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Onbinlerce Türk isken
deruna Akın Ettiler 

r 
lstanbulun Kurtu u 
şunu Dün Sevınç 

ve Hayecanla 
Ku ladık 

1 Rüştü ~~as-Litvınof 1 Yirmi Türk Mahkemede ----------

Milli Neşriyat 
Mekanizmamız 

Ahmet Emin YALMAN 

O•• nümde lnıilizce bir kitap 
yar. F.n birinci nevi kağıt 

~-..-_:•ne mWcemmeı ıurette 6a-
•ıltmf. İmana qpdi keSJdini zor· 
le okutturacak kadar nefiı Ye 
zarif bir teloil ve kıyafette. •• 

Bu kitabın adı ,udur: 

Bir milli ekalliyetin varlık 
mücadelesi 

(l tal yada Yugoılavlar) 
260 sayfalık kitabı Yugoslavyanm 

killetler Cemiyeti birlikleri merkezi 
~ıftır. Yazısı bir Yugoslav aiı

. · kaleminden çıkmıştır· Kıtabın 
tarafında propaganda edebi

y , mUbali.ğa filin yoktur. Hakıki 
~'alar, zevkle okunacak bir tarzda 
\1e ilmi bir intizanıla baplar:ı, kısım
lara aynlrruştır. tııgilizcesini, kalemi 
kuvvetli bir 1ngil~ muharriri elden 
geçirmiftir. FranSızc& ve Almanca 
nüshaları da kuvvetli Fransız ve Al
man muharrirleri tarafından bu li
lanlara tercüme edilmiştir. 

Bir eltolliyetin akıbeti 

K itabı şöyle bir kanştırmca İ
talyan idaresi altına düşen 

600,000 Sloven ve Hırvatm ne halde 
olduğunu, kendilerine ait 321 Slo\'en 
\1e 167 Hırvat mektebinin ne zaman 
ve na.sıJ kapatıldığını, kiliseden, re
lniyetten, evden Yugoslav lisanları
nın ne gibi tazYiklerle uzaklaştınJdı
inıı, Yugoslav lisanlarnıdaki ı;azete
lerin nasıl kapatıldığnu öğreniyorsu
nuz. Yugoslavyaya bağlılığından do
layı ceza ve ıazyik gören münevver
lere, mektepte Yugosl~vca konuştu
iundan dolayı dayak yıyen ve hasta
neye kaldırılan çocuklar~, daygk ha
diselerinin hangi muallımler tara-
fından, ne zaman, nerede yapıldığı
na dair en ince tafsilat bu kitaba 
kaydedilmiştir. 

Ecnebi bir idare altında iztırap ~ 
ken bir kitlenin ana vatan tarafın
dan unutulmaması, acılarmm hem 
\'atan halkına bildirilmesi, hem de 
ecnebi lisanlara ıercUme edilerek 
böyle nefis tekilde kitaplarla bütün 
dünyaya yaydırılması, elbette güzel 
b" ydir lJ'Şe • 

Fakat iş bukadarla da kalmıyor. 
8ôyle bir kitabı icap eden yere. der
haı göndermek maksadil~ işliyen 
lrlilU Yugoslav mekanizmasının iı
llerinde durnuya değer. 

(Arka.sı 10 uncuda 1 

Fakat Mahkeme 
Karar Veremedi 

Fransa Bir Anlaşma Teklifi 
ileri Sürüyor 

• • 

Dörtyol. 6 (Tan muhabirinden) - Antakva ve İs· 
kenderunda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Türk bay
ra~ının şerefli Sı?"Ölv.eai altında tezah~rat ile kutladıkları 
icin sudu ~ ! ~ olarak vakal!Ulıo ~dlıyeve verilen 20 
Türk $?encının muhakemesıne dun Iskenderun mah • 
kemeainde baalandı. 

.. K~~ralrnd~n .~r~u .. ve hcılk clün, lııanbulun Jü,man İfgolinJe .r. JJ • 
çuncu yı onumunu zengin teza hüral ar d lıutlaJ B n RUrlar ıfı ma'ul giiniin on 
kahraman ordumuzdan bir mü/reze fÖ .. uın CI f-ı !I~~· ura~a ~ut/ama törenine İftİraJr 

ruyoruz. cu•ulH ve raun leri yetlinci •o.ylaJaJır. 
HALK AKIN EDİYOR 
Mahkenıs heyeti Arap hakimlerinden müteşel<kil

di. Bu F,ençler ayni zamanda Cümhuriyet marşımızı 
söylemek cüı mile de ( !) itham olunuyorlardı. Muha
keıne safahatını dinlemek üzere Antakya. Reyhaniye 
Kır•khan Bilan kasabalarile birçok köylerden on bi
tıe yakın Türk lskenderuna akın etmişlerdi. 

F r·· k. . · Büyük Şef Atatürk ur ıye ile 

l\ıf l\HKEMENİN ÖNÜNDE 
İskenderun mahşeri bir kalabalık arzedivordu. Mah 

kemenin önü, içi ve dışı hınca hınç dolmuştu. Heyeti 
hakime bu vaziyet karşısında müşkül mevkide kal
dığını hi!!!setti ve Fransız istihbarat dairesine müra
caata lüzum ~ördü. Bu müracaat üzerine mahkeme 
ile Fransız dRiresi arasında uzun muhRberııt cerevan 
etti. Bu sırada binlerce halk ı:ııtbırsızlanıyor, yeryer 
tezatfirat alametleri beliriyordu. 

M AHKEMF.NfH fT. K' 'KARA l?T 
··~a tıerce l17.tln~reırmırtr.mer ttau sonra lSkend 

run mahkeme~ meznun ( !) TUrk gençlerinin lale· 
dikleri suca ait tahkikat dosyasının henüz tekemmUI 
etmeclilini bJldJrmek vaziyetinde kaldı Bu 9lrada 
maznun 20 Türk genci. avukatlarlle beraber muhak~ 
me salonunda maznun sandalyesinde bulunuyorlardı. 

KARARDAN SONRA 
Mahk<>me. evrakın tekemmül etmediğini ileri sii-

rerek mu1'akemeyi talik ettiğini, maznun Türk genç· 
terine tefhim ettikten sonra gençlerin avukatlan söz 
alarak çok mildclJel ve mukni bevanatta hulunml\·a 

[Arkası 10 uncuda] 

Dün Ankaraya 
Avdet Ettiler 

ispanyada Hükllmet Bir/ 
Zafer Daha Kazandı 

Balkan 
Oyunları 

Dün Bitti OViEDO'YU ALDI 
Her İki Taraf Kat'i Neticeli Bir 

Taarruza Hazırlanıvor 

lıpanya aııen Allra.za11n harabeleri artuında ••• 
· (Son aldığımız haberle.r 3 Uncü sayfada) 

Kat'i Tasnif Neticesinde 
Dördüncüyüz 

Atinada yapılmakta olan Yedinci 
Balkan oyunlan, dün yapılan son mü
sabakala- :· erine hitam buJmu 
Dün akşam yapılan kat'i tasnif neti
cesinde Yunan atletleri 153 puvan!a 
birinci, Yugoslavya 71 puvanla ikiuci 

Rornanya takımı 65 puvanla üçüııcu: 
ve Türkiye 28 puvanla dördüncü gel
miştir. 

Atina muhabirimizin bu hususta 
verdiği tafsilat 6 ncı sayfadadır. 

Vekiller 

Yakında Ankaraya 
önmüş Buaunacaklar 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) _ 

Şvt ~erinde tetkik seyahatle
ri :Yapmakta olan Iktiaat ve Maliye 
IVekiJıertnin ayın on beşine doğru An
karaya dönmeleri muhtemeldir. 

Avrupada tedavide bulunan Ziraat 
~ekili de yakında Ankaraya gelecek
tır. Ceiıevrede bulunan Haricıye ve 
dahiliye Vekilleri de oradakı vazife
leri bittikten bir müddet sonra mem
leketimi7.e dönecektir 

T eulilr Rüftü Araa'la müldkah 
mühim neticeler verdifi aöylenen 

LorJ Eden 

Cenevre, 3 ( Deyli Ekspresin Ce
nevre muhabiri yazıyor) _ Salibi • 
yettar mahafilden haber ven"Jd" •. .. 1n . ıgıne 
gore, gütere ile Türkiye arasında 
Yakm Şarkın ualhü üzerinde te . ' 
~ b" ın en ır anlaşma eJde edilmittir 
Hari~iye nazın Mister Lord Eden il ' 
TUrkıye Hariciye Vekili arasında vue 
ku bul • an__ konuşmaJardan sonra, iti-
~~~a deger mahafilden haber veril • 
dıgı~e göre, Türkiye .teslihatma mu. 
tealhk büyük siparişleri lngiltereye 
verecek, ağır harp sanayii de bunlar 
8.rasmda bulunacaktır . 

lngiliz sanayicilerinden ve mali-
recilerinden müteşekkil bir heyet ha
ıha.zırda Tilrkiyede buJunmaktad 

Bu huausta iki taraf arasında vu~~ 
bulacak konuşmalann faydıılı netice
ler vermesi beklenilmektedir 
. Bundan başka konuşmalann: In

~lterenhı Şarkf Akdenizdekt vaz ve
tınf takviye f"tm"'lli Vf' T'flrkh"Pnfn 
kendisiyle mütekabil Y&rdnn paktla~ 

r Arkası 10 uncuda 1 

AVRUPA KARiKATÜRÜ: a 

• 

Sonbaltartla JIG.pralt tlölriirnü 

(Bukreı· M 
· omentaJ cazeteııınden) 
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Nevyork Mektubu 

Cumhur Reisi Seçimi 
için Mücadele Başladı 
Amerikanın Önümüzdeki Dört 

Yıllık Tarihi, Nevyork'un 
Verece~ Reye Ba2-lıdır ! 

intihap mücadeluinde rnühım o azıle alan Amerıkalı kadınlar 

Nevyork, (Hususi muhabirimizden) Amerikada 
günün en mühim meselesi, Cümhurreisi seçimidir. Bu 
seçim savaşı son safhasına varmaktadır. Bütün fırkalar 

geçen haziranda biiyük toplantılar yaparak namzetlerini 
seçtiler. Bugünkü Cünıhurreisi Mister Roosevelt, Demok
ratlar tarafından tekrar namzet gösterilmiş bulunuyor. 
Demokratların en belli başlı rakibi Cümhuriyet Partisi -
dir. O da Mister Landon·u namzet göstermiştir. Gelecek 
Teşrinisanide reyler verilecek ve netice belli olacaktır. 

Cümhurreüini kim •eçer? 1 

Herkes, Amerika Cümhurreisi 1 • 

TAN 

Bir Münadi Dün 
Beş Seneye 

Mahkum Oldu 

Dördüncü Tıp Haftası 
Bugün Başlıyor 

Karardan Sonra Çocu~- Bütün Balkan Murahhasları S?eldiler 
lan Feryat Ettiler, Gu-
rültü Bir Çeyrek Sürdü 

Belediye müzayede salonu münadi
si Şaban oğlu Saibin muhakemesi, 
dün ağır ceza mahkemesinde bitiril
miştir. Saip, 17,5 liralık belediye his 
sesini dipkocanına bir kuruş olarak 
geçirmekten suçludur. 

Dün, muhkeme salonunu bu davanın 
neticesini bekliyen büyük bir kalaba
lık doldurmuştu. Suçlunun refikası 
ile yedi çucuğu da salonun bir köşe
sıhde yer a1mışlardı. Tebliğ edilen 
kararda Saibin beş sene ağır hapse, 
8 lira ağır para cezası ödemesine ve 
üç sene memuriyetten memııuuna 

hükmolunduğu bildirilmiştir. 
Yalnız mahkeme, hadisede hafifle

tici sebepler bulduğu için suçlunun 
mahkfımiyetini evvela iki buçuk se
neye, sonra da bir sene sekiz aya in
dirmiştir. 

Suçlu, mahkemeden çıkarken, ya
vaş sesle okunan kararı iyice rluya
mıyan çocukları önüne geçerek. yolu., 
nu kesmişler ve neticeyi kendisinden 
sormuşlardır. Bu sırada, büyük kızı, 
mahkeme salonunun önüne doğru yü
rümüş, göğsünü yumruklıyarak: 

"Hakimler, ya babamı beraet etti
riniz. Ya bizi kurşuna dizdiriniz. Siz
den adalet bekliyoruz.,, diye bağır
mıştır. Bundan sonra, irili, ufaktı fer
yat sesleri etrafı çınlatmış, salon ka
rıştığı için polis ve mübaşirler hadi
seye müdahale etmişlerdir. 

Bu arada, dinleyiciler arasında l:m
lunan küçük çocukların korkudan ağ

Yugoslav doktorları Sirkeci istasyonunda karşılıyanlar arasında 

Dördüncü Tıp haftası, bugün me- kında görüşülecektir. 
rasimle açılacaktır. Yıldız sarayında- Üçüncü Balkan haftasında ner 
ki toplantılara iştirak edecek heyet - devlet murahhasınm bir konferans 
ler dün tamamen şehrimize gelmiş vermesi usulü kabul edilmiştir. Bu 
ve doktorlarımızdan müteşekkil bir sene de 'böyle olacaktır. Bundan ma -
heyet tarafından karşılanmıştır . ada iki üç kişi tarafından da bazı 

Türk heyetinin reisi profesör Akil kısa tebliğler yapılacaktr. Misafir 
Muhtar, dün kendisiyle görüşen bir murahhaslar arasında Romanya O -
muharririmize şu malumatı vermiş - niversitcsi Rektörü ve Romanya Tıp 
tir : Birliği Reisi Profesör Gorgiu, profe-

"- Bugün açılan dördüncü tıp sör Popescu Buzeo gibi tıp aleminde 
kongresi değil. dördüncü tıp haftası- tanınmış simalar da vardır.,, 
dır. Toplantının en bliyük gayesi Dördüncü tıp haftası için Yıldızda 
Balkan doktorlarını biribirlerine ta- yapılan hazırlıklar bitmiştir. llk top
nrtmak ve aralarındaki rahrtalan lantı bugün saat 15,30 da Yıldızda 
kuvvetlendirerek sulhe vardım et - Sıhhiye Müsteşarı HUsameddinin bir 
mektir. Bu içtimalarda ~osyal ve sıh- nutku ile açılacaktır . 
hi meseleler hakkında raporlar veri- Bunu profesör Bensis'in ilmi kon-
lecek ve bilhassa maden sulan hak • feransı takip edecektir . 

laştıkları, bazı kadınlarla yaşlı er- ======================== === ==== 
Üniversitede keklerin de bu ağlayışa ortaklık et

tikleri görülmüştür. 
Saibin refikasilc ço ukları, müş

Şarap Fiatleri 
kUia tfa ıiılli~hımıin merdi e leri:ı- ~eni Tıehzilat Bu Ay 
den indirilmi§lerdir.. Falcat, ye kl- "1ÇıruTe Ta töi~ Edl!ecek 
şinin feı"ıY)Uiı.-9u ada JiMtüri& ri- • . 

d 1 l t kta d t 
. i inhisarlar idaresi. tarafından Ş.rap üniversite bugün saat 10 ı.la kon-

or arı çın a ma evam e mıst r. . . . . • 

ni Amerika halkının eeçtiği- j 
ıli zannedec. Bu dilft1nilf .. yanhttu.·.~ 
Amerika Cümhurreisini,ıBirleşik'' 481 
cümhuriyet ~er. Halk bu 48 Cüm -
buriyetin her birinde murahhasları

na rey verir. Ve bu murahhaslar 
Cümhurreisini seçer. Her Cümhuri
yet nüfusu nisbetinde rey vermekte
dir. Mesela Nevyork CUmhunyeti 47 
rey sahibi olduğu halde küçük cum
huriyetler ancak iki üç rey sahibi -
dirler. Fakat bir cümhuriyetin bil -
tün reyleri, o Cümhuriyct içinde en 
çok rey alan namzede verilir. Me -
1ell Mister Roozevelt Nevyorkta 100 

. . . . , . fıatlarında yapılan tenzılatm tatbık1- ferans salonunda merasimle açılacak-

'

, Mahkemclcrdckı tş sahıplcrı \f' dm- ne bu ay içinde başlanacaktır. İdar~ tır: Merasim,' rektörün bir yıllık ça
leyicilerin birikmesi üzerine büyük Tiitkiyenin her tarafında bulunan Iışmaları anlatan nutku ile c:dediyat 
bir kalabalık toplanmış, fakat )uzlar- bilttln bayilere ellerindeki malları fakUltesi adına profesör Şemse~tin 

reylik bir ekseriyet kazanırsa Nev -
yorkun bütün 4 7 reyi ona verilir. 

Bu yüzden Amerika f ırkalanndan 

b~ CUmhuriyetl~rin .biri içinde ~k- I 
1enyet kazanacagına ma.nırsa o cum 

huriyetiaı. bütün reylerini almış olur 

\'e o cumhuriyetten yana zerre ka -

dar tel&şa düşmez. Fırkalann en 

çok çalıttıklan yerler vaziyetleri 

fÜpheli olan CümhuriyeUerdir. 

l ki aiya.İ •aha 

Amerika iki siyası sahaya tak
alın olunabilir. Biri arazi ba

kunmdan daha geniftir. Fakat nü -
f ua bakımından Amerikanın yalnız 
yan nüfusunu ihtiva eder. Burası 
Roozeveltin fırkasına aittir. Bunlar 
Cenup Cümliuriyetleri ile Missisip:
nin garbindeki Cümhuriyetlerdir. I>i 
ğer cUmhuriyeUer, Cümhuriyet Fır
kasına aittir. , 

lki sahanın nüfusu aşağı yukarı 

biribirine mUsa\.idir. lki namzet yal
nız kendi sahalarından rey alacak o
lurlarsa Roozevelt 272, Landon da 
259 rey alabilir. Ve neticede Rooze
velt küçük bir ekseriyetle kazanmış 
olur. 

iki taraf ta daha kuvvetli bir ek -
1eriyet temin etmek istedikleri için 
bil'ibirlerinin ülkelerinden rey kazan 
maya çalışırlar. Nitekim Roozevel -
tin halihazırda birkaç ülkeyi zayi et
tiği anı-.ıııyor. Sonra dört ülkenin 
vaziyeti 11Upheli bir mahiyet atmış -
br. Bu yedi ülkenin reyleri 51 tutar 

Ruzveltin kauınma.ı i~in 

dan ikisi bu sırad~ bayılmtı,lardır bildiren birer beyanname vermelerini Günaltay tarafından tarihten verile-
Hülasa, bir çeyrek kadar süren gürül- bildirmiştir . cek bir açış dersinden ibarettir. 

1 tülerdcn sonra Saibin beş seMye de- Bu beyannamelerden sonra İnhisar Bütün profesörler bu talebe yuva-
i ğil, bir sene sekiz ay hapse mahkiım memurlan bayilerdeki malları tesbit• sında bulunacaktır. 

1 
olduğu, bu aileye anlatılmış ve bu su- edecekler ve idare de buna göre ara- Belediyenin alacağı otobüsler 

1 

retle feryatların önil alınabilmiştir. daki fiat farkını bayilere ödiyecek- Belediye, şehirde otobils işletme 
Saibin refikası, bir müddet sonra tir. imtiyazını gelecek seneden itibaren 

, tabibi adillerin odasına çıkmış ve ko- Yeni fiatlardan sonra şarap satış- tat'bik edecektir .Bunun için yüz beş 
casının verem olduğunu söyJiyerek larının çok artacağı zannedilmekte - otobüs alınacaktır. Bunlar 18 - 28 
hastaneye yatırmaları için rapor is- dir. idare bunun için Tekirdağı ve Iz- yolcu taşıyacak kadar geniş olacak

Landon 
Bunun için Roozevelt 8 reyli Ma

ryland'ı hasımlanndan koparmış bu 
lunuyor. Bunda başka şarktaKi ve 
Orta Garpteki ülkeler içinde de te
reddüde düşenler vardır. Buuların 

birkaçı da Roozevelte rey ver ecek o
lurlarsa Roozeveltin kazanması kat
iyyet kesbeder. Şark Vilayetler inm 
en büyüğü olan Nevyorkun bile Roo
zevelte rey vermesi kiif idir . 

Roozevelt te bunun için çalışmak

tadır. Fakat Roozevclt Nevyorku ka 
zanamazsa da yine muvaffak olmak 
ihtimalini zayi etmez. Fakat Landon 
Nevyorku, zayi ederse muvaffakıyPt 

sizliğe uğrar. 

NerJyorlıun rJerecefi rey 

N evyorkta Roozeveltten fazla 
sevilen bir Demokrat Leh -

mandır. Lehman seçime iştirak eder 
se muvaffak olur ve Roozeveltin mu 
vaffakıyeti kat'iyyet kazanır. 

temiştir 
mirdeki fabrikalarda bu sene fazla tır · 
şarap imal edecektir . OtobUslerin şartnamesi hazırlan · 

Şimdiden gerek Tekirdağmdan ve mıştır. Yakında meclisten muafiyet 
gerekse lzmirden ehemmiyetli mik _ kanunu çıkar çıkmaz münakasaya 
tarda üzüm alınmasına başlanmı§ . konacaktır. Şimdiden bir çok firmaSarhoşluk Bu 

Sallanıp Çarptı Diye 
Arkadaşını Ağır 

Yaraladı 
Dün Silivrikapıda bir cinayet ol • 

muştur : 

Silivrikapıda oturan seyyar satıcı 
İhsanla arkadaşı Behzat, dün mey -
haneye giderek rakı içmişler, sokağa 

çıktıkları zaman sarhoşluğun tesirile 
biribirlerine çarptıktan için kavgaya 
tutuşmuşlardır. Neticede Behzat, 
belindeki kamayı çekerek İhsana hü
cum etmiş ve gelişi güzel ötesine be
risine saplamıştır. Aldığı yaralarm 
tesirile kanlar içinde yere yıkılan İh
san etraftan yetişenler tarafından 
derhal hastaneye kaldınlmıştır. Ya . 
rası. çok ağır olduğundan hayatı 

tehlikededir. Behzat yakalanmıştır. 

Bir kız yaralandı 

tır . 
su sene idarenin geçen senekin 

den iki misli fazla üzüm mübayaa e
deceği zannedilmektedir. İnhisarlar 
tdaresi bundan başka diğer bazı in -
hisar maddeleri Uzerinde de tenzilat 
yapmak için tetkikatta bulunmakta -
dır. . 

su meyanda bilhassa av malzeme
sinin bulunduğu ileri sürülmektedir. 
Böylelikle memlekette avcılığın rağ
bet görmesine çalışılacaktır . 

Yedek ıubay okulu 
yedek Sübay Okulunun Harbiye 

mektebi binasma taşınması hazırlık -
ları bitirilmek Uzeredir. Talebenin 
Ha.rbiydeki binaya gitmesi cuma gU
nil kabil olabil~ktir . 

Paşalimanmda oturan Yorgl kızı 

1 
. in 

1 Pıraşkant 2140 numaralı otomobilin 
7 J:Rs~~'ır: 

sadmesine uğrayarak yaralanmııtır. 
~ ugdnkü 

Kız, derhal hastaneye kaldınlm11, ~astln hna ~cık olacak, rtladr hafif 

k f ··rnn •iir atl• CMCektir. hadise sırasında açan şo o a-
ranmasına başlanmıştır . Dünkü hava 

Araba çarpb Diln hava tazyiki 764 milimetre idi. Sı-
Balatta Ahmedin arabası Fatma caklılr iç~rdc 16, dqarda 20 derece idi. Bu

isminde bir kadına çarparak ağırca har tazyıki 9.8, rutubet yüzde 75 idi. 

lar müracaat etmektedir . 

Bir yolsuzluk iddiası 
Ticaret Odası Esnaf Cemiyetleri 

bürosuna, Arabacılar Cemiyetinin 
idari işlerinde bazı yolsuzluklar ya
pıldığına dair bir ihbar yapılmıştn. 

Burada cemiyet idare heyetinden 
istifa eden altı kişinin yerine yapılan 
intihabatın da yolsuz olduğu bildiril
miştir. Bu husu~ta tetkikat yapıl

maktadır. 

Ekmek narhı 
tstanbul Belediyesinden: 
Teşrinievvelin yedinci gUnUııden i

tibaren birinci ekmek on kuruş on pa
ra, ikinci ekmek dokuz kuruş yirmi 
para, francala on beş kuruştur. 

Hava: AÇIK 

ıo uncu•>" Gün: 281 
1355 Hıcr1 
Recep: 20 
Günet: 6,03 - Ölle: 
lkindi: ıs. ıs - Aktam: 
Yatsı : 19,14 - imsak : 

Hızır: lSS 
1352 Rumi 

24 EylQI 
12,02 
\7.42 
4.2<\ 

·---------·~--~--~~--~ 
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Siyaset alemi 

Gömböşün Ölümü 

Aylardanberi hasta oldu!4 söy
lenen ve son &ünlerde bir sa

natoryoırıda tedavi edilmekte olan 
General Gömböş'ün, daha dün hükü
met başından çek11ınek ve dinlen -
mek ihtiyacında olduğu söylenirkeıı 
bugün vefat haberi geldi. Henüz 49 
luk bir orta yaşlı adam olan Göm -
böş'ün böyle ansızın vefatı, yüklen
diği ağır mes'uliyetlerin sıhatini, te
lafisi imkAnsız bir surette tahrip et
tiğini göstermektedir. 

General Göınböş, Btiyük Harpte 
askeri vazifesini yapan Büyük Harp 
sonundanberi. Macaristan siyasetine 
karışan ve nihayet Macar siyasetiııi 
eline alan bariz bir şahsiyeUi. Ma -
caristanın harp sonundanberi sıyasi 

hayatı çok mühim hadiselere şahit 
oldu. 1918 senesinin sonlarına doa-.,. 
ru Macaristan müstakil bir Oümhu
riyet ilan otunmuş, fal<,at bu Cüm
huriyet ancak 1919 senesinin martı
na kadar yaşıyabilmiş ve yerini Sov
yet bir CUmhuriyete bırakmıştı. Bu 
sırada memleketinin siyaseti ile ala
kadar olan ve Sovyetçiliğe karşı mu 
halif bir vaziyet alan General Cöm
~ö~ meml~ketinden kaçıp Viyan,ya 
ıltıca etmış, fakat Macaristanda te • 
şekkül eden Sovyet hükOmeti, mu -
haliflerin Rumen ordusundan yar ,. 
dım gören hareketi kArşısında daya
namıyarak düşmüş, 1919 senesinin 7 
Ağustos ııünü Budapeştede yeni l>ir 
milli hükumet teşekkül etmifti. Ce
nerat Gömböş milli hUkOmetin teş-ak· 
külünden sonra yapılan umumi inti· 
habatta mebus seçilmiş ve bu suret
le memleketinin siyasi hayatı ile Ja· 
ha müspet bir şekilde meşgut olmak 
imkanını ,bulmuştu. Cömböş 1929 da 
Harbiye Nazırı oldu ve nihayet 1932 
de Macaristan Başvekilliğini derah• 
de etti. 1935 te yapılan umumi se • 
çimde milli birlik adını taşıyan Göm
böş fırkası 245 mebusluktan 169 u
nu kazanmış ve iktidar mevkiinde 
kalmıştı. 

General GömböşUn siyaseti Al • 
manya. ltalya ve Lehistan ile ittifak· 
tı ve bti itt1'fft'iı1Minat ederek Ma• 

Omer Rıza DOCRUL 

~=rruw 

blRK AÇ 
SATIRLA 

•ı stanbul Maarif Müdlirlilğil Ok, 
orta mekteplerle Uselerdeki 

talebeleriD adedi, sınıf vaziyettle 
bir l<itatistlk vü~da getirerek dUD 
Maarif Veka.Jetine ıöndermiştir • 

• • • 

C wnhuriyet Bayrammda AD· 
karaya gidecek olan lzcllerbl 

sayısı ve isimleri tesblt ediımeğe 
baŞIUıOU§tır • 

• • • 
•ı stanbulon Kurluluş Bavrad 

mUnuebetfvle dün taHI eclt· 
len mektepler bugün açıJacatrtır • 

• • • 

R oozevelt her kaybettiği reye 
mukabil rakiplerinin ülkele -

ltnden rey kazanmak mecburiyetin -
dedir. 

Amerikanın önümüzdeki dört yıl
lık tarihi Nevyorkun vereceği reye 
bağlıdır. Onun için Amerika intiha -
batı ile alakadar olanların hepsinin 
gözleri, Nevyorka dikilmiş bulunu -

yaralamıştır • Memlekette hava 
Arabacı, yakalanmış, kadın has

S ehze halindeki yolndıılrtd 
dolayı beledi~·e, Jtf!ftk me • 

morlar arasında, gerek kantarcrı.aı
aracımda geniş bir tebeddülat yap • kısmen bulutlu geçecek, riızgir Garbi Ana

Buciln memlekette hava: $imali Anadn- doluda şarktan, diğer taraflarda da garp 
luda bulutlu ve yağışlı, diğer nrnılarda istikametinden hafif ku vv,.tt,. l'~ "r,.Jr••r mı~hr • yor. taneye kaldırılmıştır . 

I 
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ispanyada HükUmet Bir 
Zafer Daha Kazandı 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

TAN 

NASIL YAZt Y ORUZ ? Macar Başvekili Göm- 1 
Alp dağlannda kılavuzluk eden bir 

adamın uzvi tıc adali inki§afa Nev
york'ta oturan bir kimseflinkine u&
tün olrııok lazımdır. Ancak Nt:tıyork
lıl da kendi oturak hayatına klifi ge. 
lccek kadar fi::iyolojik f aaliy~tlcre 
maliktir. - Nesuhi Baydar, ULUS, 
4 -10 - 1936. 

böş Dün Oldü 

OViEDO'YU ALDI 
A t inadaki l ngiliz asarı 

atika enstitüsünün 
150 inci yıldönünıü müııase
betile Londrada büyük mera

sim yapı lacaktır. 

Almanya Müteessir 
Müteveffaya Hafta Sonunda Resmi 

Cenaze Merasimi Yapılacak 

B. Neauhi Baydır, türkce bildici Mlıie 
"oturak hayatı,, tcrkibıni ı~l~eden ok:ıva
cak hır tek insan buluraa, bızım keç•nin ııa
kalmı trıı ederim. Kelimenin tuhaflıiuu hır 
tarafa bırakalun, "oturak hayatı,. Yine yanhı 
tır; çunkiı "oturak,, sıfatı "kotUriım., tr~
teradi fidir. B. N. Baydar, biıtün Nevyork 
ahalisinin kötiırUm olduiunu l<!Ylemck, ya. 
but onların yalnız kötiırumlerınden ban. 
ıctmek istemiyor yal Oyle ıanıyorum ki 
"oturak hayatı., nı •ıa vie aııiıe,, karıııc; 
olarak kullanmı$, "Nevyork1unul\ ~asa ba. 
ımda, yahut iıkcmle, koltuk ustunde ce
çirdiii hayatı., diyebilirdi. 

• * • 

Her İki Taraf Kat'i Neticeli Bir 
Taarruza Hazırlanıyor 

Y ugoslavya H arbiye Ba
kanı Mar iç bu ayın do

kuzunda Yugoslavya 'Kralla
rı Piyer ve Aleksandr için di
kilen abidenin küşadında hll
zır bulunmak üzere Parise 
gitmiştir. 

~udapeste, 6 (TAN) - Başvekil Gömböş bu sabah ( clb~ ~ 49 va.sı!lda olarak vefat etti. Babası bi; kö k 
t~. 1 .. ocası ıdı. :\ endisi askerdi ve askeri tahsyı·ım~. -

m ustu. g-or-

Eskrimdeki hUneri dolayısiyle ar-.-----
:t-

Lonclra, 6 (Radyo) - lı 
~ıy claan ge .. en en aon h a • 
berıere gore daniıi harp va • 
zıyeti şu merkezdedir: 

En çetin muharebe Oviedo civa . 
rmda vuku bulmuştur. Aııturyas a
melesi dahili h ı.tbin başlangıcından 
beri buraya kartı harekatta bulun -
makta ve bu şehri düşürmeğe çalış -
maktaydılar. En son haberlere göre 
amele şehre ilerl~. hatta gehre 
girmişlerdir . 

Asilerin anlatışına göre, hükumet 
kuvvetleri dün 400 bomlJa atmışlar, 
fakat şehre karşı yaptıkları taarruz 
pUskürtUlmügtür. Bununla beraber 
asiler, hükflmet kuvvetlerinin tank
lar kullandıklarını ve havadan alev 
•ıçan mayiat serptiklerini söylüyor

lar. 
Asiler ,zırhlılarmm vaıensiya li

manını bombardmıan ettiğini haber 

vermektedirler. 
Bilbaodan bir İngiliz %lrhlıst ile ha

reket eden muhacirler arasındaki Sa
libiahmer murahh~ doktor Juns, 
gazete muhabirlerine beyanatta bulu
narak Bilbaoya karşı vuku bulan tay 
Yare hücumlarına mukabil şehirdeki 
rehinelerden 150 kişinin kurşum di
ttliğini, bununla beraber iki tarafın 
esirleri mü'badele etmeyi kabul etti
ğini söylemiştir • 

Madrit hükü.meti bugün altın ve 
gümüş ihracını yasak etmiştir . 

Diğer taraftan Toledoya giren isi 
general Franko, hük\lmet te.şkilltmı 
.._ .. . uJJ.&öJJJ.CL.ALd.J.UJ. ..L.Jıııı.T.h l ...,..,J-··- ~""'" .. 
Serat, hariciye nazırlığına tayin o -
lunmuştur. 

Asiler Malagaya 15 tayyare hücum 
ettiği ve Fastım asker getirmeğe de
\'am ettiklerini bildiriyor . 

Umumi vaziyet iki tarafın da kat'i 
bir taarruza hazırlandıklarını göster

?nektedir • 

Viyana da 
Tevkif 

Bir 

lngiliz Muharrir Komü
nistlerle Münasebette 

Bulunmuş 
Viyana, 6 ( A.A.) - Geçenlerde 

Almanyadan hudut haricine çıkar1? ıp 
Avusturyaya sığınmış olan tngiliz 
tnuharrir ve gazeteci Geoffroy Fraser 
Polisçe tevkif edilmiştir. Evinde ya
pılan araştırma neticesinde, kendi.si
ilin, geÇenlerde Viyanada tevkif edi
len bir komünistle mınıa.sebett&r ol
duğu a.nıaşılm1ttır. 

Nüfus Müdür!üğünde 
Yeni f ayinler ~ apı~dı 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Ankara nüfus müdürlüğüne vila • 
Yetler idaresi şeflerinden Cemal, Ça 
llakkale nüfus nıüdürlüğüne lstan -
bul nüfus Başkatibi Tevfik, Kor.ya 
ınüdürlüğüne Çanakkale müdiirü 
liüsnü tayin edilmişler, Seyhan ve 
kuğla müdürleri de Becayiş olun -
ınuşlardır. lstanbul nüfus müdürü 
liilminin bir kaymakamlığa tayini ve 
yerine Mucur kaymakamı Eminin ge 

tirileceği söyleniyor. 

Hususi 'fi uhasebeler 
Ankara 6 (Tan muhabirinden)-

' . 
Dahiliye Vekaleti belediyeler ve vı-
liyet husust muhasebeleri memur • 
lannın sicillerini istemi~tir. 

Ankaraya Eir Yugoslav 
Heyeti Gelivor 

Belgrat, 6 (Radyo) - Yugoslav
Yanm bir murahhas heyeti ticaret 
l'nUzakerelerinde bulunmak üzere An 
karaya hareket etmiştir. Müzakereler 
etlmartesi günü başlıyacaktır . 

Son harp vaz iyetini ıu haritada 
görüyoruz 

Asilerin hedefi Arenjuez şehridir. 
Sebebi burasının Madrit demiryolu 
ile denize bağlamasıdrr. Madrit hü
kumeti de burasına büyük ehemmi -
yet vermektedir. Bugün Başvekil 
Caballero ile ınzrrlardan müteşekkil 
bir heyet buraya gelerek müdafaayı 
teftiş ettiler . 

Asiler buf?Ün 30 tayyare ile Mad
ridi bombardnnan ettiklerini bildiri -
yor ve Hueskada hükumet kuvvet • 
!erini püskürttüklerini söylüyorlar. 

ispanyanın Va t i kan sefareti 
İspanyanın Vatikan sefiri ve sefa

ret erkanı Madritten aldıktan emir 
Ur.erine klmilen istifa etmi~ler ve 
..ı'"" .c""~ "" "" ı,ıua.o.uu ~ "\J.u a.hc:u. a.lt.. r ..... i-

se gitmişlerdir . 
Sefir ve maiyeti böylece sefaret 

binasından ayrılır ayrılmaz. herkeıı

le beraber istifa etmiş olan sefaret 
müsteşan yalnız başına sefarete dön-
müş. Binayı iş~al a!tma almış ve ü
zerine lspanyol asi hükumetinin san
lı kırmızılı bayrağını <;ekmiştir . 

Atina - Varşova 

Yeni Hava Seferi 
Atinada Kut'andı 

Atina, 6 (Tan) - Atina - Varşova 
arasında işlemeye başlıyacak olan 
bava postalarının açılış merasimin • 
de bulunmak üzere Lehistan hava 
müsteşan Pazar günü buraya gel -
miştir. Dün akşam buradaki Lehis • 
tan elçisi müsteşarın şerefine hir ziya 
fet vermiştir. Ziyafete Başvekil Me· 
taksaa ile birçok resmi zevat davetli 

idi. 

Meşhur iş Adamı 
Şer: ok Loncrada 

Londra. 6 (A.A.) - Amerika ma
liyecilerinden B. Leo Şertok, i:>uraya 
gelmiştjr. Hatırlardadır ki mumai
leyeh, evvelki sepe buı Ingiliz ve 

Amerikıı~ müesseselerini temsil et
mekte olduğu sırada Habeş hükume
tine bir milyon dolar vererek Ha be
şistanda mühim maden imtiyazları 
elde etmişti. 

• • • 

K üçük An~ant Ekonomi 
kongresı ayın on iki • 

sinde Bükreşte toplanacak • 

tır. 

• 

L ehistan bütçesinin Ey
lul bilançosunda 300 

bin Zilotilik bir fazlalık gö -
rülnıüştür. 

• • • , 

L ondra, 6 - Hava ve de 
niz kuvvet lerinin bir -

likte yaptıkları manevrada 
bir deniz tayyaresi denize 
düşmüştür. 

ıı-.----...-~~----~-----

Para Siyasetinde 
Birlik Teklifi 

Asambleye Bunu İstiyen 
1 ir Proje Verildi 

Cenevre, 6 (A.A.) - Fran~ız ve ln
giliz delege heyetleri tara.ı. •• ıdan ~fil
lctler cemiyeti asamblesinin ekono
mik komisyonuna şu şekilde bir ka
rar sureti projesi verilmiştir: 

Fransız, lngiliz ve Amerika hüku
metlerinin müşterek beyannameleri, 
diğer bazı devletlerin buna derhal il
tihaklarından mammat alan, muh~
ur ınemıeKeUer eıtonomllerl ıı.ratııuda 
devamlı muvazenenin tekrar tesisine 
matuf anlaşmalı bir finans siya'8.8ı
nm ekonomik münasebetlerin istikra
rı için en sağlam temeller tesisi ban
şın tarsinine ve beynelmilel nızaınm 
iadesine müessir bir surette hizmet 
edeceğini göz önünde tutan asamble, 
Cemiyetin diğer azasının bu hedefle
rin başarılmasına devam hususu .1da
ki genel arzusunu teyit eder. 

İTALYAN LİRETİ, 1NG1LTERE 
VE ALMANYA 

Londra, 6 (Radyo) - Liretin 

kıymetten düşürülmesi ve İtalyan 

gümrük resminin indirilmesi burada 

kadaşlan arasında temayüz et.mi§, 
Büyük Harpte kendisini gösce
ren Gömböş, Sırp ve Rus cephe
lerinde çarpışmış, daha sonra Büda
pcştede Bellakon Bolşeviklerinin hü
küm sürdükleri 1919 senesinde Vi
yanaya kaçmış, fakat gene o s••ne 
sonlarında dönerek meb'us seçil~iş 
1929 da .h~:biye nazn olmu§, 193~ 
de başvekıl.lıge getirilmiştir. 0 za-
~an~anbe~ı. Macaristanın ba.şvekiliy
dı. Sıyaseti · Orta A vrupada Fransa 
ve Rusyanın nüfuzunu kırmak, Al
manya. Italya, Avusturya ve Lehis
tan ile birleşerek, Macaristanın kay- 1 
bettiği ar~ziyi istirdat etmekti. Bu 
yüzden Mılletlcr Cemiyeti Italya a
leyhinde. ~~nksiyonlar tatbıkın~ ka
rar verd_ıgı zaman bu karara muha
lefet ettı. Sonra bu senenin mart a

yında Roma protokolunu imzaladı , e 

bu paktın Macar parlamcntos•rnda 

müzakeresi sırasında muhalefet lide

ri ile bir düello yaptı. Düello, .Ma

caristanda yasaktı. Fakat Gömböş 

şerefinin tehlikede olduğuna hükme

derek düelloyu yapmak mecburiyeti

ni hissetti. Ancak iki taraf arasında 
yapılan düello neticesinde hiç biri ya
ralanmamıştı. 

Gömböş, bir müddettenberi tıf;ra

dığı hastalığın ölümü ile neticelene
ceğine inandığı için siyasetinin de-

Refik Halit 
Otomobil 

uğradı 
kazasına 
mı? 

Müteııefla Gömbö~ ,,. 
vam etmesi için tedbir almış, bu yüz. 
den hadisenin siyasi bir buhrana yol 
açmasına imkan kalmamışt1r. B i .ıa
enaleyh kabinenin istifası siyaset 
tc:beddülüne mahal bırakmıyqcak 
,.e Gömböşün siyaseti daha lıir za
man, Macar mukadderatına hakim 
olacaktır. 

Bu hafta sonunda Gömbös icin 
~sn:ı:i cenaze merasimi yapıla~ktır. 
Gomböşün ölümü her yerden fazla 

Alman~ada derin bir tesir yapml!'ı, 
Her Hıtler derhal taziyet telgrafı 
çekmiştir. 

Edvard Vltl 
IngHteren·n A nkara 
E çis ni Kabu Etti 

Dünkü sayımızda 
Antakyadan Halebe 
tomobil kazası
na uğradığı ve e

Refik Haliuin Lonclra 6 (R el ) l ·ı ·el ' a y o - ngı te-
::ı erken bir o- re Kralı bugu"n r·· k " S 1· . 

şi ile beraber a-
ğır surette mec
ruh olduğu hak
kında bir havadis 
vardı. Biz bu ha
beri akşam çıkan 
bir arkadaşımız. 
dan almıştık. 

• ur ıye e ırı 

Sir Per•i loreni kabul etti. 

Ce:nevreAssam b
les · nde Müzakere 

Da z"g mese'esi Etra
fında görüşüldü 

Dün Refik Ha-
maliye mahafilinde memnuniyetle lidin 
karşılanmıştır. kayın baba-

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi, B. Rivas Vicuna'nın 

riyasetinde toplanmıştır. Ko.1sey, 
Danzig meselesini tetkik etmi§. bu a
rada Ingiliz murahhası Lord Cran
bourne'un bir ka~ar sureti oku ·nuş
tur. Bunda bilhassa şöyle denilmekte
dir : 

sı, eski Ankara 
Bertin, 6 (Havas) - İtalyan lire· Meb'usu Mahir 

tinin kıymetten düşürülmesi bura • Sait ve eşi mat
rada hayretle karşılanmış ve üzün • baamıza uğradı
tüye sebep olmuştur. Salahiyettar lar_. Bayan Mahir 
mahafil hükümet otoritesine dayan- Saı: çok müte-

essırd ' A ·1 
mak suretiyle sağlam bir ekonoıni d 

1
• g ıyor-

sistemi idamesi yolundaki Alman na· u. 
zariyesinin hırpalandığını söylüyor • Bize 3 İlkteşrin . • 

ı tarihile kızının Bır otomo ıl a-
ar. 

Geçen cün "Çal1$kan adatril•~" Yerine 
"çalııır unsurlar,. demeye hiç bır luzurn 
görmediiimi ıöylemiıtim. Haber cazeteai
:ıin : "Sabah gazeteleri ne diyorlar?,. ••tıı. 
nu muharriri itiraz ediyor: 

... iş hayatında daima meydmıa 
k onan eser gayedir. Onu -nıeydcın{J 
TwyanUır vasıtadırlar. Onları" §ekil
lerine hayranlığımız olamaz. Binae>ı
o.lcyh, "Adam,. diye muhakkak bc*e
ri bakımdan bir tasrih bir ilti11ıM , 
yapmamıza >ıc lü::um vardır' 

5 - 10 - J!l.16. 
"Ça~!$kan _ııdam,, derken "$ekle ha!fan

lık., ıostermış oldutumuzu da yeni ojren
dım ... Sadece "adam demeyip '"çal1'kan., 
sıfatını il~ve etmemi~. işi meydana koyan· 
l~r~ .'~kh!'den ziyade işe ehemınıyet ver
d ı~mızı gostermeye kifidir. 

ı,. hııyatmda caye, meydana konoJacak 
eserdır,, dese dah<1 iyi ederdi. 

J/o 

Karileri'!'izde~ bir zat : "Ahfeşin keciıi 
ne ~emektır? ... ~ıye ıoruyor. 
Rıvayet edıldıiin~ gore, Arap sarfçılınn· 

~tn !marn Ah!eş: dılin tlbi olduiu kaide!!• 
ogrenmek .ıs~ıyenlerin azala azalı hı_ç 

~rlmadıiını. corunce, bir keçi alıp denlerı· 
la ona takrır.e karar vermiş. Arasrra: "A'!J· 
va~n ~ı.?,: dı ye ıorup bir yandın dıı hay· 

ın ıpını çekermis o da sakallı baamı 
tasdik d 'b' ' " • k e er &'1 ı, sallırmş. Soylenen sözler: 
.. ~~:"t1!~dan t:ı~dı~ edenlere bunun içiıı: 
ler. eş ın kc ••ı cıbi ba$mı sallama!., der· 

Ah~~ M . Turh~n Tıın'm anlattığına rore de 
b' $ , talebenın karşısına çıkmadan deuıni 

1~ kere keçisine takrir ile tecrübe eder• 
ınış. 

Ahfeş 

Ingilterenin 
Akdeniz Amirali 

Atina, 6 (Tan) - Ingilterenin Ak 
deniz donanması amirali dün bil' kru 
vazörle Pireye gelmiştir. Kruvazö • 
rün kumandanı liman reisini ziyaret 
etmiştir. 

Kan içen SadisF n 
V7uhakemes:ne Başlandı 
.. A.tina, 6 (TAN) - Geçen sene iki 

k.uçilk çocuğu bir kulübede berbat et-
tıkten sonra öld" .. k · . urup anını ıçen se.-
dıst canavar Mavramatinin muhak 
mesine dün burada başlandı. müdde~: 
umumi suçlunun idamını istedi. 

Bir düğünde facia 
Bursa, lTanJ - Armut k"yU d Mh. one, 
~ ~et ısminde birinin evlenme ce-

mıyetındc köylüler sarhoş olmuşlar 
bunlardan Arif d'u·gu· ·· . ' n §erefıne 

havaya atması için çifte tüfeğini 
~ehmct Aliye vermiştir. Mehmet Ar 
~"ie_ tüfeği havaya değil, karşı taraf~ 
~gru sıkmış, çıkan saçmalar Ahıne 

dın 8 yaşındaki çocuğu Mehmedin 
kalbini parçalıyarak derhal ölUmUne 
sebep olmuştur. Suçlu yakalanmış _ 
trr. 

MACAR - İTALYA 
Peşte, 6 (A.A.) - Liretin düşü • 

rülmesı, İtalya - Macar Klering ınu
amelesini derhal kendiliğinden dur -
durmuştur. 

Halepten yazdı- Z(Utna uğradığı 
ğı bir mektubu yazılan R el 'fk 
gösterdi. Bu mek Halit ve çocuf ".J 

tuba ve tarihine bakılırsa Refik Halit 
ailesinin Halebe sağ, salim varnu · ol
malan ve kata haberinde hır yanbş

hk bulunması icap ediyor. 

Milletler Cemiyeti konseyi, Leh 

hükümetini Danzig'deki ili komise

rin raporunda bahsedilmiş olan Obs

tnıksiyon'a bir nihayet vermeye ve 

serbest şehirde cemiyetin otoritesini 

kuvvetlendirmeye davet eder. Dan

zig meselesinin ehemmiyeti dolayıai
le konsey, bu meseleye hususi bir cel
se tahsis etmeye hazırdır . ., 

Dün bakılan methut suçlar 
Meşhut suçlar milddeiumuıniliı?i 

evvelisi gün 47 hadiseyi tetkı'< eU:i' 
ve 250 kişinin ifadesini almı11tır B § 

~ . un-

Prağ, 6 (Radyo) - Çekoslovakya 
parasmrn düşürülmesi işi yarın ıneC· 
liste görüşülecektir • 

Rumen-Leh 

Bayan Nihalin mektubunda şu 
dikkate değer sözler vardır: 

lardan 107 si davacı ve SU"lu 96 
li • Si 

da şahittir. 

DUn de müddeiumumiliğe 25 h!ı.di
se gelmiştir. Beyoğlu mu" d"' . ... cıamu-
nıiliği (7> hadiseyi mahkeme . . . )~ ver-
mıştır. Dün, Sultanahmet su'h U •• 
U 

' ç:ın-
c ceza mahkemesi bir d " 

Arnavutlu_kt~ Geniş Bir Romanya Har=c:ye Nazırı 
Suı i stımal · Varşovaya Gidiyor 

"Bir Suriye heyetinin Paristen dö
nü?ü için yapılan gürültülü şcnlik
lerı görmemek için Refikle ~raber 
Soukoluk yaylasına geldik. Burada 
çamlar altında çocuğumuzla beraber 
sakin günler geçirdik. Ondan evvel 
İskenderuna gittik, denir.e gırdik .,. 

tanperver bir Türk kızıdır. Kocası 
ve çocuğu üzerinde yaptığı tesir , va
tanını hararetle seven bir Türk kızı

nın ailesi ve muhiti üzerinde y pma· 
sı beklenecek tesirdir. Refikin de za
ten iki şahsiyeti vardrr. Edebi şah

siyeti politika şahsiyetinden tamami
le başkadır. Bunu kendisi de itıraf 
eder ve Avnıpanın birçok ediplerinde 

b
. ovm3 su~lu-

ı;;unu ır ay v b" e ır mantarcılık euçlu-
sunu da 4 ay hapse mahk" . 

Belgrat, 6 (Tan) - Tirandan bil- prag, 6 (Radyo) _ Romanya Jia-

dirildiğine göre, Arnavutluk Nafıa riciye Nazın Antonesko, Lehistan 
Vekaletinde geniş mahiyette bir su- Hariciye nazın Miralay Bek tarafm
üstimal meydana çıkanlmıştır. Bir· dan Var§ovaya yapılan daveti ka.bul 

etmiştir. 
çok şöse, köprü ve devlet binalannın 

inşaatı dolayısile yekunu yüzlerce Se'anik Musevileri ve 
Yeni l unan Rejimi 

Bay Mahir Sait, geçirdiği bir kalp 
hastalığı dolayısile zahmetle konuşu
yor. Bize şu üadelerde bulundu: 

t
. um etmış-
ır. 

böyle bir ikilik bulunduğunu özür 
diye ileri sürer. Bazı yazılarında çok Futbol Maç' an A 
ate§li bir Türk vatanperverliği var. 18 · d yın 
drr. Fakat buna mukabil de müda- ın e t. aşlı yor 
faası güç hareketleri çoktur.,. İstanbul futbol aJ'anl - d 

Ba 
ıgın an: 

y Mahir Sait, kızının ve tonı. 18 ilkteşrin 936 · . 
k"l k ah lanhıho.. lü m nunud~ mer~ ı : ço z metle <;ıktığı lanna ba.şlanacağınd.. t k 1• -~· 

mer ıvenlen bın zahmetle indi Ke hil kliiplerin f " .. ' l"f 
1 
At. <i.. • 

milyona varan büyük bir para suiis

timali yapılmıştır. Nafıa Vekili Ha -

raçi suçluları bizzat isticvap etmek
tedir. Rezalet dolayısile birçok mü -
hendislerin vazifeleri değiştirilmiş, 

becayişler yapılmıştır. Başvekalet 

sekreteri de azledilmiştir. 

Atina, 6 (Tan) - Selanik Haham 
başısı, Beşvekalete bir telgraf çeke· 
rek Selanik Musevilerinin hiikume • 
te sadık ve onun siyasetini takip et
mekte olduklarını bildirmiştir. 

- Sekiz._ dokuz sene evvel Halep
~ bulundugum sırada Refik Halit 
bır müddet evimde misafir kaldı. o 
zaman kızım Nihal on dört, on beş 
Yaşında idi. Refik kendisini kaçınp 

nzam olmadan evlenince çok müte
essir oldum. Bir müddet dargm kal
dım. Torunum (Oğuz) dünvava ıre
lince dayanamadım. Kendilcr lni af
fettim. 
Şunu söyliyeyim ki Nihal, cok va-

d' il · d k. · n. 1 ıkatur11 tanu ı e enn e ı mektupla gazetedeki kuralarını ~ k . ••'. ıı.1n 
telgrafın tarihi arasında bera.b 9.-u\ e Olf!• U:ıt>r- W llkt~flrlt. 

t _ erce . cuman~ günO sa 
yap ıgımız mukayese, büyük bah" ımlih iyeth hil"f'J '" 

1 ~ l•~ t11rr· 

ve ana;: çocuklarının akıbeti hak- yoğhı Halkt> . ~UrlihhNlhı.rıru et . 
km~a .bır dereceye kadar müı.terih mu lstan b l ~r.ı.~e1t1. TtiralrJ• .,. ~·A," 
etmıştı. u tıo.gwqoe •ön-•-r rica olunur. c ur. rn .. •Pr, 
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Yazan : Ziya Şal.."'ir 

Ba,kan Harbi Sıralarında da Geniş 
Bir Türk Düşmanlığı Baş göstermişti 

Dürüst düşünen Ermeniler, Türk· 
lerin göstermiş oldukları bu mertlik 
ve alıcenaplık karşısında derin l..ıir 

minnettarlık hissetmişlerdi. Ve hat· 
ta, lstanbulda bulunan ihtilalci Kaf· 
kas Ermenileri bile, şimdiye kadnr 
Türklere karşı yapmış oldukları fe
nalıktan derin bir hicap hissederek 
başlarını önlerine eğmişlerdi ... Nasıl 
eğmesinler ki; Türk topraklarmd:ı 
bır Türktcn daha izzet ve refah için· 
de yaşıyım Ermeniler, artık en (hür) 
milletler sırasına geçtiği halde 
- g~nc kendi itirafları veçhile -
Kafka.syada ve Çarlık zindanlarında 
{8 muharrir, 32 tabip, 24 profesör, 
30 memur, 45 tacir, 70 san'atkir ve 
miltebakisi de; rahip, talebe. amele 
ve saire olmak Uzcre (beş bini mti
tecaviz) kadın ve erkek] ölüm saat. 
lerini bcklemektelerdi. 

- lstanbuldaki (hilr) Ermeniler, 
Türk hürriyetperverlerile birleşmiş • 
ıcr; (Çarlığın zulilm ve seyyiatını 
devirmek) için gizli mücadelelere 
girişmişlerdi. 

- Türkler, Çarlığın zulmünden 
}<açan Ermeni komitecilerini şiddet
le müdafaa etmişlerdi. Bu cümleden 
olmak üzere (Pastırmacıyan) i l e 
arkad~larını da; Çarlığın bütün ıs
rarına rağmen Çar hükumetine tes
lim eylememişlerdi. 

- Fakat, Çarlığın gizli siyaset 
makinesi, lstanbulda tekrar faaliye· 
te geçmişti. Eski Kafkas komiteci· 
leri, parlak vaitlerle elde edilmiş: ge
ne Türkler aleyhinde harekete ge
tirilmişti. 

- (31 Mart Vak'ası) Istanbulun 
tıakin ufuklarını top ve tüfek taraka
larına boğarken; (Adana) da da bir 
felaket baş göstermi, .. Komiteci bir 
papazın kaldırdığı ihtilal bayrağı yü 
tilnden (Türk - Ermeni) yüzlerce 
masum kanlar içinde yerlere seril -
miş; bilyük bir servet. bu felaketin 
ateşleri içinde erimişti... 

- Hançakyanlar (31 Mart V.ak'a
eı) üzerine Türkiye haricine firar 
eden hainlerle birleşmişlerdi. 

havaliyi kan ve ateşe garkeylemiş -
ler; (Van katliamı) nı yaparak, zul
mün ve vahşetin son haddini göster
mişlerdi. 

ZulUm ve vahşet, yalnız bunlardan 
ibaret kalsa, yine bir şey değildi ... 
Daha beş sene evvel, tatlı canını kur
tarmak için Rusyadan kaçarak Türk
lerin kucağına atılan ... ve Türkler ta
rafından da meclisi meb'usana az;ı 

yaptlan (Pastırmacıyan) m tekrar 
Kafkasyava kaçarak teşkil ettiği kuv. 
vetler; Türk ordusunun gE'rilerine 
geçmiş; hastaneleri basarak yaralı 

Türk askerlerini kiı.milen kamadan 
geçirmiş .. ateşler içinde yakarak kül 
etmişti. 

Ve sonra, Bursa ve civarındaki Er· 
meni çeteleri, Çanakkale harbinin en 
korkunç bir devresinde, Anadolu ci· 
hetindeki istihkiı.mlan arkadan vura· 
rak düşman donanmalarına yol aç
mak istemişlerdi. 

Burada, (tehcir - ve - taktii) bah· 
sine girişerek sözü uzatacak, değiliz. 
Ancak §U var ki; mütarekeyi müte
akıp lttihatçılarm bir kısmı mem!~· 
keti terkettikten ve diğerleri de hii· 
kümet işlerile alakalarını kestikten 
sonra, artık Ermeni komitecileri de 

faaliyetlerine hitam vermek icap eder
di. Çünkü, (kan davası) güttükleri 
adamlar, artık ortadan çekilmişler; 

Türklüğün mukadderatını, Ermeniler 

ile hiçbir garaz ve husumeti olmıyan 

şahsiyetler deruhde etmişlerdi. 
Fakat, - vaktile lttihatçıların hı

şımlarına uğramış olan - Pa~:ik 

Za ven Efendi. bunun acısını. za,·e.llı 

Türk milletinden ve islam unsurun

dan çıkarmak istiyordu. lstanbııl fa. 

ki Ermeni komitecilerinin gazetele -
ri, bütlin dünyayı Türkler aleyhine 
kışkırtacak ateşler piiskürih•nıfardı. 

Ve nihayet.. §ark vilayetlerinde yeni 
bir zulilm siyasetinin kanlı hailcleri 

baş gösteriyordu. 
Avrupa siyaset merkezlerinde yer-

- Balkan Harbinde, gene Türk !eşen Ermeni reisleri, bir taraftan : 
düşmanlığı baş göstermi-şti. Taşnak- - Kafkas Ermeniliği himayesiz 
11ağanlar, Ermeni askerleri kamfüm 
firara teşvik etmiJlerdi. Bunlardan 
çoğu Bulgar ordusuna gönüllü git • 
mişti. (Edirne) den firar eden bir 
Ermeni çavuşu; Edirne müstahkem 
mevkiindeki telsiztelçaf istasiyonu
nu felce uğratacak derecede meharet 
göstermişti. (Antranik) ismindeki 
Ermeni çetecisi, başına topladığı bir 
katil ısürüsil ile Bulgar ordusuna il
tihak etmiş; Edime, Keı,an, Malkara 
Tekirdağı köylerinde yüzlerce kadın 
ve çocuk kesmiş.. birçok Türk ev, 
köv ve camilerine ateş vermişti. 

Umumi Harbin seferberliği ilan 
olunduğu dakikadan itibaren hare • 
kete geçen Ermeni komitı-leri artık 
insanlık ve hatta mert düşmanlı· 
ğın hududunu tamamile tecavüz t-t
miıııler, !Jark 'ila vctlerinde. diisman 
ordularına rehberlik ederek. bütün o 

bırakılırsa, mahvolur. 
Diye feryat ederlerken. diğer ta -

raftan da Ermeni çeteleri tarafmdc1.n 

Türk hudutlarında büyük mıkyaeta 
taarruz hazırlıkları görülüyordu .•. 

Ermeni kuvvetleri .artık çetelikten 
çıkıyor ; ele geçirdikleri toplar, tüfek 

ler, son sistem silahlar, milyonlarca 
cephaneler ve yardım gördükleri ec· 
nebi zabitler sayesinde, mükemmel 

bir ordu şeklini gösteriyordu. 
Bu ordu, hazırlığını çarç.ı1:>uk ık · 

mal etmişti. Ve Ermeni reisleri de, 
(İstanbul hükümeti ile birleşnıişti.. 
Ve bu birleşme neticesinde, Ankara
daki Büyük Millet Meclisi Hüki'ımeti· 
nin kıtrşısma, yeni bir düşman daha 
dikilmişti. 

(Arkası v.trı 

Gece Yarısı 
l'lio. 6.'i 

- Ortalık kararınca, keyifleniyor, 
neş'eleniyorsunuz, değil mi? Hele ge
ce olunca ... Gecenin ilerlemesi. .. 

Genç kadın, ağır adımlarla Bili.le 
yaklaşmıştı: 

- Gece yarısına doğru, insanın 

duyuşu, düşünüşü değişiyor. 
Sun'ullahla Mevliıda baktı, alayla 

güldü: 
- Benimle eğleniyorsunuz ya. .. 
Mevliıt, boynunu çarpıtarak yal • 

vardı: 

- Eğer böyle söylerseniz, vallahi 
gücenirim, leli! Hanım ..• 

Bilal, teebihinl yere atmıştı: 
- Onlar, kim oluyorlar, siilnle 

alay edecek ... 
Hiçbir sebep, bahane yokken, bir

denbire kavga ettiklerini, leli!, ku· 
liste, görmüş, biliyordu: 

- Şaka ediyorum, dedi ... Konuşa
bm ... 

Ve elile bir kadehe rakı doldurup 

' 
Billle verdi: 

- Için Bilal Bey ... 
Bilal, bu iltüat karşısında şaşır

mıştı; gerilemiş, elleri titriyordu: 
- Aman lcli.l Hanım... Vallahi 

mahcup ediyorsunuz ... 
Ve kadehi utana utana aldı, içti. 

Genç kadın, onun, bir çocuk gibi 
utanışma, kızanşına gülüyordu: 

- Ne tuhafsınız Bilal Bey .•. Ço· 
cuk gibisiniz! .. 

Sun'ullah düşünüyordu; ~' ·vlut, o
n& sokulmuştu; dudaklan araaınd&n 
fıaldadı: ( 

- Tavında sayılır, arasmı soğut
madan konuşalım, bitirelim. Şimdi, 

neredeyse Suat gelir. O da kendi ak· 
lını beğenmiştir. lş, büsbütün ka· 
nşır ... Biraz sonra, hep cıvıyacağız .. 
Dün geceden de mayalıyız . Hesabı· 

nı, ona göre tut .. 
Sun'ullah, cevap verecekti; ikisi· 

nin ağız ağıza fısıldaştıkları Iclalin 

TAN 7 - 10 - 936 

SINEMANIN SESLi VE SESSiZ DEViRLERDE YARATTICI EN BUYUK KOMEDi FiLMi 

~oğan Çorbası, 
~oğan uolması 

Dünkü yazınıua lmralinin soga11-
1arını ve soğan çorbasının lczı:etinı 

ovmüştüm. .t:Sizde soğan hemen her 
yemege karışırsa da ayrıca soğan ye
mekleri arasında soğanlı yahnıden 

başkası pek te bilinmediğinden ke· 
yifle yenilecek ve içilecek iki soğan 

Lorel -Hardi 
Hindistanda 

Bat tan nihayete kadar 

Türkçe Sözlü 
CUMA AKŞAMI 

PEK • 
1 

2 aaat durmadan, dinlenmeden kahkaha SİNEMASINDA 
Cuma· Cumartesi ve Pazar günleri için numaralı biletler §İmdiden satılıyor. 

yemeğini tarif etmemi fazla bulmaz. 
smız sanırım. 

Büyük bir rejisör: Bü~ük bir fi.m: Büyük bir yıldız: Soğanlı çorba için Parisin en 
meşhur yemeğidir demek mümkün • 
dür. O güzel şehrin büyük hall~ • 
rinde çalışan hamalların sabahları 
ilk işleri o çorbadan yemektir. Fa -
kat, gece yarısından sonra bardan 
bara dolaşarak "grandükler turnesı'' 
denilen sarhoşluk eğlencesini yapan. 
lar da gecelerini soğanlı çorba içtik
ten sonra bitirirler. Bu suretle SO· 

ğanh çorba, dünyanın en medeni şe· 
hirJerinden birinde insanların biribi
rine zıt iki uçta bulunan iki tabaka. 
sını biribirinc yaklaştıran. halis de· 
mokratik bir yemektir. Bu derece. 
de rağbet görmesine sebep sarhoş. 
luktan ayıltmak şöhretidir. Vakıa. 
sarhoşluk ta insanların hepsini bi· 
ribirine benzeten bir şeyse de. sar
hoşluk insanları insanlıktan çıkara
rak biribirine benzetir, halbuki so
ğanlı çorba sarhoşlara tekrar in. 
sanlık meziyetini iadeye yardım eder. 
Bundan dolayı işretten üstün sayıl· 
malıdır. 

Willy ForsteMazurka•PolaNegri 
Kadıköy SOREYY A 

ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA 

ÖMRÜMCE SEN1N1M 
ELlSABETH BERGNER 

Fransızca 

Bugün matine ve her akşam flaveten 
Elektrikli kukla yeni program 

Hergün matinelerde ilaveten 
Bir aşk hikayesi Magda Schneidcr 

Hafif yemekler - Levrek h~la. 

nıası, kabak bastısı, erik hoşafı. 
AA":tr yemekler - İşkembe yahnisi, 

nohutlu, zeytinyağlı barbunye fa.aut. 
Soğanlı çorbanın işret üzerine bir 

meziyeti de ucuz olmasıdır. ÇünkU 
sermayesi 200 gram soğanla, 60 '!!'~·!!!!!~!"'!i!!!!!,!!!!!r'!!!!e!""'va!""'n!""'I~. !!!!!!!!!!""""""""!!!~~!""!'".!!!!!!!!!~~ 
gram tereyağı. 15 gram un. 60 gram ne soğan suyunu döktürdükten son· 
kaşar peyniri( rendelenmiş)' 125 ra daha üzerine rendelenmiş peyniri 
gram bayat ekmek, bir parça tuz ve koyarlar ve lezzetle yerler. Bazıları 
biber. bir de bir buçuk litre soğuk - bizim tarhana çorbası için o!du· 
sudan ibarettir. Bunlardan tuzdan ğu gibi - bayat ekmeği tereyagır.
başkasının üzerinde hi<;bir türlü in- da kızartırlar. 
hisarlar resmi olmadığından. sar- Kimisi de toprak tencere içerisine 
hoşluktan ayılmak Mrhoş olmaktan sırayla bayat ekmek ve peynir koy· 
nek c:ok ucuzıt mal olur. duktan sonra üzerine soğan suyunu 

Dkin tereyağı bir tava içinde ve döktürürler ve tencereyi fırına ko
kızgın ateş üzerinde eritilir. Soğan- yarak çorbayı kızartırlar. Bu türlü· 
lar da ince ince kesilir. Yağın du- sü elbette daha lezzetli olur, fakat 
manı çıkmıya başlayınca soğanlar yukarda saydığım kimselerin ve se-

. . tıl v .. onun ıçme a ır. ogan saratı~ es- JCAcli.-Juu::t$1ı ....... •s-ı ... :-.. o-'-·- u;'° 
merleşir, sonra karanr. O zaman hastalıkları olmıyanlar için soğanlı 
üzerine un atılır. Bu da çabucak ka- çorbayı ayrı ayn küçük güveçlerde 
rannca, soğuk su yavaş yavaş tava- kızarttırarak yemek ve içmek en 
nın icine dökülür ve hepsi birden güzel şeklidir ... 
acele acele karıştırılır. Ivice karıştı- Soğan dolmasına gelince, bu, tat
nldıktan sonra, tavanın içindeki ma· lı soğanla yapılır ve soğanların içi 
vi bir tencereye dökülerek tizerinc dikkatle oyulduktan sonra, &0ğan 
de geri kalan ımvun hepf-i k:ıtıhr içi, haşlanmış et kıyması, yumurta 
Tencere tekrar ateş üzerine konula- sarısı, bir parça da domates salçası, 
rak ateşin alevi arttrrılır ve yava~ biraz tuz, biber ve sarmısakla doldu
vavaş virl'l"i dakika kaynatılır. son- rulur, daha sonra fınnda kızartılır. 

ra da sti7:ütür. Bunların yerine pirinçle doldurmak 
Bu derecesine soğan çorbasından ta mümkündür. 

ziyade soğan suyu demek doğru o - Bu yemek te lezzetli bir şey ol · 
!ur. Bunu herkes, karaciğerleri bo- makla beraber şekerli hastalara, ka
zuk, böbrekleri bozuk, damarlarında· rııciğerleri şişkin olanlara, böbrekle· 
ki tansiyon artmış, kanlarına fazla ri pek yorgun bulunanlara iyi gel -
Ure karışmış olanlar bile lezzetle mez. Soğan dolmasının keyfini tat· 
içebilirler. mak için insanın midesi iyice sağ-

Fakat keyif sahibi olanlar soğan lanı olmak lazımdır. 
suyilc kanaat edemezler. Ona ekmek LOKMAN HEKİM 
ve rendelenmiş peynir de ili.ve eder· Cöıtepede B. Halit - Sorduğunuz 
ter. şeyler benim öğrenemediğim bilgi -

Bazıları bayat ekmeği inci! in<'e ıer arasında bulunduğundan, hem 
dil!mlerc ayırdıktan sonra çorba ka- bilemediğim, hem de sizi tenvir ede
sesinin dibine yerleştirirler ve üzeri- ıııediğirn için iki defa mÜteessifim. 

' ;özünden kaçmamıştı: 
- Gizli, ne konuşuyorsunuz? 
Mevl\.ıt, ellerini uğuşturuyordu: 
- Sun'ullaha mesele, halledildi, dl· 

yorum. 
lcliı.l, Bilalin tesbihini almıştı, ma

sanın kenarına vuruyordu: 
- Hangi mesele? 
Mevlfıt, hem ellerini uğuyor, hem 

gülümsüyordu: 
- Evet, artık mesele yok, halle· 

dildi, bitti. 
- Peki, hangi mesele canım? 
Genç kadının, merakla soru9una., 

Mevlüt, sahte bir aldırmamazlıkla, 

bir teviye gülüyordu: 
- Mesele yok artık ... 
lclll, Mevluda yaklaştı, omuzun· 

dan tuttu: 
- Uzmeyin, söyleyin .•. Hangi me· 

sele? 
Mevhlt, ciddileşmişti: 
- Şakayı bırakalım ... Billlin söy· 

lediği gibi, hakikaten hem doğru, 
hem de glizel konuşuyorsunuz ... Yal
nız meseleyi ya biz anlatamadı\c. ya· 
hut siz, şekil üzerinde ısrar ediyor
sun uz ... 

ldal. elindeki tesbihi tekrar Bila· 

ıe verdi: 
- Gene sözlerinizden bir şey an

lıyamadıın. 

Mevliit, parmaklarını gererek a
vuçlarını biri birine bitiştirdi: 

- Sizin sahneye hevesiniz k~ma
dı ... Kabul... Buna, itiraz eden yok ... 
fiepimiz hak veriyoruz. 

lki Yanına bakarak cevap bekledi: 
- Oyle değil mi? 
Sun'ullahla Billl, tasdik ettiler: 
- Evet ... Ic!il Hanım haklı ... 
- Yerden göğe kadar hakkı var. 
Mevlfıt, devam etti: 
- Sahneye heves kalmadı. Kal -

ınadı ama, sahneyi, kulisi, büsbütün 
yakadan silkip atamıyor ... 

Durdu. lki elinin işaret parnıakla
rını, kUçUk bir çember çeviriyormuf 
gibi oynattı: 

- Ayvaz kuap, hep bir hesap ... 
lcliı.l, hırçın bir seale: 
- Hayır, dedi. Ayni hesap değil ... 
Genç kadının değişiverdiğini gören 

Mevli'ıt şaşalamıştı. Sun'ullah. du -
daklarım ısırdı, mendilini çıkardı, ağ
r.ını sildi: 

- Evet. ayni hesap değil ... Iclal 
Hanımın sevdi~i. kulis hayatı .. . 

Pek yakında T U R K Sinemasında 

LiliAN HARVEY 
ve V i L L Y F R i T S C H 

KARA GOLLER 
Büyük filminde görüneceklerdir. LlLlAN HARVEY, bu filmde bir yıl 

'z dız gibi dansediyor. Ve bir trajediyen gibi oynuyor. •••1111' 
ÖLÜM 

Merhum ressam Hasan Rıza bey e· 
şi, mütekait süvari kaymakamı Fili
beli Reşat Aymanın kızkardeşi Bayan 
Saniye müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak dün Bakırköy Zcy· 
tinlik mahallesindeki hanesind~ vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün öğle vakti 
hanesinden kaldırılarak Bakırköy me 
zarlığına defnedilecektir. 

f HALKEVLERINDE 1 
Güzel yazı derai 

Şişli Halkevinden: 
Güzel yazı derslerine pazartesi gü 

nü saat 17 de başlMacaktır. Devam 
etmek istiyenlerin Nişantaşı Rumeli 
caddesindeki Halkevimize gelerek 
kaydedilmeleri. 

·repel>a:§ı 
Dram kısmı 

Bu akşam 20 ,· 

Makbet 

Fransız 

Tiyatrosunda 
Operet kısmı 

bugün gündüz J 

Çocuk Tiyatros 

Fatmacık 
• 

lıt.ınbul Btltdı!JISİ 

ŞehirTı"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 
• • 

HALK OPERETi 
pek yakında kış Operetlerine 

başlıyor 

SE- YEK 
Büyük operet 8 perde 

/.<ttanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul hapishne ve tevkifnanesi 

için alınacak odun hakkında 6 - 10 -
36 tarihin.de Tan gazetesinin onuncu 
sayfasında çıkan ilanda muvakkat te
minat akçesi (113) lira (80) kuruş 

olacak iken (13) lira (80) kuruş ola
ro.k çıktığından tashih olunur. 

Göz ucile genç kadına bakıyordu; 
onun çatılan kaşlarının düzeldiğini 

görünce, ferahladı: 
- Oy le değil mi, lcliı.l Hanım? •. 

Kulis, sahneden büsbiltün ayrı bir 
şey ... Kulis hayatının zevkleri, eğ -
lenceleri, büsbütün başka~. 

lclalin, gözlerinin de ışıklandığını 
görüyordu; Sun'ullah, daha cesaret
lenmişti: 

- Ben, lclil Hanımı anlıyorum. 

hem çok iyi anlıyorum ... Akşam üze· 
ri, tiyatroya geleceksin ... Fuvayy~de 
kimler var, kimler yok, bakacaksın ... 
Ayak üstü, biraz dedikodu yapıla • 
cak ... Sonra, prova var mı, yok mu: 
ona bakılacak ... Dostlar, ahbaplar&· 
ranacak ... Kiminin odasında çay, ki· 
minin odasında kahve içilecek ... Ge· 
ne bir parça dedikodu ... Gece mi ol
mu,, yağmur mu yağıyor. insan, far
kında bile olmıyacak ... 

Iclal, birden keyifleniverm~t: 
- Çok güzel... Harikulade ... 
BiIAl de söze karışmıştı; tesbihini 

havada sallıyarak, kollarını oynata -
rak anlatıyordu: 

- Vakti kerahet gelince, ya bir 
odada, gizliden bir iki kad<'h ~alem-

Radyo 
Bu&iinkü program 

Is tan bul 

Oile neıriyatı: Saat 12,30 Pllkla Türk 
musikiıi .12,50 Havadiı. 13,0S Pllka ha· 
lif muzık. 13,25 • 14 Muhtelif pllk ncıri
yatL 
Akşam neıriyatı: Saat 18,30 Çay .. ti, 

dans musikili. 19,30 Monolof, Piıkin tey.ıe 
tarafından. 20 Milzeyyen ve arkada,tarmm 
iıtirakile Türk muıikiıi. 21 Pllkla aololar. 
Zl,30 Orkestra. 

1 - Hascne: Fcdra üvertür. 
2 - Laner: Valı. 
3 - Çaykoviıki: And&ntino ( 4 ündi ıen

fonidcn). 
4 - Glazonof: Mevsimler balesinden par-

,alar. 
5 - Leon Kavallo: Matinatta. 
6 - Mikeli: Buseler aerinadL 
7 - Grani~teten: Orlof operetinden par· 

çalar. 
8 - Gal: Krml%ı dudaklı kız. 
c-~ --~..u.o 

çaıar. 

22,30 Ajans haberleri. 23 Son. 
:ıJ. 

Günün program özü 
Senfoniler: 

20,35 Viyana: Bruclmer 21,15 Praı: Ber
lioz. 21,45 Stutıart: Şubert • 

Hafif konserlM: 
19 Frankfurt: Orkestra, prJn. 21,20 Bu· 

dapeıte: Meoıinin muıikiıi. 21,40 Ro· 
ma : Muı!ki Feotivali. 21,45 Bertin: Ot'keıt• 
ra, S;oprano, klarinet. 21,45 Münib: Vals 
ve operet muıikiıi. 22,10 Zürih: lmçre 
musikisi. 22,30 Varıova: Hafif orkeetra. 
23,15 Roma : Operet muıikisi. 23,30 Kolon· 
ya: Serenad ve danslar. 24 Budapeıte: Çı
ran bandosu. 

Operalar: 
21,45 Breılau: Dittersdorrun 

mus Knicker,, i. 

Oda muslldsl: 
21 Sottenı: Çift ldarinet. 23,15 Pariı P. 

T. T. : Keman, piyano, tarkt. 23,15 Varıo
va: Mozart, Debussy. 

ReSitaller: 
21,35 BUkreı: Piyano konıeri. 22,30 Pa

riı P . T. T. : Fransız ıarkılıır• '~ U 'Rn. 
dapeıte: Piyano konseri. 

Danı mu"lklsl: 
23: &ottenı. 23,35: Köniııberı. ~-4: Do:rc

landı:ender. 24: Varıova. 24,25: Vıy.ına. 

tı... Kadeh te değil ya, şişeyi dilce
rek yudumlaşa içmek; meze de, yum
ruk ... 

Kahkahayla gülüyordu: 
- Yumruk mezesi, en bereketli 

mezedir; sirkesi eksik, tuzu az, yağı 
çok, filan diye, l!flar, itirazlar 
yok... Hava, soğuk oldu mu, gelsin 
konyak ... 

lclal de onunla beraber katılacalr 
gibi gillmiye başlamıştı: 

- Ara.sıra, kaçamaklar da var. 
Bilal, başını sallıyordu: 
- Para bol olunca, lüks yerlerde 

kafayı tutmak ıatım ... Hele, yem o-
yun verildiği geceler ... Kulisin hava· 
sı nasıl deği9ir? .. Ahali, oyunu sey
rederken heyecanlanır ya... Aatl he
yecan, ktillltedir ... Oyun tuttu mu, 
tutacak mı! Halkm umurunda mı· 

dır? .• Onu, bize, kullstekilere aorma
lı... Oyun tutmadı, yahut ta büsbU
tUn falao gitti, fiya!!ko oldu mu? Bı
rak artık .. O gece, yeisten rakıya v"'
rirsin kendini... 

Mevlut, kıs kıs gillüyordu: 
- Artık rakı dayandırabilirsen da· 

yandır ..• 
f Arkast vul 

l 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her,eyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çah,nıaktır. 

jGü.;;; meseleleri 1 

Hitler yine bağırıyor 
Evvelki akşam gızt:tııni almış, 

bir köşeye çekilmiştun. RJı.dyomwı 
uzaklardan getirdiği güzeJ wusiki~i 
dinliyerek okuyordum . • _ 

Birden Bertin bağırnıaga başladı. 
Ses alıştığımız sesti. Jlitler yine ba
ğırı'yordu. Rusya, Bolşevik, Almanya 
kelimeleri biribirine karışıyor, belli lti 
Alman Baş,•ekili yiJıe Bolşevizm a
leyhindeki nutuklarından birini ve -

riyordu. . 
Gazeteme de\·am edıyorum. Nev -

york Taymisln Berlin muhab:;~den 
gelen bir mekt~p. Serlevha: Hı~le~ 
niçin bağım·or. ... Tuhafıma. gıtti, 
okudum. .Aınerlkalı ınulıabir, "Nu
remberg'te, diyor, Bitlerin yine BoJ
şevizıne ateş püskürmesi, Rusyaya 
karşı harp açmak, yahut Bolşevizmi 
yıkmak ~tediğine delalet etmez. ?-

1 edefi dahildeki boşnutsuzlug-u nun ı 
00

. 
susturmaktır. Nazi partisi ye ay-
nlırustır. Sosyalizme ınüteınayil o
lanla~n sayJsı günden güne artıyor. 
)f 1 k t dahilinde gıda buhranı eme e 1.. B 
halkı hoşnutsuzluğa sürük uyor. Au 
...__ t 1 gun· önüne geçmek la-• ..,şnu suz u .. . 

1 mn. tldde bir yapılan numayış er, 
. tuk'- balkın heyecanını &oJ·lenen nu ....,r 

ka111çrlamak içindlr.,, . 
Anlaşıldı ,dedim, radyonun düğ -

meslnl ~e"irdim "·e gazeteme devam 

ettim. 
~ 

Kimse memnun değil 
BütUn dünya riyakarlığa ve yatana 

okadar aiışnıış ki, kimse lıakikatin 
söylenmesine tahammül ede~i.~·or • 

Tan, haberde bitaraf ve durust ol-
- -1wş1,·or. .Fakat her taraftan 

uıaı.ra cıwı ı·' tı ·oruz. ~ına) et ses erı ışı ~ • 
Alınan dostıanmız : · 
- Canım, ne oluyorsunuz, neden 

Alman:ra aleyhinde neşriyat yapıyor
llunuzi diyorlar. Fransız dostlarımız 
ak . iddiada. 9nıar da Fransızlan 
~ -

kızdıracak neşriyat yaptığımızı soy-

lüyorlar. 
So\.'}·et dostlanmız bizi fazla Al

man taraftarlığı yapmakla müaheze 
ediyorlar. Jialbuki biz ne onu, ne 
bunu müdafaa. ediyoruz. Ne de her -
hangi bir de'\'letin aleyhinde neşriyat 
yapıyoruz. Sadece hakikati gördüğü
müz gibi ''ermeğe çalışıyoruz · 

Fakat ne yapalon, insanlar haki -

kati görmeğe bir türlü alışaımyor • 

lar. 

T A N 
.,..... ... w .......... ~ ..... ltMtPl!lal . ....._.ıı .. _ a ........... ~ ... -_............ ___ • ......,, ___ _ 

yaramazlar 
•ıı<m!iıl ll'!t!flD,,.. 11 ....... - ....... - .... ,""""'--•H• ____ .. ___ ıtrı_,. ____ I .....,_iN··-· -·-· -

·.BU6ÜJ..J YA GMUR. YAGMıllı.
SA.'IDI s,"z ;N 1-4A.VUZDA 

B A ~ B İ R A 'Z. Yiiz M E 
Ö~RET DİYECEKTİM 

Fram:az - Suriye mua
hedesinin imzası ü

zerine Türk umumi efka
rının beklediği İskenderun 
sancağı muhtariyetinin 
gene kat'i bir şekle ikti
ran etmemiş olması. pek 
haklı olarak Türkleri şid
detle alakadar etti. Ve 
milli şuuru günlerdenberi 
bu mühim dava meşgul 
etmiye başladı. 

Biz bu yazılarımızda ana vatan 
Türklerinin coşkun hislerim ifade
den ziyade Sancak Türkleriııın 
18 yıldanberi döktükleri gözyaşla
rını, çektikleri ıstırabı, düştükleıi 
sefaleti, ana vatan için duydukları 
yanık hasreti anlatmıya çalışaca
ğız. Gerçi bunlar kalemle anlatı
lacak şeyler değildir. Zira, bun -
!arın bir nebzesi, bir damlası da
hi ateş gibi yakıcı, tufan gibi .JO

ğucudur. 

Fran•ızlar Antakyada.! 

Yedi Kanunuevvel 918. Ilk 
Fransız askeri kuvveti b'.l· 

gün Antakyaya girdi. Fakat, An
takyaya giren l>u kuvvet, ne halis 
Fransız, ne de müstemleke aske· 
riydi. Bunlar 909 da müessif bir 
hadise olarak Antakyada iğtiş:ışa 
uğrıyan ve harp içinde Musa d:ığm· 
dan kaçan ve bu itibarla Antakya 
Türklerine karşı müthiş bir kin 
besliyen Ermeni kıt'ası idi. Halk, 
_ .:11. :70-ı er~~ ı..u-·-•- 1c,.'-'+-i4.n. 

manasile dehşet içinde kaldı. Er
meniler hafif harp malzemelerile 
Köprüden ve Saray caddesinden 
geçti, vaktile Mısırlı Ibrahlm Pa
şanın yaptırmış olduğu, harp için
de de tamir ve tevsi edilen kışla
yı tuttu. Şehrin muhtelif noktala· 
rına asker dikildi. Işgal tamam
lanmıştı. Bundan sonra Ermeni as
kerlerinin şımarıklığı ve tecavüzü 

başladı. Çok kimselerin evi ve eş
yası, "Bunlar vaktile bizimdi!" 

denilerek sahiplerinin elinden a hn
dı. Çok kimse hakarete uğratıldt. 
Bugünlerde hiçbir Türk, ırzından, 

canından, malından emin değildi. 

Aıi nehri ve Antakyanın görünüıü 

Antakya Tarihine 
Kısa Bir Bakış 

Bu yazıCla, Sancak Türk; 
/erinin on aekiz yıldanberi 
döktükleri göz yaflannı, 
çektikleri iztırabı, dü1tük
leri aelaleti okuyacaksınız. 

başlamıştı. Çeteler birkaç defa 
şehri işgal ettiler. Bu sıralarda 
nüfusunun çoğu çoluk çocuk ve ka
dından ibaret kalan Antakya muh
telif defalar bombardıman edildi. 
Birçok yer harap oldu, birçok in-

san şehit düştü. Fakat Fransızlar 

da adamakıllı sıkıştırıldı. 

Bu ilk mücadele kuvveti, bila
hare Kilis ve Antepte Fransızlarla 
çarpışan milli kuvvetlerle iltisakı 
temin etti. Fakat bir macerape
rest, idealsiz ve soyguncu olan 
Asım, kendisine milli duygularlct 
bağlanan binlerce insanı iğfal etti. 
O sırada 921 tarihli Ankara itililf
namesinin akti, cenuba sarkan mil
li kuvvetleri geriye çekti. Şüphe
siz bu. ana vatan için milli bir za
ruretti. Yunanlılarla olan daha 
büyük davamız bunu icap ettiri -
yordu. Halk şimdi, kurt inine düş
nıüs kuzıı vaziyetindeydi. 

Lazım,, 
Cilıan harbinde sadraı.amlık eden, 

İtalya.da bir Erme·ni kurşunu ile ~ehM 
düşen ,·eziriazam Mehmet Salt Paşa, 
Mısır Prensi Haliın Paşanm dört oğ. 
landan ikincisidir . 

Sait Paşa, 1307 kışında bilrü.k bir 
sürek avı hazırla.mağa karar verdi, 

Küçük biraderi tl,mhinı Paşa)~. 
Rumelihisarlı ~lolla Be\ i, tstinyenin 
Türk istas~·öm~ri zabitl olan bir kof. 
ağasını \ 'C beni da\•et etti. KapklarlLı 
Yeniköyden Küçüksu~·a geçtik. Kü -
çiiksuda katırlara binerek; )lekim -
başı çiftıi~e geldik. ll'aklmbaŞI çift
li~i Prens Halim Pa.5anın malikİil~"i 
idi. Gityet ~üzel pa,·iyonları ,-&rclı. 
İlk gec~;l-i Hekimha-,ı çiltllğind•, 
ikinci ge<>e~·i. Suphi Pac;a zade Sami 
Beyin Ro~·alık köyiindt-ki e\'inde ıre· 
çirdik. Htılasa, sekiz glin s\iren s\1 -
tek avmı her ı:ece bir köyde konak -
lı)·arak geçirdik. 

Av esnasın ela üç )·aban domuztıı 

beş de karaca vurmuştuk. lUaligana

im s~ıt Ha"im Pa~arm yalı~·na. ta
~ındr. Paşa kom':'usu Antuan Mina& 

Efeıuli)·e giizelce bir domuz budu 

hedi)·e gönderdi. Kara<'alan da müs
lüman ahhaplanna d - ttı . 

Muayyen olan topJ tı akşamı Sa· 
it Halim Pa{•a yalısn n büyük salo· 
nunda toparlandık. Minas Efendi de 
geldi. Yerine oturdu. Bezik masası • 

nm başına geçmezden eV\'el Salt Hıv 
lim Paşaya.: 

"- Pa.,am, dedi, av ganaiminden 

hissemiz olmak üzere bir vah.an do· 
muzu budu ihsan buyunılmuş, te -
şek.kürler ederim. Lezzetle yeyip (). 
mür l-'e fıfiyetinize dualar ettik. Fa· 

kat lıaber aldığıma göre, karacaları 
nefsi hümayunlan için muhafaza 
buyurmuşsunuz! Efendilerimize ka
ka.raca değil, atlıkarınca lazımdır. 

Şôrayı Dedette rey vermek için ıu
kışınca ceblD.izdekl atlıkanncayı çr
kanr, m~1anın üzerine fırlahrsmrx. 
Eğer, yerde yatarsa re~ im vardrr 
dersi?iz. Yatmazsa reyiniz yok de ~ 
mektır." 

Abdurrahman Adil EREN 

birkaç Senegal askeri Dağ mahal
lelerinden Şirincede bazı kadınla
ra tecavüz etmek istiyorlar. (t'akat 
kadınların erkekleri tarafından 
mukabele görerek döğülüyorlar 
ellerinden silahları da alınıyor. B~ 
iş hakimi askeri denilen Ma~rene 
aksediyor. Suçun cezası basit: ya 
150 altın, yahut 150 mermi! .. Yal
nız o mahallenin ismi yanlış ola
rak Saha mahallesine çevrilmiş ı .• 
Para, fakir olan Şirince mahallesi
nin değil, şehrin merkezinde va 
nisbeten zengin hissedilen Saha 
mahallesinden isteniliyor. Mun.l!t 
24 s tı B"t" · aa .... u un şehır hevecan 
içinde! .. Para derhal tedarik edi
lip verilemiyor. Saha mahallesınden 
ve civarından halk, eşyalarını STrt

layrp başka mahallelere göç edi
yorlar. Bir taraftan da pazarlık 
devam ediyor. Nihayet gUç bela, 
100 altına uzlaşılıyor ve mesel') 
kapanıyor. 
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' " 1 
Norveç 

BEY AZ SAÇLAR .J hikayesi 

1 \.. --
Knut Hamsun'dan: fa. 

Uzun senelerdenberi tanışıyorlardı. , sın tabü ... Misafirlerim var. 
Yanyana yürürlerken Kate Cnıvred Sonra onu buduara götürmüş, di-

Yedinci Balkan Oyunlannda 

Avrupada 
Türk 
Pehlivanı 
Aranıyor 

sordu: vana uzanarak dinlemiye hazırlan-
- Ne yapıyorsun? Ne işle meş. mıştı. Kate'nin kedi gibi gözlerı var-

gulsün? dı. Uzerinde gri kadife bir örtü bu-
Olai o gün romantik düşüncelerle lunan divanın bir köşesine büzüle -

dçıluydu. Derağuşa sevkeden .. tatlı rek, bir masa lambasınm yarı aydın· 
fakat hüzünlü bir gündü. Bu, düşü· lığı altında Olaf'a dikkat dolu göz
nülmeden, dilin ucuna gelmiş olan terini çevirmiş olması, anu şaşrrtmış
sual, onda, bütün bir hayat nasıl ö- tı. Olaf, titrek ellerle kağıtlarını GÜ· 

Atletlerimiz 4 üncü Oldular 
NEIİCELER 

Yunanistan 

Amerikanvari serbest güreşlere 

Pariste başlanmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan müsabakalarda Bulgar Dan
kolof ile onun talebesi diğer bir Bul
gar pehlivanı dikkati celebtuıekte

dir. 

len bir adamın gözlerinin on ünden zeltirken: 

Birinci 

Müsabakalar Dün Bitti, Bu Sefer 

En Sona Eulgaristan 
Atina, 6 (Tan Muhab~ri tele. 

fonla b ildirdi) - Yedinci Bal. • 
kan oyunları bugün bitti. Kral, 
Veliaht, Başvekil ve bU"lün na· 
zırlar bugünkü müsabakalarda 
bulundular, Günün Salı olması. 
n a rağmen statta 40 b ine yakın 
seyirci vardı. Yapılan müsaba. 
kaların neticelerini bildiriyo· 
ruın: 

400METRO 
nk seçmede bizden Melih üçüncü 

olarak finale kaldr. Finalde Yunan. 
b Mandikas 50,1 1/10 ile birinci, Ru. 
nıen ikinci, Yugoslav üçüncü, Rumen 
dördüncü, Melih beşinci oldular . 

1500 METRO 

Kaldı 

Yedinci Balkan oyunlarının son 
müsabakaJan dün Atinada yapıldı ve 
tamamlanw. Puvan hesabiyle n . tice
si şöyledir : 

1 - Yunanistan: 
2 - Yugoslavya: 
3 - R-0manya : 
4 - Türkiye 
5 - Bul~ar·stan : 

153 puvan 

7l " 
65 " 
28 
13 

" 
" ..... 

bütün teferruatile ve cehennemi bir 
hızla geçiverirse, bir an içinde Kate 

Fransır;ların Deglan ismindeki ile olan münasebetlerini hatırlattı. 

şampiyonlarını da ahali tutmakta · Az kalsın: 
dır . - Kaçırılmış fırsatları düşünmek-

Fransız güreş meraklıları, Paris le meşgulüm. 
güreşlerine eski pehlivanlarımız aya. Diyecekti. Fakat sustu. Omuz. 
rında Türk pehlivanlarının iştirak lanru silkerek sadece bir: 
ettirilerek müsabakalara daha ziya · - Hiç! 
de canlılık vermek taraftarıdırlar. Dedi. Sonra düşünmiye başladı. 

Bu münasebetle eskiden Türkiye · Niçin "Hiç" demişti. O güne gelene 
ye gelip Koca Yusufu, Kara Ahmedi kadar Kate'ye hiçbir vakit zafını gös 
\'e sair namlı pehlivanlarımızı Av • termemişti. Bunu yapmaktan onu 
rupaya göt.üren antrenörlerden bir meneden şey, bir gün, şimdi tamami
ikisinin Türkiyeye gelmesi ihtima - le batırhyamadığı bir münasebetle 
!inden bahsedilmektedir . kendisinden bahsedilirken, Kate'nin: 

TA..~ - Geçen seneki müsabaka . - Oh, Olaf için kadınlar birer he· 
lara Kara Ali ile Dinarlı iştirak et· vesten başka bir şey değildir. Onda 
mişlerdi. Onlar birinci derecede bir devamlı bir hissin yer bulması im • 
varlık gösteremediler. Şimdiki peh · kansızdır. 

livanlarımız arasında en genci ve öğ- Demesi olmuştu. Olai, Kateye o· 
retildiği takdirde serbest güreşi kuv- lan meylini açsa onun tarafından fe· 
vetiyle başarabilecek gibi görünen na bir şekilde karŞılanacağından çe
Tekirdağlt vardır. Bir de Mülayim gi- kiniyor ve bu ihtimal karşısında onu 
debilir, zannmdayız . tamamile kaybetmektense bir arki:l.· 

da.ş gibi muhafaza etmeyi tercih edi
yordu. 

Yunanh Yorgakopulos 4,6.8 birin

ci, Yugoslav ikiıici, Yunanlı üçüncü. 

bizden Riza Maksut dördüncü, Ru • 

rnen beşinci geldiler. Recep, müsaba

kalara girdiği halde derece alamadı. 

Dün A tinadan dönen atletlerimiz Galata rıhtımında 

Rusyadaki Sporcu'arı
mız Geliyorlar Yalmz bir gün, bütün bu çekingen· 

tiklerini, hesaplarını unutmasına ra· 
mak kalmıştı. Hatırlıyordu. Yazmış 

olduğu bir korku hikayesini okumak 
üzere Kate'nin evine gitmişti. Kate 
eski, büyük bir evde oturuyordu. Ge
niş bir salonu, yanında küçük bir 
buduarı vardı. Perdeleri kapalı bu 
salonda Kate onu yalnız olarak kar· 
şxlamıştr. 

28 puvanla dördüncü, Bulgarlar 
puvanla beşinci . 

131 sonuncu oldu. 
Bu sene Atinada Balkan komrıesi

nin umumi içtimaında gelecek oyun
larının Bükreşte yapılması takarrür 
etti ve Romanya murahhasları da bu-

Moskova, 6 (A.A.) - Türk spor 

heyeti, dün saat 22 de Jan Roudzo-

4Xl00 BAYRAK 

Atlet er A inadan 
şehrimize dö ndüler 

Yedinci Balkan oyunlanna iştirak 
Bizim takım, Cemil, Nazmi, Mün- için Atinaya gitmiş olan Türk atlet • 

ci, Vedat olarak çıktı. Yunanistan 

43,9 birinci, Yugoslavya 44,1 ikinci, 

Romany.a. üçüncü, Bulgaristan dör • 

düncü, Türkiye beşinci oldular , 

SIRIKLA ATLAMA 

lerinden 13 kişi muallimleriyle bera
ber dün İtalyan Kırinali vapuriyle 
şehrimize gelmişlerdir. Ayni mü na -· 
sebetle Atinaya gitmiş olan Balkan 
Spor Komitesi Türkiye murahhası 
&rkada.şımı~ Burhan Felek de bu va-

3,90 purla avdet etmiştir . 
metre i ı e birinci, y u n a n ı 1 Arkadaşımız Bürhan Felek Bal · 
iltinc~ Bulgar 3,70 ile üçüncü, kan oyunları hakkında bize şu ma-
"' l 3 50 il d .. d'" ·· H d !Um.atı verdi : ,ıugos av , e or uncu, ay ar B y d' . B Ik "- u sene e mcı a an oyun-
3,40 ile beşinci oldular. MUsabakalara larmı Bulgarlar Sofyada yapacak • 
Fethi de girdi .Fa.kat 3,40 i geçmedi- lardı. Fakat bazı dahili güçlüklerden 
ği için derece alamadı. ı dolayı itiraz ettiler, yerlerini Yunan-

UÇ ADIM Wara verd~er. Yunanlılar .bu oyun • 
larr beşincı defa olarak Atmada yap

Yunanlı Zanbrakis 14,19 metre ile 
tılar. Oyunların birinci günü statta 

birinci, Yugoslav ikinci, Yunan Ü· 60,ooo kişi vardı. Son günü yani ey· 
çüncü, Rumen dördüncü, Yugoslav 

beşinci oldular. Bizden Pulat girdi. 

Fakat derece alamadı. 

Iülün dördüncü pazar günü şiddetli 
bir yağmur yağdığı için oyunlar ik· 
mal edilemiyerek salı gününe bırakıl· 

dı. DiSK ATMA Ben ve müsabakalannı bitirmiş o
Disk atrrt tda Yunanlı :ı.-·ıı~ 41,78 lan atletler muallim Amerikalı Luiz 

metre ile birinci, Yugoslav ikinci, 

Bulgar üçüncü, Rumen dördüncü, 
Veysi 35,67 ile beşinci oldular. Etem 
derece ala.madı . 

MARATON KOIUSU 
Yunanlı Kiryastidis 2 saat 49 da

kika 10 eaniye ile birinci, ikinci Ru

men Gal, üçüncü, dördüncü, beşinci 

;yunan. 

Birinciliği ka.za.rtın Kiryakidis Kıb

nsli bir Rumdur. Geçen senelere ge

linciye kadar İngiliz tabüyetinde bu

lunduğu için Yunanistaru temsil ede· 

miyordu. Geçen sene İstanbul kon

gresinde Yugoslavların itirazı üz.eri

ne bunun Yunan tabiiyetini haiz ol· 

madığı ve Yunanistanı temsil ede -

miyeceği kabul edildiğinden o müd

det mrfmda Yunan tabiiyetine gir-

miş ve bu sene Maratonu kazanmış • 
trr. 

3000 METRO MANiALI 
Yunanlı birinci, Rumen ikinci, Yu-

goslav üçüncü. 
Merasim tam saat 6 da bitti. Kral, 

birincilere hediyelerini bizzat da~ 
rak ellerini sıktı ve kendilerini tebrik 

ettL Bundan sonra, marşlar çalındı 

ve bayraklar merasimle indirildi. 

UMUMi TASNI•F 
Yedinci Balkan oyunlarmrn umu

mi tasnifi şu neticeyi vermiştir : 
Yunanistan 153 puvanla birinci, 

Yugoslavya 71 puvanla ikinci, Ru · 
menler 65 pu1:a.l' tJ ü ctlııcü. Türkler 

ile geldik . 
Heveti umumiyesi itibariyle Ye • 

dinci ·Balkan oyunları atletizm nok · 
tasından geçen seneki altıncı Balkan 
oyunları gibi ilerleme hareketi göste
rememiştir. Bu sene ancak cirit at · 
ma. ve 10.000 metrede yeni rekor 
yapılabildiyse de rüzgar ark~dan .gel· 
diği için ciridin rekoru tescil ed1le · 

miyecektir . 
Bu sene Balkanlardaki atletizm 

federasyonlarında personel değişme· 
leri olduğundan bu değişmelere ma -
ruz kalmıyan Yunan ve Rumen e
kiplerinden başkası inhitat göster • 

miştir . 
Bu sene her sene olduğu gibi Yu · 

nanlılar daha bariz bir farkla birinci 
oldular. Arnavutlar iştirak etmedi
ler.,, 
Takımımız bu sene, gec;en sene ye-

nemediği Romanyalıları geçmek azmi 
ile gitmişse de maalesef, buna nıu· 

vaffak olamamışlardır. Hatta, geçen 
senekinden çok daha büyük farkla 
Ruı:nenlerin gerisinde kaldık. Takım
da en iyi tesir bırakan uzun mf'safeler 
koşucusu genç Rıza Maksut oldu. 

Bu çocuğun iki sene sonra uzun ko
şularda şampiyon olması çok muhte
meldir. Diğer atletlere gelince, kısa 
bir hazırlıkla gidildiği ve bu sene hiç 
bir müsabaka yapılmadığı için takun 
formünde değildi. Bundan başka ba· 
zı atlet intihabında da isabet edile
mediğini gördüm. 

Nitekim, şimdiye kadar üçilncllden 
aşağı düşmemiş olan ve muhtelif se
nelerde Balkan birinci ve ikincisi ol
muş olan 4 X 100 bayrak takımımız 

nu taahhüt ettiler. Umarız ki, Ro
manyalılar bu sene Bulgarlarnı uğra
dıkları imkansızlıkla karşrlaşmayıp, 

Sekizinci Balkan oyunlarını memle
ketlerinde yapmaya muvaffak olur
lar. 

utak vapuriyle Odesadan İs1lanbula 

hareket etmiştir. Odesa sporcuların· 

dan mürekkep bir takım, ihtiram va-

zifesini görmek üzere iskelede mev

ki almış idi. 
Vapur, Türk ve Enternasyonal 

marşlarının terennümleri arasında 

hareket etmiştir . 

Fut6o1 Sirinci Küme 
\'ine Mesele O~du 
Birkaç Sualimiz Var : 

Niçin Klüp Sayısı İndir~liyor da 
Maç Sayısı Aza tılmıyor 

Yakında başlıyacak lik maçlarını hazırlamak üzere İstanbul 
Futbol Ajanı ' klüp murahhaslarını .davet etti. Fikir lerini sordu. 
Ezeli d ertleri olan parasızlıkl arını bır daha iş.:tti. 
Klüp murahbaslan h aller ini dök • BU dört klübün ötesi zaten güçlükler 

tükten sonra senenin en mühim fut- içinde kıvranırlar. Büyük fedakar • 
b-01 meselesine geçilmiş ... Bu senenin lıklarla takımlarını hazırlarlar. Nis
en değerli futb-01 meselesi ne imi5 beten kolaylıklar içinde bulunan o 
biliyor musunuz?.. Birinci küme dört klüp ise, antrenörlerine, saha
klüplerinin sayısmı aza ltmak!. . larI!la rağmen ikinci derecede görü -

Her mevsim lig maçları başlarken len klüplere baza.n yenilirler. Bizim 
ocağa konup kaynatılan bu kazan • sp0rcu argosunda buna, "takıldı,, de
dan ne klüp murahhaslan, ne de riz. 
futbol idarecileri bir türlü bıkama • Gari'bi şu ki, şöhretli takımlarımız 
dılar. "Her şeyin tekrarında bir ha- her sene muhakkak bir "takılma.,, 
yır vardır.,, darbmıeselini ihya ede • maçı yapar. 
rek bu sene de ayni kazanın altını :Bu seneki içtimaa gelen klüpler 
ateşlediler geçen seneki klüpler değil miydi? Bir 

senede kümenin indirilmesi lüzumu-
Niçin çıkardınız? nu nelerden dolayı bu kadar duydu-

Bu sefer birinci küme klüplerinin lar acaba? Gelecek sene ayni klüp · 
sayısrm ıindirmeğe taraftar olanla . terin kümenin çoğalmasını istemiye· 
ra sorsak : cek1eri ve yahut o fikre doğru giden 

- Geçen sene neden ötürü çıkar- oir rne!".hur klübün cereyanına kapıl· 
dınız? rnıyacaklarnu kim temin edebilir? . 

- Gelecek sene tekrar çıkarmıya- Bir kaç sual claha 
cağrnız ne malum?· · :Birinci kümenin azaltılmasını, 

Klüp murahhaslarının birinci kü · mevsimin dar kalmasına atfetmek, 
meyi azaltmak tarafına kaçmaları f 
zannederim kuvvetler arasmdaki Yahut utbol~ülerin uzun bir mevsi-

nri çıkaracak bedeni kabiliyette ol -
müvazeneden ziyade hasılatın fazlah- madrklan. şeklinde müdafaa etmek 
ğma dayanıyor. Ortada hesap var, te mümkündür. Fakat o zaman da 
kitap var; vakıa birinci küme klüp · 11 

1 şu sua er sorulabilir : 
!erinin sayısı indirilirse, yapı an her - Mevsim dar kaldıysa busene için 
maçın hasılatı belki biraz daha kaba- O.ar kaldı. Gelecek sene ayni seyahat· 
nk olur. Fakat maç adedi eksilece-

ler muhakkak olmadığına göre, bir 
ğinden sondaki yekiinda pek değişik· sene devam etmlıl bir usulü istisnai 
lik gözükmez. bir vaziyet için bozarak ikinci kü · 

· Y almz dört klüp meye gönderilecek klüpler e a<;tlan 
Eğer klüpler arasında hakkiyle fırsat kapılarım birdenbire kapamak 

kuvvet müvazencsi düşünülerek ha· ts,tanbul futbolüne daha faydalı mı 

reket edilecekse, birinci kümede an- gelecektir ?. 

- Kardeşim, demişti. Şimdi ge
lecek. Pasta almıya gitti. Çaya kahr· 

Tra~ada Yeni 
Mel(tepler 

Edirne, 6 (A.A.) - Trakyada kül
tür hareketleri genişlemektedir. Ye -
niden 45 ilk mektep yapılmaktadır. 
Bunlarrn mühim bir kısmı bitmiş, 

öğretmen tahsisatı bütçeye konmuş
tur . 

Şehirlerde orta mekteplere girecek 
çocukların sayısı gec;en yıla nazaran 
çoktur. Edirnede 125 çocuk mektep
lere girmek istiyor . 

Fransada Mitinst Yasak 
Paris, 6 (Radyo) - Hüklımet, ye

ni bir emir ve karara kadar hiç bir 

nümayişe müsaade etmiyecektir. Bu

nunla beraber pazar günkü nümayiş
ler dolayısiyle ne devletin emniyetine 
karşı bir suikast, ne divanı aliye sev· 
kedilecek bir hadise, ne de kimse hak· 
kında yeniden takibat yapılması mev
zuu bahis değildir. 

Türkiyede spor tarihi 
Maarif Vekaleti, Türkiyede sporun 

tarihi hakkında tetkikat yaptmnak· 

tadır. lstanbuldaki tetkikler bitmiş

tir. 
Tetkikler bittikten sonra "Ttirkiye

de sporun tarihi,, isimli eser yazıla
caktır. 

bi!iyetleri uzun bir mevsimi tamam • 
lamağa kafi gelmiyorsa, maçları mı 

azaltmak ,yoksa futbolcülerin bedeni 
kabiliyetlerini mi arttırmak, yahut 
beden kabiliyetleri yüksek olanlardan 
mı futbolcü seçmek taraflarını ara • 
mak daha doğrudur? 

Fikirler ve tedbirler 
Evvelki gün toplanan klüpçtllerin a. 

lelusul yaptıkları içtimadan, alalfısul 
bir fikir çıktı. 

Bu da gösteriyor ki, nizamname 
değişti, yenilendi. Fakat fikirler ve 
tedbirler eskidir . 

Maamafih bekliyelim, ihtimal İs -
tanbul futbol idaresi, klüplerin fikir
lerini almak için bu ilk içtimamda 
yeni bir şeyler ortaya koyamadı. Liği 
tamamladıktan sonra belki yeni 
nizamnamenin basitliği, kolaylığı ve 
geniş tefsirlerden istifade ederek bir 
çok yenilikleri ortaya koyacaktır . 

cak dört klübün kalması icap eder. - Futbolciüerimi'Zin b~deni ka- ı Eşrel ŞEFiK 

- Eğer bir daha onun gözle!"i göz. 
!erime değerse, çıldırabilirim. 

Diye düşünüyordu, Kate'nin kar
deşinin veya misafirlerin, hikayesi 
bitmeden gelmeleri temennisile ya
vaş yavaş okuyordu. Fakat tam hi
k&.yesi biterken kapı açılıp ta : "'eri 
misafirler girince kızmıştr. Ve tıpkı 
bugün olduğu gibi bir fırsatın, yega
ne içini dökmek fırsatının kaçmış ol
duğuna hükmetmişti. 

Niçin ona karşı bu zafı duyuyor. 
du? Kate'nin zannettiği gibi, o, ka
dınları hakikaten bir oyuncak ,alela
de bir heves olarak mı telakki eder
di? Gariptir, hemen bütün tanıdıkları 
onu böyle zannederlerdi. Hakikatte, 
Olaf hiç te böyle değildi. O, kadın -
lardan korkardı, daha doğrusu alda
tılmak endişesile bir kadına bağlan
maktan korkardı. Ona ilk defa olarak 
bu korkuyu Kate unutturmıya mavaf. 
fak olabilmişti. Fakat onun da sahte 
şöhretine inandığım görünce, Olaf 
susmıya karar vermişti. Kim bilir, 
belki, bir gün, aradan seneler geçip 
te onun saçları beyazlandrğı zaman ... 

Düşüncelerinin burasına geldiği za
man, bir otomobil önlerine çrktr. Olaf 
ani bir hareketle Kate'yi kucakladı, 
geriye, kaldırıma aldı. Tehlike anı ge
çince. Olaf, Kate'nin saçlannm plati
ne olduğunu gördü. Demek artık 
söyliy::ebilirdi. Modanın bir kaprisi, o
nun saçlarını beyazlaştınnıştı ve san
ki, aşkını söylemek i<;in tayin ettiği 
bu müddeti tacil etmişti. 

Fakat her zaman olduğu gibi, ou 
sefer de kararında duramadı ve sus
tu. 

YENi NEŞRJY AT 

Şirketi Ha yrive 

Aylık (Boğaziçi) mecmuası 

Tam bir milli şirket olan Şirketi 

Hayriyenin bundan bir asır evvel na
sıl doğduğunu anlamak isterseniz 
yeni çıkmağa başlıyan "Boğaziçi,, 

mecmuasındaki tarihi mukaddemeyi 
okuyunuz. 

Bu yazı şunları izah ediyor= 
"Bir vakitler bir servet ve refaha 

nail olanlar için Boğaziçinde bir mes
kene sahip olmak tabii ve gaye idi. 
Zamanlar değişti, harpler birı birini 
takip ~tti. O güzel Boğaz, daha bir 
takım sebep ve amillerden dolayı es
ki mevkiini kaybetti. 

İçtimai hayatrın:ızda da, inkılaplar, 

tahavvüller oldu. Eski tarz mesken
ler bugünkü ihtiyacı temin etmekten 

uaak kaldı. Boğazda bunların yerine 

yenileri de nasılsa yapılamadı. Ma • 

nevi teşvikler, yenilikler vücuda ge

tirmeğe kafi gelmedi. Nihayet Bo

ğaziçinde göze çarpan bu takatsizlik, 

bu düşüklük için herkes bir kabahat

li aro.mağa koyuldu. Uzun dedikodu

lardan sonra kabahatli arandı, bu • 
lundu: 

Şirketi Hyriye ... 
Şirket, Boğazın sukutu, kendisinin 

de sukut ve idban olduğunu iptida -
dan kavramıştır. Bu vaziyeti dilzelt
mek için bir dü:ıüye çırpınmıştır. He· 
le bu sene faaliyetini arttırmıştır .. 

Her sabah Anadolu ve Rumeli ilk 

postalarında yüzde elli tenzilatlı bi

let usulünü tatbik eylemiş ve yüzde 

otuz üçe kadar tenzilli fotoğrafll 
karneler çıkarmıştır., , 

(Boğaziçi) mecmuası cidden güzel 
basılmıştır. İçinde Atatürkün renkli 
bir resmi, Başvekil ile Kurmay Baş~ 
kanmm ve Celil Bayarın güzel re • 
sintleri ,zevkli ve güzel yazılar ilave 
halinde boyalı bir resimle Boğaziçi 
tarifeleri vardır . 

Konulan 5 kuruş fiat. mecmuanm 
maliyetinden çok aşağı olsa gerek • 
tir. 

Şirketi Hayriye bu seviyede bir 
Boğaziçi mecmuası çıkarmakla iyi 
ve faydalı bir yola girmiştir .Boğaz 
dünyanın en güzel yeridir ve böyle 
uğr~malara layıktır. 
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ıstanbul Büyük Kurtuluşunu 
Dün Bir Defa Daha Kutladı 
KAHRAMAN ORDU 

Geçit Resıninde Binlerce Halkın 
Coşkun Alkışlarını Topladı 

\Fordudan 
İstanbula 

lstanbul, düşman işgalinden 
kurtuluşunun 13 üncü yıldö
nümünü dün coşkun ve can
dan tezahürat arasında mes
ut ve bahtiyar kutladı. 

Dün bütün lst.anbul baştanbaşa do
natılmış. evler, dükkanlar ve mües
seseler bayraklarla süslenmişlı. 

MERASlM. BAŞLIYOR 
Kahraman ordumuzun ve mektep

lilerimizin iştirak ettiği kutıaına 
merasimine tam saat 10,30 da yirmi 

bir top ateşiyle başlanmış ve bu ;:ıra· 
da binlerce halk, merasime iştırak e

den askerlerimiz ve mekteplilerimız 

bir dakika. sükut ederek ihtiram va

ziyeti almışlar, aziz ve mübarek şe· 
hitlerirnizi minnetle anmışlardTr. 

Bundan sonra limandaki bütfuı va· 

purlar düdükleriyle bu kutlu günü 
selamlamışlar ve sonra. geçit rcısmi 
başlamıştır .. Sultanahınet meydanın· 
da toplanan alay, tramvay caddesini 
takiben Taksim Cumhuriyet meyda

r.ına doğru hareket etmiştir. 
GEÇlT RESM.INDE lstanbul Valisi abideye /rtanbul 

adına çelenk koyu.var 
Geçit resmine kahraman ordumuz .. .. 

i kıtalar, Tıbbiye hle-J Turk lstanbulun; lstanbul da Tur-
rıamma asker: k .. d.. 0 . . . . grıo 
heleri, Kuleli, Halıcıoğlu ve Bahriye un ur. nun ıçındır kı 16 Mart 1 -

askeri liseleriyle Galatasaray, Islan- den 6 Teşrinievvel 1923 e kadar gc
bul erkek ve kız liseleri ve diğer bü- çen üç buçuk yıllık kara hasret clev-

resinde Türkler ve lstanbullular bir 
tün mekteplilerimiz ile piyade ve sü-. . . an bile kurtuluş ümitlerini kaybet-
vari polis kıtaları, itfaıye mürrcıt .. "'· 
ri ve esnaf cemiyetleri iştirak eu.~.!'l- ınediler. 

KAHRA.ı.\IAN ORDU 
!erdir. 

"-Türk ordusunun 6 Tcşrınievvel 

1923 te l11tanbı.µa; giri§l }.6 !M.art 1920 

de Ista.nbulun işgali Uzcrinc Ankara-

Harp Akademisi Komuta
nı Korgeneral Fuadın, dün 
i.eceki ziyafette lstanbul na
mına orduya hitap eden lstan 
bul Valisinin nutkuna verdi
ği cevaptan cümleler: 

Bu yıl lstanbulun kurtulu
şu başka bir bayramla arttı. 

lstanbulun, kapılarını :<apa
ınak hakkı ahden tasdik adil
di. Askersizleştirilmiş olan 
kapılar. tekrar Türk silahla
rının muhafazasına tevdi e. 
dildi. O kapılar ki, onun mü
dafaası ıçın Çanakkalede 
yüz bine yakın Türk s~hidi • 
yaralarının uyanık gözlerile 
yatıyor. 

ımlan ve diğer cemiyet ve parti haş
knnlarından seçilen murahhaslar Is

tanbul komutanlrğına giderek. kah • 

raman ordumuza. onun büyükleri bu-

l zunında, Is tan bulun şükran duygula
rım bildirmı§lerdir. 

Gece Vali ve Belediye Reisi ~arafın

dan Perapalasta ordu şerefine büyük 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette Va

li Üstündağ kısa bir nutuk söyliyerck 
bilhassa şijyle demiştir: 

"- Istanbulun kurtuluşunun yıl

diınümüne rast!ıyan bu akşamki top
lantı ile biz, Türk talihinin mes'ut u

fuklarını açan Günes Başa ve onun i

şaretlerini hakkile yerine getiren 

muhteşem Türk ordusuna şehrin min

net ve şükranlarını bir kere d.111a 

stınmak istedik. Bu saadet aa•gası 

içinde davasınm sonunu göremiwn 
kahraman şehitlerimizi gurur ve ıfti
harla anarız. Arkadaşlar. A tatUr~Un 

Alay caddelerde biriken halkın coş

kun te_ıahürat VEt(ftlkışları arasında 
eaat 11,5 ta Taksim Cumhuriyet mey
danına.. gelmiş ve. cU1'Qhuniyet al:; idesi 

etrafmda sıralanmıştır. 

dan bütün dünya milletlerine yapılan 

f k t k 1 
ne!,, 

a a cevapsız a an protestonun üç 
yıl sonra büyük bir zaferle bütün dün Ayrıca bütün HalkevJerinde de :nil

~ı yoıwıarının ~ır-

TAKSİMDE 
Taksim Cumhuriyet meydanmda 

davetliler için büyük bir tribün ha· 

zırlanmıştı. Burada ikinci or<ln mü
fettişi General Ali Sait, merkez ku

mandanı General İbrahim. harp aka

demisi Komutanı General Fuat ile 

şehrimizdeki saylavlar vali ve beledi
ye reisi Muhiddin Üstündağ ve Ş ·hir 

Meclisi azaları bulunuyorlardı. 
Merasime, askeri bandonun çaldığı 

istiklal marşiyle baŞlanını§ ve bu sı
rada da Cumhuriyet abidesinin önün· 

deki direğe şerefli bayrağımız çekil· 

iniştir. 

GENÇLİK NAMINA 

Sonra Cumhuriyet S.bidesint> Bele· 

diye namına büyük bir çelenk konmuş 
ve arkasından gençlik namına Oni· 

versite edebiyat fakültesi talebesin· 

den Bahadır tarafından meydanda 

hazırlanan kürsüde çok alkışl:-ınan 
heyecanlı bir nutuk söylenmiştir. 

Gençliğin yüksek ve derin hislerine 

tercüman olan Bahadır, bilhassa de· 

iniştir ki: 
"- Bil büyilk itimat: Ata türkün 

W Mayıs 1919 da Samsuna çıktşı ile 

biŞtıyor. Türk kurtuluşunun anahta

rı budur. Ankara ise: Büyük itinıa· 
dın toplandığı kutlu bir yer oldu. 

samereler verilmiş ve şehir baştan-
ya milletlerine knbul l:'ttirilmesidir. başa ekktriklerle donatılmıştır. 

Türk ordusunun 6 Tcşriwcvv"l 
1923 te lstanbula girişi, Istanbula. ORDU!\'UN CEVABI 

Istanbul Valisi ve Belediye Rı~isi 

M\lhiddin Ustündağm nutkuna Harp 

Akademisi Komutanı General Fuat 

lstanbul Komutanı vekili sıfatilc şu 

mukabelede bulunmuştur: 

Tilrkten başka hiç bir milletin yerle

şemiyeceğinin son defa olarak bütün 

cihana tekrarıdır. 

Istanbul Tiirkten. Türk tstanbııl · 

dan ayrılmadı; ayrılmaz ve ayrıı.nı · 
yacaktır ... 

ŞEHiR NAMINA 

Çok alkışlanan bu nutuktan sonra 

kürsüye gelen Şehir Meclisi azasın

dan Refik Ahmet te şehir nanuna bir 

nutuk söylemiş, tstanbulun eenebi iş

gali altında bulunduğu meş'um blin
kre ait yeisli hatıraları canlanıiırd•k· 

tan sonra şehri kurtarmış olan Türk 
ordusuna karşı tstanbulun duyd ığu 
minnet ve şükranı ifade etmiştir. 

Bundan sonra meydanda toplanan 
alay tribün önünde bir geçit resmi 

yapmı§tır. Geçit resminde kahraman 

'!'ürk ordusu çok alkışlanmıştır. Ge-

cit resminden sonra merasime r!'ha

yet verilerek alay Taksimde dağıl

mıştır. 

V ALL"\lN Z!YAFET1 

Bu kutlu gün münasebetiyle, ö~le· 
den sonra Vali \'e Belediye Re1si Mu· 
biddin Ustündağ ile Şehir Meclısi a-

Sayın Şarbay, sayın vatandaşla • 

rım ve arkadaşlar. Istaıthul haiıtmın, 

sayın Şarbayı orduya yüksek dUY · 
gularını ve sevgilerini söy!L'diler. 
Bunlara Istan bul garnizonu adınıı 

şükranımı sunarım. 

İstanbul kurtuluşu Istiklal sava

şının son merhalesi oldu. 
Ulu Başbuğumuz Atatürk Başku· 

mandan muharebesinden sonra or· 
dulara ilk hedef olarak Akdenizi gos 
termişti. Son hedef Istanbul ve onun 

kıymetli hinterlandı olan Trakya ıdi. 
lstikJal harbi esnasında; e:; t v~ 

işgal yıllarında lstanbulun acıları ız 
tırabın dasitanıdır ve Istanbıılun ıs

tiklal savaşına manevi ve maddi biz 

metleri büyüktür. 

Bu yıl lstanbulun kurtuluşu baş· 

kabir bayramla arttı. Istanbulun ı<a· 
pılarını kapamak hakkı ahdcn tasni~ 
ediltli. Askersizleştirilmiş olan ıcapı

lar. tekrar Türk silahlarının muhn -

fazasma tevdi edildi. O kapılar ıd, 
onun müdafaası için Çanakkıtlcde 
yliz bine yakın Türk şehidi, yarala · 

rının uyanık gözlerile yatıyor. 
Boğazlar ve lstanbul ebediyen mü

nafaa edilecektir. 
Büyük ordu, Türk milleti mü3e1le

hasile ve Is tan bul: Türk milleti mU
sellehasının mühim cüz'üdür. 

Istanbulun; sayın Şarbayının dili

le ordu hakkındaki civanmert duy • 
~ularına şükranlarımı tekrarlarken 
tstanbulun ve müteşebbis kurtarıcı-

~ si koruyucumuz, Büyük Başbuğu -

, ' - muza sonsuz saygı ve bağlılığımı~ 

Dünkü geçit runıinJe yarının deni• uıbitleri:Deni• li••oİ ıaleb.,; [sunanın. 

7 

F 

Ordu, T aksimJe mechul cukerin aziz rulıunu tebcil ediyor 

r ürk topruu dün de on :r binlerce lıtanlu!lunun all.,,ları araar nda '1ir kahramanlık tİnuQZi 
·- --:--~,-... - ....._ __ _ 

Dünkü Zafer alayında izci kızlarımız ela, Türk kaJ , 
ının ın onurunu ,,. nıil .. " l "'Yor ardı 
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Kavseride Gezintiler 
Kayseri 20 Ey1ul 

K ayserili dostum: 
- Şimdi nereye gide-

lim, dedi. Sana halı tezgahla-
nnda işliycn kızları gösterecek· 
tim. Fakat yolumuzu değiştirdik .. 
lstersen belediye dairesine 'gide -
lim ... 

- Yok dedim. Belediye reisi ile 
görüşmektense belediye ile görtiş· 
nıeği, şehirle bir mülilkat yapma
yı tercih ederim. 

- Sen beni evvela şu tezgah· 
lara götUr, sonra düşünürüz ... 

Hava o kadar sıcak ki parınak· 
larımın ucundan bile ter damlı
yor. Alnımı mütemadiyen siliyo • 
rum, fakat mütemdiyen ter liyo-
rum .•. 

Bir araba bulsak ... 

lşte bir araba geçiyor, atllya
lım ... 

K ayseri yanımızdıı. kaldı. Biz, 
kır yolundan ilerliyoruz. 

Bir çiftçi döğen döğüyor. Bağlar 

solumuzda uzanıyor. 

Dört köşe beyaz badanalı, kışla 
gibi bir yer gördilm. Dışarı bir 
penceresi bile yok. Kapısında bir 
de bekçi duruyor. 

- Burası neresi? .. 

Kayserili dostum çapkın ı.;ap 
kın güldü: 

- 1şte orası... Klzlann yeri ... 
- Kapısında bekçi mi durur? 

- Durmasa bu haşarı kızlar 
zaptolunur mu? Hergün hadise 
çıkar, gürultil çıkar ... 

Bu esnada kapının önünde allı 
yeşilli, morlu bir sUril kız peyda 
olmuştu. Biz kendilerine biraı 
daha yaklaşıyorduk. 

Kayserili dostum: 

- İstersen sen git, bir kapısın
dan bak ... Ben burada dururum. 
Malllm ya, sonra dedikodu olur. 
Gençlikte burada az hovardalık 
nu etmiştik? Fakat şimdi unumu
zu eledik, ele~"'imizi ipe astık. Es
ki günler de kalma'dr. O zaman 
bura<:la takı 1çilirdi. 'K'i! oynau· • 
llrdı. Şimdi ra1tı i~mek )'asak · 

- Peki, şimdi kız da oynatıl
mıyor mu? .. 

- Oynatmasan bu alemin keyfi 
olur mu? .. Fakat rakıyı dışarda 

içmek ,art.ile ... 
- Peki, kızları eskiden nasıl 

oynatırdınız? Şu eski hovardalık· 
lan bir anlatsana bakalım? 

- O da garip bir alemdi. Hep 

arkadaşlar bir olur, bir eğlencP.

ye giderdik. Biz rakı sofrasını ku

rar, kızları oynatmıya başlardık. 

Fakat eğer içimizde birisi kızın 

dostu ise, kıza bakmak ayıptı. Kız 
oynar, biz önümüze bakardık. Ona 
bakmak hakkına. yalnız dostu sa
hipti ... 

- Şimdi?.. • 
- Şimdi doğrusunu istersen 

vallahi bilmiyorum. Dedim ya ben 

burada durayım, arabada seni 
beklerim, sen git bir kapıdan bak .. 

- Yok, vazgeç. Yalnız sen an

lat ... Şimdi ben gidersem. hiçbir 

şey görmeden dönerim ... 

- Canım, işte burası büyük bir 
binadır. lçinde odalar vardır. Her 
kızın haline vaktine göre bir otla· 
eı bulunur. 

- Hali vakti olmıyanlar? .. 

- Onların da ikisi Uçü bir oda 
tutarlar ... 

- ????!! .. 
- Aralarında perdeler vardır 

canım ... Hem bunlar pişkin kızlar
dır. 

- Kayserili midirler'? .. 
- Yok, ithalat malı. Memleke-

tin her tarafından gelirler. Altmı' 
yetmi9 tane kadar vardır Her 
cinai bulunur. Sansı, esmeri, kum
ralı. .. 

Bunlar eskiden 9ehre yalnız çı
kamazlardı. Eğer bir alış veriş 
yapmak, bir şey aatınalmak icap 
ederse bekçi ile beraber arabaya 
binerler, şehre giderler ve sonra 
bekçi ile beraber dönerlerdi. 

- Şimdi? ... 
- Şimdi serbestçe şehre gider-

le?'. Fakat buradan çrktıklan kay
dolunur: Akşam muhakkak avdet 

ZEVK 
SiTESi 

1 

' 
1 

.. 
1 

Cenup vilayetlerimiz.in kıymetli şehirlerinden rAntalyanın umumi gcfrünüşü 

lAntalyada HimmetBekfKıvmetli Bir Eti 

'On beş Kuruş f çin Saba hl an 
Akşama Kadar Halı Doku

yan Minimini Kızlar 

Memleketten 
Röportajlar 

YAZAN 

Mümtaz Faik 
etmek mecburiyetindedirler. 

Bu sı tlc hususi surette evle
re gitmenin ve kontrolsuz yaşa • 
manın önü alınmıştır. 

K ızları, kızların kocaman kış
lasını ·arkada bırakmış ve 

~ehrin içine datrnıştık. 
Kah. araba :merkeplere, kiı. 

merkepler arabaya yol veriyor. bu 

suretle dar sokaklarda dura dura 

ilerliyoruz. Halı tezgahlarını arı • 
yoruz. Bir evin önünde durduk. 
Kapıyı çaldık. 

- Kim o? .. 

- Aç ... 
Başı örtiifü bir kadın başörtüsi-

le ağzını. burnunu ve bir tek gö
zünü kapamıya uğraşarak kapıyı 

açtı. 

- Burada halı dokunuyor mu .. 

- Evet. .. 
- Halıları görmek istiyoruz 

da ... Korkma, bey müşteridir. Ha· 

lılarıuıza bakacak! .. 

• çeri girdik. BUyük bir evdi 
1 burası. Buradan geniş bir 

kapı açılıyor. büyük sofaya dahil 

olunuyordu. Kayserililer buraya 

Tokana derlermiş. Tokana, salon 

gibi bir yermiş. Misafirler bura

ya kabul olunur, burada çalışılır 

ve burada oturulurmuş. 

Uç küçük kız bir halı tezgıllıı

nın başına geçmiş, halı dokuyor

lar, minimini ellerini bir makine 

çevikliği ile gergin iplerin arasın
dan mUtcmadiyen geçirip duru -

yorlardı. 

Tezgah duvara dayanmıştr. Uç 
küçük çocuk yerde bağdaş kur· 

muşlardı. Hepsinin bir elinde ip -

lik, diğer ellerinde bir küçük ça

kı "Vardı. Her iplik üzerinde sağ 

elleri bir mekik gibi işliyor. Sol 

ellerindeki çakı ile ilmiklerin uç

larını kesiyorlardı. 

Kadına sordum: 

- Kaç paraya çalışır bu çocuk

lar? 
- Belli değil. Nckadar çalışır-

larsa ... 
- Ne hesapla para alırlar? .. 

- Sıra başına ... 
Kadın, minimini kızların kaç 

para aldıklanru söylemek istemi -
yordu. Fakat be~ de söyletmiye 

niyet etmiştim. 
- Peki, buradan bir sıra yap-

tılar. l\:aç para ellerine geçer?·· 
- Otuz para ... 
- Bir sırada kaç ilmik vardır?· 
- 400 ... 
Demek bir kız 400 kere ilmik 

yapacak ve ancak bundan sonra 
30 para alacaktı. Kadının anlat
tığına göre, bu suretle iyi ve ça
lışkan bir kızın günde 15 kuruş 
kadar kazanması mümktindü. 

- Kaç saat çalışırlar? 
- Belli değil. Sabahleyin baş-

larlar, giin kararana kadar ya -
parlar ... 

- Yani yazın çok, kışın daha 
az çahşırlıı.r, öyle mi? •• 

- Belli olmaz. Bazan on iki, on 
üç saat çalıştıkları da olur. 

Y ine bu kadının anlattığına 
göre Kayserlde halı doku

mak vaziyeti şu şekildedir: 
Boyalı iplikleri ve tezgahı bir 

dükkan sahibi temin eder. Bunu 
bir kadına ihale eder. Bu kadın 
işçi kızları bulur ve çalıştmr. Ken
disi götlirii bir hesapla para alır ... 

iplikler yerli yünden yapılll'. Bo· 

yası Uşak boyasıdır. Kayseri ha

lıları hem sağlam olur, hem de 

renklerini atmaz. Fakat son za
manlarda tezgahların adedi azal· 

mıştır. Bunun da sebebi. Avrupa

nın çok halı çekmemesidir. Kayse
ri halılarının ne Kayserlde, ne de 

memleket dahilinde geniş bir is

tihli\k pazarı yoktur. Onun ıçın 

tezgah adedi hemen yan yarıya 

inmiştir. 

Kayserili kadına sordum: 

- Peki, hah işi çok mu karlı 

da bununla uğraşıyorsun? Mesela 

fabrikada neye çalışmıyorsun? .. 

- A oğul, dedi. Hem ehlim mü-
saade etmez, gideyim çalışayım, 

hem de ben istemem ... 

- Niçin? 
- Çünkü, burada bir taraftan 

halı dokuturken öbür tuaftan da 

ev işimle uğraşırım. 
Ben ilave ettim: 
- Hem senin çalıştığın yok de

ğil mi? Bu kızlar çalışıyor, F.en 
bunlara iş buluyorsun. Açıktı:\n 
para alıyorsun. Sermaye baş~<ası
nın, çalışma başkasının ... 

- Ama ben de nezaret ediyo • 
rum. Nasıl çalışıyorlar, bakıyo

rum ... 

- Orası öyle. 
Küçük kızlar bizim bu muhave

remizi dinlemeyi brrakıp tekrar ön
lerindeki işlere koyuldular. Minı -
mini elleri, on saat, on iki saat 
çahşmndıın sonra 15 kuruş alabil
mek için bir mekik sür'atile. iplik· 
ler ve ilmikler arl\Sında kaybol
mıya başladı. 

liyen Harabe!er Var ~~:~~ (!~1~h~~~ 
Seba Melikesinin Heykeli - 4435 Sene Evvel 

Yapılan Tiyatronun Harabeleri 
Antalya, (Hususi muhabirimizd~nl 

- Antalya civarı tarihi harabelerle 
dolu bulunuyor. Buralarda öyle gu
zel eserler var ki, bakılıp saklruısa, 

hazineler elde edilmiş olacağı iddia 
olunabilir. 

beye de Belkıs ismi verilmiştır. Bu
ralarda, henüz halledilemiyen Li~a 
lisaniyle yazılmış birçok kitabeler ae 
vardır. 

Toprağın altındaki hazine 

den) - Kekliktepede yapılan araş
tırma sonunda çok kıymetli bir !'.:ti 
eseri meydana çıkmıştır. Kırılmış 
bilyük bir ~tan ibaret olan bu ese
rin bir tarafında öküze binmiş bir 
mabut, diğer tarafında da yaz.ı var
dır. Eserin tarihi değerinin çok 
fazla olduğu söyleniyor. Eser An
ka rava l:!"i)nrlr>rilmic:.tir. 

Antalyayı çevreleyen harabelerin 
çoğu, bu lıavalinin en eski sakinleri 
olan Solım Türklerinden kalmadır. 
a Vktile Orta Asya.dan çıkıp gel~~k 

"Antalya., civarına yerleşen S0lim 
Türklerinin muazzam eserlerinden ka 
lan harabelerden biri de, bugünkü 
Antalya şehrinin kırk kilometr= ~i -
mali garbisindeki Termesos harabele
ridir. Solim Türklerinin bu merkezi 
idarelerinde ta o zamanlardan kalma 
paralar bulunmaktadır. Buralarda 
hafriyat icra edilse, eski Türk mede
niyetine ait birc:;ok eserler bulı..naca
ğı kuvvetle tahmin edilebilir. 

Antalya vilayeti dahilinde, eski i
simleri tesbit edilmiş birçok harabe 
mevcut olduğu gibi. eski isimltri he· 
nüz'bulunamıyan yüzden fazla harabe 
vardır. ugün Murta.na diye anılan 
harabede muazzam bir tiyatru ve 
stadyom yıkıntısı, geniş sokaklar gö
ze çarpıyor. Hatta harap evlerden 
bazılarının kapılarında, binler\;e se
ne evvelki sahiplerinin isimleri ya~ı
h olan levhalar görülmektedir. 

Seba Melikesinin Heykeli 
,Antalyanın yetmiş kilometre şarkı 

şimalinde, ''Köprü çayı,, nın kena
rında da bir harabe vardır ki Belkıs 
harabesi diye anılıyor. Kable'milat 
2500 sene evveline ait olnn bu hara
bedeki tiyatro mahalli emsalsiz bir 
sanat eseridir ve nisbetcn az t:ıh~ibe 
uğramış bir haldedir. Elli bin kışiyi 
alabilecek vaziyette, kamilen mer -
merden, emsalsiz nakı~lar ve tczyi -
nııtla yapılmış kademevari otuı ma 
mahalleri, en üstünde yi.izlercl! mer
mer levha. ldeta oya işler gibi mer
merden mamul başlıklar ve çerçeve
ler bugün bile muhteşem bir man.~arn 
arzediyor, '1130 sene evvel yaşamış 
olan mimarına karş ıinsanda hayret 
ve takdir uyandırıyor. 

Tiyatronun methalinde nakıslarla 
süslenmiş bir kız heykeli vardır. Bu 
heykel, meşhur "Siba,. melike.:ü Bel· 
kısa. nisbet edildiği içindir ki, lura-

Vaktile Iskenderikebir bura.l;ı.1·ınıı • 
istila ederken halk krymettar eşyası
nı toprağa gömmüş olduğundan ye
riu altında kıymetli hazineler f!aklı 
olduğu zannedilmektedir. Nitekim ci
varda yeni pirinç kanalları a~ıltr'.{en 
birçok eski eserler, lahtlar._ göz yaşı 
şişeleri. paralar bulunmuştur. 

Harabelerde görülen ufak tefek ba
zı eserler ve heykeller "Antalya,, :nU-1 
zeı:ıine kaldırılmıştır. 

Bu asarı atikanın oldukları yerele 
her gün biraz daha harap olup gitme
sine meydan verilmesini gönüi arzu 
etmiyor. lmkan olsa dı:t hafriyat icra 
edilse birçok eski eserlerin meydana· 
çıkarılacağı da muhakkaktır. 

Diyarbekir, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Diyarbekir amele haslaııesı 
geçen pazar günü akşamı çıkan bir 
yangın neticesinde kül olmuştur. 

Hastanede yatan 102 hasla tamamen 
kurtarılarak askeri hastaneye nakle 
dilmişlerdir. Nüfusça zayiat yoktur. 
Zarar ve ziyan iki yüz bin lira tah • 
min olunmaktadır. Maamafih hasta.
ne sigortalı bulunuyordu. 
Yangınm nasıl çıktığı tahkik olun 

maktadır. 

Sıvasta mahsul iyi 
Sıvas, (Hususi muhabirimizden)

Bu yıl Sıvas ile çevresinin arpa \e 
buğday mahsu!U köylümüzün yüzü
nü güldürecek şekilde çok iyi yetiş

miştir. 

Sıvasta kahvehaneler azaldı 
Sivas, (Hususi muhabirimizden) -

Sivas kahvehanelerinin ıslahı için 
belediyece verilen karar Uzerin~. gay 
ri sıhhi ve gayri muvafık vaziyette 
bulunan kahvehanelerden çoğu ka
panmış, şehrin sağma soluna ser -
pilmiş olan 120 - 130 kadar kahve -
haneden ancak 6-7 tanesi kalmıştır. 

Yozgat Muallimlerinin T oplanhsı 

nı temin için birçok kararlar veril

miş ve bunların broşör halinde bas

tırılması kararlaştırılmıştır. 

KeklihtepeJe bulunan Eti 
e•erinin bir yüzü 

Uşa.kta Ekmek 
ve Elektrik 

Uşak, (Hu.suı:;i muhabiı·imizden)

Belediyeııin yal'dımile, kasabamızın 

elektnk tenvııratı ıslah edilmiş ve i· 
yi bir hale gcıtirilmiştir. Aııcak kilo
\'alı jirmi beş kuruştan verıldıği ıçın 
halka pahalı geliyor. EV\'elcc mu -
kemmcl surette yapılnuş olan asfalt 
yollar, hiç tamir yüzü görmediği i· 
çin, her gün birmz daha harap olmak 
tadır. Bır işe yar.amaz hale gelme • 
den evvel bu yolla.rııı tamiri çok ye 
rinde bir hareket ·olacaktır. 
Uşak ve havalisfode bu sene buğ .. 

day mahsulü bereketlidir ve iyi ye • 
tişmişlir. Piyasa b~z düşüktUr. Son 
zamanlarda. ekmek}erin çeşnisi bo -
zulmuştur. Belediyenin bununla ala
kadar olması lazımdır. 

Uşak. da.ha ziyade şahsi teşebbUs· 
lerle her gün biraz ckıha güzelleşi • 
yor. Halk Partisi binasının etrafına 
güzel bir park yapılmı:ştrr. 

Çanakkaleli sp0rcular Balıkesi· 
re gidiyorlar 

1 Balıkesir, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Bu ayın 30 unda, "Çanakka 
le,, sporcularından 35 kiŞi şehrıuııze 
gelecek Balıkesir futbolcWeri ve vo· 
leybolcüleri ile karşılaşacaktır. Ay • 
rıca ıoo, 200. 400, soo, 1500, 3000 
metro koşular, uzun ve yüksek atla· 
ma, cirit, disk müsabakaları, 4Xl00 
bayrak koşusu da yapılacaktır. 

Arabaıından dütüp öldü 
Balıkesir, (Tan) - Halk .. pınar 

köyünden Omer, ormana gidt; odun 
kesmek llzere arabasına binmiş, fa· 
kat yolda uyuklamış, müvazenesıni 
kaybedip başaşnğı yuvarlanmış. il • 

rabanın tekerlekleri za\rallının boy • 

Yozgat, (Hususi muhabirimi;rden) 
- Yozgat öğretmenleri eylül l<;inde, 
kültür direktörü Ziya Boyacoğlunıın 
başkanlığında, 936 - 837 öğretim 

yılı için birçok ertikscl toplantı yap· 
mıştır. Bu toplantılarda il çevresinin 
kültürel alanda birlik ve beraberliği-

Yukardaki resim bu toplantıya ka- nunu ve kafasını ağır surette yaril
tılan öğretmenleri kültür dirttktörü lamıştır. Omer bir mUddet sonra öl· 
ile birarnda gösteriyor. müştUr. 
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'' Sakat Bir Kadı-
nım Utanıyorum,, 

Altmış:ık Bir Kadın 
Hırs zhk Suç usu 

Makedonya 
Eski Komıte Bu'ga

rista da Giz i 
Faal; yete Geçm ş 

Belgrat, 6 (Tan) - Vreme gazete
sine bildirildiğine göre, zabıta. Bul -
garistanda Cumaibala kasabasında 
sabık Makedonya ihtilal komitesine 

Briç Meselesi I
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Sakat bir kadınını, reiz bey!... mensup bir gizli teşkilat meydana çı 
Hem yaşlıyım, hem sakatım .. Fakat karmıştır. Teşkilatın başında bulu -
nasıl anlatayım, size ... Söylemeğe u- nanlardan Mirço Dimitrof. Jarko Za 

7.6.4 
3 • 

"" D + 1.V 

• 7.5.4 

• 9 tanıyorum . holof ve Kiro Alexandrof tevkü edil· • D - Utanma söyle!. . mişlerdir. 
Bunları söyliyen tepeden tırnağa 

11iyahlar giyinmiş, altmışlık bir ka
dındı. Vaktiyle iyi günler görmilş ol
duğunu, bakışlarından, hareketlerin
den sezmek kabildi. Mahkeme huzu
runa hırsızlık suçundan dolayı gel -

ol- A.2 

mi~ti. 
Bir apartmıanm merdiven ayağın-

da duran bir parça bezi alrp vücudu
na sardığı iddia ediliyordu . 

Bu bezi ne yapmalc için aldığmı, 
m.ahkeme huzurunda anlatmağa çalı
şırken büyük sıkıntı çektiği görülü -

yordu. 
Ihtiyar kadın arada bir dinlenerek 

kendini şöyle müdafaa etti : 
_ Sokakta birdenbire başım dön

dü. Bazan böyle olurum. Amma o 
günkü pek fazla idi. Sabahtanberi 
ağzıma bir lokma ekmek koymamış
tım. Duvarlara tutunarak, Pangaltı
da. bir a.partrmanm kapısmı çaldım. 
Genç bir kız ,çıktı: 

- Aman yavrum ... dedim, ihtiyar 
hğmıa merhamet et. Açlıktan b~tm 
dönüyor. Bana bir tabak yemek ge-

tirebilir misin ? 1 
Kız içeri girdi, biraz sonra elinde 

para ile geldi : 
- Yemeğimiz yok. şu beş kuruşu 

al da karnını doyur.. dedi · 
Dua edip ayrıldım. Karşıda f":° 
~. Oraya girdim. Beş kuruşa hır 
boğaça alıp ayakta yedim. Fak~t 
karnım doymamıştı. Bu sefer, yem
den başım döndü. Demin, bana beş 
kuruş veren kıza bir daha gidip Y~
\Tarayım ,belki beş kuruş daha verır .. 
dedim . Ve ağır ağır yürüyerek apar

t unanm önüne geldim . 
Baktrm ki kapı açık ... Tam bu sr -

?ada .. Ah reiz bey. size söylemeğe u
tanıyorum. Ben sakat ~ir kadınım!. 

_ Sakatlık ayıp mı, niçin söyle -

trıeğe utanıyorsun? 
- Nasıl anlataynn, bilmem ki.. 

l3u sakatlık yüzünden sık sık altımı 
l >l /.ı:nm. Oracık~a yine ıslatrr_uşrrn. 
}.f erdiven ayağında temizce bır ~.ez 
göriince, hemen. belime sardım. Yu -

ri.idüm. Arkamdan : 
_Kadın! Kadın! Dur, diye bir ses 

işittim. Dönüp baktım, beni çağın -

yorlardı. 
- Hadi, karakola gideceğiz, dedi-

~r. 
- Ne var ki'! diye sordum · 
- Kaplllill içinden ayak silinen 

bezi çaldm! 
Bezi çıkarıp gösterdim : 

· - Bu muydu çaldığım bez ... 
Fazla 18.f ettirıneden, alıp karako-

t .rdiler la, oradan da buraya ge ı · 

Be f k. . anıma. reiz bey, hır -n a ınm . . 
zl - Ali sın ı Kıme ıs -Bt ıgı ah yazma .... 

terseniz, sorun beni... Düşmez kalk · 

llla.z bir Allah ... 
Suçlu Kalyopinin yine galiba başı 

dönmüş olacaktı. Iskeınleye tutundu. 

\re sallanan başını elleri arasmda 

tüçlükle zaptederek sendeleye sende

leye dışarı çıktL 
Üçüncü ceza mahkemesi, Kalyopi

!li.n iddiası doğru olup olmadığını an
lanı.ak için şahitleri dinliyecek, hük

lnUnü ondan sonra verecekti . 

Oç lira dolandırmıf ! . 
San sakalına yer yer kır düşmüş 

bir adamdı: Adı Osman oğlu :Meh-

Zeh;rlenerek mi ölmüş ! 
Polis ve müddeiumumilik. d:.in, 

Müstafa Reşit isminde bir mütekai
din ölümiyle neticelenen bir zehi•·ic·n
me hadisesinin tahkikile meşgul ol-

muştur. 

Beyoğlunda Bekar sokağında bir 
odada oturan Mustafa Reşit, üç gün 
evvel eve gelmiş ve ev sahibine: 
"- Bugün lokantada midye yemiş-

Koz Kör. (S) oynar ve bütün leve-
leri yapar. 

• Bu meselenin halli 8 Teşrin Per
şembe sayımızda çıkacaktır. 

4 Teşrinievvel Pautr •ayımızda 
çıkan meselenin halli 

3.2 
• t.2 
• D.V.9.6.5.4 
+ A.4.3 

tim. Karnım ağrıyor.,, demi~ ve on- 5.4 
dan sonra da hastalığı devam etmiş- \'.9 

An v.10 9.6 

f f ~EI İ ~L tir. Nihayet evvelisi gün kapısının R.10.8 7 
açılmadığını gören ev sahibi polise 

1 
V .10.9.b. 7 

müracaat etmiş. Kapı kırılarak içe- • riye girildiği zaman Mustafa Reşit, 
karyolasının için1.e ölü olarak bulun-
muştur. Bundan sonra müddeiumumi 
lik tahkikata el koytn~ ve tabib adil 
Anver cesedi muayene ederek morga 
kaldırılmasına lüzum göstermü;tir. 
Ceset, yarı çıplak bir halde ve oda
nın içi gayri muntazam bulunmuı; ~·lr. 
Mustafa Reşidin ötedenberi şıir yaz
dığı anlaşılmaktadır. Odasının. bir 
köşesinde, yeni bastırdığı ve henüz 
satışa çıkarmadığı bir şiir kitabı da 
vardır. Morgun vereceği rapora gö
re tahkikata devam edilecektir. Po
lis odasını mühürlemiştir. 

• 
+ 
+ 

R.8.7 
A.R.D.10. 7.6.3 
A 
R.2 

A - Müzayede nasıl olmalıdır, (S) 
ne yapmay taahhüt etnielidir? (Kon
trakt Bric) 

B - Bu el nasıl oynanmalıdır? 
C - (E) ve {W) tarafından ı S) 

nin alacağı taahhüdü yaptırmamak 
mümkün müdür? Nasıl'! 

Müzayede esnasında (E) piR- n<>vi 
vurduğu için (W) oyuna pik (5) ti
si ile başlar. 

• Bu mesele bir mükafatlı müsa
bakada oynanmıştır. 

!arda bulunuyordu : A - Müzayede: (S) körden küçi.ik 
- O gün, yine işsizdim. Sabahtan Şlem taahhüt etmelidir. Müzavede

akşama kadar, bana bir lokma ek- ye 1 kör ile t 1 "tması ve bu s~retle 
mek parası kazandıracak iş arad1m .. ortağının cevap vermesine - 2 karo -
A~lık bir yandan dermanımı kesiyor- imkan bırakması lazımdır. Bu arada 
du. Edirnekapısı dışında bir kahveye (E) de 2 pik ister. (S) 4 kozsuz, 
kendimi attım. Alışkın olmadığım (N) 5 trefl ve nihayet (S> 6 ki.ir. 
için dilenmeğe utanıyordum. O sırada (6 kozsuz da mümkündür.) 
aklıma bir hile geldi. Kahve içen ara- B - (W) nin pik (5) lisini cıyna-
bacılardan birinin yanma sokul<'' masından anlaşıldığına göre -zira 

pik ( 4) lüsü daha bulunabilir. De

- Benim bildiğim bir yerde kal -
drrılacak moloz taşı var. İstersen ıı.- 2 ve 3 yerdedir- elinde an~nk bir 

rabaru getir taşı... Ben, molozlann 
sahibi ile anlaştım. 30 lira verecek! 
dedim. 
Arabacı sevindi : 
- Nerede o taşlar? diye sordu. 
- Fatihte ... İstersen gidip göre· 

lim ! dedim. Beraberce yola çıktık. 
Fatihe giderken, kendisine ,açıldım: 

_ Karım Cerrahpaşa hastanesin
de yatıyor. Doktordan rapor alac~ -
ğırn. üç lira yol parası lazım .. Ver üç 
lir a, sonra öderim... dedim .. 

mek ki pik (R) .,.;nden sonra eldeki 
üçüncü piki yerden kesmek miımkün 

değil. Binaenaleyh ilk on Leve şöyle 

oynanır: 

ı 0 ) - (E) pik (A) smı alır. 

2°) - (E) ortağına kestirmek ü
midile pik oynar. (S) (R) yi alır. (1'J
ğer E başka bir renk oynarsa l S) 

alıp yine pik ( R) sini yapar. ı 

3° ) - Karo (A) sı, 

4° ) Trefl (R) si, 

5, 6, 7, 8, 9 ve 10) - (S) altı defa 

Çıkardı. üç lirayı verdi. Ben de 
parayı alıp, yanından uzaklaştmı ·· 

Halbuki mahkemedeı bu moloz ta· 
. koz oynar. Bu noktada şöyle bir va· 

şrtma işinden hiç bahsetmıyor: ziyet hasıl olur: 
_ Açtım ... Hastaydım!. diyordu. 
İnfaz edilmiş beş mahkumiyeti ol

du~u ~elen cevaptan anla~ılıyo.r~u:. 
Müddeiumumi ceza kesilmesını ıs-

tedi. FA.kim. suc;luya: . _. 

• • • + 
D 
A.4 

- Son söz senin ... Bir dıyeCC"'lT" 
var mı? diye sordu. Osman oı!lu 
Mehmet. u?.lın uzıın M~i:ıere bakt:. 
fakat kendini müdafaa ıçın tek kelı- R 

nte söylemedi. . . .. 10 

• • • 
4 D + D.6 

Suçu sabit görül<iil<fü ıçın uç ay V. 

on beş gün ceza kestiler . 
• • • + 

8 
3 

"Ceketi okutmu•, sıra o!taya 
l . 1 

ge mı• .,, 

Hamal Boğosla işsiz takımmdan A

gop arasında geçmiş bir vaka ... D:ıva-

cı Boğos, yana yakıla anlattı: .• 
_ 0 gün, Direklerarasmda, Hılal 

2 
11) - (S) son kozunu oynar (Wl 

karo (D) sini sağlamamak için bir 
trefl atmak mecburiyetindedir. 

Keza (E) de pik (8) !isini sağla· 
mamak iGin bir trefl atmak mecbU· 
riyetindedir. Bu suretle (S) iki Leve 
daha - iki terfl- yapar. 

Tarihin Yeni 
Meş'alesi 

Amerikalı Bir Profesör 
AJacahöyük Haf riyah 
İçin Böy:e Söylüyor 

Albert T. Olmstead 

Ankara, 6- (Hususi muhabirimiz
den) - Es~i çağlar tarihinin tanın-
mış 3.liınlermden ve Şikago un·· · . 

ıversı-

tesi Şark enstiti.isü profesörü M 
Al bert, T. Olmstead; Alacahöyil~ 
kazısının ~lrruya başladığı bi.iyük e
hemmiyetı, yakından görmek · · 

t
. . ıçın 

memleke ımıze gelmiş; Alacı:ı höyü-
ğe gitmiş, tetkikler yapmış ve Ank _ 
raya dönmüştür . a 

" Ogüst mabedini bulamadım .. ,, 
Profesör diyor ki : 

"- Yirmi sekiz sene evvel Corvell 

üniversitesinin tertip etmiş olduğu 

bir tetkik heyeti ile birlikte Türkiye
ye ve Ankaraya gelmiştim. Bilhassa 

Ankara ve civarında Eti eserleri a
ramış, kıymetli neticeler almış ve 
neşretıniştik. Ankaradaki Ogüst ma-

bedinde Ogüstün hayatını bildiren 

Latince ve Yunanca yazıların kop. 

yelerini çıkarmıştık. O zaman geli -

şimde Ankarada iki hafta kadar kal
mıştım. Halbuki bu flefer geli,şimde 

Ankarayı kat'iyYen tanıyamadım. 

Ogüst mabedinin yolunu aradım, 

onu da bulamadım .Ankaranrn ge
çirdiği istih ale şayanı hayrettir. An

kara tıpkı, Amerikanın garp şehirle

ri gibi bir gece içinde yerden biten 

tabirini kullanabileceğim tamamiyle 

modern bir şehir olmuş .... 

Alaca Höyüğün değeri: 
Alacahöyükte geçirdiğim iki gün, 

hayatımın en kıymetli saydığım sa -
atleridir. Alacahöyük hafriyatı kü

çük bir kazıdır. Buna rağmen Yakın 
Şarkta şimdiye kadar yapılmış olan 

kazılann en mühimmi olduğunda 

şüphe yoktur. Hafriyatta takip etli -

len metodJar fevkalade güzeldir. A _ 

merikalılar ve Avrupalılar tarafından 

yapılan bir çok kazılarda bu metod 

güzelliğinin temin edilebileceğinde 

şüphem vardır . 

Şimdiden söyliyebileceğim bir şey 
varsa, o da bu eserler in eski çağlar 

tarihinin bir kısmının yeniden yazıl

masını icap ettirecek kıymette oldu

ğudur. Türk Tarih Cemiyetini gös -
terdiği canlı faaliyetinden dolny1 teb

rik eder ve bu güzel eserlerin bir an 
evvel halka sunulmasını dilerim.,, 

Hafriyat ne sa fhada? 
Alakadarlardan aldığımız maltı. -

mata göre; Alacahöyükte çıkarılan 

vıe hepsi teker teker harikulade bi _ lllet ... Ziba sokağında oturduğunu. 
!'eçberlik yaptığını söylüyordu. 

Üçüncü ceza hakimi ,sordu : 

sinemasına gitmiştim. Kırk yılda 
bir de keyfedelim, dedik. Burnumuz
dan geldi. Bizim gibi adam, sinema

nın neresinde oturur. Tabii doğruca 
(paradi) ye girdik. Film de bir can 

sıkıcı film ki, daha yarısında ~ykuın 
geldi. zati; yorgunum da bır yan
dan ... Ceketimi başımın altına koyup 

azacık kestirmişim. 

C - (E) kuvvetli bir oyuncu ise rer san'at eseri olan eserlerin bize 
(S) nin taahhüdünü yapmasına mani verdiği netice şudur: 

- Ziba sokağında ını reçberlik 

l'apryorsun ?. 
Suçlu Mehmet ,buna cevap vernıe-

Qi ve yalnız başını önüne eğmekle 
ilttifa etti . 

- Bak, senin için, dolandırıcılık 
nptı, diyorlar. Birinin üç lira para.

tını dolandınnışsm '! . 
- Hayır efendim... Dolandırma -

tinn, ödünç aldım. 
- Ödünç aldığın şahsı tanıyor rnu-

' Un? 
- Tanımam ... 
- Tanımadığın ada.nı, sana nasıl 

borç para verdi ? 
~ehmet, bu suali cevapsız bırak -

~tı. Fakat, ilk ifadesinde su itiraf-

Karanlıkta, gözümü açtım ki, bi -
zim ceket uçmuş . .. 

_ Ceketi aşıranın bu adam olduğu 
nu gördün ınü? 

- Gördüm beyim .. Ceketi almea, 
tüydü ama, elimden kurtulamadı. Ba
lıkpazannda, yetiştim. Şu eli!l..:icki 
oltayı görüyorsunuz, onu satmaya ça
b~ Jryordu. Benim ceketin cebindey
di olta! .. Ceketi okutmuş, sıra gel

miş oltaya ... Şu dünyada ne açık göz 
adamlar var, ireiz 'bey! . 

• 

olabilir. Ortağının pik (5) tisini oy- Alacahöyükte yaşıyan insanların 

nama.sından derhal anlaması ıazıın 

gelir ki (S) pikten (R. 8. 7) vardır. 

Keza bilmesi icap eden diğer bir nok-

ta da, en sonunda hasmı sıkrntırIP 

bir kağrt attırmak için ona evvelden 
bir ıeve yaptırmak 13.zmıdır. (Bu 
tabiyeyi biz de "Viyana açmazı,, 

bahsinde izah etmiştik) 
Binaenaleyh (E) ilk piki a]roayıp 

(S) nin (R) yi yapma.sına müsaade 
ederse elinde pik (8) ve (7 l lisi ile 
kalan (S) iki tarafı sıkıştırmıya 
muvaffak olamaz; zira dokuzuncu 
Levede (S) nin elinde 2 pik 1 trefl 
ve 1 koz kalır. ve küçük Şlem taah-
hüdünü vapamaz . 

pişmiş seramik, hayvan yetiştirme, 

ekincilik, tuvalet, giyiniş ve diğer 
kültür faaliyetleri zam~anna nis -
betle fevkalade inkişaf etmiştir. Bu 
da gösterir ki, dünyanın diğer yer -
terinde ve bilhassa Ege ötesinde ku
rulan medeniyetin anası ve hocaları, 
çok daha evvel inkişaf ettiği bu eser
lerle isbat edilen Eti Türklendir. 

Havaların müsait gitmesi dolayı· 
siyle Höyükteki canlı faaliyet de -
vam etmektedir. Bakır devri mezar · 
larmın açılmasına ve bilhassa taş 
çağına ulaşmak için Sfenksli kapdan 
itibaren beş metrelik bir yarma haf
riyatı yapılacaktır . 
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İhti1alci, er, Kraldan Daha Temiz 
Elbise G•ydiklerine Utanıyorlardı 

Barnav kral ve kraliçenin ortasına olmamıştı ki, düşman olan ve biri • 
oturdu. Veliahdi kucağına aldr. l{ar- birine sert muamele etmiye niyet et
şıya Madam }!;liza bet ve mtirebbıye miş olan iki taraf biribirile kaynaş
oturdular. Ortalarına Pieton yerl<3Ş- mış ve anlaşmıştı. Hattiı. tatlı tatlı 
l:. Küçük prensesi milrebbiyesı Ku- konuşmıya bile başlamışlardı. KTali
cağma aldı. Bu suretle biraz evvel çe lakırdıyı siyaset vadisine g~i'I -
altı kişiye dar gelen arabada :;imdi mişti. Istiyordu ki halkın zannettiği 
sekiz kişi gidiyordu. Krallık ve halk ve gazetelerin yazdığı gibi akllstz ve 
miımessilleri dizdize küçücük o i r cahil olmadıklarını ihtilalci r~isler 
al'abaya tıkılmış oturuyorlardı. Hiç- anlasın. Murahhaslar da meclisin 
bir zaman kral ailesile meclis azala- maksatlarile Marat gibi möfrit in
n biri birlerine bu kadar yakın o! ı.l'la- sanların fikirlerini biribirine karış -
mışlardır. tırmamalannı anlatmak istiyorlardL 

Arabada geçen hadiseler, hem pek E:ski bir tecrübe teken-ür ediyor. sa
tı:ı bii, hem de beklenmiyen ŞEylcrcti. ray havasının her insana nasıl tesir 
Evvela her iki taraf biribirine Sl)ğuk ettiği bir kere daha anfaşılıyordu. 
ve düşman muamelesi etti. Her iın- Uç gün üç gece bunaltıcı bir sı· 
sı de sonuna kadar vakar ve c.:tddiye- cakla seyahat etmek, türlü heyecan 
ti muhafaza etmiye azmetınişlerı:ii. ve ıstırap çekmek hiç şüphesiz ki, 
Hele Mari Antu::ınet yüzlerine bile çocukları ve kadınları yormuştu. Uy
bakmıyor ve bir kelime bile söylemi- kuya dalan kralın kız kardeşi Ma
yordu. dam Elizabet istemiyerek Pieton'a 

Onlara karşı ricacı vaziyette g(j. dayanmıştı. Bu budala serseri, bu
rünmek istemiyordu. Murahhaslar nu kendisine bilhassa yapılmış bir 
da nezaket ile tabasbusun ayrı ayrı hareket, bir yanaşma hareketi zan· 
şeyler olduğunu göstermek istiyor- netmişti. Yazdığı şu satırlarla asır· 
tardı. larca kendisini herkese gülünç et-

Müfrit ihtilalci Pieton arasıra iğ- miştir. 

neli sözler söylüyor ve pek azanıetli - Madam Elizabet bana tatlı bir 
bulduğu kraliçeye bir ders vermek bakışla bakıyordu. Felaketten müte
istiyordu. Bir aralık kral ve ailesi- vellit bir halaizliği vardı. Gece ol· 
nin saraydan kaçmak için adi bir muş, ay ışığı etrafı aydınlatıyordu. 
sokak arabasına bindiklerini ve bu Madam Elizabet yeğeni küçük pren· 
arabanın da ismini unuttuğu bir Is- s:s~ kucağına aldı. Çocuk yan onun 
veçli tarafından kullanıldığını söyle- dızmde, yarı benim dizimde oturu _ 
di. Hatta bu Isveçlinin ismini ha- yordu. Prenses biraz sonra uyudu. 
tırlaması için kralic::cnin kendisine Ben kolumu uzattım, Madam EJiza
yardım etmesini istedi. Man· Antua- bet t k 1 e o unu benimkinin üzerine 
nf"ti :var::ılamak idn daha zehirli bir dayadı. Elimin birisi onun koltuc'Yu
silah bulunanıazdt: ~evrfüfi adamı ima nun altındaydı. Kanmm şiddetle de· 
ettikleri pek belliydi. Fakat kraliçe, veran ettiğini, vücudunun harııreti
her zamanki gibi kuvvetli seciyesi:.rle ni duyuyordum. Gözleri daha mu· 
kendisini müdafaa edebildi. Sert bir nisleşmiş, ve nemlenmişti. Bütün ha.-
sesle şu cevabı verdi: r d b ın e ir rahavet vardr. Hüzünle 

- Sokak arabacılarının i.ımıinı şehvet biribirine karışmıştı. Belki 
bilmek adetim değildir. de yanılıyorum. Fakat öyle bir ka-

Bu atışma ortalıkta bir soğukluk naatim var ki eğer yalnız kalmYııı ol-
husule getirdi. Fakat biraz sonra ve sa d k t f ' - Y r . e ra ımızda kimse olmasay -
liahdin bir hareketi etraftaki b"'Cf" dr koll - anmm arasına sokulacak ve 
ginliği giderdi. bundan mahzuz olacaktı. 

r Arkası Va7'1 
Arabaya binen bu iki yabancı ço

cuğun merakını tahrik etmişti. An- .. 
nesinin kucağından inerek küçücük ~~====-======-=-=--
parmaklarile bu adamların elbiselc- ._., • .._.._ ___ -.- -.. -. ....... 

rindeki düğmeleri tuttu ve bu diiğ- B o R s A 
melerdeki yazıyı heceliyerek okudıı 
(Serbest yaşamak veya ölmek.) -:.:..~ .. .........._, a nun n -

Ilıtilalin düsturlarından biri böy- 6 TE.5RİNİEVVEL, SALI a 
lece ifade edilmişti. t htilalciler giil-
miye başJadılar. Müstakbel Fr:>nsa P 0 r 0 I o r 

kralının bu düsturl3.r1 okuması pek 
tuhaflarına gitmişti. Bunun üzerıne 
konuşmıya başladılar. Her iki taraf 
ta biribirlerini ümit ettiklerinden da
ha fazla sevimli buldıılıır. fhtilalei 
Pıeton ile genç a''llkııt Barnav (za
lim) ismini verdikleri bu ınsd.Pları 

..:annettikleri gibi bulmamışlardı. Hu-
susi hayatlarında kral ve kraıiçt! de 

adeta insanlar gibiydiler. Halbukı 

onları gururdan yanlarına yaklaşıl -
nıaz, şımarık, manasız ve budala 
zannediyorlardı. Krallığın büti.ın in
sani duygularını mahvetmiş olduğu

na kani idiler. Fakat hayretle görü
yorlardı ki, bunlar da adeta bir aile 
gibi biribirine merbut ve adeta in-

Sterlin 
1 Dolar 
20 Fransz fr. 
20 İsviçre fr. 
Altın 
(•) 

Çe k ler -----Londra üzerine 
Nevyor k 
Paı-is 
Cenevre 
BrükseJ 
Florin 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 
Madrid 

!ıs Bankası 

A 1 ı1 

620,-
123,-
112,-
560.-
988,-

sanlar gibi terbiyeli ve sakindiler N 

Ç - . H11 miline 
ocuklan da tıpkı kendi çocu kları Anadolu % 60 

gibi oynuyor ve annelerini seviyor _ " % ıoo 
"ırketı Havnye 

du. İhtilalciler yavaş yavaş kraldan Tramvay 

daha temiz ve daha süslü elbiseleri Bomonti Nektar 
Terko~ 

olduğuna utanmrya başladılar. Orta- Aslan Çimento 
daki gergin hava düzeldi. Birihirle- Mer kez Bankas 

Osma n l ı Bankası 
rine karşı nezaket ve ikram ediyor - Sark Merkez E czanesi 

lardı. Kral kendi bardağile Pieton'a / , t; k , 0 z / 0 
, 

şarap veriyordu. Biraz sonra veli -
aht babasına yaklaşarak bir şey söy
ledi. Fransa kralı çocuğu bir gümiiş 
oturak üzerine oturtarak işini gör·· 
dürdü. Bu hal ihtilalcileri büsbütün 
hayrete düşürdü. Demek bu adam 
alelA.de bir insan gibi bir babaydJ. 
Diğrt" taraftan kraliçe de fikrini d~
ipştiriyord u. Bu (canavar) lann her 
insan gibi terbiyeli ve nazik old•ık
tarmı görüyordu. Bunlar söyledik
leri gibi kana susamış t erbivesiz -ı . 

dıımlar dı-(fildi. Hatta hazr as!l ;ı:~.~" 
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,. II 

.. .. 111 
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81 lmediğimiz 
şevi erden _____ ........ ·------.... 

Çirkinlik 
Cehennemi 

Can sıkıntısı yüzünden başgösteren 
kolleksiyon merakının, hazan ne kor
kunç hıidiselere yol açtığmı, şimdi 

göreceğiz. 

Filadelfiya şehrinde birçok mağa
zaları bulunan Mister Rager Kent, 
birdenbire çirkin adamların kollcksi
yonunu yapmak merakına dü§üyor. 
Günün birin.de, alabildiğine hızlanan 
bu merak yüzünden Mister Kent de
ni<. aşırı yerlere de adamlar gönderip 
çirkin resimler getirtmeye ba~lıyor 
Vt, en çirkinini getirene fazla para 
verivor. 
B~ resimlerin ağrandismanlarilc e

vinin bütün duvarlarını süsliyen Ra
ger Kent'in en samimi arkadaşları bi
le evine uğramamaya başlarlar. 

Nihayet tek başına kalan Kent, 
kendisine hizmet eden insanları da 
çirkinlerden seçerek evine kapanı. 

yor. Bu işin bir asap bozukluğu oldu
ğunu sezen akrabalarından birisi, 
Kenti tımarhaneye gönderiyor ama, 
maalesef geç kalmış oluyor. Çünkü 
Mister Kent, tecessüt eden çirkm ha. 
yelleri kovalamak scvdasiyle Lirrıar
hanenin yüksek penceresinden soka&a 
düşüyor. 

D ş Fırçası Ko1 eksiyoıu 
Yapayım Derken ..• 

Şimali Amerikanm büyük otelle
rinden birisinde, bir Japon diplonıatı
nın dairesi açılıyor ve çok değer ıi bir 
yüzük kayboluyor. Asansör nı~muru 
delikanlı, yüzünü iyice tanıyamadığı 
bir genç kızın, zaman zaman sakla
narak, 460 numaranın kapısını gözet
eldiğini söylüyor. Taharri memur
ları hemen işe başlıyorlar. 

Oteldeki bütün müstahdemleri sor
guya çekiyorlar. Japonun oda kom
şularından birisi, yanında arkndaş1 

bulunmıyan genç bir kızdır. Adı da 
:Mis Barling olarak otel defterine ya
zılıdır. Otele girerken beraberinde 
tek bir paketi dahi bulunmaması şüp
heyi davet ediyor. 

Bu kız, ertesi gün l'ltelin mii~teri
lerinden zengin bir muganniyf'nin da
iresine sokulmaya çabalayan bu kız , 

içeriye girer girmez ortalığı: 
- lmdat ! Hırsız! Hırsız! -;esleri 

sarıyor. 

Muganniye, masanın üstünden bir 
fey alarak pijamasının cebine yerleş
tiren genç kızı yakalamıştır. Tahar
ri memurlarının huzuriyle yapılan a
raştırma, herkesi derin bir ha~·rete 
sürüklüyor. Çünkü kızın cebinde bu
lunan şey, bir diş fırçasından başka 
bir şey değildir. ı 
Yakayı ele veren Mis Barling. hiin- • 

gür hüngür ağlryarak serbest bırakıl- J 

ması için yalvarıyor ve: "Kendisinin 
yüksek muganniyeye candan bağlı 

olduğunu, bu alaka yüzünden bir ha
tıra olarak onun bir şeyini ele geçir- j 
mek için., bu işi yaptığını idı.Ea edi
yor. 

Bittabi }.!is Barling'in bu ictdiası 
akla uygun görünmüyor. Suçlu 11-ara- j 
kola sevkolunuyor. Bu sırada Japon I 
diplomatı, yüzüğünün bulunmuş ol- İ 
duğunu polis merkezine haber ver
miştir. Fakat Mis Barling kendisi-] 
nin milyoner kızı Mis Sesili olduğunu, 
bu işi bir kolleksiyon merakı yüzün- ! 
den yaptığını söyleyince het kesin 
hayreti bir misli daha artıyor. Vil
la8mda birçok meşhur adamlar:ı ait 
bir di~ fırçası kolleksiyonu olduğunu 
da bildiriyor. Bu sırada Mis Sesili
nin polis karakoluna çağırılmış olan 
pederi, kızının iddiasını tasdik ede· 
rek taharri memurlarını da kollek
siyonları görmek üzere evine davet 
ediyor. 

Memurlar, dolar prensesinin villa
smda gerçekten garip bir kolleksiyon 
görüyorlar. Bu kotleksiyon, hususi 
bir dairede, içleri atlasla dö~eli vıtrin
lere intizamla sıralanmış 799 adet diş 
fırçasından ibarettir. Her fırçanın 

yanında gümüş bir levha üstüne !ır
çanm eski sahibi ile Mis Sesili'nin e
line geçtiği tarih yazılıdır. 

l.iihrevi ve cılt hastalııı;tan aıuteha&Sı~ 

or.Hayri Ömer 
Otleden sonra Bevoıil.ı Ağaca.mu 

karsmnilıı 1~3 N" r-ı "-~~şır; 

Milli Neşriyat Mekanizmamız 
[Başı 1 incide] 

M ekani:zmanın i1lemesi 

T anda, Yugoslavyaya dair c;ı
kan bir yazıda, İtalyan ida

resindeki Yugoslavlara dair bir. iki 
satır vardır. Yugoslavyaya dair dün
yanın herhangi bir lisanmda çıkan 

her yazı gibi bu da Yugoslav Başve
k8.letine bağlı matbuat bürosunda 
tercüme edilmiş, bültenler alakadar
lara dağıtılmıştır. Lubliyana şehrin
de bulunan Yugoslav Milldtler Ce
miyeti birlikleri umumi merkezı bu 
bülten üzerinde durmuş. İtalyadaki 
Yugoslavlardan bahseden bir gazete· 
ye bu ekalliyete ait kitaplardan biri
ni göndermeyi vazife bilmiştir. Boy
lece yazının çıkmasından birkaç gün 
sonra kitap gelmiş, bizi bulmıwtur. 

Bu meselede bizde en çok alaka u
yandıracak nokta, Yugoslavyanın iç 
ve dış yayım işleri için kurdvğu miUi 
mekanizmanın şümulü ve gcnl~liği

dir. Yugoslav matbuat bürosu, yal-

için bir varlık davası olduğunu ve 
neşriyat cephesinin memleket;in hari
ce karşı en ileri müdafaa hattını teş-
kil ettiğini iyice kavramıştır. Dün
yanın diğer memleketlerinde de mat
buat işleri, hususi müsteşarlıklar, 
hatta vekaletlerle idare ediliyor ve 
gittikçe ehemmiyet kazanıyor. 
Yabancı bir memlekete ait böyle 

bir mukaddemeden sonra bitdc Eôy
lenmesi mutat olan söz: "Buna mu
kabil bizde birşey yok!,, yolund:ı. bir 
sözdür. Hakikat karşısında bu tarz
da bir lisan kullanmak haksız olur. 
Hükumetimiz neşriyat meselesinde
ki milli ehemmiyeti kavramıı,Lır. 

Matbuat umum müdürlü~iirıün, 
muhtelif vekılletlerin neşriya1,ı ılün

kü boşlukla mukaye.c:ıe kabul edemez. 
Bilhassa dün tamamile ölü bir ka
lem halinde bulunan matbuat umum 
müdürlüğü. canlı, hareketli bir milli 
teşekkül manzarasını göstermekte
dir. 

nız bir vekalete değil. bütün mcmle- Daha çok çalı1malıyız 
kete ait yayım işlerile uğra:jtıgı için yalnz şurası vardır ki mev~ut 
Başvekalete bağlanmıştır. (Büro) faaliyet düne nisbetla mık-
kelimesi sizi aldatmasm. Mat bı1at tar ve seviyeee artmış olmakla bera
idaresinin işgal ettiği bina, vekalet ber bunu kafi görmemeliyiz. Milli 
binalanna muadil büyüklüktedir. maksatlanmızı harice anlatmak hu
E!.tçesi ve memurlarının miktarı o- susundaki mekanizmamızda mesE>la 
lur olmaz vekiı.letlerden fazladır. lda- Balkan komşularımıza nisbetle çok 
renin kendi radyosu mülemndiyl'n büylük noksanlar vardrr. Anta ky:ı 
hariçten ve memleketten haber aln· ve İskenderundaki Türk kütle;;inin 
ve verir. Türkçe scn·isi de vardır. vaziyetı hakkında Yugoslav cemiyet
ldare bir gazete gibi gece. gi.inrlüz leri tıırzında bir hususi cemıyet na
çalışır. Zaten nıemurlarmdan çoğu mma dünyanın tenvir edilmesi şöy
mcslek itibarile gazetecidir. le dursun, kendimiz tamamile tenev-

Merkezde ic;, d:ş yayım işleri. iktı- vür etmiş değiliz. Bugiin merrılcket
sadi neşriyat, ic;timai meseldcr iı.;in te umumi iı;;lne en çok alaka göste
ayrı ayrı ,ubcler vardır. Yıt';o::;lav - ren vatandaşların han~sinde Antak
yanm her şehrinde matbuat idaresi- ya ve İskenderun halkmm tam mik
nin bir mümessili, yayım işlerile uğ- tarı, muayyen bir coğrafi sahadaki 
raşır. Haric;teki her sefarete matbuat nüfusa nisbeti, mektepleri. boraları, 
idaresine bağlı bir matbuat ataı:?csi memurları. hayatı hakkında tam ma
gönderilmiştir. 1 liımat vardır? Bir Yugoslava, bir 

Muhtelif maksatlar için· teşekkül Bulgara bu gibi meseleleri sorunuz: 
eden birc;ok milli cemiyetler, matbu- Ruhunda kök tutmuş bir kanaatle si
at müdürlüğünden ku,·vet ve tPli- ze derhal tam ve sarih malumat vc
mat alırlar ve neşriyatın kendi hu- rir. 
susi sahalarına ait kısmılarile uğra- Neşriyat meselelerindeki ihtiyac:
şırlar. MiUC'tler Cemiyeti birliklerı, ları bir kat daha geniş bir gör.le gör
hariçteki Yugosl:wlara ait mu'hl •lif meye mecburuz. Cihan harbini, si
~eşkilat ta hiç .ı:üphesiz bu n~vi <l <?n- lahbrın değil, 1ngilizlerin Almanla
dir. Şurasına ~üphe yoktur ki bütün ra faik neşriyat mekanizmasnun ka
bu nevi teşkilat içinde vakitleı i r,ı U- zandrf,mı söyliymler vardır. Basit 
sait birc;ok mütekaitler ve umumi a- Habeş h:-ırbinde....bil 1talvan n ı -
laka sahipleri fahri ohr\lk çahcı ırJar gandası İtalyan siltthından daha tc
ve muayyen bir faaliyH sah:lsınr sirli iş görmüştür. Dünyanın her ta-
kendilerine cidden iş edinirler. rafmda işliyen neşriyat makineleri 

En ileri korunma ha 'lı karı,1smda hem korunmak, hem de 
teşebbüs ve hareketi en büyük ölqü-

Yugoslavya dar milli bütçeain
den bu kadar geniş tahsisatı 

niçin ayırıyor? Çünkü hariçte ve da
hilde neşriyat meselesinin memleket 

de muhafaza etmek bir milli zaruret 
halindedir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yeni Türkiye O!(ulunun Y ıldc nümü 

Yem Ttlrkıye okulunun, neşınc.ı yıldöntimü Beyoglu Halke,'inde me
rasimle kutlulanmıştır. Yukarıki resim, yavruları. Harnıaıı dalı zevbe
ğini oynarken gösteriyor . 

• N 
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KİTAPLAR 1 - J L. A~~~INI?~ 
Uludağ 

Tapınakları, Keşişleri, 
Dervişlerı 

Yazan: Dr. Osman Şevki 

Türk tababet tarihi üzerinde çok 
değerli araştırmalar yapan; ve bu a
rada, eşsiz bir kaplıcalar ve tabiat 
güzelliği beldesi olan Bursanın tarihi 
ile de uğraşan Dr. Osman Şevki Ulu
dağlı, bize şu son günlerde orıJinal 

bir monoğrafi vermiştir: Uludağ tapı j 
nakları, keşişleri ve dervişleri. j 

Doktor Osman Şevki Uludağlı, U
ludağm isim babasıdır. Doktor 19251 
de yapılan bir tetkik seyahatıncle es- ! 

ki zamanların Olimpos ve Osmanlı 

devrinin Keşişdağı olan Marmara 
havzasının bu en yüksek noktasına 
tnudağ adını vermiş, o zaman şube 
şeflerinden bulunduğu büyük erkanı 
harbiyei umumiye coğrafya enclime
nince bu isim kabul edilmiş ,büyük er 
kanı harbiyenin tavassutu ile Dahili
ye: Bakanlığı da bu adı kabul ederek 
tamim etmiş ve Türkiye haritasına o 
suretle yazdırmıştır. 

"Uludağ tapınakları, keşişleri v~ 
dervişleri .. kıymeti bir tarihi topoğ
rafyadır. Elime alır almaz, daha yap
raklarmı açmadan, bu kitap ban'l SU
ruri'nin şu nefis şiirini hatırlattı: 

Mağruru hüsnolma ey yüzü mahmt, 
Niceler bu tarzı revişten geçti. 
Sana klir etmedi f ery<idü zarım, 
Dudu ahım guhu Keşişten geçti. 
Yürü hey bi mürüvvet, yürü bi vcfri, 
nimler kime etti ettiğin bana, 
Beni şimden gariı. arastıı amma, 
Neydeyim sevdiğim, i.J işten geçti! 

Doktor, mevzua girmeden, eski 

On Binlerce Türk 
• 

lskenderuna Akın Etti 

Güzel Antakya manzaralannclan : A.ai nehrinin iki sahilini birlef· 
tiren köprü ..• 

[Bc-şı 1 incide l "Fransanın, Suriyedeki Türk ekal 

başladılar. Avukatlar bilhassa şöyle 
söylediler: 

"- İddia· olunan cürme ait evrak 
ve deliller madem ki tamamlan.na -
mıştır, o halde cürüm de tekemmül 
etmemiş demektir. Bu vaziyet karşı
sında müvekkillerimiz mahkemeye 
niçin çağırılmışlardır.,, 

Avukatların gür sesle ve taşkın 

bir heyecanla sordukları bu hukuki 
suale Iskenderun mahkeme heyeti 
müskit bir cevap verememiş ve s::ı.de
ce tevil yollu bir talik kararı ittihaz 
etmiştir. Bu karar ile birlikte 20 
Türk gencinin muhakemesi de bu a
yın on sekizine talik ve tehir edilmiş-
tir. 

BÜYÜK TEZAHÜRAT 
Mahkemenin verdiği bu talik kara-

liyetleri meselesini mümessili vasıta
siyle ileri siiren Türkiye ile İskemle

run mıntakasına muhtariyet teşki
latı temin edecek bir sureti tesvıye 

bulmak üzere Türkiye ile müzakere
ye amade olduğunu,, söylemiştir. 

Rüştii Aras mandalar komisyonu
nun tevsii hakkındaki Polonya teklifi 
ile meşgul olmuş ve mezkur komis
yona gerek komşuluk, gerek ahdi se
bepler dolayısile başlıca alakadar o .. 
lan devletlerin kabulünü de teklif et
miştir. 

TÜRKLER ZARARDA 

rı üzerine on binlerce halk, Cumhuri-
"Keşiş" in bir peyizajını yapıyor: yet marşını terennüm ederek ayrıl-

"Otuz yıl öncesine gelinciye kadar mışlardır. Ayın on sekizinde Isken· 
şimdi Bursaya bakan ve geniş - derun.da çok geniş bir milli tezahü-

Dörtyol, 5 (Tan muhabirinden) -
Frangın altm esasından ayrılma~n Is· 
kenderun ve Antakyada halkı zan.ra 
sokmuştur. Sancak Türkleri bir fran· 
ga satılan ekmeğin iki franga çıka
rılmasını protesto için dükkanlarını 

kapamışlar, belediye binası ön'1nde 
toplanmışlardır. 

liği hergün biraz daha ar - rata intizar olunuyor. 
tan keleş tepelerin ve tarla - T ürkine-İngiltere 

arasında anlaşma 
1arrn yerinde kestane ve gürgen 
onnanıarı vardı. Şimdi cumhuriyet 
köşkünün üst taraflarında geniş bir 
kızılcık or:manı, daha üst taraflarda 
Havlucu esnafının esnafça toplandık · 
lan keela.n-e ormanları, sola doğn, 1-

lcrliyerek ve Akçağlayan'ın üstünden 
dolaşarak Değirmenli Kızık ile Ha
mamlı Kız1k köyleri arasında bulnan 
ormanlarla karışrıdı ... ,, 

Birkaç satır aşağıda Uludağdan 

Bursa ovasına akar suların güzel i
simlerini öğreniyoruz; bunlar Nilfıfer 
ile Deli çayı beslemekt~rler: Ciliın
boz, Gökdere, Kaplıkaya, Büyük Ba
lıklı, Küçük BalıklI, Akçadere, çayır
lıdere ..• 

Nihayet bu güzel dekor içinde "Ke
şiş., in tarihine giriyoruz : 

Ecdadımızın verdiği bu ahenktar 
ismin tarihten gelen bir manası v:ır
dır. Olirnpos, Uludağ, Bizans devrin
de keşişlerin, Osmanlı devrinde aş'!{ı 
ilahi ile sermest dervişlerin manas
tırlar, zaviyeler ve tekkeler kurat·ak 
halktan uzak yaşadıkları bir yedir. 
Doktor Osman Şevki, Uludağın bir 
de: din hayatını, üç fasıldan nıütalca 
etmektedir. 

Birinci fasıl manastırlardır: En 
yükseği 1500 metre irtifaında bulu
nan bu ınanastırlar da üç mm taka va 
ayrılmış, ve hepsi, münhanili üç kü
çük harita ile gösterilmiştir: 1 - Ni
ıiı.fer ile Gökdere arasındaki daıi' ma-

" nastırları; 2 - -Gökdere ile Kaplı-
kaya arasındaki dağ manastırları 3 
- Kaplıkaya ile Deliçay arasındaki 
dağ manastırları . 

!kinci fasıl, keşişlere tahsis edil -
miştir. Bu meyanda Genç Antuan, 
Büyük Yoannis, St. Platon, Yahudi 
J{ostantin gibi keşişlerin biyoğrafi· 
teri vardır. 

üçüncü fasılda dervişleri göriirüz. 
Bu fasılda Aptal Murat, Aptal Musa, 
Duğlu Baba, Geyikli Baba gibi isim
lerden sonra Emir Sultan, Şeyh Ufta
de, Aptal Mehmet, Iznikli Eşrefoğlu, 
şeyh lzzettin, Şeyh Hikmeti Mehıııet 
ve Ahmet Babanın tercilmei halle .. ı,i 
okuyoruz. 

Doktor Osman Şevki Uludağlı'nın 
bu ınonoğrafisi, milli kütüphanemiz 
için bir ktYmettir. 

~at Ekrem J(oÇlT 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Ca.ğaloğlu N uruosmanıye cad No. 30 

( CaQA lo~lu eczanes) bitişiği) . 
Tel. 22566 

SUR!YE HEYET!Nl 
PROTESTO 

Dörtyol, 6 (Tan muhabirinden) 
Paristen dönen Suriye heyetinin An
takya ve !skenderun hakkında .söyle-
diği sözler üzerine dün 911.nca~ Türk 

ve Ermenilerin iştirakile büyük bir 
protesto mitingi yapılmıştır. 

Halk dükkanlarını da kapamak su
retiyle bu protesto tezahüratına ge
niş mikyasta iştirak etmiştir. Mi -
tinge iştirak edenler hük\ı.mete pro -
testo telgrafları da çekerek Suriye 
meb'us intiha.batma hiç bir Türkün 
kat'iyyen iştirak etmiyeceğini bil
dirmişlerdir. Aleviler de Türklerle 
beraberdir. Bu hafta başlıyacak o -
lan meb'us intihabatında Sancaktan 
kimse rey vermiyecektir. Erınen:ler 

de bu koLda karar vermişlerdir. 

FRANSADAN BİR 
ANLAŞMA TEKLİFİ 

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti assamblesinin siyasi komisyo
nu bugün toplandı ve mandalar me
selesini müzakere etti .Bir çok mu
rahhaslar İngilterenin Filistin man -
dası siyasetini tenkit ettikten sonra 
Fransız murahhası olan hariciye milr:; 

teşan Vieno söz alarak Suriye man
dasından bahsetmiş ve: 

rR~c:;ı 1 inrirı ~ 1 

riyle bağlanan komşu memleketlere 
nilıi.h atıı;rtmacı:.-ı bok:reniyur. 

Türkiye, Irak, Afganistan ve lran 
arasındaki mmtakavi pakt yakmds 
imzalanacaktır . 

Kral Edvard bir kaç hafta önce 
!stanbulu ziyaret etmiş, Cümhur reisi 
Atatürk tarafından izaz olunmuştu. 
Bundan başka Bahriye Nazın Sir 
Samuel Hoar da Türk sahillerina 
çok yakın bir mesafede olan Krbnı 
adasını ziyaret ederken Türk memur• 
lariyle görüşmüştü . 

Y ıldırını öldürdü 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 1ı1 

den) - Birkaç gün evvel Manya.1'a 
şiddetli yağmurlar yağmış, bu esna
da düşen bir yıJdırım, sığır otlatnıc1.k· 
la meşgul bulunan çoban Ibrahime 
isabet ederek hemen öldUrmü~tür. 
Bir yıldırım da Manyas jandarma ku 
mandam Ziyanın evine düşmüş, ~n· 
ğın çıkarmıştır. Bu esnada evde kim 
se bulunmadığından nüfusça. - - ·ıat 
voktur. Yangın süratıe bastırılmr' .. 
tır. 

.--Mobilya Biblo Merakhlarına 
!.stanbulun nadiren gördüğü emsalsiz mobilya ve biblolarının a.çık 

artırma suretile satışı önümüzde ki Pazar günüdür. 

Çok maruf bir aileye aittir 
Tafsilatlı ilanları Cumartesi gazetelerinde okuyunuz. 

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

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

kalet binası içinde toplanacak satınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - l\1uhammen keşif bedeli 1748 liradır. 
4 - Muvak1:tat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
5 - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, şartname

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

6 - Şartnameyi görmek ve almak isti yenler Veka le'! 
Levazım Bür osur.a müracaat ederler, şartname için pa
ra alınmaz. 

7 - istekliler 19/10/936 günü muayyen saatte temi
natlarını hamilfm komisyona müracaat etmeleri. 

(1195) (1830) 
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ince ve kabar kadınların meftun 

A A N 
Krem!er Ruj ve Alhk~ar 

I AN 

oldukları Türkiye ve 

1 T R 
bütün Şarkta eşi 

1 y 
Pudralar Briyantinler 

7-10-936 --

olmayan 

A T 1 
Lavantalar 

Cild i temizliye n ve beyazlatan çirkinleri gü. 
zeHe,tiren , ihtiyarları gençle.tiren yağsız kar 
ve yağsız acrbadem, yağlı acıbadem, yarı yağlı 

gene gece Hasan Kremler i 
Tüh 20, Vazo 50 kuruta. 

Koti ve m=tel tertib i yağlı ve yağ 
sız rujları kadınlara mukavemet 
edilmez bir güzellik verir . 60 ku. 
ru,a Blondinet, Mandarin, Brü-

Koti Origan kokulu, günlerce .Saçları parlatan, düzgünle,ti. 
sa bit beyaz, ork, Ork roze, pem- ren, ince kokulu yağlı ve yağsız 
be 1 • 2, Ratel 1 - 2, natürel , Ka- adragana ve likid nevilerile 
dınların mabudesi Hasan Pud- gençlerin ve kadınların hayat 

raları kutusu 30, büyük 50 arkadafı. Hasan Briyantinleri 

Yasemin, Leylak, Menekşe, Ş ipr, Karyoka, Nergis, 
Fulyalar, Bahar ç:çekleri, La Rumba, Pompadur, 
Dağ çiçek leri, Kukaraça , Nadya, Suar de Paris , La
:e. Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, Şanel , Zambak , 
Origan, Neroli kokuları 25. 50 - 75 - 100 kuruta 

Hasan Lavantaları net. Hasan Allıkları 35 kuruşa. kuruşa. 30 • 40 - 50 kuruşa. 

, 95 dereceli limon çiçekleri Basan ve 7S dereceli Nesrin kolonyalarile losyonlan , sın:me ve sabunlan, saç, diş ve tıraş müst;ahza.ratmı, ~içek ve gül su ve yağlan, (Hasan d~posu : İstanbul, Ankara, Beyo~lu ) Eskişehir 

Sem 
~ 

~ 
~ 

Bayan Fi YE 
DELiSİN DELİ GÖYNÜ ıV1 

( Bestt: kir SelAhaddin Pınar ) 
Ax1930 

:iAEAH YILLARDANBERİ 
( Besteklr Zeki Duygulu ) 

Rağbet Bulan Plaklar 

Ax 191e \ BAL 1KÇ1 LA R (Bayan Safiye) 

Ax 401~ KAÇUM~ ANBE (Bayan Yuha Reyes) 

Ankara Elişleri Sergisine iştirak 
EdeGeklerin ehemmiyetle 

Nazarı Dikkatine 
Sergi Komis ~ rinden: 

Iktısat Vekaleti tarafından Ankarada 29 Ilkteşrinde açılacak EI
i~leri sergisine gönderilecek eşyıı.nm kabul müddeti bu ayın onunda 
hitam bulmaktadır. Bu tarihten sonra eşya kabul edilmiyeceğinden ala· 
lcadarlann istical etmelerini ve gönderecekleri eşyayı on Dk 
teşrine kadar Ticaret Odasına teslim etmeleri ehemmiyetle tavsiye 

olunur. 

5 mer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlerde mühendislik tahsili İmtihanın
da kazanan lise mezunlarının is:mleri aşağıda yazılı
dır: 

ismi Mektebi 
1 - Muataf a Subaşı Galatasaray lisesi 
2 - Adnan Şener lzmir erkek lisesi 
3 - Ali Ulubay Konya erkek lisesi 
4 - Sabahattin Taray Boğaziçi lisesi 
5 - Sabri Gündüz Ankara erkek lisesi 
6 - Oğuz Özbay İzmir erkek lisesi 
7 - Sadi Onel Kabatat erkek lisesi 
8 - Fethi Tokuz Haydarpaşa lisesi 
9 - Muharrem Somer izmir erkek lisesi 

10 - Ata Berker Sen Jozef lisesi 
11 - Akrem Sadrettin İzmir erkek lisesi 
12 - Ömer Saka Kastamonu lisesi 
13 - Hau.n Hüsnü Tuğcu İzmir erkek lisesi 
14 - Nüvit Arıcan Galatasaray lisesi 
15 - Ekrem Menemencioğlu Haydarpaşa lisesi 
16 - Fikret Menemencioğlu Haydarpaşa lisesi 
17 - İsmail Bayındır İstanbul erkek lisesi 
Muvaffak olamıyanlarm evraklarını geri istiyebile-

cekleri ?Jan olunur. 

Mühendis aranıyor 
tstanbula yakın bir şehrin elektrik 

3antralmda istihdam edilmek üzere 
bir elektrik mühendisi aranıyor. Üc
reti görüşülerek veya muhabere E:'dil
mek suretiyle kararlaştırılmak üzere 
talip olanların mühendis diploma3iyle 
şimdiye kadar istihdam edildiği elek· 

BATTANiYELER 
Gelmiştir. Top 'an sauş yeri 

Sipahi oSjlu HASAN HÜSNÜ Bursa Pazar. 

Sultanhamam 4 • 24, Beyoğlu lsti kUil caddesi 376 

trik müesseselerinden aldığı vesika.la- ,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lllıı.. 
rın asıllarını veyahut müsaddak su-
retlerini İstanbul Sirkecide Mühür· 
darzade hanında tüccardan Bay Halil 
Kacara göndermeleri ilan olunur. 

(1250) 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en hoş 

mcyva usarelerile hazırlanmış

tır. Hazmı kolaylaştırır. İnkı -

bazı izale eder. Kam temizliye· 

rek vücuda tazelik ve c&»bhk 

bahı,eder. 

1NG1L!Z KANZUK ECZANES1 

Beyoğlu - İstanbul 

üayı ımubaduıer t\Omis_yonun-ııan: 
D. No. Semti ve ma hall esi Sokağı Em lak No. Cinsi ve hissesi Hisse ye göre ,. nıuhaınnıen K . 

1609 Kurtuluş E. Maslak ve E. 5-32 Mü. Bahçeli hanenin 320 Açık ar. 
Bilecik Y. 7-9 2/ 4 hissesi tırrua 
Y. Tatavla Maslağı 

1987 Arnavutkoy Dere E . 118 34 metro arsanın 
Y. 102 3/ 4 hissesi 52 

" 2084 Bostancı Çatal çeşme E. 16 Mü. 207 metro arsa 208 
" Çatalçeşme Harita: 36 

2147 Edirne kapı E. Papas E . 34 23 metro arsanın 
Çakırağa Y. Kazmacı Y. 32 1/ 2 hissesi 20 " 

3400 Kurtuluş E. Despot 2 420 metro arsa 650 " Y. Kokor oz 
6736 Hasköy Bademlik E. 74-76-78 Ahşap hane ve dükka-

Halıcı oğlu y 64 - 66 nın 25/ 112 hissesi 130 
" 2103 Yeniköy Güzelce Bağlar mevkii E. 98 9187 metro tarlanın 

Ali Paşa 3/ 8 hissesi 100 .. 
2730 Paşa bahçe E. Ayazma E. 20 88 metro arsanın 

Y. Köy kahvesi Y. 6 30/ 360 hissesi 20 ,. 
8372 Kum kapı Küçük Ayasofya E. 35 34 metro arsa 140 ,, 

lsakpaşa camii Y. 33-35 
8390 Yeniköy Güzelce Salih ağa E . 16 7 4 metro arsa 100 

" Ali Paşa Y. 14 

1401 Fener Seferikoz F ener cad. E. 193 90 metro arsa 1000 Kapalı 

Y. 205 Zarf 
2858 Yeniköy Güzelce. R um mezarlığı E. 77.77 M ü. Kısmen duvarla çev~ 

Ali Paşa 77 Mü. 77 Mü. rilmiş 18373 metro 
Y. 1-1·1 bağ yeri ve bahçe ve 

ta lık arası 1700 
2251 E . Kariye çeşmesı E. 7Mü. 1226 metro müfrez 500 Açık ar-

maha llen Bademli arsa tırma. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Thaleleri 16/ 10/ 936 ta-
rihine t esadüf eden Cuma Etiinü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrim\ibadil bonosiladır . 

........................................................ ı ...... İllll ................... .. 

l~~ğı~~~kl~ I c!~~ I 
Mısır apartımanına naklettiğini 

'9 bildirir. 

TASHİll 1LAN1 
Istanbul 1 inci Jflô.s Memu.rluğıın-

dan: 
Kuzguncukta Bostancıbaşı Abdullah 

mahalle ve caddesinde kain müflis 
eczayı tıbbiye ve kimyeviye Türk A
nonim şirketine ait fabrika bin:ı.siyle 
kindeki makine, alat ve edevat ve 
a~rıca bostan mahallinin birinci açık 
artırması 30 - 9 - 936 çarşamoa günii 
saat 14 ten 16 ya kadar devam et -
mck üzere Yenipostahane binası da
hilindeki dairemde yapılacağı Tan ve 
Akşam gazetelerinin 26 - 8 · 936 ta
rihli nüshalarında ilan edilmişti. 

Bu artırmada verilen bedeli kıymet 
muhammenenin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı için satış ikinci artırmaya 

bırakıldı. 
Ancak yukarıda tarihleri yazllr ga

zetelerde birinci artırmada satış ya
pılamazsa ikinci artırmanın 16 · 10 -
936 ya müsadif perşembe günü yapı
la cağı ilan edilmişse de bu tarih yan
lış. günü doğrudur. Yani ikinC'i ar
tırma 15 - 10 - 936 perşembe günü 
saat 14 le 16 arasında yapılacaktır. 

Beykozda Fıstıklı sokağmda 3 nu
maralı evde ağustos 936 ikinci hafta

sında ölen Mehmet karısı Ummiigül· 

sümün terekesine mahkememizce el 
1 

konulmuştur. Kefaleti hasebiyle ala- 1 

caklı olanlar da dahil olduğu halde 

bilcümle alacaklı ve borçlularının res

mi vesaikleriyle beraber bir ay i.;in- l 

de Beykoz sulh mahkemesine müra

caatları lazımdır. Bu müddet i<;in

de gelmiyenlerin ne mirasçıya, ne 

şahsan, ne de borçluya izafeten mü

racaat hakları olmıyacaktır. Miras

çıların da üç ay içinde gelmertikleri j 
takdirde haklarını iskat etmiş ola· 
cakları ilan olunur. (26225) 

Y aşadığıınız ekonomi 
devrinde size pahalıya 
mal edilmek istenen 
nasihatleri 'üpheli gö
rünüz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Perte~'i 
kullanabilirsiniz. Yarım sa· 
at zarfında o tesirini gfü
termiştir, bile. 
Krem Pertev'in yarım a
sırlık şöhreti asılsız değll
dir. Yüz binlerce kişiden 
Krem Pertev hakkında 
samimi kanaatlerini sora· 
bilirsiniz. 

istiklal Lisesi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

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

1ehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 2253" 

~mndıye kadar bı r araya getırı ıeınıyen tanınm ış ııı us ı Kı 

k arlarından müteşekkil geniş bir kad r o i le 

(ÇA G L 1 YAN ) 
8 / 10 / 936 Perşembe gününden itibaren 

~AÇILACAKTIR._.., -
ı ktısat Veka '. eti iCj 1 icaret umum 

Müdür•üğünden: 
Türkiyede yangın naklıyat sigorta işleriyle çalışmak üzere kanuni hl.i

klimler dairesinde tescil edıler~k bugün faaliyet halinde bulunan A.nku.ra 
Anoni.n Türk Sigorta Şirket! bu kere müracaatla lstanbulda açacağı acen
teliğe şirket namına yangın, nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak ve 
bu işlerden doğacak dı: valarda bütün mahkemelerde müddei, müddtıaaleyh 
ve üçüncü şahıs sıfatlarilc haztr bulunmak üzere Bay Mahmut Baıerı tayin 
eylediğim bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve ınuı aka.
besi hakkındaki 25 haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muva.fıı< gö* 
rülmüş olmakla ilan olun ur. · 

.................... Iİlll ..................... . 

Yanlışlığa mahal kalmamak üzere 
keyfiyet tavzih ve taliplerin Yeıtipos

tahene binasında vaki dairemde iflas 
idaresi mümessili huzurunda 15 ~ 10 
. 936 perşembe günü saat 14 te baş
layıp 16 da bitecek olan ikincı a:-tır. 
mada hazır bulunmaları ilan ::ılı.mur . 

(26224) 

Sahibi: Ahmet Emin YAL~tAN -Umumi Neşriyatı Idare Eden: S. SALUI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

----------------~------------------~----------------------------~---------------------------------------------.....,---------------------_:_--------------------~----------------~~-------------------------------------------------~-----~------------------~--------------------------~ ~~~----
Hakiki Cjam ve Kır ~iCjekleri e~anslar ından yapıl~n yeni icad 

K O L O N Y A. S 1 ER .EN 
1936 ıeneainin $aheı.eridir. Eren kolonyasının birkaç damlası sini;leri teskin eder. Bilhassa kalp v e ciğerlere ferahlık vel'mesi itib arile çok sıhhi ve ve_PYf'l" İ bir k~l.:>nyadır. Eren kolonyasının 3 ıla 

5 gram1 banyonuzu çam ve kır çiçekleri ile ilkbahara çevirir. Cildinize ta:ıe hayat verır, mi.i g~bi kokutur . Deposu : Nt:JREDOlN EVLİYA ZADE Tıcarefhanesı : İstanbu l. Bahçekapı. 


