas asliye 
yenilecek bir yemektir. mematından maltımatı olanların du- hukuk mahkemesine bildinneleri 

Muzik Seyfeddin Sezai Asaf 

Ağır yemekler - Talq kebabı, 

imambayıldı, baklava . 

Gece Yarısı 
No. 62 

!clal, ne Sun'ullahm, ne de Bila -
lin sözlerini duymamış gibiydi. Oda -
da yalnızdı ve kendi kendine söyleni 
yor sanılırdı. Gözleri, uzak, görün -
miyen ufuklara dalmıştı: 

- Kolisin pislikleri, rezaletleri, 
bu sevgimi soğutmadı... Sevdiğim, 

bağlandığım, ne?.. Herkesin bildiği, 
daha doğrusu, herkesin kendine gö
re bir mana verdiği şey, neye saklı -
yayım? .. Ben, nekadar örtmek iste -
sem, O, apaçık duruyor... Ortadaki 
bir şey gizlenir mi? .. 

Iclal, söylerken, Mevltit, Sun'ulla-
ha bakmıştı; Sun'ullah ta dudakları
m büktU: 

- Ne demek istiyor? Anlıyama • 
dım! 

Diyen bir soruşla göz kırptı. Mev· 
lfıt ta omuzlarını kaldırdı; Bilal, iki
sini de, acıyarak süzüyordu. 

Iclal, tı"'nn bir yolculuktan dön • 
ınüş te, ~ · · 'nde insanlara rast· 
lamış gibi gözlerini açarak bakıyor-

Mahmut Y E:SA.ltJ 

du: 
- Celil Mahirden bahsetmek isti

yorum... Celil Mahiri, sevmedim mi, 
sevmiyor muyum? Bilmiyorum ... 
Hıçkıran bir gülüşle omuzları sar· 

adıyordu: 

- Evet... Garip değil mi? Bilmi
yorum! Eğer Celil Mahiri hail sevi· 
yorsam, onun sahne ile olan ilişiği 

için seviyorum... Anlatabiliyor mu· 
yum? Onda da sevdiğim, gene sah
ne sevgisi... 

Uzerine yan iliJtiği masanm ke
narmdan yere sıçradı; kadehine ra
kı koyaca.ktI; birden durarak sordu: 

- Ne o? Sizi, pek neş'esiz görü
yorum ... 

GUIUyordu: 
- Sarhoş oldum galiba? Canınızı 

sıkıyorum ... 
Bila.I, öbürlerinin cevap vermesine 

vakit bırakmadı; ağır, tok bir sesle: 
- Hayır, Iclal Hanım, dedi... Sar-

• 

hoşluktan yana, bizler, sizden daha 
fenayız. Orası muhakkak... Yalnız, 

şurası da muhakkak ki, çok güzel 
konuşuyorsunuz ... Biraz keyif oldu
nuz. Içiyorsunuz, o kadar da olmaz
sanız, kabahat ... 

Bilal, eğildi, tesbihini yerden aldı: 
- Çok güzel konuşuyorsunuz, Ic-

18.l Hanım... Hem iüzel, hem doğru 
söylüyorsunuz. 

Onun, teklifsiz, "babayani'' ha.Ji, 
Icla.Iin hoşuna gidiyordu. Genç ka
dın, Bilalin yUzUne baktı, gUlümse· 
di, sonra dudaklarını bilktü: 

- Güzel mi söyltiyorum, biTmem; 
fakat doğru söylediğime eminim ... 
Beni, artık, sahneye çıkmak, rol al
mak, pek o kadar alakadar etmiyor .. 
Hevesim kalmadı, denıem, bununla, 
maymun i§tahlılığmıa hükmetm9yin .. 
Hayır! Ben, fIP&evdi, maymun iştah
lı değilimdir ... Sahneye çıkmak, oyun 
oynamak, beni, umduğum, sandığım 
kadar sarmadı ... Beni saran ne? Bi
liyor musunuz? 

Başını, öne doğru eğdi ve Sun'ul
laha, Mevllida gizli bir şey söylüyor
muş gibi sesini kısarak: 

- Kulisin havası... dedi. Beni, 

WKMAN BEKİM ruşma günü olan 1 Teşrinisani 1937 ilan olunur. {26182) 

kulisin havası sardı ... Kokusu, renk
leri, ışıkları, her şeyi değişik bir ha-
va··· 

Doğruldu, ellerini masaya dayadı, 
içini çekti: 

- Dün gece, sizi buldum... Sizi 
buluşuma, hepiniz şaştınız, değil 
mi? Hem çok şaştınız... Her halde, 
o saatte, beni beklemiyordunuz. 

Bilal, tortop ettiği tesbihini, bir 
avucundan öteki avucuna aktarma 
ediyordu: 

- Mademki siz, doğru söylüyor
sun uz; o halde, karşılıklı doğru ko· 
nuşalım ... Sizi gördüğüm zaman, ben 
gö.derime, inanamadım! 

tela!, kesik kesik gülüyordu: 
- Ben de kendi kendime inanmı

yordum. Eğer gündüzden apartma
na uğnyan, beni soran olduysa, Ma
dam Zaruyi, anneme gittiğimi söyle
miştir. Evet, hakikaten anneme git
miştim. 

Mevlfıt, başını kaldırmıştı, gözle · 
rini kırparak baktı: 

- Vallahi, biri uğramış ama, kim 
uğramış, pek iyi hatırımda değil, ar
kadaşlardan biri söyledi; apartmana 
gelmiş, kapıyı çalmış çalmış, açtmı.-

mamış, geri dönüp gitmiş ... 
Iclal, omuz silkti: 
- Madam, o sırada dışarı çıkmış

tır, belki... Anneme gitmiştim; niye
tim, birkaç gün kalmaktı... Hatta, 
apartmanı bırakıp, annemle birlikte 
oturmayı da düşünüyordum ... 

Bilal, tesbih çeker gibi söylüyor
du: 

- Yapamazsınız Icla.t Hanım ... Bir 
kere alıştınız, yapamazsınız... Ben, 
evde iki gece kalacak oluyorum, pat· 
lıyorum... Yapamazsınız, dünyada 
yapamazsınız ... 

Mevllıt, sinirlenerek bağırdı: 
- Eh, anladık... Uzatma artık, 

sus ... 
Iclil, gene onları unutmuf gibiy

di: 
- Yapamadım ... Erkenden yat -

tım, uyuyamadım... Gece yansına 

doğru, sıkıntı bastı... Oyel bir sıkın
tı ki, tarif edemem... Boğulacaktım. 

bayılacaktım... Size, anlatamam ... 
Üzerime cinnet nöbeti gibi bir şey 
geldi... Evden, nasıl fırladığımı bil
miyorum .... Ne yapacaktım, nereye 
gidecektim? Onun da farkında de • 
ğildim ... Beni, ev sıkıyordu ... 

Durdu, Mevliida işaret etti: 
- Bana, rakı veriniz. 
Mevhit, kadehi doldurdu, uzattı; 

genç kadın, ağır ağır içti, Sun'ulla
hın bir çatala batırarak vermek is • 
tediği küçük elma dilimini elile aldı: 

- Mersi... 
Mevliidun da meze vermek istcfil· 

ğini görünce: 

- Yetişir, dedi. .. 

Elmayı ufak Ufak dişliyordu: 

- Gilndüzün zevkini kaybettim, 
inanır mısınız? 

Bililin gözkapakları, gözleri Uı • 

tUne bir kepenk gibi inmişti: 
- Inanırım... Ben de öyleyim ..• 

GUn karardıktan sonra neş'em geli· 
yor ... 

Icıaı, sevinçle ellerini çrrpıyordu: 
- Bravo Bilal Bey, ben de öyle 

oldum ... Tamamile öyle ... 
Sun'ullahla Mevlüt, biribirlerine 

manalı manalı baktılar. Bilalin söz· 
leri genç kadının hoşuna gidiyordu; 
ve ikisi de onun vakit vakit söze ka
rışmasına ses çıkarmıyorlardı. 

tclilin sevinci. Bilall uyandırmıştı: 
{ Artıısr Vd.":') 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikir.de! ı' 
berşeyde temiz, dürüst, samımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çalışmaktır. 

1 Günün meseleleri 1 

İskenderun ve Antakya 
meselesi , 

Hariciye Vekilimiz Doktor Aras m 
MilletJer Cemiyeti komisyonunda 
Hariciye Nazın l\fösyö ~lbos~ ~e
~ anatı müna ebetiyle suy~e<lihis~ı :z-
1 Tü. k ·netini'n en denn s.;a-er, r mı 

6 
.. 

tı t .. n olnııdtur. unlerden -na ercuma 
be • Türk bnsıruoın bu mesele et -
-~' d •. 4-...t:;;i pek haklı alaka ,.e 
.nwın a go w.ı.uı,, 

t Ierimizde çıkan yazılar, Dok -
gaze:e da A O üd 
t.or Arasın nPtn resrnı bır a e 
bulmu oldu. 

Daha mJili misak hudutııın ~izillr-
ken de dmıyaya. ilan edlldij;ri ''eçhile 
• n1 Türkiyenin hiçbir memleket 
~c d .. ·· i 
hakkıJida emperyalist bir uşunc~ 
yokttır. Jli~bir dc\•letin iç ve dış za -
fm<lan ıstifade ederek smırlanmızı 
daha ziyade genlşletuıek fikrinde de-

ğiliz • .. 
Her milletin ancak Jıilr v~ must~ -

kU olarak inkişaf edebileceği '\'e Tilr-
kiyenin de ulusal sınırJanKiçin~.~~ 
selmek inanı \'e enıeU am I.wu.uı 
tebarliz eden ana yasıflanndandır. 
Şu hale göre, biz,. Antakya ,.e İs· 

k d memlekete ilhak etmek en enınu 
1 bl ,-er kazanmaktan ,suretiyle yen r ·' 

ziyade mutnrekedenberl yab~cr el-
i d kalan \'e Türklerle meskun olan 
er e h' 1 bir \'atnn parçasının ıç o ?1a:ısa 

kendi kendine yabancı bir tesır ol: 
mak zm reJııh \'e huzur içinde milli 
WktisUne doğnı yüriimesinl temin et
mek IStlyonız. 

Türkh·e, en mühim parçalan daha 
dUşman. işgali altında bulunduğu sı
rada memleket bütUn ,·arhğlyle Is· 
tiki~'. k rtnMnacrn e,a.lı. ırken, bu 

...... alı!!! .. H ... ~r"t!lı""ltuu. o ~ıı:::ıuı -

ğini \'e bunun üzerinde nekadar ha.q. 
sas bulunduğunu Ankara itlliifname
sı yapılırlrnn gö t:emıi ti. Meselenin 
böyle bir tnrihl olduğunu bilenler, 
bu m elenin, bizim için, nekadar h~ 
yati oldui;'UJlU hiç şüphe yok ki pel< 
ili takdir ederler. 

Hal böyle iken, telgraf ha\'adJs)e -

rine göre Fransız görüşlerinin işi ba.,. 

ka noktadan lnceledlğt anJa.sılınaktn. -
dır. 

Türkiye hlikfiıııeti, bütüiı Suriye 
hudutlan içinde Milletler Cemiyeti 
nn.n:ınıa mandater de\'let olan Fran -

ız hükumetiyle yaptığı anlıışmada 
dünkü şekli kabul etmişti. Artık 
Fransız \'esayetinden ıynlan Suri -
Yede yeni \'e aslı bir tebeddUJ olur
ken aynı anlaşmanın yeni hükumete 
devredilip edilmlyeceği meselesi ha· 
kikat~n üstünde , durulacak hukuki 
bir noktnı:lır . 

Çilırl<ü bizim kanaatimize göre An· 
tnk)·a \'e ı kendenın muhtariyeti Sil· 
riy~li idare eden Fransa: hükumeti 
tarafından bu yerler ahalisine veril -
ınJş sade bir imtiyaz değildir. Bir 
bru ka de\'Jet ile, yani Türkiye ile ya
pılmı bir akdin mah ulüdilr. 
Şu hale göre, bu hukuk blitün ''e

clbeleriyle Siırlyeye de\rredilirken 
Türldyenin de her hlllde muvafakati· 
nI almak icap eder· Devletler hukU· 
kunda buna dair misaller ~oktur. 

Türkiye Cumhuriyeti bir asırlık 
bUyUk bir müsten1Jeke devletine ken· 
di kan kardeşlerinin mukadderatını 
teslim ederken okadar biiliik bir en· 
dişe duymQ ablllrcU. Faknt he~üz ida· 
recilik snJfthiyetlni yeni almnga ~alı -
§an ,.e idare etmek san'atında tecrU. 
besi olmıynn Suriye gibi bir memle -
kete yurtda Jarınm mukadderahnı 
t li~ etmeme.k hu u unda ciddi. bir 
endJ e gö terlrse buna hak '·ermek 
lli.mngelir • 

ımııetlerln h-ıırşılıklı banş içinde 
yUkselmelerlni bir UlkU bildiğini ya.zı
lanndn.n ve nutuldanndıuı anladığı -
rnız (Leon Blum) hilkO.metinln, SUri
Ye işini arhk kat'i bir neticeyeA bağ · 
larken istikbalde dıı.Imi bir niza kay
nağı teşkil edecek olan bu işte bizim 
gayet hulnıkf ,.e mantıki olan iddl • 
amrzı her halde g<izönünde buhındu -
l'acaf;rım ve hakknnmn yerine getiril-

e ine ~alışacağım ummakta devam 
@dfyonız. 

.(Ulus) tan Neciball KVÇ()KA 

TAN 5 

j Bizim yaramazlar _J Tarihi Dedikodu 
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GEL l. Dört Köşesinde 
Birer Meyhane 

Eksik 

5E Ni 
KURU"T ALIM 

-L. 

.~~----' 
~~I 

İsfanbulun Kurtuluş Günlerine Ait Bır Hatıra 

Ankaradan Dö
nen Harbiye Is

tanbula Girerken 
B ugün 1 sta~~~!un k:a:ır· 

tulduğu buyuk gun. 
Kafamda güzel latanbu
lun ilk kurtuluş yıllarına 
ait zengin bir hatıra can • 
}anıyor: Harbiyenin Milli 
Mücadele sonunda kurla· 
rılan lıtanbula gelişine 
ait on üç yıllık bir hatıra: 
İstanbul o gün de satvetli 
bir hayata ermişti. 

. 
Hatırasını Yazan: 

Celal Dincer 

ahbabımın yanma, yerleştim. 

H arbiyeliler tu~ çehre!cri ve 
dinç adımlarile geçıyorlar

dı .. Caddeye bakan pencerelerde 
bayraklar, bayraklar, bayraklar .... 
Türk bayrakları! 

Genç Türk kızları Harbiyelil<?re 

Lozan sulhü imzalanalı çiçekler, konfetiler, serpantinler a
birkaç ay olmuştu. 1- tıyorlar... Pencerelerden sarkan 

sarışın, esmer, kumral çehrelerde 
lık ve parlak bir sonbahar içten gelme sevinçli bir gülüşilu 
gününde Ankaradan dö • aydınlığı var .. 
nüp Haydarpaşaya inen Birden kafamda bir şimşek ça
Harbiyeliler, İstiklal cad- kıyor: dimağtmda bir istiflıam 
aesınu~n :goçorols Pangal~,~~-~guıo.nıyoı-: Bu g-uıununyen çen-

1 · · d reli başlar hep Tilrk kızlarının 
tıdaki mektep erıne gı e- mı? ... Uzaktan bir hüküm vereml-
ceklerdi. Ben o sırada İs- yorum ve kendi kendime şöyle dil
tan bulda bulunuyordum. şünUyorum: 
Harbiyelilerin geçişlerini "Caddelerdeki taşkın neşeliler 
- Mü ta re ke yıllarında muhakkak Türk kızlarıdır. Harbi

Türk düşmanlığına yatak- yelilerin tüfeklerine bu kadar scv

lık etmiş ve henüz o sırada gi ile sarılıp namlı ağızlarına çiçek 
daha çok karışrk bir kala- takmak için ezilmekten bile c;ekin

balıkla meskun bulunan - miyen öyle samimi bir atılışları 
Beyoğlu caddesinden sey- var ki onlardan şüphe etmekte 
re çıkmıştım. haksızım.... Fakat pencerelerdeki· 

ler? ... Bu mmtakada oturan Türk· 

B u caddeyi seçişimin hususi 
bir maksadı vardı: Asır

larca Türkün ekmeğini yiyip -as
kerlik, vergi ve ilah.. gibi- mil
kellefiyetlerden muafiyetin verdi
ği refah içinde yaşadıktan sonra, 
her fırsatta olduğu gibi, bUyük 

harp mütarekesinin devamı müd
detince de Türke dilemanlık eden 
insanların o gtinkU ruhi haletleri
ni, en kesif olarak yaşadıklan mın 
takadan tetkik etmek istiyordum. 

Bugün Beyoğlunun bUyUk sinema
larının bulunduğu caddenin yaya 

kaldırımında yer aldım ve yaklaş
makta olan Harbiyelileri bekleme
ye başladım. Biraz sonra, karşıda
ki bir binanın ilk kat penceresin
den, eliyle i§aret ederek beni ora
ya çağıran bir tanıdık çehre gör
düm. Oraya çıktını ve pencereye, 

Ier binde biri bile bulmaz. Acaba 
alayı seyir için mi, her nasılsa, bu 
apartıınan pencerelerine yt-.rleşe

bilmişler?.. Böyle olsa bile ıçlerin
de herhalde Türk kızlarından baş· 
kalan da vardır ve belki de bir ek· 
seriyettir.,, 

B u mülahaza beni bu sefer 
hayrete düşürüyor: ".Bu 

insanlan ne çabuk Türklüğün sev
gisi sarrnıe? .. ,, diye dUşUnUyorutn· 
Sonra yine kendi dü§linceme ce· 
vap arıyorum: "Hayır!.. Bu, gU· 
lümseyen çehreler birer maskedir. 
Tilrklin müşfik otoritesi altıııda a· 
sırlarca rahat yaşadıkları hnldtı 

Tilrke ihanetten çekinmiyen in
sanlarm bugünkü torunlarında Jıi· 
le o mahut sinsi riya o kadar kuv
vetle yaşıyor ki gülüşlerindcki ifa
denin yalancılığını sahicisinden 

Milli miioadelenin yarattığı Harbiyenin on üç yıl evvel 1•ta bula 
giriıinden bafka bir görünüş 

farketmek imkansız görünüyor ... 
sanki bu dilşüncenin doğruluğunu 
kontrol etmek ister gibi etraftaki 
her yüzUn mü.nasını okumıya çalı
şıyorum. Gözlerim, kadm ve er
kek, ne kndar yerli çehreye ilişi
yorsa hepsinden aldığım intıba 
müphem kalıyor. Ve kimbilir, di
yorum, bUtUn bu insanlar bu ko
mediyi oynıyabilmek için ne bü
yük bir enerji sarfediyorlar? ... 

T am bu sırada yakınmıtzda 
bir kaynaşma oluyor. Beş, 

altı kadın yanımızdaki pencereye 
cıogru koşuyurJar.. Sonra, hızlı 

hızlı, kesik cümleli konuşmalar .. 
Kulak kabartıyorum: Rusça! 

Gözlerim şimdi bu kadınların 
çehrelerindeki manayı anlamak ıs
rarile, belli etmeksizin, onlara ba
kıyor: Lisanlarını anlamıyorum a
ma, çehrelerinin ifadesinde hiç te 
sevinç manası okunmuyor ... Mera
kını artıyor, ahbapça soruyorum: 

- Kimdir bu kadmlar? .. 
Onun yerine yanmdaki bir zat 

cevap veriyor: 
- Burada çalışan beyaz Rus ka 

dınları! .. 
- Burası nedir? .• 
- Bir bar!.. 
- Bizim sevinçli olduğumuz bir 

gilnde bunların kederli ~ehreleri 
bana ma ı görUnUyor .. Yazık ki 
Rusça bilmiyorum ve ne konuş
tuklarını anlıyamıyorum .. 

- Merak ediyorsanız ben ne ko 
nuştuklannı size söyliyebilir:im; 
biraz Rusçam vardır. 

Bu zat yanımrzdan uzaklaşıyor 
Ve Harbiyelileri öteki pencereden 
seyretmeye gidiyor. Ben, gözlerim 
caddede, düşünüyorum: ''Bu ka
dntlar neden kederli olabilırler? .. 
Kendilerinin en sefil, en muhtaç 
gUnıerinde onlara kucağını nçmış 
olan bir memleketin sevinçli gü
nUnde onların da bayram yapma
ları 18.zrm gelmez mi? •. Acaba, gU
zeı İst.anbulun Türk ordusuna tek
rar kavuştuğu günde başları önle
rine eğilmiş olarak lstanbulu e
bediyyen terkeden ltilaf orduları 
zabitleri içinde sevgilileri mi var
dı: onları mı hatırlıyorlar? .. Yok
sa onların bol bol sarf ettikleri 
(Sterling) !erden mahrum kahş
larmm matemini mi tutuyorlar? .. 
O (Sterling) ler ki itilaf devletleri 
Ördularmın İstanbuldaki "işgal 
masrafları, listelerinde kayıtlıdır 
ve bu masraflan Türk halkmrn ö
demesi, ta önceden. şart koşulmuş 
ve miskin saray idaresine kabul 
ettirilmiştir .... 

B en bu düşünce içinde. dal
gın bakışlarmııa caddeyi 

eeYrederken bir el omuzumu dür
tüyor; dönüyorum: DemJn yanı
mızdan ayrılan zat! 

- Biliyor musunuz, diyor, ne 
konuşuyorlar? 

- Ne konuşuyorlar? .. 
- Ben yanlarına. yaklaştığım 

-

Milli Mücadele yıllarında 
Ankara talimgllhında yeni_ 
den canlanan Ankara Harbi
yesi, Tüıık ordusu lstanbulu 
kurtardıktan sonra lstanbula 

. şerefle girmiş, Harbiye bina
sına yerleşmişti. işte o zaman 
Beyoğlu caddesinde, Anka _ 
ranın yetiştirdiği Harbiye 
böyle karşılanmıştı. • 

zaman birisi diğerlerine şöyle di
yordu: 

"Çar ordularına mukadder ol
ması lazım gelen bu giriş asabımı 
bozuyor .. Ne yazık! ... ,, 

Soruyorum: 
- Siz bunu işitince ne yaptı

nız? .. 
- Verilecek ceva:bı size bırak

mak içln, konuşulanları anlama
mış göründüm ... 

O zatı da, sürükler gibi, kolun
dan tutup öteki pencereye doğru 
ilerliyorum. Onlar evvela farkına 
varmıyorlar ve konu~malarma de
vam ediyorlar; yanımdaki zat ter
cllme ediyor: 

"- lstnnbu1 elbette Çarhğın
dır .. Bir gün gelecek ki ..• 
"- Sus! .. İşitecekler! ... 

K ad~lara yaklaşıyoruz; şimdı sapsan kesilen ylizlcrile 
ve korku dolu gözlerle bize bakı
yorlar. Ben yanımdakine clönUyo
rum: 

- Söyliyeceklerimi bu kadınla
ra tercüme ediniz! .. 

Sonra, hiddetten kızararak yü
zümü o lara çeviriyorum: 

- MadamJar! .. Çarlık Rusyası 

artık tarihe karışmıştır .. Bunu siz 
de biliyorsunuz.. Bu noktada du
racak değilim. Ancak; sefil ve pe
rişan, sokaklarına iltica ettiğiniz 
zaman size kucağını açmış, hepi
nizi ölUmUn ve kara sefaletin pen
çesinden 'kurtarmış olan bir mem-

Osman oğullarının dö~d~cu Padi
şahı birinci Beyazıttır. ~ıruıcı lleya
zıhı tarih ( l.'ıldınm) lııkab~nı takar 
Hakl\a ld l,ldınm gibi ~~lkü.n bi~ 
kö~esindcn bir kö ine ~eh ir, ne .. 
rede bir düşmnn tür e ba.snu tt>ııe .. 
ler, nerede bir isyan cık a ~ktıı;ı 
yerde söndürürdü. 

Yıldımn, bu işgüzarlııZfleinclhangir .. 
lilc esasını Knpıoğullıın i~ kurdu 
Rumelinde Bizan lnn, Bulgarıal'r: 

]. Sırp ıı kerJeri . Sırplan tepelec ı. . 1 • nt 
emrine ramettl. Onlnrt kendi ~ızrne .. 
tinde, keneli n kerl imiş gibi uUarı .. 

dı. azinelel' b 
Oihaııgirliğe hns olan h r ma ~-

rilcti • ti Cfz,•eler harnÇIB ' h .. m115 • ,, ' - aı olmu 
ganimetler hn2inelere ığlll • tize 'fr 
tu. Cihangirlik arundnn otmıık Birin· 
re bir ulu bina Jrunn:ığı b-urd~· öbe .. 
ci pnyitaht olan Bursanın ta :am~· 
ğinde Ulu camlln kubbeJerinJ , .. 

turdu. tarihin 
Falmt Yıldımn Be~-nzıi dl"ıı-

ka:vdettfği ilk ayva O manlı pa · . . . şarap 

hıdır. Gece, ı;ündiiz, dulT"'~ 

içer.ti. za-
Ulu cami bitmek üzereyken ° ~r 

manm en hliyük ,en müteınnyiz 3 ı
ml olan lUe\'lfına Buharil; de ~ğır· 
dı. Ucu bucaj;;'l olmıyanJ gP.zınekle de 
bitıniyen camisini gezclirdi. Cnmi ge
zilip blttllden onra Emir SulUutll 
ordu : 
"- Cnmliml beğendiniz nıi'i',, 
l\le,'.lana Buhari, biraz Ukindi ''e 

l'ddınm Beynzıdrn yUzline bakarnk: 
"- Pek güzel olmus: tebrik ede

rim. Fnlmt bir seyi eksik?.,, 
"- ı;ı, ik olan c;ey nedir? Söylefin 

de tnmnmlıyahm !.,. 
.. _ Dört köşesinde birer meyh& • 

ne ..... " 
l•ıtdınm c)nüne baktı Ye O daJdlUI 

nrnhrı fiivhe fitti • 
Abdurrahman Adil EREN 

leketin bu misafirperverliğine kar
§I mukabeleniz, şimdi mcvdana 
koyduğunuz, nankörce hissi):at ol
mamalıydı. R u s köy!üsU • 
nün sizleri ve sizin mensup. oldu
ğunuz zümreyi başından kaldırıp 
atmasının sebebini ben şimdi da
ha iyi anlıyorum. Siz de bu sebebi, 
onlara karşı dahi asırlarca göster
diğiniz nankörlUtc aramalıı:muz!. 

Eğer size daha ağır bir muame
lede bulunmuyorsam, umanın ki, 
bunun sebebini de, maatteessüf 
kadın olmanızda bulacaksınız~ 
dır!..,. 

Susuyorlar ve... başları önlerin
de birer, ikişer çekilip gidiyllrlar ... 

:f. 

Gerek bu hatrn, gerekse tırnak 
işareti içinde naklettiğim bu cUm
lcler hatıra defterimden aynt.>.n 
nakledilmiştir. 

llır .t:.engıne IVıuaanyah arın 
Teşekkürler' 

Hamiyetli zenginlerimizden Mu
danyalı Hayri lpann pederi namına 
Mudanyada tesis ettiği yüz mevcutlu 
ve öksUz köy çocuklanna mahsus 
mektebi gezdim . 

Talebeler yeknasnk elbiseler giy 
miş bulunuyorlar. Çok temiz karyold 

!ar ve muntazam yataklarla süslen 
miş olan yatakhaneleri ve yemekhıı· 

neleri de mükemmel. 

Bu hayırperver zenginimiz, Mudarı 
ya ilk mektebinde okumakta bulunan 

kırk muhtaç talebenin elbise ve ye 
mekleri ile kitaplarını da temin et 
miştir. Bundan başka, Mudanya ilk 
mektebinden iyi derecelerle orta mek 
tebe geçen (23) talebenin Bursad.., 
pansiyon ve diğer masraflarını deruh 
te etmek suretiyle cem'an yekfın 

,163) muhtaç yavrunun rahat rahat 
okumasın ıtahtı imkana almıştır. 

Hayn !par, bu şekilde her sene 
yardımda bulunabilmek ve bu bayırlı 
işlere sarfedilmck üzere senevi 25000 
lira irat getir"" ' 

lamıştır. Aynca, valdes'ı 
namına 

yirmı yataklı bir hastane, sahilde bir 
hasta bahçesi ile bir çocuk b h . a çesı 

ve mektep yapt1nnağa karar verdiği 
gibi, Mudanyada yaptırmış olduğu e

lektrık fabrikasından dolayı beledi • 
yeden alacağı olan 4 7 000 11. d f 
1 • raanaz.. 
a parayı, Atatürk ile İsmet İnönü 

heykellerinin yapılması için belediye
ye terk ve tcberrU etm· t' 

tş ır . 
Mudanya mUtarekenamesinın· . 

al ım-
z andığı bina §lmdiye kadar çok ih-
mal edilmi~ bir halde idi H . t . . ~n p~ 
bu bınanm tamir ve etrafında bulu -
nan harap binaların istimlaki ile tctı
zel bir alan yapılması f,.ın· d b 1 . 

• ır e e edı • 
veye lazımgelen teberruda b 1 u unmuş 
ve mezktir bina gUzeı bir hal k e so ul
muştur. 

Kıymetli zenginimizin b d uyar ım 
~el hizm~tle~?den dolayı Mudanya -
ı ar sevınç ıçındedir K d' . 

suz . t . en ısıne son-
mınne ve şükranlarımızın iblfığı. 

na gazetenizin deliıletinı· n·ca d . e erım . 
.. -



6 TAN 

Macar 
Avusturya 

Maçı 
Müsabakadan Sonra 
Mütehassıslar Fikir

lerini Söylüyorlar 
Avrupa kupası için Peştede · oyna

nan Avusturya - Macaristan maçın
da 30.000 seyirci bulunmuştur. Ma
carlar birinci devrede 3 - 2 galip va
ziyetteydiler. !kinci devrede gol a
detlerini beşe kadar çıkardılar. A
vusturyalılar ikinci devrede bir gol 
daha atarak 5 - 3 mağlup oldular. 

Mayzel'in sözleri 
Ben Austria takımının oyuncııları

nı kullanmağa mecbur oldum. Maa
mafih bu takımın çok yorgun ve oyun 
cularının da takatlerinin yerinde ol
madığını biliyordum. 

Macarlar çok iyi idiler. Bilhassa 
bedeni kabiliyetleri ve Formları fev
kalade idi. 

Bütün oyuncularımız için sukutu ha 

yale uğradım. Yalnız kalecimiz Zoch
ı 

1 rer hariç; o iyi idi. Sesto ile Ada-

6 - 10. 936 
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thtiyar parmağile ayı işaret ·ede
rek dedi ki: 

- Aya yaklaşan şu bulutu görü
yor musun?.. O, gelip ayı örtünce 
ben kaybolacağım. Fakat yavaş ya
vaş ilerliyor. Her halde sana, birçok 
şeyler söyliyebilirim. Mesela senin 
gibi birisine ceza vermek için, onu 
çırılçıplak, karanlık bir yerde, bir 
kar yığınının karşısına bırakırlar. O, 
biraz durur, sonra, aklına, bu karı 
eritip su haline getirmek fikri gelir. 
Bu fikir şiddetlenir, yürür, kar yığı
nını kucaklar, vücudunun harareti ile 
onu eritmiye başlar. Nefesi sıklaşır, 
büyük bir gayretle hararetini arttır
mıya çalışır. Kendi kendine telkin 
yapar, "karın erimesi, su olması la
zımdır" cümlesini tekrar eyler. Karı 
eriterek su yapmaktan maksadı şu -
dur: Su, akar, su harekettir ve ha
yattır. Yavaş yavaş yığının içine so
kulur, bir yol açar, fakat bu yoldan 
ilerledikçe, eriyen kısım tekrar kapa
tır ve bu sefer donar. 

- Sonra? 

- Bu kar yığını bir buz parçası-

Peretz'den: Fikret Adil 
ter gibi havaya kaldırır, bakışların
da bir irade, bir benlik şimşeği ça -
kar. Bu, bütün ötekilere sirayet eter, 
neredeyse dile geleceklerdir, açlıkla
rını unutmuşlardır. Birer aç köpek 
olduklarını hatırlamazlar bile ... 

- Sonra? 
- Sonra, bir şeytan, çukura bir 

kemik parçası atar ve aç köpekler 
hemen dört ayakları üzerine düşe
rek kemiğe saldırırlar ... Zavallı pey
gamber, bakışları ve sözlerile sihri
ni ve tesirini kullanmak, kendini din 
!etmek ister ... Fakat bu kuvveti, an
cak kemik ortadan kaybolduktan 
sonra yeniden iktisap edecektir, ve 
bu, mütemadiyen böylece devam ede
cektir ... 

- Ah .. Bu pek nıütbiş bir şey ..• 

- Oyledir ... Daha başka cezalar da. 

Leningratta Türk - Sovyet futbol maçına "TAN,, objektilil e uzaktan bir bakı, .. mek sakat idiler. Bizim oyuncuların 
beraberliği çok eksik, heyecansızhk

ları ise pek aşikardı. 

na tahavvül eder ve o, ilerledikçe aç

tığı yol hep arkasından kapanır. 

vardır. Mesela, bir san'atkar, bir 

çölde kalacaktır. Gökyü7.ü harikula

de berraktır. Ne bir bulut, ne bir 
ay, ne bir güneş vu. Sadece mavi 

bir kubbe gibi bir ~ey ... Hoş, esasen, 

bir gökyüzü ~r mıdır? San'atkar 

hayat olmıyan bu çölde yalruzlrğİn

dan bizardır. Orada hayat yaratmak 
ister. San'atkar demek, bir yaratıcı 

deıneıı.: değil mi? Yerden balçık alır, 

b~langıç olmak üzere küçük kuş • 
[a.r yapar, onlara kendi hayatından 
üfler. Sevinci sonsuzdur, onlara: 

Komşular1mızla Yaptlğımız 
T emaslar1n Neticeleri 

Avusturya takımının yegane ka • 

biliyeti hüsnü niyeti oldu. Fakat bu 

hüsnü niyet Macar takımı gibi bir 
teşekkülü yenmeye kafi değildi . 

- Dehşet! 

- Bir başka ceza. Bazı günahkar-

ları bir köpek çukuruna atarlar. 

- Köpekler onu diri diri yerler 
• ? 

mı. 
"U 'd "Fk çunuz. er, uçunuz... a at kuş .. 

Üzerinde Bir Mukayese 
Bu mağlubiyetten iyi bir ders al

mış olacağız. Ve gelecek maçta isti
fade edeceğiz. Zannederim ki bu se
fer ki kadar gayri müsait ve bize kar
şı şeraitte oynamamıza imkan yok
tur. 

- Kat'iyyen!.. Köpeklerin hepsi 

açtır amma, onu yemezler. Çüııkü o, 

bir köpek peygamberidir. Aı. alarm -

da durur, gözlerini onlara ı:evirir, tes 

hir eder. Onun köpek ruhlarını tes
hir etmek kudreti vardır. Esasen, 
dünya tekemmlil ve tekevvün eder

ken, nasıl maymunlardan insan ol
muşsa, peygamber, bu köpeklerden 

insan yapmak ister. Ve onun sihri 

karşısında, birdenbire, köpeklerden 

lar uçamazlar. Ancak yerden kal .. 

kabilirler, yerde, bir böcek, bir s<Mu .. 

can ararlar. Ne yazık ki onların ka
rınlarını doyuracak bir şey yok... A
raşıra, bazı kuşlar çift çift olarak 
yükselirler, açlıklarını unuturlar .. 1 

San'atkar sevinir. "Daha yükseğe, 
daha yükseğe ... " der. Fakat onları 
yükselten hadise bitmiştir. !nerler ..• 
San'atkar kızar, onlara taşlar atar, 
~ldürür, yefı.ilennl yapar... Ve bu 

.Futbol ve Atletizmdeki Acı Mağlu
biyetlerden Kurtulmak İçin Ne Za
man Uğraşacağız? Bunu Soruyoruz 
. Kuvvetli ve11biriııci smıf futbolcu- bunda şöyle işaret ediyordu: 
larımızla gene birinci sınıf gürcşçile- "- Eğer iyi oynıı.et'lydık, Dinıı.ıno 

rimiz, bisikletçilerimiz ve eskrim ta- takımını yenerdik.)l 
kımımız Sovyet Rusyadaki temasla- Demek ki orada fena oynadık ve 
rını bitirdiler, şehrimize dönüyorlar. sistemsiz oynadık. Burası muhak • 
Halkevleri namına Sovyet sporeulari· kaktır. Futbolda henüz bir sistem . 
le muhtelif spor sahasında yapılan sahibi değiliz. İngiliz sistemi mi, 
bu temasların iki taraf sporculuğu ve Fransız sistemi mi, her ne ise sis
dostluğu için faydalı olmamış deme- temsiz futbol olmaz. Bu da iyi ant
ye şüpphesiz ki dilimiz varmaz. Mil- rene olmakla kazanılacaktır. 
letler arasında spor temasları elbette Diğer müsabakalara gelince; güreş
ki bu karşılaşmayı yapan milletlerin te kazandığımız muvaffakiyet, doğ
sporda yükselmeleri, biribirlerinin rusunu söylemek lazım gelirse, çılız. \ 
tatbik ettikleri oyun ve müsabaka sis- dır. Gene güreşçilerimizden 3 • 4 ten 
temlerini görmek, anlamak baktmm- daha yüksek bir kazanç beklerdik. 

dan çok faydalıdır. Fakat bu istifa- Bisiklette ve eskrimde aşağı yukarı 
deyi kazanabilmek için sporda kültür müsavi bir derece aldık. Demek ki 

eeviyesinin her şeyden evvel yüksel- Ti.irk ve Sovyet sporu arasında bir 
mukayese yapacak olursak, Kiyefte

ki (9 - 1) mağlubiyetimizi de hesaba 
mesi lazımdır. 

Şunu da ilave edeyim ki, Macarla
rın bu maçta bedeni kabiliyetleri biz
den üstün olduğundan takımımtzdan 
daha çabuk oynamaya muvaffak ol
muşlardır. 

r.'t4Çl ıaırrı: eaen'."'TI"a'Keın 

Ben geçen ilkbaharda Viyanada oy
nanan Avusturya - Macar maçını i· 
dare etmiştim. Bu maçtaki Macar 
takımı bana daha kuvvetli geldi. O
yun çok güzeldi. Takımlardan iyisi 
kazanmıştır. 

Macar hakemlerinden Pietz 
Biz kazandık, çünkü daha canlı oy

nadık. Rakibimiz hem tabiyer.e, 
hem de taktikçe faik idi. A vustur
yalıları hakimiyetimiz altına da al
dık. 

Macar federasyonu reisi 
Macarlar bidayette ağır ,fakat ted

ricen açıla açıla o hale geldiler ki, 
Uç gol daha atabilirlerdi. Oyuncula
runızdan Toldi, Titkos ile iki müdafi 
en iyi oynıyanlardı. 

~•1,~ı r ""k n.;ı- ... ~,...~n~ro~•::=.==:=--~~-~ 
tekiler onu taklit ederler. Bir başka-
sı havlar, fakat bu havlamada bir in
san sesi manası vardır. Peygamber, 
o zaman değişikliği çabuklaştırmak 
için söz söylemiye başlar. Sözii de, 
bakışları gibi sihirlidir. Köpeklerin 
üzerinde müessirdir. Şimdi artık hep
si ayağa kalkmışlardır, bir sokak kö· 
peği, ön ayaklarından birini, söz is-

R~dyo 
Bugünkü program 

lstanbul 

Birdenbire ay, bulutun arkasına 
girmiş, ihtiyar, kaybolmuştu. 

Ay tekrar meydana çıkınca, ma • 
samın üzerinde bir davetiye gör • 
düm. Ertesi gün yapılacak bir sos
yal ve san'at toplantısına gelmem. 
söz söylemem isteniyordu. 

Davetiyeyi yırtarak fırlattım. 
Bitti 

KANZUK 
Saç eksiri 

Şimdi bütün burada, son haf t ılar 

içinde komşu milletlerin sporcuhriy
le memleket dışında yaptığımız dos
tane temasların bizim için nasıl ne
ticeler verdiğini tetkik edelim. 

J\f acar federasyonunun 
katarak şu hükmü verebiliriz: Leningrat takımı, bayrağı ile beynelmilel komitesinden 

Futbolda biz çok geriyiz. Güreş ,.e sahaya çıkarken Macar futbolu ekseriya. sürprizler-

Öğle neşriyatı - Saat 12,30: Pllkla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 

Rusyada 
Halkevleri namına Rusyaya glden 

11porcularımız ilk temaslarını futbol, 
eskrim ve güreş ve bisiklet olarak 
Moskovada yaptılar. Ondan sonra 
Lcningrada geçtiler ve orada da fut
bol, eskrim, güreş ve bisiklet karşı
laşmaları yaptılar. 

Moskova müsabakalarında futbol
dan fena not aldık, mağlUp olduk. 
Futbolcularımızdan bazıları buradan 
giderlerken, Sovyet fut boluna karşı 
galibiyet kazanacaklarını muhakkak 
olarak söylemişlerdi. Bu söz üzerinde 
biraz durmak icap ediyor. Çii:"ıkü 
Tan'ın sporcularla giden muhabiri de 
mağlubiY.et tafsilatını verdiği me'ttu-

bisiklette müsavi derecedeyi:a. Görü- kendiliğinden meydana çıkar. le doludur. Bu seferki sürpriz en 
lüyor ki futbol meselesinin, yahut Atletizme çok çalışalım. Futbolu- boŞ ve güzellerinden biriydi. 
derdinin mutlaka kökünden halledil- ---muzu kurtarmak bakımından atle-
mesi zaruret halini almıştır. Eğer tizm şarttır. 
futbol ile esaslı ve ileri şekilde meş-

gul olmasak yakın vakitte en çelimsiz 

takımlara bile mağzlU.p olacağımızı 

şimdiden söyliyebiliriz. 

Atletizm 
Biraz da Yedinci Balkan oyunla

rındaki derecemiz üzerinde duralım. 

Atinada yapılan bu oyunlarda atlet
lerimiz Balkan milletleri arasında dör 
düncülüğü kazandılar. Eski .sen :ı!er
le bu son netice arasında bir muka
yese yaptığımız takdirde şu son va
ziyetin bizim hesabımıza, Türk atle
tizmi hesabına ne kadar acı olduğu 

Bir Dünya Re
koru Kırıldı 

Peşte, 5 (A.A.) - Macar Nikola 

Şabo, 2000 metrelik mesafeyi 5 da
kika 20 saniye 4/ 10 da koşarak dün

ya rekorunu kırmıştır. 

Eski rekor 5 dakika 21 saniye 8/ 10 
ile Fransız Ladumeg'iin üzerindeydi. 

Balk an Oyunları 
Atina, 5 (A.A.) - Havanın bozuk

luğundan dolayı bugün yapılacak o

lan Balkan oyunları sah gününe tehir 

edilmiştir. · 

Mühendis aranıyor 

YENi NEŞRIY AT 

Bitkiler Bilgisi 
Ziraat muharririroiz muallim Lutfi 

,Arif Kenberin nebatların teşrih ve 
fiıiyolojisini teknik ve pratik usuller
le öğreten güzel bir eseri çıknnştır. 
''TAN,, kitapevi bu eserin basılmasın· 
da itina göstermiştir. (Bitkiler bilgi
si) liselerin, muallim mektepleri zi
raat ve orman talebelerinin nehn.tları 
kolayca tanımaları, laboratuvarda 
fenni usullerle teşrihlerinin yap1ltJ1a
sı bakımmdan çok kıymetli bahisleri, 
tecrübeleri camidir. 

lş adamlarına ,orta tahsil görmüş 
olanlara, aile adamına yarıyacak ına
ıu.ınatı ve gıda itibarile kıymetli olan 
nebatların terkiplerini ayrı ayrı ba
hislerle gösteren ve yeni bir tarzda 
hazırlanmış olan bu kitabın büytlk 
bir boşluğu dolduracağına şüp -
he yoktur. 

Türk talrımı Leningrat •taJyomuriJ4 

tstanbula yakın bir. şehrin elek • 
trik santralında istihdam edilmek 
üzere bir elektrik mühendisi aranı -
yor. Ücreti görüşülerek veya muha . 
bere edilmek suretile kararlaştı • 
rılmak üzere talip olanların mühen -
dis diplomasile şimdiye kadar is
tihdam edildiği elektrik müessese -
!erinden aldığr vesikaların asıllarını 

ve yahut musaddak suretlerini İstan
bul Sirkecide Mühürdarzade hanında 
tüccardan Bay Halil Kacara gönder
meleri ilin olunur. (1250) 

Memleketimiz nebatları hakkındaki 
etütlerle, nebatlarm dünyadaki ya.
yılış ve yapılışlarını öğrenmek isti
yenler için (Bitkiler bilgisi) tam bir 
eserdir denilebilir. Liselerin müfre
dat programına uygun olan bahisle· 
ri hem talebe, hem de tabiiye muallim 
leri için kolaylıkla takip edilebilecek 
bir usulde yazılmıştır. On dokuz a
det renkli tablosu ve tecrübel~rin hü
lasaljrı ile eser bir kat daha faydalı 
olad'I: şekle sokulmuştur. 

Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Çay sa
ati, dans musikisi; 19,30: Dr. Ali Sükrü 
tarafından konferans; 20: Türk musiki saz 
beyeti; 20,30: Safiye ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları; 
21: Solo plaklar; 21,30: Orkestra: 1 -
Offenbach, Orfe Cehennemde, uvertür; 
2 - Jos. Strauss, Vals; 3 - Moniuschka, 
Akşam Sarkısı, Mazurka 4 - Maillart, 
Müttefikin Çanından parçalar; 5 - Tomas 
Minyondan parçalar; 6 - Codard, Josl~ 
Ninnisi; 7 - Schubert, Moman müzikalı 
8 - Strauss, Çingene Baron operetinden 
parçalar; 22,30: Ajans haberleri; 23: Son. 

:/> 

Günün program özü 
Senfoniler: 

21,15 Varşova: Fitelbergin idaresinde. 
21,45 Bükreş: (Mozart, Berlioz). 22,40 
Münib: (R. Strauas). 23,40 Könlgsberg 
(Subert, Mozart, Haydn). 

Hafif konserler: 
18 Bükreş: Hafif musiki. 19 Münih: Ban

do müzika. 20,45 Zürih: Karışık konser. 
21,35 Viyana: Karışık konser. 23,30 Ham
burg: Hafif musiki, ve halk musikisi. 24,20 
Budapcşte: Galon orkestrası. 

Operalar: 
18,30 Budapeşte: Erkel'in "BANK BAN,, 

operası. 21,45 Torino: "Le Educante di 
Sorrcnto,. operasL 

Oda musikisi: 1 
20,10 Königsberg: Weber'in eserlerinden. 

21 Viyana: Haendel ve Brahms'm sanatla
nndan. 23,25 Prag: Burian kuarteti. 

ResitaDer: 
20,20 Varşova: Piyano - Keman (Veet· 

hoven). 23,40 Stutgart: Piyano konseri. 

Dans musikisi: 
23,30: Laypzig. 21,45: Varşova. 

Kuşyemi ve kepek 
Kuş yemi ile kepek bundan sonra 

hububat namı altında lngiltereye ta
kas usuliyle gönderilmesine müs ıade 
edildiği alakadarlara bildirilmiştir. 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendi . 

rir. Dökülmesine mani olur. Ke -
pekleri izale eder, Neşvünümasmı 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti
ni arttırır. Latif rayihalı bir saç 
eksiridir. 
İNGtLtZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - tsTANBUL 

İstanbul üçüncü icra memurluğun"' 
dan: 935/ 2125 numaralı dosya ile 
mahcuz olup Beyoğlu lstikliil cadde .. 
sinde 363 numaralı dükkanda vanti .. 

latör kristal aynalar ve bir büyillC 
'bir küçük kasa ve sair eşyanın birinci 
açık arttırması 13 - 10 - 36 tarihinde 
saat 13 te ve muhammen kıymetiniıı 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikin'" 
ci açık arttırması 20 - 10 - 36 tarihin• 
de saat 13 te yapılacaktır. Talip o· 
lanlar mezkfrr gün ve saatte sözü g~ 
çen mahalde hazır bulunacak memu• 
runa müracaatları ilA.ıı olunur. 

(26200) 

' 



6. 10 - 936 T A N 

Son Franıız manevralarında bir topçu mevziinde ateş vaziyetinde bir top 

Asker Görüşü : 

Fransız Ordiısunun Son 
Manevralarından 

• 

Alınan Yeni Dersler 
Taburlara 

Kadar Telsiz 
Postaları 

Orduda Muhabe· 
renin Vazifesi 

Gittikçe Artıyor 

r . 

Alınan ve Sov.yet orduları 
gibi F ro.naa orduau da geçen 
Eyliil ayı içinde sonbahar ma 
hevralarını yaptı. Bu manev
raların Şimaligarbi Franaa-
da cereyan eden en son kıs· Bir ağır tank hareket ve ilerleme vaziyetinde 
nu hakkında Fransız kay • gal müstemleke tümeni (fırkası) a- matbuat mümessillerine, neticeyi 

rıaklarmdan gelen malfunatı şabildi. Bu sırada istihkam kıt'aları şöylece bildirdi: 

dikkate değer bulduk; oku • hafif köprUler kurarak, piyadenin a- Bu mühim manevraları, 1913 yı -
yucul rımıza sunuyoruz: rabalı vasıtalarile refakat silahları • tından beri bu gibi harekatın yapıl • 
Büyü~ sonbahar manevralarının nın geçirilmelerine ve 30 refakat mamış olduğu bir mıntakada, yap -

ikinci kısmı Tuluz mıntakasında, tangmm geçmelerini temin eden sal· tırmrş olmaktan büyük bir sevinç 
15 • 18 Eyltıl arasında cereyan etti. l~rı vücude getirmeye bütün gayre· duyuyorum. Bu manevralara, bil -
Yüksek Harp Meclisi azasından Ge· tile çalışıyordu. yük bir nisbet dairesinde, mtisteınle-
neral Billotte tarafından idare edilen SUN'! sıs ke kıt'alannı iştirak ettirmeği de ar· 
bu manevralara (40.000) den fazla Bu iş, bilhassa üzerinde durulma· zu ettim ve bu meyanda bir müste;n-
insan iştirak etti. ya değer. Çünkü Agout, bu geçişin leke fırkası da bulundu. Anavatan 

Bu tatbikatların hiçbir siya.c;i mak· icra edildiği yerde, 70 metre geniş· kıt'alarile temasta olarak harekatı 
aadı yoktu; teknik bir menfaatten liğinde ve 6 metre derinliğindedir. yapan bu birliklerin, ister yanyana 
başka bir netice almması diişünül - Taarruz eden taraf, 17 Eylul sa • muharebe eden fırkalar olsun, is • 
ınemişti; esasen harekatın cereyan babının saat yedisine doğru icra e • terse müstemleke kıt'alarmın eınri
ettiği saha. bun°un en iyi delilidir. dilen ve bir sun'i sis kullanılmasına ne verilmiş olan elemanlar olsun, 

Son manevraların çereyanına e • takaddüm eden şiddetli bir taarruz- hepsi ayni Doktrin ve mükemmel bir 
ıas tutulan umumi vaziyet şöyle idi: la harekete geçti. Bu sun'i sis per- irtibat içinde çalıştılar. 

Midi kanalı üzerinde ve Villefran· desinin meydana gelişi, mavi (mü- Bundan başka, gerek istihkam kıt 
ehe - De lauragais • Castelnaudray dafi) tarafın gözcülerini şaşırttı. alarmın, gerekse diğer birliklerin e
rnmta.ka.sında iki hasım arasında mu· Mavi tarafın mükemmel bir surette mirlerine verilmiş olan yeni maize -
harebenin başladığı farzolunuyor; tanzim edilmiş olan ateş planı düş - menin kıymetlerini denemL'} o!duk. 
fimaJden gelen kuvvetler müdafi ta· manm ilerleyişini durdurmağa mu - Her vasıta mükemmel surette işle· 
rafı (ma.viyi), cenuptan gelen kuv • vaffak oldu ve kırmızının o zamana di; memnunum. 
\'etler de :ınUteamz tarafı (kırmızı- kadar ihtiyatta tuttuğu tankların Müstemleke kıt'aları modl!rn bar· 
)'1) temsil ediyorlardı. müdahalesine lüzum görüldü. 

ÇEKlLlRKEN GECE HAREKATI 

Cereyan eden murabelerde mağ • Asıl mukavemet hattının ilerisine 

lflp edilmiş olan mavi taraf, şimale sürülmüş olan mavi taraf kıt'aları 
cıoğru Albi umumi istikametinde, ge· 
riye çekiliyordu. Bu çek.~li!in mak • 
Badı, asıl müdafaa mevznnı Tarne"in 
kolu olan Agout üzerinde tesis et • 

inekti. 
Hasımlar arasında muharebe te -

:rnası başladığı zaman, her iki taraf 
kuvvetlerinin ileri sürülmüş olan kı
ırmlan Tuluz garbında, Saint 
Germain _ la Girou hattı üzerinde 
bulunuyorlardı. Şimal (mavi) taraf 
kuvvetleri, yavaş yavaş çe.kiliyorlar 
ve, ileri sürülmüş kJsımlar~~· _cenu
bu (kırmızı) tarafın ilerleyışını aza
ıni derecede geciktirmeye ~alışıyor-
lardı. 

Cenup taraf, 12 ncl. 14 üncü sene· 
gal avcı alayları ve 3 üncü müstem
leke piyade alayı ile şimal tarafı~ 
Mağına, 13 Uncü, ıs inci ve 57 ncı 
Piyade alaylarlle de soluna taarruz 

ediyordu. 
Geçiş için nlsbeten kolay şartlar 

•rzeden nehir maniini birinci !ene • 

kırmızı 36 ncı Tümeni mühim mu • 
vaffakıyetsizliklere uğratmakta de· 
vam ediyorlardı. 16 Eylül günü ne • 
birden geçfş için kırmızı taraf Ü· 

çüncil bir taarruz yaptı. Buna rağ · 
men, (mavi)nin asıl müdafaa mevzii 
tamamen koparılıp zaptedilem~di. 
Böyle olduğu halde 17 - 18 Eylül ge
cesi içinde bu kısım Dadou - Ag-out 
şimalindeki küçük nehir - gerisine 

çekildi. 

Düşmandan (çözülme) gece içinde 

yapılmıştı. Lakin, arazinin arızalı ol
ması yüzünden taarruz eden taraf, 
güneş doğmadan önce tehlikeli ola • 
cak hiçbir teşebbüse girişmemişti. 
!ki taraf arasında muharebe teması 
ancak ertesi sabah saat dokuza doğ· 
ru yeniden teessüs edebildi. 

ALINAN !\'ETICE 

Manevraların sonunda Umumi Er
kanıharbiye Reisi General Gamelen, 

be tamamen ah§mı§, onun bütün şe· 
killerine uymuşlardır. Bundan baş· 
ka, bu kıt'aları teşkil eden eleırıan • 
lar kıymetli bir haslete maliktirler: 
Mükemmel bir disiplin fikrine! 

Bu senenin büyük manevraların • 
dan çıkarılacak olan dersler pek çok 
tur ve hatta bu dersleri şimdiden 
ortaya koymak belki çok bile erken
dir. 

Evvela şu mülahaza varittir: Bil • 
yük Harbin sonundanberi bu kadar 
geniş mikyasta büyük manevralar 
yapılmamıştır. 1925 yılındanberi icra 
edilmiş olanlar tecrübe mahiyetinde 
idller. Halbuki bu sefer muhariple
rin antrenmanlan derecesini ve mu
kavemet kabiliyetlerini de ölçmeye 
muvaffak olduk. 

MUHABERENiN V AZtFESI 

Daha şimdiden iki netice ile kar -
şılaşıyoruz: Yardımcı teşkilatın, bil
hassa muhabere sınıfının randımanı
nın durmaksızın artmakta olduğu 

görülüyor. Hafif telsiz telgraf ve 
hatta telsiz telefon postaları şimdi, 
bazı birliklerde, taburlara }>adar ve-

CÜNUN EN MÜHiM MESELESi 
7 -=== 

Yangın Çıkarrıı , - ş. 

Hayat Pahalımı Değilmi? 
14 Yaşında Bir l<ız f-• 
kında Tahkikat Yapıt-ak-

.. d G··1t kin ıyor Ortakoy e u e Soka~ 

Resmi İstatistikler, Ucuzlu va Do v 
G"trv• • g gru 

turan Mehmedin manevi evı~ da o. 
. k"" adı 14 yaşındaki Suna evın °rnUı-ıutu 

teş ııtarak yangın çıkarmak i ne a
tir • Stenıl§. 1 ıgımızi Gösteriyor 

Suna, bu işi ayni sokakta 3 ~ 
· · ·~uma 

ralı evde oturan Rernz~ı~ teşvik· -
yaptığm1 söylemiş, her ıkı suçıu 1

.Yle 
yakalanmıştır . da 

Fakat, Vanlan Netice Şudur: Şehir H 
Satın Alma Kabiliyeti Ç k A 1 alkının 

··- .Hayat pah{llıhgı var mıdır yok 
d ,, ' mu ur .... ., 

lstanbul belediyesi, her ay çıkardı
ğı Ekonomik istatıstikler billteninin 
ağustos ayma ait 22 inci sayısında 
bu sualin ,cevabını vererek, şehirde 
hayat pahalılığı olmadığı neticesine 
vardı. Billtendeki "Ucuzluk nedir?" 
başlıklı yazıdan bazı parçaları alıyo
rum: 

• "Bi: kısım halkın, pahalılıktan şi
kayetı ,ve gazetelerin bu şikayetlere 
s a Y f a 1 a r ı n d a yer vermele -
ri, acaba h a k 1 ı m ı d ı r? Acaba, 
şehirde gıda maddeleri fiatlan, yük
sek ve tahammül olunmaz bir hadde 
varınış mıdır? Acaba alakalı daire ve 
müesseseler, yüksek fiatlar ve bun . 
dan doğan şikayetler karşısında ya
Pılınası Iii.zıgelen vazifeyi, yapmıya • 
rak vaziyeti kayıtsız ve yabancı göz
lerle mi görüyorlar?.,, 

"Rim ne derse desin, gıda madde
leri fiatları, resmi vesikalara göre, 
İstanbulda gtin geçtikçe biraz daha 
düşmektedir. 

İstanbul şehri, yaşamanın az para 
ile temini bakımından, dün, evvelki 
günden, bugUn dünden daha müsait 
§artlar göstermektedir." 

"Şu halde halkın pahalılıktan şi
kayeti ne derece yerindedir?.,, 

"Düne nazaran fiatı, yarı yarıya, 
hatta yandan fazla inen, inmiş olan 
herhangi bir madde karşısında müs
tehlik, onu satın almakta aciz du • 
Yarsa müstahsilin elinden ne gelir? 
Gerçek olan şudur: Mal pahalılaşma
mıştır, müstehlikin onu tedarik et . 
ınek kudreti azalmıştır!.,, 

1 ıtihlak kabiliyeti azalıyor! 
Bültenden aldığımız satırlardan 

anlaşıldığına göre, İstanbulda hayat 
Pahalılığı diye bir şey yoktur, hayat 
Pahalılaşmak şöyle dursun, hatta ya
rı yarıya ucuzlamıştır. 

Halkın, bu ucuz gıda maddelerini, 

rilıniştir. Bir lahzada çalışmaya ha
zırlanabilen bu postaların muhabere 
mesafeleri birçok kilometreye kadar 
uzar. Bu, kıymeti şimdiden tahmin 
olunamıyacak bir terakkidir. 

Keza, müstemleke kıt'alarımızın 
kıymetlerini çok yüksek bulduk. 
Bunlar, bir harp halinde, mukave • 

metin ve zaferin amillerinden biri 
olacaklardır.,, 

Celal DİNÇER 

0 za mıştır ! 
Zorla tarap içirilir illi? 

Kazlıçeşmede oturan Hasannı lt 
zı Emine, kocası Raırıa~ keııdiıt 
ne şarap içirmek isteınesıne kı~lll ı
bu yüzden aralarında kavga Çtltrn1~' ş, 

tır. 
· · kad Ramazan, şarap şişestnı Iıını il., 

zerine fırlatmış, şişe kırılarak ~ll\.I .. 
nenin eli yaralannlıştır. Rama~ • 
adliyeye verilmiştir . 

b. rıza Ada vapurunda ır a 
Dün sabah Büyükadadan 6•4~ ~ .. 

ferini yapan Kadıköy vapU1:1• lll' .. 
gazdan Kınalıya gelirken_ ~~d~~blr~ 
dümeninin tutmadığı gorulınUŞ v~ 
vapur fener istika.metine doğru Yol 
almağa başlamıştır. 

Vapur süvarisi İsmail kaptan ,ant 
bir manevra ile vapurun istikametini 
Burgaza çevirmiş, fakat bu s~rsmtı 
Yolcular arasında oldukça telaş u • 
yandrrmıştır . 

Bu vapurla !stanbula inen nıek • 
tepliler şaşkınlıkla Öteye beriye koş

. rnıı~a başlamışlardır . 
1 Kaptan köprüsünden makine Ue 
1 idare edilen dümen manevra yapma • 

Ytnca anzanm araştmımasma ba~ • 
lanmıştır. Ayni zamanda tayfalar 
vapunm arkasmdaki el dümenini 
kullanmağa başlamışlar ve kaptanla 
muhabere ederek vapuru Kmalıada· 
:va. vıınaştırmışlardır . 
Kımthdan da ayni ı:ıekilde hareket eaua·-· :.' 

1 
ıgı sırada anzamn mahiyeti an· 

s~ş~Imış. ~rtatif iskemlelerden biri· 
nın makıneye sıkıştığı görülmüştür. 

f Sandalyenin yolculardan biri tara-
1ndan farkma vanlmadan brrakil • 

pahalı . ~ulmasr, onları satın alma dığı zannE'dilmektedir. Bu suretle va
~u~etının kendinde azalmasından rı.ur köprüye 20 dakika geç geJmiıs • 
ilerı geliyor . tır • r 

Belediyenin, resmr mahiyette 1 rr 
bu noktai na.zannı, hangi esas~ an İhraç edilmiyen mal bedelleri 
istinla'tkedttirdiğini öğrenmek isted~;~ Bazı memleketlerden ithal edil 
ve a a a ar kimselerle bazı temaslar mallara mukabil altı en 

t ay zarfında ih-
yaptım. raca yapılmadığı takdirde b 

Belediyede, gıda maddeleri üzerin- nn bedelleri bir karanıanıe ~1::~a-
de tetkikat yapan bir zatla aramızda velce hazineye kalıyordu. B k .. 

k 
nam · u arar. 

şu onuşma geçti : enın neşrinden evvel gönderilen 
- Gıda maddelerinin düştügu-··nu mRlların yukarıki hükme tabi tut· ı 

ıl vacag-ı l"k ·l mı nas anladınız? · a a adarlara bildirilmitşir. 

- lstanbulda gıda maddeleri fia- ----
tının düştüğünü, Zahire Borsasından, . Şir~eti Hayriye tarifesi 
Me:ı_~ah.adan, Haller idaresinden elde ~ırketı Hayriyenin sonbahar tarf. 
e~tıgımız resmi rakamlar, bize göste- f~sı yarından itibaren tatbik edi!P '"k 
:ıyor. Bundan başka, piy~sada da tır. Mektepler açıldığı ve dairele;d~ 
ıncelemeler yaptık. Ve netıcede an _ de kış mesai saatleri tatbik b 
ladık ki, yaş meyva ve sebze hariç dığı için yeni tarife bunlara a .. aşlan
olma~ üzere, İstanbulda bütün yiye. zırlanmıştır. gore ha

cek fıatlan ,son derece dü§mcktedir 
Bu nisbet 1925 senesine nazaran ba~ 
zı maddelerde yüzde C30) ve hatta 
yüzde C40l a kadar çıkıyor . 

Bununla beraber ortada hayat pa
hal~Iığı vardır, veya yoktur, diye işi 
kesıp atmak ta doğru olmryabilir. 
Bence, bunu, daha ziyade halkın sa
tm alma kudretiyle ölçmeliyiz. Bir 
.mal .ne kadar düşkün olursa olsun 
kesesine danıştığı zaman onu pahal; 
bulanlar çıkabilir . 

İşte, biz de gıda maddeleri üzerin
de araştırmalar yaparken, bunu g·· • ..•. d oz 
onun e tuttuk. ve çıkardığımız (Bül-
ten) de bu noktaya ehemmiyetle işa
ret ettik .,, 

- Şu halde, dedim, İstanbul bele
diyesi, şehir halkının satın alm ka • 

biliyeti, düne nazaran çok zalmış 
olduğu kanaatindedir?. 

- Vaziyet ,bunu gösteriyor, me -
sela 1925 senesinde, bazı yiyecek 
maddelerinin fiatı, bugüne nazaran 
yüzde kırk dezıecesinde yüksek oldıı~ 
ğu halde, pahalılıktan bugünkü ka
dar şikayet edilmiyordu . 

- Peki .. Halkı bu şikayetlerinde 
haklı bulmilyor musunuz? 

- Rakamlara bakılırsa ,haklı ol _ 
mamaları lazımgelir. Yalnız, dediği 
gibi, satın alma kudretinin azlığı... m 

Hangi maddeler dü,müş! 
Sonra, muhatabnn .tekrar rakam

lardan kuvvet almak istedi : 
- ~urun, dedi, size birkaç misal 

vereyım: Toz şekerin kilosu 931 
. d 4 se. 

nesın. e 6,64 kuruşmuş. Halbuki 935 
senesınde 31,94 kuruşa düşmü B 
bay tertibi pirinç, 931 de 46,2Sşku;:.~ 

iken, 934 de 32,08 kurua olm B :.' uş. 
. eyaz peynir, 931 de 71,98 kuru 
ıken 935 senesinde 44 52 k § 
d,.. - ' uruşa, sa-

-Ye.g Trabzon cinsi 93! d 1 k ' e 48 ?2 
uruşkcn 935 de 72,92 kuru ·-

murt t · şa, yu -
a anesı 3 kuru§ken bir k 

35 paray d"" .. uru11 . . a uşmuş. Makama 935 
ıtibaren tedricen inerek 23 ;1 ten 
şa, fasulye 24,28 den iı 56-kukuru
zeytin 36,81 den 28, 73 ku~ a ruşa, 
tes ı: :'5 tan 6 27 k ş ' pata .. 

' uruşa b 
48,06 kuruştan 29 21 k ' sa un • uruşa d.. . 
Rumeli cinsi odun 931 d uş~üş. 
935 te 1,33 kuru§a ,kömü; 2,60 ~ken 
4,08 kuruşa dilşmUş . 6,4 7 ıken 

- Fakat, dedim, Yaşaına 
yemek yemekten 1·ı..__ k, yalnız 

Uö..l"Ct deg-ild · 
nınm .Bazı yiyecek madd . ı:, sa-
cuzladığını kabul d . elerının u

e elım Fakat ··t 
yanda giyecek madd l : o e 

G
. . e erı de var' 

-:- ıyım eşyası fiatı ·. 
hentiz yüksekliği . an belkı de 
Fakat bu yüksek~.ı-~uhafaza ediyor! 

· . ıgın, umumi g · 
sevıyesı üzerinde b"l . eçım 
atları kadar mu .1 mem yıyecek fi. 

.. .. essır olur mu., 
Go,.uşru· w.. • .,, 

" gum zat b" k 
da benı"mle . ' ır ço noktala?'-

' aynı fikird -saklamıyor fakat h e oldugunu 
• ' ayatın pah 1 1 dugunu bir t .. 1.. a ı o -
Y t 

... ur u kabul etmiyordu 
an ıgnn ·· •. • 

· · t:rorusmt"nin sonunrlıı • 
kımı?. de eski bı"r t k 1 ı-e er emenin d .. 
ruluğunu tasdik nokt d o~ • asm a b" 1 mi§tik : ır e§-

u De b" - ve ır akçeye düıot··' 
. " Al ~ u ... ,, 

- amam oğlum 

::- Baba .. Deve bi~··~kçe .... " 
- Ne duruyoruı, hemen 

deve alalım!" bir kaı: 

SolôhoJlin CtJNr.li~ 
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_M_EM_LE_K_E_T_RÖPORTAJLARI 

Cenazelerin Sokaklarda A~. Zamanda BüyÜyüp 
Kefenle Taşındığı Bir llerliyen Bir Köy 

burdurdan ilk 
Tren Kalkh 

'J(ayıericle Selçuk eıerlerinden: 
Huvant camiinin doğu kapııı 

Kayseri, 19 Eylül 

K ayserili dostuma bana Kay
serinin içini gezdirmesini 

rica ettim. Bahçenin ve parkın a
rasındaki geniş caddeden ilerleıni
ye başladık. 

Maksadımız ilk olarak halı tez

gahlarım görmekti. Fakat önü
müzde bir kalabalığa rastladık: 

\ Cenaze götürüyorlardı. 
Garip bir cenaze alayı idi bu. Bir 

merdivenin Uzerine beyaz kefen
li bir cenaze bağlamışlar, üstüne 

bir palto örtmüşlerdi. Olünün başı 

11.ltında da tenteneli bir yastık var

dı. 

Gözlerim ha)Tetten faltaşı gibi 

açılmıştı: 

- Yahu! dedim. Tabuta kon

maz mı burada cenaze? 
- Tabut zengin işidir. Fıkara

lar böyle naklolunur. 

- Demek ölü bu merdivenin 

OstUne bağlanır. Böyle kefenlenir. 

Bıngıl bıngıl sallanarak, titriyerek 

naklolunur öyle mi?.. Hayret! .. 
Böyle açıkta?.. Doğrusu gözleri • 

me inanamıyorum... Peki iki ta
but hayrat edilse bununla nakledil

se olmaz mı? .. 

1 

- Evet amma, bu merdivenler 

hayrat edilmiş, onun için yeniden 

bir masraf ihtiyar edilmiyor. 

- Peki, bu işe belediye ne der? .. 

- Hiçbir şey demez ... 

- Ollilerin nakli işine müdaha-

le etmez mi? 

-Ydoo ..• 

- Aman dostum senden çok ri-

ca ederim. Bugün şu cenazeye biz 

de cemaat olalım. Arkasından gi

delim ..• 

V e derhal hiç münakaşa etme
den cenazenin arkasına ta

kıldık. Bu tıpkı !stanbuldaki ce • 

nazeler gibi naklediliyordu. O ga

rip merdivenin ileri doğru uzan -
mış kısımları kol hizmetini görü

yor, cemaatten biri çıkıp öteki ko· 
lun altına giriyordu. 

- Nereye gidiyor bu cenaze 

böyle? .• 

• - Honat Hatun camiinc. .• 

; - Yani hem belediyenin, hem 
ce diğer yüksek dairelerin önün -

den geçecek ..• 

~ - Evet ..• 
• Yürüdük .. , Cenaze, önilmUzde 

o merdivenin üstünde beyaz kefe· 
ni ile sallanarak korkunç bir ölüm 
kabusu halinde ilerliyordu. Niha • 

yet o yüksek dairelerin önünden 

geçerek Honat Hatun camii önüne 
geldik. Cenaze gene merdinvele 
musallanın Uzerine ind!rltdi. Ve in-

' 

Ortaklar Köyü ilçe Olm~k İstiyor - Kızılayın 
Şehir.: K YSERİ Çalışmaları - Kövlü' İncir Teberru Edivor 

Dinar' a Bir Seyahat 
Tertip Edildi - ilk 

fahsiJ Talebesi Faz'a 
Burdur, (Hususi muhabirimiz • 

den) - İnşaatı tamamlanmış ve tes
limi muamelesi bitmiş olan istasyo • 
numuzun açılma töreni yapılıp bir an 
ewel işletmeye b~lanılmasını Bur -
durlular dört gözle beklemekte idiler. 

Bir Merdiven 

Kefeni Açıkta 

ve Üstünde 

Nakledilen 

Canaze ve Alay Üstelik Be
lediye Dairesinzn de Önün

den Geçirzliyor 
YAZAN 

Mümtaz Faik 
·- ...... --

dirilmesile beraber bir yığın sinek 
te müthiş bir tezahürat halinde 

cesedin kefeni üzerine çöktü ... 

- Biraz geride duralım ... 

- Evet.. Belki sari bir hasta-

lıktan ölmüştür. 

B u manzara karşısında hala 
hayretten kendimi alama • 

mıştım. Evet bir insanın sari bir 

hastalıktan ölmesi imkan dahilinde 

idi, cenazeyi taşıyanların da hiç 
olmazsa, o müthiş sinek hücumu 
altında mikrop almaları çok müm
kündü. Cenazenin açıkta taşınma
sının korkunç ve acı manzarasın
dan kat'ı nazar edilse bile bu b1r 

sıhhati umumiye meselesiydi. 

- Peki, dedim. Bu yastık ne o

luyor? Bu cenazenin başı altında

ki yastık? 

- O da hayrattır. Birisi yapar. 

Camiye hibe eder. Sonra her cena
ze naklinde bu kullanılır. 

- Zahir insanın toprak altına 

girmeden bir iki saat evvel ra_hat 

etmesi için ... Peki, bu yastık başka 

bir işe yaramaz mı ? .. 

- Yarar. Fakat söylemem. Ga

zetecisin, yazarsın ... 

Dostum gülüyordu. Hem söyle

mek, hem de söylememek istiyor

du. 

- Yazılacak bir şeyse yazarım:, 

yazılmıyacak bir şeyse sen yaz da 

desen yazmam, merak etme ... Hem 

sen ~öylemesen ben başkasından 
bir kolayını bulup öğrenirim ... 

- Oyle ise dinle: Bu yastık yok 

mu? .. lşte çocuğu olmıyan bazı ca

hil kadınlar bir kolayını bulup bu

nu alırlar. Bir gece üstünde yatar
lar. 

- Eeeeec? 
- ~i bu! .• 
- Ondan sonra çocukları olur 

mu imiş? .. 

- Itikatlarınca olurmuş guya .. 

Gözlerim gayriihtiyari musalla 

taşında merdivenin üstünde yatan 

ve her açık parçasından ölüm ha

vası sızan cenazenin başmm altTn
daki yastığa kaymıştı. 

D ört köşe bir yas tıktı bu: Et
rafına tentene dikilmişti. 

Guya rengi beyazdı. Fakat yüzler-

ce ölUnUn buz gibi başı altında sim

siyah olmuştu. Eceli mev'udile 
gidenlerden tutun da, frengiden, 

veremden, tifodan, zatülcempten, 

batürreeden, tifüsten, kanserden, 

elhasıl bütün hastalıklardan ölen

ler bu yastığın üzerinde yatmıştı. 

Ve bu mikrop yuvası yastıktan ca

hiller bir nesil umuyorlardı! .. 

Hayret! .. 

- Aman dur, dedim. Şunun bir 

resmini alayım! .. 

Dostum: 
- F'akat çaktırma, dedi. Olü -

nün resmini alıyor, diye belki kı

zarlar. Makineni ayar et. Camiin 

resmini veya cnmiin yanındaki mU

zenin resmini alıyormuş gibi yap. 

Sonra birdenbire çevir ve resmi 

al ... 

Dediği gibi yaptım. lki resim al

dım. Fakat bilmem benim acemi 

fotoğraf raportörlüğüm bir işe ya
rıyacak mı? Resimler iyi çıktı 

mı? .. 

•• 
O ğle namazı kılındı; cenaze na-

mazı kılındı. Cenaze kaldı

rıldı :ve me:z.arlığın=cyolu tutuldu .. 

Hava müthiş sıcaktı. Dostum: 

- Mezarlığa kadar gidecek mi

yiz? diye sordu. Besbelli yorgun

du. 

- Eğer dedim, uzak değilse ... 

- Yok. Uzak değil amma bir 
yirmi dakika sürer ... 

- Oyle ise gidelim ... 

Cemaatin arkasına takıldık. Ve 
yürümiye başladık. Tozlu bir yol

dan ilerliyorduk. Yine bu insan ve 
sinek kalabalığı arasında gözüme 
bir şey ilişti. Bu, kuru bir ağacın 
dallan üzerine saplanmış bir sUrü 

elmaydı. 

- Bu elmalar niçin? .. 

- Cenaze gömüldükten sonra 

herkese bu elmalardan dağıtılır. 

Herkes yer. Cenazenin istirahati 
ruhu için dua c<ler. Sizin Istan

bulda da lokma, helva dağıtılmaz 

mı? !şte onun gibi bir şey ... 

- Peki, biz de bu elmalardan 
yemek mecburiyetinde miyiz? .. 

Dostum güiaü: 
- lstersen ye.. Çünkü mezarın 

başında kapışılır. Ve geride kalanın 
eline bir tane bile geçmez. 

B öylece, tozlu yoldan, insan 
kalabalığı, sinek kalabalı

ğında, tozlar sineklere, sinekler el

malara karışmış bir halita halinde 

mezarlığa geldik. Mezarlık denilen 

yer, dört tarafı açık, bir yığın iri 
taş yığınlarından ibaretti. Uzerin

de ne servi, ne bir yeşillik ve hat
ta ne de ısırgan otu vardı. 

Burada hayat, nebatlarile bite 

ölUme kavuşuyor ve güneş kızgın 

taşların Uzerinde bir cehennem gi

bi kaynıyordu. 

Dostum: 
- Şurasının bir resmini çek! 

dedi. Hiç olmazsa görürler de bel

ki bir- asri mezarlık yapmak akıl

larına gelir! .. 
Dini merasim yapıldı. Elmalar 

kapışıldı ve mezarlıktan yavaş ya

vaş ayrıldık. 

Töreni bilahare yapılmak üzere a
yın birinden itibaren işletmeye açılma 
kararının verilmiş olduğu haberi bü
yük sevinç uyandırdı. 

İdare, ilk seyahat olarak Dinara 
kadar gidip • gelme bir sevinç treni 
tertip etmi§tir . 

Halk ilk trene binmek arzusiyle 
daha sabahtan istasyona dolmuş bu -
lıunuyordu. 

Vali ile belediye reisimiz de iştirak 

latirdattan sonra yeniden kurulan Ortaklar köyünün görünüşü '
ettiği bu seyahat çok kalabalık ol
muştur. Hatta birço kkimseler de bi
let alamamışlardır. 

Aydın, (Hususi muhabirimizden) 
- Aydın Kızılay kurumu çok iyi ça
lışan bir hayır müessesesidir. İlçe 
vtı kamun Kızılay kurulları da son ay
larda çalışmalarına hız vermışlerdir. 
Aydın Kızılay kurumu başkanı dok
tor :Nafiz Yazğan'ın başkanlığında 

bir heyet Ortaklara giderek incele -
meler yapmıştır. Ortaklar köyü Kı
zılay kurumunun başkam baş öğret
men Abdullah ve arkadaeları Muhtar 
Faik'ın da yardım ve müzaheretiyle, 

köylliler dip koçanlı makbuzlar muka 

bilinde incir teberrü etmişlerdir. Bu 
suretle şimdiye kadar 4400 kilo incir 
toplanmış, bunun 350 liralığı satıl

merkezi olması, buraya büyük yar -
dım etmiştir. 

Köyde bir cami yaptırılmıştır. Ay
ni zamanda saat kulesi de olmak üze
re bir de minare yaptınlaca~tr. 

Tren vasıtasiyle ilk parti olarak, 
50 balye Alaca dokuması da gönderil .. 
miştir. 

mıştır. 

Halk teberrüa devam etmektedir. 
Kurul, elde ettiği paranın yüzde 60 mı 
merke:z:e gon rmı§. a anı ı e oy e
kı yokmır ve kimsesizlere yardıma 

başlamıştır. 

Ortaklar köyünün yıllık bütcesi 
6000 liradır. Ortakların koop<:;rafü 

Biga Yolcuları 
Tehlike Geçiriyor 

Feci Kazalara Meydan 
Vermemek İç:n Vapur
lara Dikkat Edilmeli 
Biga, (Hususi muhabirimiz.fon) 

Martnaranın en uzak iskelesi olan 
Karabigaya yıllardanberi pek küçiik 
vapurlar işletilmekte, adeta yolcula
rın hayatına pek ehemmiyet veril -
r.1eınektedir. Her hafta pazar ve 
perşembe günleri Karabiga iskele -
sinden kalkan vapurlar, zaten küçük 
bir tekne olduğu için, daha burada 
iken yolcu ile dolduğu halde Müref· 
te ve Tekirdağından da aldığı yüz -
lerce yolcu ile iğne atılsa yere düş -
ınez bir şekil almaktadır. 

Bu iskeleye bir aralık Saadet, Mer
sin. Bandırma gibi büyücek vapurlar 
işJetiJdiği zamanlarda bile Biga yol
cuları balık istifi bir vaziyette seya
hat ediyoralrdı. Bugünlerde bu h9.tta 
işletilen küçücük tekneyle seyahat 
yolcular için bir azap olmaktadır. 

paha geçenlerde bu büyücek dedi
ğlın vapurlar bile iki tehlike atlatmış 
ve yolcuların canları ağızlarına gel
mişti. 

Bu vapurlardan birile yolculuk e
denlerin söylediklerine göre geçen 

. hnftaki seferde Tekirdağından haddi 
nizami ve istiabisinden fazla yoıcu 
binmiş ve zaten Karabigadan dol • 
muş vaziyette hareket eden vapur
da bir yandan bir yana kınuldıyacak 
yarım metre yer kalmamıştır. 

Güverte yolcularının bir kısmı ap
tcsane önUnde yatmıya mecbur ol
muş, bir kısmı da pis kokulu tavuk 
kcf eslerinin aralıklarında geceyi ge -
çirmişlerdir. 

Köy kurulu, çaf§ı ve mahallelerin 
yollarını yaptırmıştır. Şimdi bir as· 
ri umumi hela yaptıracaktır. 

Köyün ortasından çıkan su munta
zam bir depo içine toplanarak oradan 
taksim edilmiştir. Suyun kireç dere -
cesi binde ;32 olduğundan fililre ter
tibatı yapılması da düşünülüyor. U
mumi hal de bu yıl yapılacaktır. 
Etrafında 9 köyü bulunan Ortak

ların yakında bir kamun mer'kezi ol
ması dileğine karşı Muhtar Faik: 

"- Kamun istemiyoruz. llçe, il· 
çe,, diyor. 

Yerinde bir dilek~kü bu 
le köyde yeniden 9 ev yapı ı. ilha-
kika düşmandan yanıK, ykık tek bir 
ev kalmadan kurtulan Ortaklann bu
günkü manzarası, ilçe merkezi olma
ya şimdiden hakettiğini gösteriyor. 

Pancar Fiatleri 
P k D .... k' e uşu . 

Uşak Köylüsü ve Şeker 
Fabrikası Amelesi 

Memnun Değil ••• 
Uşak, (Hususi muhabirimizden) 

- Bu sene U§B.k ve havalisinde pan
car mahsuıu çok iyidir. Geçen sene 
mahsulUn azlığı, şeker fabrikasının 

çalışamamasına sebep olmu§tur. Ye
ni mahsul kafi miktarı bulduğu cihet
le, Uşak şeker fabrikası '1 eylülde 
üç aylıkla faaliyetine başlamıştır. 

Pancar fiyatınm düşük olması çift
çiyi memnun etmiyor ve dfüuündürü
yor. Filhakika pancarın kilosu otuz 
paradan alınmakta ve yüzde yirmi -
si de fire olarak tenzil edilmektedir. 
Bu yüzden zurraın gelecek sene pan
car ekimine ehemmiyet vermiyeceği 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan, şeker fabrikasında 
çalışan amele de gündeliklerinin az
lığından şikayet etmektedir. Şimdi 

amele yevmiyesinden bir de kasaba
dan fabrikal~ gidip gelme tren üc
reti vermek mecburiyetinde kalmıştır 
ki, böylelikle ve vergiler de kesilin
ce, aldığı elli kuruş gündelikten elin
de pek az para kalmaktadır. 

Bundan başka, kamara yolcuları
na tahsis edilen güverteye de - izdi· 
hamdan yapılsa bile - bir güverte 
yolcusu, muvakkaten olsun çıkama -
makta ve beş dakikacık temiz h=1.va 
teneffüs edememektedir. 

Her ay binlerce lira varidat geti • 
ren Karabika iskelesinin yolcularına 
kar,ı yapılan bu muamele, revayi 
hak değildir. Kamara yolculannrn 
gUverte salonlarına çıkan güverte 
yolcuları adeta çağırılmadan düğün 

evine giden bir tufeyli gibi kamarot
lar tarafından koğulmaktadır. 

İzmir • Afyon - İspartaya olmak U
zere hergün üç tren hareket edecek
tir. 

Bu sene burada ilk okullara hü
cuın pek fazladır. Bütün sınıfların 

mevcudu 60 • 70 arasındadır. Daha 
da müracaat olduğundan yeniden sı
nıflarda şubeler açılacaktır . 

• 

" Bilecik ,, Gençleri 
" İnönü ,, nde 

Bilecik, (Hususi) - Bilecik spor 
klübünü teşkil eden gençler, davet Ü· 

zerine 26 • 9 • 936 tarihinde, mıntak:ı 
bandosu da beraber olduğu !lalde 
lnönü nahl~me gitmişler, o gece o-
"r"c:.da. ı-- lo.h '1.Jlı 111Ul3!:ırnc:.ro Ye l<OnwQ. 

vermişler, eı:tesi gUn de lnönil Türk 
Kuşu karargahını ziyaret ederek de· 
ğerli kumandanlariyle Türk Kuşuna 
mensup gençlerle tanışmışlar ve uçuş
lar sporcularımız tarafından derin bir 
zevk ile takip edilmiştir . 

Bu sırada, mıntaka başkanı Nihat 
Torumtaym kızı İstanbul kız lisesin
den Emel Torumtay tarafından da. 
yarmı saat devam eden bir UÇU§ ya• 
pılmıştır . . 

Bunu müteakip İnönü klübile Bile
cik klübü takımları arasında bir mao 
yapılmış, bire karşı dörtle Bilecik klü
bü galip gelmiştir · 

t Küçük Haberler 

lzmit, (Tan) - Sapancanın Yanık 
Şarkiye köyünde öldUrUlen Salibin 
katilleri aranıno.ktad~r. Salibin şimdi 
değil, eskiden lnhisarlar takip memu 
ru olduğu anlaşılmıştır. 

• Aydın, (TAN) - lç Bakanlığı 

Mahalli Idare Genel Direktörü Fa
ik, evvelki gün Aydına gelerek ilba
yımızla birlikte ilçe ve kamunlar& 
gitmiş, iliınizin köycUlük bürosu ve 
köy çalışmaları üzerinde incelemeler 

yaparak Muğlaya dönmüştür. 

•Daday, (TAN) - Burada dün 
gece ve bugUn muhtelif fasılalarla 
altı defa hareketi arz olmuş, gündüz 
devam eden sallantıda heyecana dü· 
şen halk evlerinden dışarı fırlamış· 
tır. Hala sarsıntı hafif, hafif devanı 
ediyor • 

• M. Kemalpaşa, (TAN) - Dçc· 
mizde Halk Partisi ocak ve kamun 
kongrelerinin yapılmasına başlan • 
İnıştır. Nizamnameye göre iki sen~ 
de bir yapılması l!zımgelen ilçe 
kongresi geçen yıl yapılmadığmdıı.n 

bu yıl toplanacaktır . 
tıı;mit, (TAN) - Yeni Halkevi bi· 

nası inşası için hazırlıklar ilerlemek· 
tedir. 

• Akhisar, (Tan) - Şar kurulun· 
ca tasdik edilen muaddel şehir plA.· 
nı onaylanmak Uzere !ınar Bakan • 
lığına gönderilmiştir. 

Yolculardan bir gencin, kaptan ve 
katibe karşı kopardığı: "Biz insan 
değil miyiz?" feryadı üzerine liman 
reisi gelmiş ve birkaç yolcunun bil'lt 
paraları geri verilerek izdihamı gfiya 
azaltmak için bunlar vapurdan çıka
rılmıştır. 

Müessif kazalara meydan verilme
mek için vapurlann haddi istiabisin
den fazla yolcu almasının önüne ge
çllmcli ve Biga hattına daha !:>iiyUk 
bir vapur tahsis olunmalıdır. 

Eskişehir, (TAN) - Saylavlan .. 
mız incelemeler yapmak üzere şehri• 
mize gelmişlerdir . 

Gece partide büyük bir toplantı 
yapılmış, halkın muhtelif ihtiyaçları 
üzerinde konuşulmuştur. Köylerde ve 
kazalarda aynca tetkikat yapacak • 
lardır, 
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İş Bulmak İçin Mecburi İlk Tahsil 
No. 65 _ Yazan : Kadircan Kaftı -

Sandaldakiler: "Türkler, Türkler 
Kayseriden İstan
bula Gelen Adam 

geliyor!,, Diye Bağrışmağa Başladı "Bu Çaputla, Adama İş 
- lrlandanm da şimal kıyıların- ce geri döndü. d 

da böyle fiyortlar vardır. Fakat ben Murat Reis hemen güverteye fır- mi Verirler, Pavlika a ,, 
hiç orayı hat:ı rlamadını. Çünkü za- ladı. Eşyaları gemiye çıkarmakta o- Cürmü meşhut işlerine 'bakan, müd-
ten kimsem yoktu orada ... Insan bir lan Solak Yunusa.: deiumuminin huzuruna, dün bir adam 
yerin taşma toprağına vurulmaz ya. - Çabuk, bir sandalla şunları ko- getirdiler. Fakat buna adamdan zi
Bundan bana ne? İnsanın sevdikle- vıı.layın. Göreyim seni, kaçırmak yade bir adam kurusu demek daha 
ri olmalı ki oralara dönmeyi istesin! yok... yakışık alırdı. 

Dedi. Bu adam kurusu, hemen de çırçıp-
Şişko Rüstem: laktı. Her ne kadar ayağına bır pan-- Doğru söylüyorsun! Yunus eşyaları boşaltarak kıyJya 

dönmek üzere olan sandala atladı. talon ve sırtına bir mintan geçirmiş-
Dedi. Sakar Ali ile dört levent te onun ya- ti. Fakat pantalonla mintanın vücu-
- Heeey ... Şişko!.. dunu örtebilen kısımlan öyle param-
Rüstem 0 tarafa döndü ve Deh nına katıldılar ve küreklere asıldı-

parça, öyle delik deşikti ki, bunları 
Muradı gördü: lar. k 

· al 5:ıandalda u··ç çüt kürek bulunduğu giymekle giymeme arasında, fark Deli Murat reisten şu emn mış- - aı· k ·d ı d b 
ve leventler de bütüri kuvvetleıile yoktu. A ıye orı or arın a, er-

tı: Yelkenleri mayna et ... Kürek- çektikleri için büyük bir hızla gidi- ~esin acıklı bakışlarla seyrine koştu-
gu bu perişan kıyafetli adamın ser

ler kartal kanadı işlesin. Ferhat Re- yurlardı. 
lz!andalılar da büyük bir kuvvet serilik suçundan dolaY1, mahkemeye is geride kalmış. 

Şişko dönüp bakınca Dişli Hasan- sarfctl·:yorlardı. 
Ja Kurt Veli de onun gibi yapmışlar- Kıyının o tarafları yüksek ve yal· 

çın hir kayalıktı. Karaya çıksalar 
dıDeli Murat: bile ge!'e deniz kıyısından gitmeleri 

_ Nekadar müslüman olsanız ge- gerekti. Çünkü kayaları tırmanma
ne gavurluktan kurtulamaz, biribiri- nın hemen hemen imkanı yoktu. 
nizi ararsınız. Haydi iş başına ... Laf~ Danizde sanaaııa gitmek te bu ka -
la yürümez bu gemi... yalık ve irili ufaklı taşlarla dolu o-

Diye çıkıştı. lan kıyıda gitmekten daha kolaydı. 
Hepsi iplere, direklere koştular. lki sandalın arasındaki mesafe git-
Kürekler 41kartal kanadı" denilen tikçe ve hızla azalıyordu. 

biçimde ağır ağır denize girip çıkı- Izlandahlar artık şaşkına dönmüş-
lerdi. Zıkzak gidelim derken sandal 

yorlardı. 
Bir iki saat sonra iki gemi biribi- baş taraftan bir kayava çarptı. 

rinden üç yüz kulaç kadar aralıkla Bir çatrrtı oldu ve sandal yan yo-
lzlanda kıyıları boyunca ilerliyorlar, tarak su almıya baş'.:ı.dı. 

getirildiğini öğrenince arkasından 
koştum. 

lki emniyet memurunun ortasında, 
omuzları çökük, gözleri hareketsiz, 
ağır ağır yürüyordu. 

ürkütmemeye çalışarak yanına yak 
laştım, adını, sanını, memleketini scr
dum: 

- Adım İsmail.. .dedi, Kayserinin 
Koçhisar köyündenim. Daha buraya 
yeni geldim! 

- Ne yapmaya geldin burayaı 
Beni adeta tersledi: 
- lstanbula ne yapmaya gelinir 

k i? .. Iş bulmaya geldim! Bizım köy
den, Istanbula gidenlerin çoğu şimdi 
mal mülk sahabı oldular. Ben de, 

İşini Başardı 
Sovyet Mekteplerinde 
Okuyan Talebe Adedi 
25,S Milyonu Geçiyor 
Sovyetler Birliğinin yeni ana.yasa 

projesinin hak olarak tanıdığı kültür, 
Sovyetler maarif sistemiyle tamamen 
temin edilmiş bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliği, kültür alanın fa 
ilk beş yıllık plan devresi dahilinde 
on beş buçuk milyar ruble, ikinci beş 
yıllık planın ilk üç yılı zarfında ise 
yirmi buçuk milyar ruble sarfetmiş
tir. Bu yıl da Sovyetler Birligi ayni 
iş için bütçesine 12,9 milyar ruble 
koymuş bulunmaktadır. Bu suretle 
9 yıl içinde Sovyet hükı1meti kültür 
işlerine 49 milyar ruble gibi muazzam 
bir para harcamıştır. 

Bütün bu tedbirler sayesindedir ki 
Sovyetler Birliği, mecburi ilk tahsil 
işini başarmıştır. 

1914 ve 1915 yıllarında Çarhk P.us
ya.sının ilk ve orta mektepleri tahsü 
çağındaki çocukların ancak yüzde 48 
ila 50 sinin ihtiyacına kafi gelebili
yordu. 1936 yılında Sovyetler Birli
ği mekteplerinde okuyan çocukların 
adedi ise yirmi beş buçuk milyona 
çıkmış bulunuyordu ki bu, tahsil ça
ğındaki çocukların hemen umumunu 
teşkil etmektedir. 

s0 vyetler Birliğinde ,yüksek tahsil 
son yıllar zarfında çok büyük terak
kiler göstermiştir. Yüksek mektep

lerde okuyanların adedi, 1930 yılın
da 191 bin, 1935 yılında ise 522 bin-

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren; Rezzan A.. E. YALMAN 

Şehir Halkı, Büyük Mermer Zafer 
Takının Altında Toplanmıştı 

YiRMi DOKUZUNCU BAP 
Avdet 

Bir vapur, denız sakin iken fır
tınalı zamandan elbette daha çabuk 
ileri gider. Kralın arabası da Pa
risten Varennes'e kadtı.r olan yolu 
yirmi saatte yapmıştı.. Halbuki üç 
günde avdet etti. 

Kral ve kraliçe küçük düşme
nin ve esir olmanın acısını katre 
katre dibine kadar tattılar. Iki ge
cedenberi hiç uyku uyumamışlar, 
hareketlerindenberi elbise değişme _ 
mişlerdi. Kralın gömleği o kadar 
kirlenmiş, o kadar terden berbat bır 
hale gelmişti ki, askerlerin birisin
den bir temiz gömlek istiyerek de -
ğişti. Altı kişi fırın gibi kapalı ve 
sıcak arabanın içinde üstüste oturu. 
yorlardı. Haziran güneşi insafsız bir 
hararetle etrafı yakıyordu. Yolu kap 
lıyan toz, havayı teneffüs edilmez 
bir hale getiriyordu. 

sılzadeyi atından indirerek tabanca 
il~ vurdular. 

Kral ve kraliçe ihtilalin yalnız Pa. 
riste, değil, bütün memlekette doğup 
büyüdüğünü görüyorlardı. Fakat işin 
ciddiyeti hakkında tam bir fikir edi· 
nemiyorlardı. Çünkü yorgunluk has
sasiyetlerini azaltmıştı. 

Bulundukları arabanın içinde la • 
kayt ve bitkin oturuyorlardı. 

Paristen gelen haberciler millet 
medisinin üç azasının kral ve krali
çeyi muhafaza için yola çıktıklarını 
ve yaklaştıklarını haber verdiler. 

Artık canları kurtulmuştur, fakat 
ku.ttulan yalnız budur. 

Araba yolun ortasında durdu. Uç 
murahhas gelmişti. Bunlardan birisi 
krnl taraftan olan Moburg, ikincisi 
avukat Barav. Diğeri de müfrit ih· 
tilalci Petion idi. Kraliçe henıen a • 
rabanın kapısını açarak asabi bir ta• 
vırla gelenlere elini uzattı: 

- Rica ederim, efendiler, dedi. 
Yanrmızdaki insanlara bir fenalık 
yapılmasın. Onların hiç kabahati 
Y1.>ktur. Hayatları tehlikeye düşme· 
sin. 

oralarda bir liman ve kasaba arıyor- Sakar Ali : 
- Bunlar DanimRrkalıdır. larclı. 

dedim, Koçhisarda sürüneceğime, gi- dir. Bu yıllar içinde mütehassıs ola

Mağıtıpların etrafında onlarla a
lay eden halk kütlesi gittikçe artı -
yordu. Vaktile Versaydan Tüileri ı::::ı 
rayına cebri gidiş. bu defaki seyaha
tin yanında cennet kadar güzel gö
rünüyordu. Dışarda mütemadiyen 
tahkir ve alay eden ha lkm söz
lerini işitmektense pencereleri ve 
perdeleri indirip bu seyyar fırının İ· 

çinde hararetten ve susuzluktan malı 
volmak hayırlıydı. 

Hayatmnı mühim anlarında dai • 
ma ne söylemek ve ne yapmak 11i • 
;ı:ınısa onu yapmış olan Mari Antu• 
anet bu defa da isabetli hareket et· 
mişti. Bir krallçe kendisi için değil. 
fakat kendisine sadıkane hizmet et• 
miş olanlar için şefaat ve muavenet 
istiyebilirdi. 

0 gün l627 senesi temmuzunun Diyerek sevincini anlattı. 
Uzun boylu, yakışı~Jı. beyaz tenli beşinci günüydü. 

lki Türk kadirgası Izlandanın şar- ve sarışın Da-ınr.arka!ı!ar; kısa boy· 
kındaki Hvalznes limanına. girdiler. lu, çtkık yanaklı kü~uk gözlü lzl ·ı.n

Limanda birdenbire bir panik baş- da yerlilerinden ciaha. iyi satılır VP 

ladı. para ederlerdi. 
Birkaç sandalla kayığın içinde bu- Bu dört esir Murat Reisin can sı-

lunanıar: kmtısmı bira,,. ha!~tıetti. 
_ Türkler! .. Türkler geliyor... Her iki gemi de bu!adan alacaıb-
Diye bağırarak kendilerini kıyıya nı almıştı. 

derim, Istanbula, bir iş bulur, irahat 

ederim! Ama, işte olmadı, Polisler, 

sokakta gezerken yakaladılar! 
- Nerede yatıp kalkıyordun? 

Yüzüme dik dik baktı: 

- Bir haftanın içinde, yatacak ye

ri nasıl bulayım? .. Sokaklarda gezip 

duruyordum. 
- Köyünde ne iş yapardın? 

•ttılar. " Murat Rei~: ~---~ ·· 
- trençber yanaşması idim! 

Kıyıdakiler bağıra bağıra içeri ka- - Vira demir ... 
Çiyorlar, kasabanın sokaklarında. hay Kumandasını verdi ve limandan 

kırıyorlarru. . çıkıldı. 
O günlerde Grindavih'ten gelen ıki Yüzler biraz gülümsüyordu. Efe 

kayıkçı evvelce oraya gelen Recep Mehmet bile buzlu dağlara karşı Boz 
Reisin gemisini gördükleri için Mu- dag~ türkülerini söylüyor ve çalıyor
:rat Reisle Ferhat Reisin gemilerini 
de hemen tanımışlardı. Onlar: du. 

li Berunes civarında bir balıkçı ka-- Türkler ge yor ..• 
Diye bağırınca zaten bazısı göre- yığile burun buruna gelerek heme~ 

l'ek, bazısı da işiterek Türk akının- yakaladılar. Murat Reis kayıktakı 
dan fena halde yılmış olan halk ka- iki genç adamı gemiye aldı. Iki ihti
Babayı boşaltmıya başlamıştı. r yara da Dişli Hasanm tercümanlığile: 

Çoluk çocuk, genç ihtiyar can ko - Buralarda liman var mı? Ne-
kusile içerilere kaçıyorlardı. Bazıla- · 

dık b' rededir? Dog·ru söyleyin, yoksa ikin bir döşek bir kutu, bir san • ır 
' isti l nizi de denize atarım. Köpek balık-at veya keçiyı· götürmek yor ar, ~ 

b lan her halde, kart olmanıza rag-fakat yarı yolda bırakmıya mec ur •. 1 men, sizi yiyebilecek kadar açwr ar. 
<>luyorlardı. ? 

B k kadar çabuk olmuştu Anlıyor musunuz. 
u açış o dal indir _ Diyerek çıkıştı. 

ki Murat Reis hemen san e Ihtiyarların ikisi de titriyorl~rdı. 
l"ek sahile adam çıkardığı hald: Cevap vermek için yarış ediyor -
kimseyi tutamamıştı. Kasabaı:ın h 
klıni ve onun kumanda.smdakı as- ıa:~isi: 
kerler, halktan daha açıkgöz dav - _ şuracıkta bir liman var .. 
l:'.ı:ı""-·şlar, daha çabuk kaçmışlardı. Derken diğeri: 
~at Reis onları kovalamaktan- _ Cupavok derler oraya ... Büyü-

88. boşalan evleri, binaları ve şurada cek bir yerdir. 
burada kalan nıallarla hayvanlan al- Diyordu .. 
ınayı daha faydalı bulmuştu. Oteki ilave etti: 

G.. ü ten şamdanlar, yünlü ku • _ Evet, Cupavok derler, Or.ıda um ş l . 1 .. 
tn.a.şlar, beyaz ayı post arı, elbıse er, bir de gemi var; tüccar gemısı ... 
l7ataklar, sandık sandık çamaşırlar, Murat Reis gülümsedi: 
a'"' 1 kütüklerin oyulmasile ya - _ lşler iyi gidiyor. Yalnız, sabah-., •• a ar, .. d 

1 pılmış olan kutular ıçın e para ar ki gibi ürkütmemek gerek ... 
bulunuyordu. . lk.i ihtiyara döndü: 

Bunlardan başka keçıler • koyunlarır· [Arkası var l 
alar da gemiye alınıyor, b 

\re dan ·ı k kil k k yıda hemen kesı ere e-
ısmı ı .. n pişiril - ... 

l'e konuyordu. Bunlar o ~ . e 
rek leventlere ziyafet çekı!e~e~tı. 

Burada hiç esir alamadıgı ıçın Mu-
:rat Reisin canı sıkılmıştı: 

_ Yanlış yaptık. baskın verme -

liydik. 
Diyordu. 
Kara Osman bu sırada kıyıta.rt 

gözden geçiriyordu. 
- Reis! -Diye seslendi. 
- Ne var?. 
- Bak, şurada bir sandal... Ka -

~Iyor... . k 
Murat Reis oraya baktı. Büyuce 

bir sandalın adeta kıyrlara sürtü -
iterek uzaklaştığını gördü. 

- Nereden çıktı o? 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir a:vtık • • • • 
s • • • • • 
5 .. • • • • 
1 ıııJ1ılı: • • • • 

Türlcfye Dışan 
lc;İD lçiıı 

1 50 
4-
7 so 

ı .. -

8-
14 -
28 -

Oln tçlD nıncılılı Sirketlerfne mtı 
r-acaat edilmelidir. 

Küc;illı illnlaı dofnıdllD dofnıya 
daremizce ılmabitir. 

K:Uc;iik llftnlarm 5 11tırlıl'ı bir 
defalık SO lrunıstur S ıatırdau fu 
lası lc;iu aatn basma 5 tı:ura~ ılmıı 
Bir defadan fazla lcin vckOndar 
3 10 kuruş indirilir. 
GünD ~ecmle ııüshıılar 5 kurııstur 

., 

- Limana geliyordu. Bizi görün- , .... ._ ____________ ,, ... 

''Mümtaz Faik" m Kayseri röpor -
tajları ara.sında, bUyük bez kombina
~ında işçi sıkıntısı çekildiğinden bah
setmesi aklıma geldi: 

- Niçin, fabrikada çalışmıyorsun? 

diye sordum. 
Kıyafetini gösterdi: 
- Efendi, dedi, bu çaputla, adıı:na 

ış mi verirler pavlikada ... 

Kapıdan başını uzatınca, kovarlar .. 

- Tekrar memleketine dönmek is

ter misin? 
- İsterim ama, bir gönderen oısa .. 
Ismaile, Kayseriden Haydarpaşaya 

gelmek için tren parasını nereden bul

duğunu sordum. 
Çıplak ayaklarını gösterdi: 

- Babamın yaptığı çimendifer sağ 
olsun! 

"Dilencilik ettim de kimsenin 
parasına el sürmedim!,, 

Suçlu, uzun boylu, güçlü kuvvetli 

bir delikanlı ... 

Siyah çarşaf içinde paytak paytak 
yürüyen altmışlık davacı, Bayan Ha

tice; suçluya yan yan bakarak: 

- Aha .. dedi, ta kendisi... Ordu -
nun içinde olsa tanırım! Kömürleriıni 

çalan, işte buydu. 

- Anlat bakalım, nasıl oldu? 
- Efendim, ben o gün, kömUrcü-

den iki çuval kömür alınıştım. B:ık

tım, bu da o taraftan geçiyor: 
- Oğlunı, sen hamal mısın? diye 

sordum. 
- liamahm ! diyince kömürleri sır

tına yüklettik. O önde, ben arkada 

giderken, hamalı koydunsa bul! ... Ö
nümden kayboluverdi. 

l{ayboldu ama, ben de peşini bı
rakmadım, sora soruştura, kim ol -

duğunu öğrendim. 

vallahi haklın bey, hani çuvalın 
biri, bana lazım deseydi, çıkarır verir
dim. O da fıkara, ben de fıkara ... 

Böyle göz göre, benim iki çuval kö-
mürümü çalacak ne vardı sanki.. 

Suçlu Mehmet, hırsızlık isnadını 

şiddetle reddetti: 
• r 

- Ben namuslu adamım bay reıs. 

lki ay evvel, ayağım kırılmıştı. So
kaklarda avuç açıp dilencilik ettim de 

rak çıkanların adedi 281 bine baliğ 

olmuştur. 1935 yılında yüksek mek -
teplerde tahsilde bulunan talebenin 
yüzde 38 ini de genç kızlar teşkil ey
lemektedir. 

M aaril için harcanan para 
Ekseriyet itibariyle yüksek tahsil 

talebeleri devlet hesabına meccanen 
okumaktadırlar. Bu hususta müsaba
ka imtihanları yapılmakta ve kaza
nanlar çalışmalarına bu suretle de
vam eylemektedirler. Yalnız 1935 
yılında Sovyetler Birliği, yüksek mek
tepler, teknik mektepleri ve işçi fa
külteleri talebeleri lehine 1 nıılyar 

788 bin ruble harcamıştır; 1931 yı -
lmda bu miktar ancak 432 bin 

Biçare seyyahların yüzleri tozdan 
simsiyah olmuş, gözleri yorgunlu!ttan 
kızarmış, bitap bir haldeydiler. Fakat 
pencereleri kapatıp istirahat etmele· 
rine de meydan verilmiyordu. Çtitıkü 
her durdukları kasabada belediye re
isi gelip krala bir nutuk söylüyor. 
kral da Fransadan kaçmak isteme -
diğini kendisine temin ediyordu. Böy
le zamanlaı:'tia vakarını muhafaza e
den yalnız kraliçe oluyordu. Durak 
yerlerinde arabaya yiyecek şeyler 

geldiği zaman kral perdeleri kapatıp 
rahat yemek istiyor, fakat halk ba
ğırıp çağırıyor, perdelerin açılması -
nı istiyordu. Madam Elizabet hemen 
pencereleri açmıya teşebbüs ediyor, 

ruble idi. ki aradaki bu fark fakat Mari Antuanet bütün az:ı:ne
ta bu sahada gittikçe artan himme- tile buna mani oluyor, halkın bağırıp 

ti açıkça göstermeye kafidir. çağırmasına ehemmiyet vermiyordu. 

Orta derecede teknik sanat tahsili Bir müddet sonra sanki onların em 
de Sovyetler Birliğinde çok geni;ıle - rini yerine getirmek için değil de, 

miş bulunmaktadır. 1930 Yllmda tek- sırf kendi arzusu imiş gibi pencercle-
nik sanat mektepleri talebesinin mik
tarı 327 bini geçmemekteydi; hal

buki 1935 yılında bu miktar 705 bine 
varmıştır. Bu mekteplerde tahsilde 
bulunanların yüzde 44,1 i genç kız • 

ri açıyor ve tavuk kemiklerini dışarı 

fırlatıyordu. 

Kalplere biraz ferahlık ve ümit 
gelmişti. Akşamı Şalonda geçirecek

ler ve dinleneceklerdi. Şehir halkı 

tardır. yirmi bir sene evvel kraliçe şerefine 
Son beş yıl içinde teknik sanat mek yapılmış olan büyük mermer takı 

tepleri 598 bin mütehassıs yetıştirmiş zaferin altına toplanmış bekliyordu. 
bulunmaktadır. Yirmi sene evvel Mari Antuanet A

Bütün bu tahsil ve kültür tcşkila- vusturyadan gelirken buradan geç -
tından başka ve ayrı olarak Sovyet- miş ve takı zaferin üzerindeki şu la

tince yazıY1 okumuştu: ler Birliğinde fabrikalar ve kombina-
"Aşkımız şu abide gibi ebedi ol

larda da teknik. mektepler vardır ki sun.,, 

bunların faaliyeti de büyük semere Mermerden yapılmış olan abide 
vermektedir. Son iki yıl içinde bu ha.la duruyordu. Aşk ise çoktan bit
fabrika mektepleri 930 bin usta işçi misti. 

yetiştirmiştir. Mari Antuanet geçmiş günleri 
düşünüyordu: Bütün asılzadeler en Para,,ütle 400 atlayış 

r ~füdü elbiselerile onu karşılamışlar -Sovyetler Birliğinin en tanınmış 
dr. Geçeceği yollar çiçek ve ışıklarla 

paraşütçülerinden Kaytanov, son gün 
siislenmişti. Çeşmelerden su yerine 

lerde 400 üncü atlayışını yapmıştır . şarap akmıştı. 

Raytanov ilk defa 1932 yılının 10 Şimdi ise bütün bu sevinç nüma-
mayısmda paraşütle atlamştı. O za. yişleri yerine soğuk bir hava esıyor
mandanberi, normal atlayışt:ırdan du. Halk başka yerlerde olduğu 

başka, 150 si sürekli olmak üzere gibi kin ve nefretle bağırmıyordu. 

200 kadar da tecrübe atlaY1şı yapmlş- Fakat sususyordu. 
tır. Kaytanov, Luping yapan tcly- Bir gece dinlendikten, elbi
yareden ilk atlayan paraşütçüdür. se değiştirip yıkandıktan son
Kaytanov, muallim sıfatiyle de 3000 ra ertesi sabah gene güneşin altcn
kadar paraşütçü yetiştirmiştir. da seyahate devam etmiye koyul-

gene kimsenin on parasına el sünne
dim ! 

Suçlu, sabıkası olduğunu da inkar 
ediyordu: 

- Benzetmişler bayım!.. Ben daha 
bu yaşa kadar, karakola girmiş adam 
değilim!.. 

Hakim, suçlunun sabıka kaydının 
yeniden sorulması için davayı başka 
güne bıraktı. 

• • 

dular. Parise yaklaştıkça halkm ki-
ni artıyordu. Kral yüzünün ter ve to
zunu silmek için bir ıslak sünger ıs
tediği zaman şu cevabı almıştı: 

- Seyahat etmek budur işte ... 
Yolda biraz durmuşlardı. Kralice 

arabaya tekrar binerken ta yanınd~n 
ıslık gibi öten acı bir ses ona şu soz
leri söylemişti: 

- Daha çok şey görüp öğrenecek
flin. küçüğüm ... 

Kralı hürmetle sclamhyan bir n _ 

Mari Antuanetin asil cesareti ge· 
!enler üzerinde tesir bırakmıştı. Miif 
rit ihtilalci Petion bile kraliçenın bu 
sözlerinden müteheyyiç olduğunu iti· 
raf etmiştir. 

Petion, etrafı almış olan halka da· 
ğılmasım emretti ve kralı muhafaza 
için arabasın,.a binme~i teklif etti. 
Kral ve kraliçenin arabasma iki mu· 
rahhas bindi. Diğer üçüncü murahlı::ıs 
ta çocuklar ve Madam Elizabet ıle 
diğer arabaya binecekti. Fakat kral 
bu şekli münasip görmedi. Esasen 
altı kişi oturdukları arabaya biraz 81 .. 

kışarak iki murahhası alabilecekleri· 
ni söyledi. Oylece yerleştiler. 

(Arkası var) 

BORSA ...... --........._. __ 
5 TEŞRİNİEVVEL PAZARTESİ 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 
Altın 
(•) 

Çekler 
Londra üzerine 
Nevyork 
Paı;s 
Cenevre 
Brüksel 
Florir 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 
Madrid 

lş Bankası 

" N 

A 1 ı ı 

620,-
123,-
984,-

.. ~ Hımillno 
Anadolu % 60 

" 3 100 
Sirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomontı Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merltez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

lıtikrazlar 
Türk Borcu I 

., ,. II 
,, ,, III 

Ergani A. B. C. 
Istikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum I 

" II 

Tahoilôt 
Rıhtım 

Anadolu I ve Il kupon kesik 
,, nı 

" 
M111r 

1903 JI 
1911 III 

Mümessil 

tahvilleri 

103,-
96,50 

Sa hı -625,-
126,-
9eı:>,-

1521.-
0,78,95 

17,-
3.45,20 
4,71,33 
1,51,-
1,97,58 

19,32,36 
4,24,63 
3,09,82 
7,29,46 

8\,
ıo .. -
10.-
24,90 
41,-
16,
lil,-
9.25 

12 • .>5 
12,50 
n
"cı -

J,!>O 

23,45 
21 .35 
21,40 
:n.2s 
97.50 
9Q,25 
9l,25 

10.40 
42,GO 
4~.-

4~50 

104.-
97,50 

(•) Diğer paralar üzerinde muamele ol 
mamıştır. • 
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"Sancak işindeki An
laşmamazhk, iki Tara
fın ilk Görüşmesinde 

Yeni Vestfalya 
Sulh üne 
ihtiyaç Var 

[Brşı 1 incide] 

ten, medeniyet kıymetleri biraz daha 
yıkıldıktan, cihan halkı harp korku-Dağılacaktır ,, sile işini gücünU bıraktıktan, yUz-

• terce milyon insan sulh zamanında 

Dostumuz Bir Fransız Siyasisi Paris harp günlerine mahsus mahrumiyet-
leri çektikten sonra mı? Ya bu şlip-

Karşılıklı tesamüh kurulmazdan ev-

Yeni Hadiseler 
LBaşı 1 incide] 

miştir. Hadise bütün kahvelere ya
yılmıştır. Bastonunu kapan Türk so
kağa fırlamış, binlerce kişi Kişlaya 
giderek camları taşlamışlar, kırmış
lardır. 

Askerler evvela ateş etmek iste -
mişlerdir. Fakat kumandan. en az 
bin kişinin öleceğini veya yaralana -
cağını, milletler arası mahiyette bir 
siyasi hadise çıkacağını düşlinerek 

ve hesaplıyarak buna meydan bırak -
mamıştır. Halk kendiliğinden da
ğılmıştır. M uhabİrİmi ze Böyle 50··yledi he devri esnasındaki harp ihtimali? 

[Başı 1 incide] ~ıya. g~erek hangi sahalardan hah - vel yeni kin ve taassup, İspanyadaki LAKAYT KALAMAZLAR! 
reyanı ortalığa hakim olsa bile, bah- settikJerini ,her birinin ne kasdetti- kavgadan yüzlerce defa bilyilk bir Antakya ve lskenderun hı:ılkımn 
settiğim nazım tesirler az bir zaman ğini sarahatle ifade etmesidr. kavga doğurursa insaıilığın yarını gazetelerimizdeki yazılardan ces.ıret 
zarfında sükünet ve itidalin avdet et- ne olacak? ve kuvvet aldıkları fikri tamarniyle 

· Makul hareket nıesini tcmm eder. yeni Avrupanın temeli yanlıştır. Buralarda zaten biıyük bir 
- Fransaya manda sahası diye ge h 

B!umun vaziyeti niş bir saha verilmiştir. Burada bir B in altı yüz kırk sekizde, A vru- oşnutsuzluk ve hassasiyet \'ardı. 
l S 

· b' • pa dı'nı· taassup namına otuz Fransanm Suriye ile bir muahede 
Fırka ann haricinde kalan mute- unye var, ır Fransanın istikl8.line "' sene "arpıştıktan sonra berkesin yapması ve sancağın mukadıleratını 

dil Fransız dostlarım şöyle düşUnü- taraftar olduğu LUbnan var. Bir de -. s 
Le menfaatinı·n tesamu"h esasında oldu- uriyeye devretmesi bu hoşnutsuzlu-

yorlar: ( on Blum) beklenmez bir Fransanm hususi vaziyetini Türkiye- ~ 

ed d 
· gu· nu nihayet go··rmu·· .. ve meuhur gu, kendiliğinden şiddetli bir cereyan 

derec e irayet göstermiştır \'e ye karşı kabul ve tasdik ettiği San- ~ "' h 1· d Vestfalya muahc..:1~., 1·nı akdetmişti. a ıne çevirmiştir. Bugün orta a bir 
ı:ıahsen teveccüh ve itimat kaznnmış- cak var. Bunların UçUnün biribirin- l:_~ • k h 
'J Vestfalya muahedesı' bugu"nkü ınede- seçım meselesi vardır. Anta ya al-
tır. :Blum sayısız gaflar ve mUnase- den ayrı tutulması makul bir hare- k r 

zl
'kl d • niyet du"nyasının temelı'dı'r. Bu mua- I bu mesele karşısında bitara ve 

betsi ı · er yapabilirdi. Bunlar an u- ket olmaz mı? Büyük ihtilafları esa-
1 

hede insanlar arasında tesamüh ha- lakayt kalamaz. Mutlaka bir karar 
zak ka masını bilntiştir. smdan kesip hallet.m('z mi? y k 

nl 
· reketini kurmasaydı, mu"var.ene ve \'ermek mecburiyetindedir. ıı arıda 

:B~nu a beraber hükumet vazıye- - Bu ;ıııöyle•Ultl"n"fzde hı-n ~.,h!ll"'n d-.3 · - ı 
!:.1.: karşılıklı hu"rmet tesı's etmese.vdi ta- 1.."Uıgim gibi bu karar da intı ıabata 

te hıwum olamamış, haddinden faz- mantık ~öriirü'll. M--se•e h"r h .. 'de k s · 
l 

. Fr assup cereyanları "'"ruyu··p gidecek, arışmamak ve mandanın ... urıyeye 
la so a gıtmiştir. Bu vaziyette an- lkt tal'Rf arar;ında mlin:ı.1mı;a edilme- .1.. d · k b'. ı f t insanlar arasında iş birligı· · kurula mı- evrıne arşı oy ece iilen pro .-e~t~ 
sanın umumI fikir cereyanını temsil ye muhta,..trr. d b 1 k \T · k ·k yacak, on sekiz ve on dokuzuncu as- a u unma tır. azıyet ço nazı -
edememeye başlamıştır. H 1 kı ? t' a .: . var mı . rın mu"hı'm kalkınma hamleleri elde ır. Bir an evvel Fransa ile mUza-

Sağa doğru bir dönüş beklenmeli- k 
dir· Siyasi işlerde kehanete kalkış- - Fransa bugün mandater sıfati- edilecek yerde insanlık, rönesans ha- nelere başlanması, sancağı teskin 
:ınak daima hatalı olmakla. beraber le Türklerle Araplar arasında bir reketinin ilk ışıklarını da gözden ve müsterih edecek en ameli yoldıır. 

b n .. d' . d nevi hakem rolU oynuyor. Bize birşey kaı.·bedecek ,.e tam su··r·aue ortn "a- . Mümtaz F AlK 
e gor üklerime, işittiklerıme a- J ~ 

k 
• söylemeden çekilmeye ve Türklerin gı· n karanlıgı· na do"necekti. 

yanara şu kehanette bulunacagım: 
Bir aya kalmaz Fransada. radikal mukadderatım Araplara terketmeye Bugün Avrupa dünyası için yeni Grandı• Rados 

li hakkı var mı? b·ır Vestfalya saatı· "'" 1mıştır. Bunu sosya stler i' ba.şma döneceklerdir. '\ı(Qo' 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

3 O O adet oln1ak üzere bastırılacak beynelmilel deniz 
mevzuatı kitabı pazalıkla eksiltmeye konmuştur. Bedeli 
muhammen 2 7 5 lira ve 7'0 7, 5 teminatı muvakkate 21 li
radır. Taliplerin yevmi ihale olan 19/1O/ 9 3 6 pazartesi 
günü saat 14 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde
ki komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de Mü
düriyet idare şubesine müracaatları ilan olunur. "1815" 

Beyoğlu Vakıflar Dırektörıüğü llan ı arı 

Miktarı tık pey 
Azı Çoğu Cinsi Parası Tutan 

850 1000 Kilo Dağlıç koyun 26 25 350 
eti 

3500 3600 " 
Ekmek birinci 29 70 396 

1000 1100 " 
Süt 12 37 165 

2500 3000 Adet Kase yoğurdu 22 50 300 
75 Çeki Meşe odunu 15 75 210 
75 " 

Gürgen 
" 

14 62 195 
10 Ton 8200 kalori Kok kömürü 20 25 270 

derecesinde Alman 
1886 

Sürpagop hastanesi ile Düşkünler Evine lazım oaln 
yukarıda yazılı yiyecek ve yakacaklar ayrı ayn açık eksilt 
meye konmuştur. İhalesi 12 T. evvel 936 günü saat 1 S 
te Beyoğlu Vaktflar l\1üdiiriyetinde yapılacaktır. Nok -
san bedelle vermek isteyenlerin hergün Müdüriyet Leva-
zım memurluğuna başvurmaları. ( 1621 ) 

lstanbul Liman Sahil Sıhh ye Merkezi 
Satınalma Homisyonundan: 

Başvekalete Daladyenin geçmesi ve - Suriyrdrki ,·aziyet taasfive e- Cenevrede resmen ilk ilan eden se- V ı· • QJd 
Blumun kabinede bir vekalet kabul dilme:le'l en·cı bu hus st'ı mutlaka sin, Türk sesi olmasından dolayı if- 3 iSi U Merkezimiz itlafıfarında kullanılmak üzere dört kalem 
etmesı· beklenebili'r. bir şe~·Icr yapıtm~'ıdır. v~ 1nız şııra tihar duyuyoruz. R ) I itlafıfar malzemesi açık ek~iltme ile satın alınacaktır. 

Fransa yorgun 
Bütün bu vaziyeti ka,Tamo.k için 

§Urasını göz öniinde tutmalı ki Fr.ın-
sa yorgundur. Fertler gibi milletler 
de yorgun olabilirler. Yorgun adam, 
ya vukuatın başından aşıp gitmesine 
meydan bırakır, yahut günün iC'aba
tiyle alakası olmıyan yanlış .işler ya
par. Bu nokta göz önünde tutulma
dıkça Fransadaki işler hakkında ve
rilecek her hüküm hatalıdır. 

Fransada herkes dahili güriıltü
lerle, frangın düşmesinin neticelerile 
meşgul ... diyeceksiniz ki: "İyi, hoş ... 
Fakat bizim ortaya koyduğumuz 

dertleri dinliyecek, anlıyacak bize 
Fransızların ne düşündüklerini an
latacak kimse yok mu?.,, Koca Pa
riste elbette böyle biri de bııl!tnur ... 
Ben de aradım ve buldum ... ~füracn
at ettiğim zat, bugün iş başında de
ğildir. Fakat Türk - Fransız mü
nasebetlerine ait meselelerle çok ya
kından meşguldür. 

Taahütler 
Kendisine dedim ki: 
- Suriye anlaşması münasebetile 

gazetelerintiz, Antakya ve İskende
run meselelerinden çok alaka ile 
bahsediyorlar. Başlı~a şikayet, 
Türk - Fransz itilafının Suriyedeki 
Fransız memurlar tarafından ka~rt 
üzerinde bırakılmasıdır. Bir de Fran-
sanın bize karşı olan taahhütlerini 
bizim rızamız olmadan Suriycye 
devretmesi t:aiz olaınıyacağı ileri sU
rUlüyor. 

- Böyle meselelere kolayca sulte
fehhüınler kanşabllir. Bunu göz ö. 
nünde bulundurmak lazımdır. En 
doğru )'Ol, iki hükumetin karşı kar
şıya geçerek şu meseleleri açıkça 
konuşmasıdır: Taahhütler uedcu Jba 
retti! Hangileri tutulmuştur, han.ı.:i· 
lerl tutulmamı tır! Tutulnu:ranlar 
hakkında karşı tarafın diyeceği ne
dir? 

Pek iyi hatırlıyorum, bir aralık 
Türkiye hlikümeti, Sancakta kulla· 
nılan Türk memurlanoın Fı-ansız -
Türk itilafının icap ettirdiği ni!ihette 
olmadığına dikkati eelhetmi ti. O za
man tahkikat yapılmıştı. Türklerin 
umum niifusun yüzde otuz yf'dl hu· 
çuğunu teşkil ettiği, halbuki kullanı
lan memurlardan yüzde kırlimııı 

'!'ürk olduğu meydana çıkmı~tı. 

Yanlı,lık 
- Burada büyük bir yanlışlık 

S i oma, 5 (A.A - yi malıi- -
ı;ıını unutm ... rm ki Fra--ı:ıa - ur ye Ahmet Emin YALMAN 1 - Tahmin bedelı' 868 liradır. 

l ·· t t' ·k t mat alan -ahalilden bı.ldı'rildi-a:' a. m?sı uç c;e'le sonra a ı a a ... Ş 

g~"cekt'r. Bu meseleyi dil ünmeye N h . r ğine göre, ltalyanın Londra El- 2 - artnan'leler merkezimiz Levazımından parasız 
"e halletmeye vaktimiz vardır. İ ayet ita ya çiıi Grandi ııhhi ıebeplerden alınır. 

Samimi münasebetler dolayı Radoı valüiğine tayin 0 • 3 - Eksiltme 20/10/1936 salı günü saat 14 te Ga-
- Türk - Fransız münasebetle- da Lireti lunmuıtur. Onun yerine ltalya- latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sa-

rini nasıl görürsünüz? nrn Buenoı Ayreı Elçiıi Guara hil Sıhhiye Merkezi komisyonunda yapılacaktır. 
- Fransa i'e Türkiye aras·nda du·· şu·· rdu·· tayin edilecektir. 4 - Muvakkat teminatı 66 liradır. 

çok samimi bir münasebet tanı , .e bil 5 - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret O~ 
hassa cihan sulh dava-.ında tam bir t• ] d M "' T ) b 
görüş birliği vanl r. Bu 'kad r sami-

[Başı urıcidel ıse er e ecanı a e e dasının bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika gös-
{iater }.forrieon, Fnuuıanm re.n'" .... . nk-~, ~. (TA ...... '\ - ......__ ~ 1= terme"'t1° ~.-tur:-:-----~ 

mi lki dost al'a ·n o:ırf rola~ma.,.az- - n. -~ "' "'"' v~~... - ..... .!:' -r .,, .... ~ • 
'ık ~ üzünden mıın"~ız bir suitefeh _ düşürmek için ''erdiği kran alkışla- ve 'fü~elere alrnaca.k leyli ve meccani 6 - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
hü'TI k"n~mrsı ;\'ı>z k olıır. sr·ye tec dıktan sonra lngiltere, Fransa ve A- talebe imtihanına girmiş olanlann im evvel muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları gerektır. 
rill>fsi bize yüzJ rce milyon frat>k merikanın bu yolda tam bir tesanüt tihan kağıtlarının tetkiki önümüzdeki ( l 881) 
masrafa, bin'erc" Fra-ı;;ız a.ı;;k.-rinin daire.sind~ hare.ket ettikleri gıhi bey-
ha,Tt n ma' o'du R'iy!e hir yükü nelmılel tıcaretı de canlandırmak yo- hafta içinde bitecektir . 
mÜtemad':ren ta.5ıyıp duram.ayız 

1 
ıunda ayni tesanüdü göstermeleri la-

T r ~ . b il •. 
1
' zım geldiğini anlatmış, bu tef>anüdl\n 

·s ıye e .... eye mee l'ruz. ep~m • t .1. d " · h 
bird •n• f' t k 

1
. ,.. tıcaret hayatına eşmı ı ve ovız ta -en ..-<; ıye e meye arar ,·en ıgı- . . 

l bi rad
. 

1 
. • h dıdatmın kaldırılması sayesmde 

m z r sı a mt"Se enın umumı e- .. k" -
. tin ı beti t f t k biti d refaha ka vuşmanm mum un olacagı-.} e en s e ~ ernıa a n en .. 1 . . .,,1. t M · ·u .. 1 

kalan b. ı .. .. d T" k' nı soy emıştır. ~· ıs er orrıson, ••ıl -
ır mese e l'UZUJl en ur ıve . . . b ·11 1 · , u lan u betl d k' h •. letler Cemıyetmın, azı mı et erın ka 

e 0lm m knast'ei eri et 1 ai engın fi derecede iptidai maddeler bul na-
sar.n asını a \')·en s eomel z. . 

Be 
· hl bl fi. ·k. .. 

1 
!arına engel olan sebeplerı ortad:m 

nım ~ r ır soy emeye sa- d . . .. · • • .. • kal ırması ıçm munasıp sıranın gel-
Iahiyetlm ~·oktur. Fakat oyle za.nne- d' •. . .. l' k .. l · · b't· d' 
diyorum kİ iki taraf kar.ılı ka~ıva ge- ıgSını soyFıyere sot~ erıntı ı ır ı. M 

· • • · onra ransa ıcare nazırı . 
lince ıımitefehhümler ortadan kalka- B .d .. .. 1 • F san f astı , soz soy emış, ran ın ran-

.._,..,,H_A_L_K_E_V_L_E~~ND! .. J 
Evimizde 6 - 10 • 36 salı günü saat 

21 de lstanbulun kurtulu~u münnse
betiyle aşağıda yazılı programa göre 
bir tören yapılacaktır. 

1 - lstiklal marşı. 
2-Söylev. 

3 - istiklal piyasi (gösterit komi
tesi tarafından}. 

4 - Komedi ( gösterit komitesi ta
rafından). 

caktır. gı düşürdükten sonra kontenjan usu-
Suriyedekl memurlamruzm tatbi- • lünü de kaldırmak siyasetini takip 

kat meselelerinde nasıl hareket ettik- Beyoğlu 29 uncu ilk okul komnıa 
ettiğini anlatmıştır. 

)erini bilmiyorum. Mahallinde bir :ı- M. Bastid daha sonra şöyle demiş-
raştırma yapmış dt>ğilim. Ancak ı;u tir: 
ka.clannı bilirim ki Fransada bulunan 
Türk do~tlan, bizim Sanrakta, Tiir
kiye ile olan an1asmamıza muvaf·k 
bir idare kurduğumuzu \'e oradaki 
Türkleri memnun edebildi~mlzl zan
nediyorlar. Bu zannnnız :ranh-s malfı· 
mata da;\·anıyorsa iki taraf arasın· 

dakl mü.,..:t.kere ve mUnP.ka.coa net1ce
~lnde hakikat kolayca meydana çı

kar. 
• • 

İngiliz T eslihatı
nın Dehşeti 

Muazzam Bir Si~ahlanma 
Yarışı Baş Gösterdi 

"- Fransanın baPladıı?ı bu h'\re
ket başkaları tarafından da takip o
lunamzsa semeresiz kalır!,, 

Franıacla hayat 
Paris, 5 (A.A.) - Frangın kıy

metten düşürülmesiyle hayatın paha
hlaşmıyacağı, hükümetin bu uğur
da çok ciddi tedbir aldığı radyo ile 
halka ilan ('dilmiştir. 

Gümrük rami 
Nevyork, 5 (A.A.) - GaZPt~lcr, 

Fransanın frangı ucuzlattıktan baş

ka gümrük vergilerini de indirm ~ye 
karar vermesinin dünya ekonomisi i
çin çok mühim olduğunu yazıyorlar. 

Klering 
Prag, 5 (A.A.) - Çekoslo\'akya 

bankası Klering muahedesi olan dev
letlerle Klering hesabına para kabul 
etmiyecektir. 

kıırunıundan: 

Kurumumuzun senelik kongresi 10 
- 10 - 936 cumartesi günü saat 16 da 
toplanacaktır. Bütün azaların okul. 
binasında muayyen saatte bulunma
ları. 

~ 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyoğlu Halkevi Gösterit kolu, bu 

hafta ilk temsilini vermiştir. lbni.ir· 
rahman Ahmet Torik (Belkıs) adlı 
dört perdelik piyes büyük bir muvaf
fakiyetle oynanmı§ ve çok alkışlan
mıştır. 

Halkımızın tiyatroya olan alakası
nı artırmak maksadile halkevlerimi
zin büyük bir gayret ve himmetle ha
ıırladıkları piyesler, her on beş gün
de bir tekrar edilecektir. Oynanacak 
eserlerden en mühimleri şunlardır: 
"Düşünüş ayrılığı, Esirler, SPrvil 

berberi, Bir şiir böyle doğdu, lnfial 
aşk.,, Londra, 5 ( A.A.) - Sunday Eks

pres gazetesi, lngiliz hükumetinin 
silahlanma programını başarmak i
çin yeni bir siyasa tatbik etmeye ka· 
rar verdiğini iddia etmektedir. 

lstanbul C. Müddei Umumiliğinden 

Cenup Dem=ryolları Direk
törlüğünden: 

Cenup Demiryollarında bu kere aşağıdaki yeni tarifenin 
yürürlüğe konulduğu sayın ahaliye bildirilir: 

13 SAYILI ÖZEL ÇABUK GİDİŞ TARİFESİ 
Tatbik tahiri: 1 Temmuz 1936 

PANAYİR, SERGİ VE KONGRELERLE İLMI, Tİ· 
CARI, TURİSTİK VE ARTİSTİK BAŞKA TÖREN
LER MÜNASEBETİYLE YAPILACAK TENZİLAT 

Gerek Tükiyede gerekse yabancı memleketlerde tertip 
edilen ve istisnai bir önemi olan panayir, sergi ve kongre
lerle ilmi, ticari turistik ve artistik başka törenler müna· 
sebetiyle gerek gidişte g·erek dönüşte aşağıda yazılı ten· 
zila t yapıla bilecektir: 

a) Ziyaretçi, scrgicilere ve kongrecilere 
1 - Nuınaralı genel tarifeye (yolcu tarifesine) göre 

yüzde 50. 
b) Serilmesi kabul olunan hayvan, alet, eşya ve mah· 

sullere 
Yürüyen yavaş gidi~ tarifelerine göre yüzde 50. 
İ~bu tarifenin tatbik edıleceği her bir tören için yolcu

larla eşya sahiplerinin ne gibi kaideler gözetmeleri gerek 
olduğu ve yapılan tenzilatın ne müddet içinde geçkil ola
cağ'ı Demiryol tarafından tesbit edilecektir. 

Fazla bilgi edinmek isteyenlerin Karkamişte Cenup 
Demiryolları Direktörlüğüne başvurmaları rica olunur. 

(1876) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
iskan umum müdürlüğünden; 

var gibi görünüyor. Türk gazetele
rinin bahsettiği saha dahilinde nü
fusun hemen hepsi Türktür. Hiç 
şüphesiz biz başka bir mmtakadan, 
bu tahkikatı yapan memurlarınız A
rapları da ihtiva eden daha geniş bir 
mıntakndan bahsediyorlar. 

lngilterenin teslihat siyaseti bun -
dan böyle, işitilmemiş bir çabuklıığa, 
tesir sahasına, yakma. ve yıkma kı1d
retine malik bir taarruz hava filosu 
ihdasına matuf olacaktır. 
Müthiş bir hava filosu vücuda geti

rilecek, bu filo İngiliz şehirbrini 
bombardıman edecek olan dü man 
tayyarelerinin bu hareketine muknbil 
iki saat sonra düşman şehirlerini ber
hava edecek kudrete sahip olacaktır. 
Bu uğurda paradan çekinilmiyecek -
tir. 

İstanbul Ceza ve Tevkif evleri için mübayaa edilecek 
48000 kilo kesilmemiş Rumeli meşe odunu ile 71500 kilo 
kesilmemiş gürgen ve 21000 kilo hamamlık gürgen kütük 
olmak üzere 140500 kilo odun açık eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen bedeli 250 kilosµ 270 kuruştan 140500 
kilosu 15 ı 7 lira 40 kuruştur. Muvakkat teminatı 13 lira 
80 kuruştur. Eksiltme 21/l Ofl 936 çarşamba günü sa
at 15 dedir. Şartnameyi görmek isteyenler tatil zaman
larından başka hergiin Sirkecide Aşir Efendi sokağında 
İstanbul Adliye Levazım dairesinde görebilirler. Eksilt
menin de hu mahalde yapılacağı ilan olunur. ( 1884) 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göç
menler içın Eberhanrd fabrikasının (Konya 2. E. 5. W.) 
ve Rudeak fabrikasının (S. P. 5. S. T.) markalı pulluk
ları tipinde olmak üzere 5000 adet pulluk imali pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pullukların nümuneleri, fenni ve idari şartnameleri 
·İskan Umum Müdürlüğünde mahfuz olup talipler resmi 
tatil günleri hariç olmak üzere hergün saat 9 dan 1 7 ye 
kadar müraca~•tla nümuneyi görür ve şartnameleri mec
canen alabilirler. 

- Belki hakkınız nrdır. Bu tak
dircle ortaya bir suitefehhüm karış-

91ış demektir. Bunu halletmek için 
yegi.ne yol, iki hükümetin karşı kar-

2 - Pazarlıkla ihalenin 15/10/1936 perşembe günü 
saat 15,30 da Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda ya-
pılacağı ( 1 7 5 1 ) 
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OrmanA111m 
Cinat Mahal il 

Karışık odun 

İşlenmil meşe 
kerestesi. 

Meeeodun " 

ne..., ormanından kelilip.•••: 
nııllllll'la ielenmie 48,621 Jliiıta •• 

anıta.•azıh yerlÔ'Hnln istif e
DllliflJEeresteaı ayn ayn ut-

··:191 ... -~::•.Jl.ltJIPM~leletme RJrelrtörlülQne mUN-

911#;1•i;R1d4ilDuvaldrat teıninatlannm Jatml· 
ın,etı111tı•r"' bfO ·~ kanunda cösterilen ıbel• 
~nqil*JifllJa!ll.IUmaddede yaah ._att• l>ir saat 8n· 

-1:trrtnaJıar için cM belli saatlerde komis
( 14.45) 

ra Er leri rg ın i tirak 
Edeceklerin ehemmiyetle 

azarı Dikkatine 

BELEDiYESi 
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RADYDLARI H ŞAH SERİ 
- ~ l 
~ 

ANr~RA : Vehbi Koç Ticaret Evi. Bt:'RSA : Mehmf't Huı.:men. : Veli Kardaşlar ve Şsı., Türk 
IZMll~ : Artilr Vetter Ticaret vi. 
ADANA : Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza. 
SAMSUN : C. Celil Ozlü - S. Kemal Sezen, 

sel, Yağcılar Tecimgesi. istikbal Şirketi. 

KONYA : Ahmet Müclp Dölen. ESKIŞEHlR : Ha.san Alanya. 

KONYA l..'REGU : Mustafa Erkek. 

KAYSERi : lsmaiI ve Oğullan Cıngıllı. 

Lüks Mağazası. • 

SAHiBiNiN 
ANTEP : Naci ve H. Ahmet Dai Kardaşlar. . DIYARBFKIR : Celil Ayyıldız, Ayyıldız Pazan. 

Beyoğlu isti lal Caddesi. 302 
llERSIN : Jorj Sa.tel. 

SES i 
- • • 1 

' . ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

Tabletleri - Her eczanede araytnız. Posta kutusu 12Sfı -

ROMA11L.t\1A 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrıları TESKIN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

!.m- Dr. msAN sAMl -
GONOKOK ASiSi 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına k:areı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo. 

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

~- GÖÇ MEVSiMi 
dolayısiyle Galatada Tün~l Caddesinde 24 numaralı 

Ga1ata Mefruşat Pazarında 
Mevcut linocum, muşamba, lacivert ıstor, perdelikler 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla -
rm çeşillerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti .. 
zasıdır. 

------• Fizuli i. Berkmen ve Y. Kilitis 
• 

~--... VAN 
CÜMHURIYET MEKTEPLiLER PAZARI 

-
Lutfi ve İlyas Dincer kardaşlar 

Vanın gayet gü1el çekilmiş muhtelif manzaraları, bilumum mek
tep kitaplan, kırtasiye levazıMI ve Istanbulda çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları, duvar ve cep takvimleri, elektrik malzemesi, gramofon, 
bisiklet ve tuhafiye eşyası. Her gün yeni çeşitler gelmektedir. Bütün 

-- ihtiyacınızı temin eden Vanın yegane satış mahallidir . --

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Su İşleri İdaresi için birisi Fen Müdürlüğünde diğeri 

Makine Mühendisı olarak Fen Heyetinde istihdam edil
mek üzere iki diplomalı mühendis alınacaktxr. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira 
aylık ücret verilecektir. 

Yabancı dil "fransrzca, almanca, ingilizce" bilen]er 
tercih edilecektir. 

İsteklilerin bu şartlan haiz olduklannx gösterir vesi-
kalar ile müracaatlarL (1153) (1763) 

Şık Bayanlar 
mağazası 

En •on moda ve 
YUksek kaliteli 
mallarını d•kkat· 
le tesbi t ~dil"'iş 
flatlarla sat.ta 

çıkarmu;t1r. 

istiklal caddesi 

Boğaziçinde Oturanlara 
Gayet Faideli 

Türkiyenin en nefis, en güzel, en temiz, en ucuz 
Resimli Aylık Mecmuası 

OGAZiÇi 
Yakında ~ıkıyor 

Edebi ve tarihi yazrlar, kıymetli renkli resimler, 
Cemal Nadir1 in çok nefis bir karikatürü 

Fiyatı her yerde BEŞ kuruştur 
İlk çıkan sayıda, münderecat arasında Şirketi Hay

riyenin 7 / 10/ 936 tarihinden itibaren tatbik kılına
cak sonbahar tarifesi cie vardır. 

ı lstanbulda Bulunan---~ 

1 HEKiM ARKADAŞLARA 
4 üncü Balkan Tıp Haftası 7 Teşrinievvel 1936 Çar
şamba bi.inü saat 15.30 da Yıldızda Kongreler Sara
yında merasimle açılacaktır. Adresleri bizce kısmen 
malum arkadaşlara davetiyeleri gönderilmiştir Bu ane 
kadar ınüracaat edipte davetiye alamıyan arkadaşla
rın da bu saatte Mecidiye kapısından teşriflerini rica 
ederiz. Balkan Hekimler Birliği Türk Komitesi 


