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l INCIKANUN 

Bayramda misafirlerinizi 

lHSAN 
KURUKAHVECIOCLU 

kahvesile ağtrlaymız. Daima halis, 
nefis ve en ucuzdur. 

Sa t11 yalnız: 
1936 

B A Ş M U H A R R 1 R 1 : A HM E T E M 1 N Y A L M A N 
Sahibi olducu Kurukahved hanı a1tmda ..• 

Antakya. Askeri Kordon Altına Alındı 
işkence Plinla Yapılıyor 

ve Türkler Direktifle 
Hudut Harici Ediliyor ! 

rF ransız heyeti reisıiğ ı 1 örfi idare tahammül 
edilmez bir hal aldı 

Kamçı Siyaseti Var! 
Hama, 9 (HJauıi) - Antakya şehri, dört taraftan 

kordonla çevrilmİ§tİr. Kordon, zaman zdlllan gönderilen 
takv~vt- · .. ıt'alarile kuvv:etlendirilmişliı· Şehrin içinde 
Cezayirli aah~rler. süngüleri takılı olduğu halde dolft~ -
maktadır. Birçok Antakyalılara küçük birer bahane ile 
t;rfi it•are hükümlerini yerine getirmemek suçu yükletil • 

Pierre Yierıoı fransıı • Suriye mi§, bu "'i~iler hakkında biliıebep ağır c.ezaların tatbiki-
mualıedesi:ıi imzalarken ne bclşlanmıştır. Sokaklarda, en küçük bir çıkmazda bile 

l Pariı, 9 (A.A.) -. ':von D~l- nöbet bekliyen noktalara tesadüf olunmaktadır. Bu nok
i°'• Cenhevrere p~ıtmıyecV~ktırt. talar, şehir!Here <?Öz açtırmamakta ve tasavvur edilebile-
tanıız eyetıne ıerre ıeno "' 

"taaet edecektir. cek hütün tazyikatı yapmaktadırlar. 

b. e 1 TETHİŞ SJ~~'};'ıfiiENDt 
~onscydc re ıp w':Z..0~-;;~~., 11.,";;;:ı ... :: 

rlclne !tlkanlmalan bir direktif ha-

meselesl• 01. 0 linde tatbik edllmelrtedlr. Bazan tet:. 
hiş \'e hazan da tevklflerle devam o-
lunan bu hareketler, çok şlddetlendl
rflmlştir. BlJhassa. zorla hudut dı-

hallle bekJenı•yor şma c:ıkanıanıar, dlrektırıertn tat-
bikinde ne şekUde hareket edUdJlfnl 
ap~ık gö~termekt.edir. Bu arada 
örfi idarenin, tazyikleri tahammW 
edilmez bir hal almıştır. 

lieyetimiz bugün geliyor 
,(~ada bulunan Baımuharririmizden telefonla:) 

°f ürk milletinin Antakya ve lakendcruna ait büyük da
~laııu Cenevrec!t. dünyanın gözü önüne koyacak olan ?'u
~aalarımız, Ankara iıtaayonunda, Ba~vek~l, ':ekıller 
•-.ıaa sefiri de olduğu ahide bütün e«"".nebı ıefırlf!rı tara • 

frııdan çok al' mimi bir hava içinde tetvi edi.lmiılerdir · 
lst"isyon adeta bir diplomatik kabul resmı manzarası.nı 

'rıedıyordu. Biitlin Türk çehrelerinde~ hoklarından emın 
\Pe rtıiisterilı insanların hali vardı. Ecnebi teşykiler ara
'llldan akseden umumi hava, seyahatin gayesi hakkında 
te:~:".ilh Je sevgi c'olu bir hava idi. 
l -tYekilimiz, murahhaslarımızla,-------------

~h-ı ayrı muaataha etti. Ecnebı dip· f.S/Jllnlja Ja 
~~tlar, bu samimi manzaradan çok U j 
~ hUtıis oldular. Aralarında tak - LJ 'e levgi ifade eden kelimeler do- nava 

Milletler cemiyetinin bu fev- JI A.uharebe ;erı· 
ka.ltde toplantısında davamız. l Yl i l~ 
'-aslı bir surette tetrih edilecek- L 

KAMÇI tLE HUDUT 
HARtCj EDİLENLER 

Payas, 9 (Tan muhabiri.:ıd~n) -
Sancakta tazyik durmamış, artmış
tır. Yollarda, caddelerde halkın evi 
arandığı gibi, birçok evlere de ani 
baskınlar yapılmaktadır. 450 evde si
lah araması yapılmıştır. Bu taharri
yat sıkı bir şekilde sünne'<tedir. 

Orfi idarenin ilanından sonra, bü
tün Türk gazetelerinin Sa!lcağa so
kulması yasak edilmiştir. A<lah Meh-

r Akası 6 mcıda] 1 
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• 
oşge ını~ 

Filomuz bugün akdenizden 

Seyhanın son 
taşmasından 
sonra Adana 

lstanbula geliyor 
Malta ve Faleron ziyaretlerinden ıonra geçen Cuma lzmire uğ 

rayan donanmamız dün aabah Çanakkaleye gelmif ve lzmirde 
olduğu gibi, Çanakkalede de kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
kar,danmı,tır. 

Eıaıen donanmamız Çanakka leye gelerek bir gün orada ka
lacağı haber alınınca Çanakkalenin her tarafı bayraklarla ıüılen
mi,ti. Halk akın akın gemilerimizi ziyaret etmektedir. 

Donanmamız program mucibln • 
ce, Çanakkalede ancak 24 saat kala
cağı cihetle bu sabah ÇanakkaJeden 
hareket edecektir. .Bugun limanımı

za gelecek olan donanmamızın, gi • 
derken olduğu gibi, Şirketi Hayriye 
ve Akay vapurlarına binilerek kar • 
şılanması için halk bUyUk bır arzu 
göstermektedir. 

Metabcmn Tür• bolııiyesine 
tir. Bazı teferruatın halli, Klnu- ondra 9 (Radyo) • Son 
""•anideki ldi içtimaa kalsa bi- iki gün zarfında İspanyada 
le, bu defaki Sancak halkına harp, daha fazla havada ol
ka.r,, reva görülen gayritabii muf, hülnim~tin bir tayyare 
ttlua.meıeıere derhal nihayet ve- filosu, aıHerin belli başlı 
tilnıesinin temin edileceği bek - merkezlerinden olan Sevile 

Adanada köylerle ; Ank•ra.9<::~l•rüYunaoBaşba-
, kanı General Metaksas, An!t.ıra elçi-

1• rtı• bata baş 1and1 sıni, aşağıdaki telgr:afı Türldye bUkQ.. 

""' 1•rınıektedir. 
«"llPi- hücum etmiş, asiler bu hücu ~ ... 1.en, son bir iki gün i~inde 

\~en hava, daha dostane bir ha. ma mukabelede bulunmuş -
~ ır. Jiattl Paris mahafilinde Fran lardır. 
lb.ıı~~haalannm Cenevrede Türk Hük<ımetin tayyareleri Alvarda da 
tltfi"ll.b.aslanna karşı bir muariz 81- görllnmu, ve burada asilerin ii~ tay
~ C:..,çıknuyacağı ve ancak muay - yareıini dUşUnniye muvaffak ol -
t, ~ctr görüş tarzının teşrihlle ikti- muştur. Hükumetin keşif tayyareleri 
~~erek işin asıl sahibi sıfatile Mil- (Arkası 3 üncüde) 
~ ~ Ceınıyetinden karar bekliyecek -----====-==-== 
~~ mırı edilmektedir. Fakat Pnrf.8 
lttı /eru havanın Sancaktaki sıkm 
t~ ~Yeti değiştirdiğine ve orada 
~ ~ l'Uh hUküm sürdüğüne dela-

cek bir emare henüz yo14'ur. 
, .. ı..__ tJ_' 

Sel baskınına dair Adana 
muhabi; imizin gönder -
diği yazılar ve resimleı 
7 inci s-=-yfadadır. 

' metine tevdi etmiye memur ctrnıştir: 

Sular gittikçe çekilıy· or na::: ~:!~nl~h::~:k ~J~~~:~~ 
bulunduğu hissiyat, beni derin SU· 

Adana, 9 (TAN muhabirinden) - Sular, bugün biraz rette mütehassis etmiştir. 
daha çekilıri§, civar köylerden bazılerile İrtibat tenunine ........_. =---• ·.-a=--- = = Türk filosunun ziyaretin·n Yunan 

imkan h~sıl olmu§tUr. yeniden altı k<;)ıe İrtibat temin yeni Tefrikamız milletine bütün Türk milletine o~an 
edilnıiştir. Bu altı köy ahaliai araımda boğulan ve ölen bağlılığını izhara bir vesile teşkil et. 
yoktur. muş olmasından son dereı:e memnu. 

Gidilebilen cenup mmta- lere yiyecek ve ekmek yetiştirmiştir. Osmanll Tarihinin num. Be.na yolladığı selamlardan do
kaamdaki kö)'lerde 930 evin B~ k~yl~re hen~ ~dilnıemiştir. Büuük Serserileri layı Türk bahriyesine bUtUnc.Jcalbimle 

kıld .. . 321 O ki inin Bugün ırtıbat temın edilen altı köyde ' teşekkür eder ve Yunan mılht ve balı-
yı • ıgı "~ .. § yıkılan evlerin yekilnu 1500 dUr. Mu- riyesi namına dost ve müttefik Türk t k ld gl anla Bugün 9 uncu so·.loc:Ja ıeYl/e yerıız, yur ıuz a 1 

• avenete muhtaç kimseler 8000 olarak 1' milletinin saadet ve refahı için en 
lrm t #olci o erlecelcsiniı §1 § ır. tesbit edilmiştir. Olülerden bir kıs- samlmt temennilerimi bildir'rim. 
Kızılay, durmadan bu felftketzede- [Arkan 6 mcıdaJ ,_._...._ ... , _....., ~'llllef Emin YAL~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Antakya Mektubu 

Seçim değil 
adeta bir 

kıtal oldu 
A ntakya, 4 (TAN muhabirinden) - 30 Teşrinisani 

paı:arteııi sabah! Hatay Türklerinin hiçbir veçhile 
İ§tİrak etmedikleri iki dereceli meb'us intihabına yapılan 
müteaddit protestolara rağmen sabahleyin bu intihaba
tın yapılacağı ilan edilmişti. 

Bu aabah hii1' umet tatil edildi. intihabat hükumet ko
nağında yapılıyor. Konağa yaklaşmak nıümkün değil 
jandarma ve milis kuvvetleri konağı kordon altına almış
lar. Yollarda süvari polis ve jandarma devriveleri gt:zi
yor. Hazırlanmış bir kıt'a askerin de takviye kuvveti ol
duğu söyLniyor. 

Reyhaniye civarına doğ
ru gidiyorum. Reyhaniyede 
etraftan cebirle toplannıış o
lan ve adma müntehibisani 
dedikleri ta!ihsiz köylülerin 
büyücek bir ahıra dolduru
lup sabaha kadar kapatıl
dıklarını ve alıır kapısının 
da jandanna nöbetçiler ta
rafından beklenildiğini işit
tik ..• Fakat mevzuubahis a
hıra yaklaşanııyorum. Çün
kü ayni merakla buraya 
yaklaşan insanlar silahla da
ğıtılmağa uğ-raşıhyor. 

Türk köylüleri intihabata gelme -
mişlerdi. Bunun için bütün tazyika 
rağmen müntehibi sani çıkarmamış 

l:.ulunuyorlardı . 
Bu vaziyeti görünce dün akşam 

Halepten buraya otomob1llcrle ıntin
tehibi sani getirmişler. Ahırda mah
pus oldukları söylenilen müntehibi 
sanilere gelince, onlar cebren. kuv • 
vet ve şiddet altında tıpkı suçlu gibi 
mahfuzan getirilmişlerdir • 

Antakyadaki müntehibi 11anilerin 
hemen hepsi arzuları hiliı.fuıa nam
zet gösterilmişlerdir. Fakat bugUn 
bunlardan hiç birinin seçim~ iştirak 
etnıiyeccklerinl zannediyoruz. 

Rey verenler 

A 
.. Jtşam yakla§lyor. Şehir nefret 
içinde.Tahminler doğru çıkmış. 

Yirmi sekiz müntebibi saniden an • 
cak dördü seçime iştirak etmiş .. Bun 
lar meb'us namzedi Kuseyrlnin oğ
lu Şahap ve kardeş oğulları Sala -
haddin ve Sınk Ali ile yine Kuseyrl 
Mustafanın subaşısı {vekili u_muru)_ 
Abdi ile lise ulumu diniye ve arabı 
dersleri kürsüsünü işgal eden cahil 
ve mürai bir yobaz olan Nazif imiş .. 

Meb'us namzedi Adalı Mehmedin 
erkek kardeşi Kemal bile müntehibi 
aanilik hakkını istimal etmemiştir. 

Duyuyoruz, köylerd~n müntehi
bisani diye toplanılan Suriyelilere, 
gelmiyenler nam ve hesabına avuç 
dolusu rey puslalarını sandıklara al· 

mışlar ... 
Akşam, dörtle beş arasında şehir 

~alkalanıyor: , 
- Duydunuz mu, Mustafa. Ku -

ıeyri meb'us olmuş? ... 
- Bırak o seciyesizi.. O imzasını 

atmaktan başka bir meziyeti olmı -
yan ve yalnız şahsi menfantlerıni 
güden adamı ... Tabii Fransızların ytl 
züne gülmeseydi, hangi meziyetleri
le meb'us ve iktısat veziri olabilir -

di .. 
_ tktısat veziri olup, hususi tica-

retini böyle inkişaf ettirebilirdi de -

aene .••• 
- Peki ya Adalı Mehmede ne 

dersin?. 
- Osmanlı hükumeti zamanında 

dolandırıcılıkları, hileli iflasları yü
zünden o, hukuku medeniyeden is
kat edilmiş btr insandı.. Türklere 
nefreti oradan b~lar. Fransızlar o
na. bu haklannı iade etmişlerdi. 
Meb'us olduğu bir şey mi? Onun ge
neral l.fotun eteklerini öptüğü gUnü 
bütün Antakya unutmadı .• 

Şimdi Antakya Türkleri bu adam 
}arın hiçbir zaman Hataylıları tem -
ail edemiyeceklerini müdellel bir pro
testo haz:ıdamak ve protestoyu fov
kallde komiser vasıtasiyle Milletler 
Cemiyetine, Fransa ve Tilrkiye t-ta
riclye Vekaletlerine yollamak için 
toplanıyorlar • 

Protesto komiserliğe verildi 

G ece: Protesto, fevkalade ko
misere verildi.. Şimdi toplu 

bir halde olan Türk çocukları, içle -
rinden kopup gelen bir hasret içinde 
Türk milli marşını okuyorlar .. Ve 

okuyarak sokakta ilerliyorlar ... Ge
ce karanlık, karşıda Adalının evi. .. 

Adalının ışıklan sönük evine yak
laşıyoruz ... Gençler, hiç bir kasitleri 
olmadan, içten gelen bir nefretle 
"Kahrolsun Mustafa Kuseyri, kah • 
rolsun Adalı,, diye bağİrıyoilar. Ve 
sonra yine ta yürekten gel'!n bir 
sığınmak ihtiyaciyle hUtün Türkle
rin ve TürkIUğün kurtarıcısını ha -
tırhyarak: "Yaşasın Atatürk,, diye 
haykırışıyorlar .. 

Ve birden karanlıklarır. içinden 
havayı vızıltılariyle ctelip ge~en bir 
kurşun bu gençliğe doğru atılıyor .. 
Bunu, bir .. bir tane daha takip edi
yor ... Ateş P~;jiy<ı • ... 

Hepimiz t.lr tnrafa. çekiliyoruz, ve 
bu hücumdan kurtul n.ık istiyoruz ... 
Kaçı;;ıyoruz.. . Saçlarnnız :!a dJ 11 -
mış .. biribiriıni:ım karışmış bir vazi
yette .. Ateşhm km-tuldur: [Rliua ... 
lşte beledi~·e reisııım P.Vl ••• ~nran!Jk
lara saklanıp çocukların üzerine a • 
teş eden hainler bizi buraya. l•auar 
takip edenız.!1..,ı-.. 

Fakat r. ıy~ ı'.• . ~e oluyor? .• 
Bu silah eeı:ılc ·.1 nedir? Beledıye 

reisinin evi.~d ... ıı üstUmUze silah atı· 
lıyor ... Ve nerıtea 1i.r tarafa dı:.ğrıı 
giderken mtıı~mini yavı uların şaşı • 
np kaçamıyr.ır<t~ at~ş ıc.ır9.sında kal
dığını görüy,,. ı..:11 .• 

Ve gözüm•lo ö:ıl.nd~ un iki vn,ın
r.an daha ya .. :· oldu~unu tabının et
mediğim ik! rı1.u1· diiştiyur ... 

Ben karanlı~· •rm aı•asmn k~rı~ı • 
\'orum .• 
• Gece geç vnıd4:. öğr .. .:ıJ'.ın. Yn:-:ı.1P.-
ııan çocuk, ıh' dt'ğil, Uçmüş Kusey -
nnin cvind..:n d·; bu gece lıir t;ıkım 
silahlar atılmış, .. 

Bu sabah halk protesto maka -
mında dükkanları açmaı.lı.. Sokak -
larda zırhlı otomobiller dolaşıyor .•.. 
Köşe başlarında taştan metrisler, 
arkasında hazır ol vaziyetinae asker
ler, mitralyözler başında .. Süvari ve 
piyade askeri sokaklan hep çevir • 
miş.. Memleket bir harp sahasına 
benzemiş .... Sabahleyin Mustafa Ku
seyrinin evinin önünden geçen hal -
kın üzerine milisler ı::ıilô.h atmışlar ve 
mitralyözlerin hücumuna. uğramış -
tar ...• 

lki ölü .. Ve birçok yaralı var ... Ben 
ö!üıc:cdln birinin akrabas'.yle hastn· 
neye gidiyorum.. Fakat bütün 
israrımıza rağmen cenazeyi bize ver 
miyorlar. 

Cenaze aşağıda bodrumda imiş ... 
AnMına ne cevap vereceğiz?. 

Y olcu/cr çevriliyor ----....---A kşama kadar c~ııa.:eyi a-
1 ama d ık. Şimdi 

bıze, tezahürat y a p ı l m a m a s ı 
;c;i~ cenazeyi, yarın ha.atnnenin yakı
nına gömeceklerini söylediler ... 
Hastane kapısında yaralısının yanı • 
na giremediği için ağlıyan bir ka • 
dm gördük ..• Yaralıların yanına da 
akrabalarını bırakmıyorlarmış .. 

Halkın dönüşte, köşe başlarında. 
kilme ıtUme toplanmış olduklarını gö 
rünce merak edip biz de yaklaşıyo • 

ruz. 
Ciheti askeriye bu işe elkoymuş, 

mevki kumandanlığı idnrei ôrfiye i· 
lan etmiş, beşten sonra kimse soka. 
ğa çıkmıyacakmış ... 
Köşe başları tamamiyle çevrilmiş .. 

ünümden giden yolcular, askerlerin 
yanına yaklaşınca ellerini yukarıya 
kaldırıyorlar. Ve üstleri, ba.şları ara
nıyor .. Silah var mı diye sabahtan • 
beri benim üstümü en aşağı dört ke
re aradılar .. Ve tabii bulamadılar .•• 
Yine ben ucuz kurtulmuşum ... Ar • 
kamdan gelen bir yolcu bilmiyorum, 
nedense askerin hoşuna gitmedi, 
omuzuna müthiş bir dipçik yedi ... l3i 
raz evvel de sebepsiz yere üç dört 
genci gözümün önünde tevkif ettiler. 

TAN ıu .12. 1136 -
General 

Ziya 
Nurinin . 
cenazesı 

ihracat mallarınıızı 
,kıymetlendirmek için 

• . 1 Tüccarlara birçok 

' 

kolaylıklar 
gösterilecek 

hracat mallarına:~ı kıymP-tlendir-• 
1 

-
-
-
t 

Siyaset atemi 
Blum Kabinesi 

Fransa mebusanında harici si-

k 
yasetin konuşulduğu sırada 

omünistlerin, muhalif kalmamak • 
a beraber hükumete itimat reyi ver· 
ıemelerl Fransada, az kaldı bir ka • 
ine buhranına sebebiyet verecekti. 

1 
n 
b 

b 

Cerçi M. Blum, buna rağmen büyiik 
ir ekseriyetle itimat reyi almı~tı, 
akat komünistler tarafından vu'<LI 
ulan hareket, hükumetin mesnedi 
lan halk cephesini sarsmakta ve 
eplıenin yıkılmak istidadında oldu· 
unu göstermekte idi. Bu yüzden M· 
lum istifa etmek istemiş, ancak bLI 
rada istifa etmek yüzünden hasıl o

f 
b 
o 
c 
ğ 

B 
Si 

1 acak buhranın Fransa dahilinde de. 
aricinde de anlaşılmıyacağını naza· 
ıdikkate alarak istifadan va·z geç -

h 
r 
mişti. 

a 
t 

G eneral Ziya Nurinin cenazesi, dün trenle Anka
radan şehrimize getirilmiştir. Cenaze, saat ya

rımda Haydarpaşadan vnptırla Sirkeciye geçirilmiş, 
Oradan Cülhane hastanesine götürülmüştür. Cena -
ze, bugün, saat 11 de Clilhane hastanesinden askeri 
merasimle kaldırılacak, Beyazıt camiinde namazı kı
lındıktan sonra Merl<'ezefendıdeki aile makberesine def 

-
-

s 
-

mek ve ihracat tüccarlarına .Kolay
lık temin etmek üzere bazı yeni tecibirler 
alınmaktadır. Bu arada. İktısat Vekale 
tince hazırlanan yeni bir kararname Tica 
ret Odalarına tebliğ edilmiştir. Bu karar 
narnt!de ihracat mallan tarnamen tesbi 
ol'.tnmuştur. · Kararn:.ımeye bağlı olan 
listelerde yazılı eşya için tüccarcan ruh 
sa+name aranmıyacaktır. J.\ılemleketimiz 
le hududu olan memleketlerle Kıbrıs ve 
Girit de dahil olduğu halde sahillerimize 
Jnikavir adalara ihraç olunacak her cin 
malların beş yüz liraya kadar kıynıed o 
la'llardan ruhsatname h;tenilmiyecektir. 

s 

Fransa komünistleri ile hükônıe~ 
rasındaki ihtilat ispanyaya karşı 

akip olunan ademi müdahale siya • 

eti yüzündendi. Komünist lidorıeril1 
en olan Thorez bunu anlatarak fa• 

istlerin ispanyaya vuku bulan ıııU· 
ahalelerinin Fransa ile lniilter•Y8 

arşı bir. hareket olduğunu söyle • 

d 

ş 

d 

k 

1 rıiş, ve ispanya hükumetinin burı• 
mukabil Fransadan yardım iÖrmesl 

Azımgeldiğini, yalnız bu yarôırıııll 
skeri bir müdahale feklinde olması· 

ı düşünmediklerini, kabul etmedi!( 

nedilecektir. 

Galata da 
F-eci bir 
Cinayet 
Galata.da feci bir cinayet olmu!f, 

kayıkçılar cemiyeti reisi Ahmet oğ
lu Mehmet, Deli Omer ısminde biri 
tarafından öldürülmüştür. Hadise şu

dur: 
Galatada Hocahalim ımkağında o

turan kayıkçılar cemiyeti reisi Meh
nıetle Sütlücede Ferid in ka h\'esinde 
yntıp kalkan Deli namile maruf 0-
mer, geçenlerde bir kayık nöbeti yü
zünden kavga etmişlerdir. 

Mehmet, dün gece Galatada Hoc~ 
halim sokağından geçerken T.><.>li Q. 

mer ' 'llunu çevirmiştir. Ar:ı.lannda 
evveltı. ııgrı; kın·gası 11aşıarımmr. r.n::

li Omer. elindeki sopa ile MPhmedin 
ba~ma vurmuş, bundan sonra da bı
çağını ~ekerek kalçasına ve sağ böğ
riine batırmıştır. Mehmet, kanlar i 
cinde yere yuvarlanmıştlr. 

Polisler yetişerek elinlleki kanlı bt
c:akla kaçan Deli Omeri yakalamışlar
dır. 

Mehmet, hnstaneye kaldtrı1 ırak te-
davi alhn:ı. almnm~trr. Fakat vsır:un 
nihr olduğu için biraz sonra ölmüs

tür. 

Bu~daydün 
5 para düştü 
.uun ~ehrımııe alt.mı§ uo:·t vagon 

buğday gelmıştir. Piyasada mal art
tığı içın dunku satışlarda buğday fı
yatı be~ para düşmiıştür. Diğer mah

sulatın pıyasaı;ında değişiklik alına 
mıştır. Yalnız yemlik <ı.rp!l.lar 2 - 5 
para yükselıniştir. ------
Tramvay Şirketinin Ödedi-

diğı Takıit 
Tramvay şırıtetinın halkt...:uı fuzuli 

oiarak aldığı 1.700.000 !ırayı hüku
mete taksitle ödemiye başla.dığı ma
lumdur. Bu para 1938 senasinde ta
mamiyle ödenmi~ olacaktır. 

:Mukavele mucibince 35 bin liradan 
ibaret olan 936 senesinin ~vm taksiti 
bir iki güne kadar bankaya yatırıla
cak ve 937 den itibaren ayda 27.500 
lira üzerinden taksitler veril 1cektir. 

Başparmağr Koptu 
Demiryolları amelesinden Aslan oğ 

lu Salih, Eğe vapurunda tüccara ait 
eşyayı istif ederken elini kapana kap
tırmış, başparmağı kopmuştur. 

Kışlaya götürdüler .. 
Esasen sebepsiz yere dayak yiyen

lerin, hapsedilenlerin sayıl'lmı öden 
yok ... Kışlaya götürülenler, mUthi~ 

dayak yemektedirler •.. Ve ayakkabı
larına kadar soyulup içleri muayene 
edilmektedir . 

Bugün, evleri basıp, silih aramı • 
ya başladılar .. Fakat bu kadar sıkı 

araştırmalara rağmen bir tek silah 
bulunamadı.. Çünkü Hatay Türkle
rinin suiniyetleri yoktur, kim:!eye 
tecavüz etmek istemiyorlar. Kendi 
haklarını istiyorlar 

-.----------=-ı Ecnebi ithalatcılara ko , . ·ı 1 laylık olmak üzere n1emle -
~ehrın Çlrkın ketimize gelerek Türk mal 

larını biz·~(:lt satın alarak be 
manzaraları raberlerinde götürecekler 

-
-
-
-Beyoğlu mıntakasının Bo. den ruhsatname alınnııya 

ğaz ve Marınaradan gcli!ken caktır. 
. göze gözüken kısımları çir - Yalnız 1705 numaralı kanuna gö 

kin bir manzara arzetınekte· re yapılmış nizamnamelerle ihraçla . 
r dir. Buna da sebep bu kıstın· n kontrol altına alınmış maddele 

daki binaların irtifaları ara - bu mUsaadeden istisna edilmiştir 
sında nisbetsizlikler bulunma- HUkumetin bu yeni tedbirleri kom . 

n sı ve bölmelerle yapılan inşn· şu devletlerle münasebette buluna 
ata vaktile şehircilik nokta • ihracatçıları memnun etmiştir. 
sından tetkikata lüzum görül 
meden ruhsatiye verilmiş ol
masıdır. Bu çirkinliği kaldır
mak için Beyoğlu mıntakası
nın deniz cihetinin bir anfite· 
atr şekline sokulması esas iti 

>arlle )<ararl~tırılmıştır. 
Miisfa.LchAI -.hl• nlanırun 

tatbikine geçilince ilk defa 
nazarıdikkate alınacak nokta 
lardan biri de bu olacaktır 

Beyoğlu mıntakasının deniz 
cihetinin anfiteatr şekline so 
kulması için bir pl!n dahilin
de çalışılacak ve bazı binala -
rın irtifaları değiştiril:cek -
tir. 

Ticaret 
ıvıektebinde 
Y apı.acak ıstahat 

Yalovayı 

Su şehri 
Yapmak için 

alovanın iman icin evvelce hazır 
!&nan Kanun ptuJt:l)i' --ıu.uı ... ~ ..... o._ ...... , ... 
ııın alakadar encı.imenlerin.Je tetki k 

edilmektedir. 
-
-
-
e 

-

Bu projeye göre, Yalova ka7.ası ı 

çindeki sıcak ve soğuk su kaynakla 
n ile kaplıcalar ve bunlara ait bina 
lar vesairenin intifa hakkı elli sen 
müddetle Akay idaresine \eıilnıek 

tcdir. 
r 

1-

-

Bu müddet içinde Akay idaresi he 
nevi vergilerden ve yeni tesı~at i~in 
memleket dışından getirtec:eği ma 
zcmenin gümrük resminden muaf ola
caktır. Ancak, bu projenın en m~ 
him maddesi şudur: 

i-
1, 
-
k 
i-

Yükbt:l< ticaret mekteo: uakkmua 
yapılan tetkikler sonunda. mektebın 

bugünkü vaziyetinin istenilen randı
manı vermiye k.8.fi gelemıyec~ği neti
cesine varıldığından lktisat Vekale • 
ti yüksek ticaret mektebim.le esaslı 

surette ıslahat yapmıya karar ver • 
miştir. 

Yalova kaplıcaları etarfında haz 
neye ait arazide hususi me3ken, ote 
pansiyon, kapalı eğlence yerleri, ga 
zino, lokanta ve dükkan •nşa etme 
istiyen herkese bu tesisat in3aata k 
fayet edecek miktarda arsa, paras 
olarak temlik ve firağ edilecek ve b 
arsalar üzerinde yapılacak binala 
dan on sene vergi almmıyacaktır. 

JZ 

llk iş olarak yeni bir taEmatnaıne 
hazırlanmış ve imtihan ~ekilleri de 
değiştirilmiştir. Yeni kabul edilen 
imtihan şekline göre sene ortasında 
ve sene nihayetinde yapılacak iki tah
riri imtihanda muvaffak olamıyan 

talebeler sınıfta kalmı§ ~yılacaklar

dır. 

Ticare~ Kanunundaki 
Tadilat 

Deniz ve kara ticaret kanunlarında 
yapılacak tadilat dolayısiyle şehri -
mizdeki bazı tüccar ve bankacıla

rın da. mütalealan sorulmuştur. Bu 
zevat bugün Ticaret Odasında topJa.
nacaklard.ır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

u 
r-

a 

u 
k 

k. 
H alk Parti i vilayet kongresi b 

Pazar saat 16 da toplanaca 
tır. Kongreyi \'ali a~acaktır. Dile 
lerin \'tıı hesapların tetkiki i~in k 
misyonlar ayrıldıktan sonra ikin 
içtima ba.yramert.et;hıe bırakılaea 

o-
el 
k. 

tır. 

"' .. 
Y

unanlı balık tüccarlan torik 
1. satın almak üzere şehrim 
ş. ıe sekiz büyük yelkenli göndermi 

)erdir. Havalann nıü aa.deslıliği yu 
zünden fazla balık tutulamadığmda 
Yunan gemileri Salıpazannda beki 

.. . 
n 
e. 

mektooirler. 

1 

10 Birintiki.nun ı 
PERREMBC Bugünkü Hava; KAPALI 

Rasat merkezlerinin tesbit ettifine göre; 
12 • Gün: 345 K burün memleketimizde umumi huva vazi- ncı ay asım: 33 

)eti ııudur: Garbi ve Sarki Anadoluda çok, 1355 Hicri 13~2 Rumi 
dJier yerlerde az bulutlu geçecektir. Ramazan: 25 27 Jklncitesrin 

Rüzgfi.rlar, umumi olarak ~imal İ.ıiıi.lı:ame· Güneı: 7,13 _ Ofle: 12.07 tınden, orta kuvvette esecektir. 
lkindı: 14,28 - Akşam: lb.•1 

Dünkü hava Yatsı: 18,19 - Imsik: 5.28 

Dün hava kısmen bulutlu, k11men açık 1 -
reçmiotir. Hava tazyiki 776, en ı;ok sıcak· hk 5, en az O kaydedilmiot~ 

1 

a 
n 
1 eri noktanın ispanyaya sil!h veril• 

memesi olduğunu anlatmıştı. 

t 

s 

n 

1 

d 

M. Blum buna karşı ispanyada blf 
ek hükômetin bulunduğunu, Fr&f1' 

ız menafiinin ispanyada dost "' 
müstakil bir hükômetin bulunması• 

ı icap ettirdiğini ademi müdahale art 

aşmasına karşı beslediği ümitlerin t& 

hakkuk etmemekle beraber bu yUı • 
en ademi müdahale siyasetini ta!C' 

bih edemiyeceğini anlatmış, ve ~ıe)'' 
nelnıilel hürriyet ve Fransa emniyf 

i n!mına ispanyadaki millicile~~ t 

s 

1 
e 

muvaffakıyetin• karşı gelmek t&ıırt 
a komünistler tarafından ileri süril' 

en fikirlerin kafi olmadığına iti"' 

tnıis. cünkü iki tar.af arasında yarJ 
r ransa ile -ispanya arasıııua ı>ııa.ıı ~ 

1 

c aretinin serbestllğini temin •tm• 
nin ispanyayı kurtarmıyacağıt11' 
üstelik Fransanın asker ve silahla d• 

' 
1 rıüdahalesi lazımgeleceğini,, söyle 

1 nişti. f 
Komünistler meclis müzakeresi e 

e' nasında M. Blumun bu yoldaki tı 
· ·b· .. rilf1' yanatını kabul etmemış gı ı go .• 

i.inıS' dükleri halde sosyalistlerle kom 

erin liderleri, son günlerde mes•
1" 

yi uzun uzadıya görüşmüşler vt ~; 
hayet telgrafların bugün bildird1 

, 

gibi, M. Blumun hükumetine nıUı' 

1 

1 tıLl~ 
herete karar vermişler ve B uı 

1 spanyaya karşı müdafaa ettiği ıı.~~ 
ni müdahale siyasetini kabul etn1 

1 

1 erdir. ifl' 
Bu suretle Fransa halk ceph•5 

, 

de açılması beklenen gedik kapst1 
. 1 tı.ıf• 

1 rıış ve halk cephesı kurtu muş t 
Alman müsfenılekeleri: 

0§ 1 

A lmanyada, eski Alman .,, ~ı 
tenılekelerini istirdat etıfl',J 

yahut yeni müstemlekeler ~~iıı~if 
faaliyetini, Doktor Şahtın soyl• 4 
bir nutuk, birdenbire canla~dıri, 
Doktor Şaht ötedenberi itidal ıle LI 

nınınış olduğu için bu bahsin. °"• 
tarafından canlandırılması Londr 
da biraz hayret uyandırmıştır. ıe 

Almanyanın eski müstemlel<•~ 
rinden çoğu lngiliz mandasına gıe" 
tiği için, Almanyada müs~e"'re& 
bahsi geçtikçe, bilhassa lııgııte 
akis yapmaktadır. J(f 

Mesele şimdiye kadar Avam b•~ 
tnarasında birkaç kere mevıu.u 

11 solduğu gibi lngiliz devlet rıeıı sei 
nutuklarında bu meseleden batı 
mişlerdir. . ti~ 

lngilizlerin anlatmakta bırl•f ,~ 
leri bir nokta. lngiltere ile Alıı'1 ,,LI 
arasında böyle bir meselenin ıco ,4 
lamıyacağı ve l.ngilterenin de~~ 
lecek hiçbir müstemlekesi bı.JI 
dığı idi. 0~t1 

Buna rağmen Almanyanm rıı .,1 . v• ,. 
leke istemekte ısrar etmesı. o" 
temleke edinmek için aç.tı~ı .ııı1 ~,r 
deleyi yavaşlatmaması, umidif1 
mediğini gösteriyor. . rl 

Şimdilik malCıın olmıyaıı b''ı• 
ta. bu ümidin tahakkuk edoC6 

hadır. vı 
ômer Rıza voCfl 
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Kral Edvard'ın tahtan feragat 
ihtimali çok kuvvetli görülüyor 

Başvekil bugün yeni 
beyanat verecek 

KOÇUK HARiCi 
HABERLER 

D Un Tokyoda Japon - Al
man tıp cemıyetinin 

küpt resmi yapılmıftır. 
Londra 9 (Röyter) - Bqvekil Mister .8aldvin Avam 

kamaraa.:ıda muhalefet lideri Miater A.tlee tarafından 
aonıJan auale ceva.ben &'eçen pazarteıi aöyl~diği sözlere 
ili.ve edilecek yeni bir ıözü bulunmadı~ını, fakat yarın 
Yeni bir beyanatta bulunmayı ümit etti1'{ni söylemiştir. 

• • 
R uen ve civarındaki bina 

itçileri ırevi ıenişle • 
mektedir. ltçiler yeni yapıl -
makta olan birçok binaları ve 
bu arada iki mekteple bir kilı 
sey1 iflal etmittir. Miater Baldvin ıorulan 

bıüteferrik !uellere cevaben 
llleaelenin haltolunmadan u
layıp aitme•İ yüzünden bia
IOlunan endiıeyi takdir etti
İiıü anlatmakla iktifa et
~tir. 

Viater Baldvin dün kralı Beh·eder 
4e ziyaret etmif, ve aralarmdaki ko
'utmalar be' saat ıürmüştür. Kabl· 
ile bu 1&bah toplanmı,tır. 

T oltHon len.ı~of iltlimoli 
çnk Aunefli 

Londra, 9 (A.A.) - Dlln Fort -
'lvederde yapılmıf olan müzakere
lerin k&t't mahi,.U. oldµğu zanne -
4'ihnektedir. 

Siyasi mahafil ile parlamento ma
laat-ıU kralm tahtmdan feragatinin t 

~ ictinabı gayri kabil bir keyfi -
>tt olduğunu beyan etmektedirler. 
Diğer taraftan öğrenildiğine go -

İt hUkö.mdarm it adamlan, f erağat 
de kralın mali vaziyetinin ne o

hakkmda müzakerelerde bulun 
. 
Kont de Cheater Unvanını 

.. ""111 muhtemeldir. Dün akşam 
~ • Belveder konferansından son 
'k:-~ ~-··- 1r-tm tah-·~ · teragati meselesinin artlk 
~t meselesi olduğunu söylemek 
lt Lıın &Ul.ler. 

Aılodom Simpsott uıun hir ıoman 
Lontlroya dönmiyecel 

Cannee, 9 (A.A.) - Röyter bildi
!'!_or: Lord Brovonlov gece fU be -
·~tta bulunmuştur: 

n...~tere Simpsonun if adamı olan 
~~ benim tarafımdan yapılan 
' üzerine Mistere Simpsonnn 
~e aatm almak istediği bir ev 
~eel teferrüatmı halletmek Uze-

buraya gelmiştir. 
~ria Simpeon uzun bir mUd -
~ Londraya avdet niyetinde değil-. 
~Uku bulan bir ıuale cevaben lord 
hı- oıııov, Goddard ile beraber tay
~ Ue Manilyaya geldiil söyleni
~ doktordan haberdar olmadığını 
~~ili.ten Simpeonun Kandan ayni
~ sonra ne yapacağına dair ma. .._.t bulunmadığını söylemiştir. 

..,ot/om Rornodo oturocokmıJ 
~illa, 9 (A.A.) - Mada mSimp -
~ Yakında buraya geleceği ve 
~.~'6 Charles Berkeleyin köşkünde 
~ edeceğine dair bir fayia deve 

etaıektedir. 

ispanyada 
Hava 

Muharebe teri 
(Başı 1 incide) 

Madrit cephesinin cenubunda ve ce· 
nup garbinde muvaffakıyetli keşifler 
yapmı, bulunuyor. i.siler Alkaladaki 
Henareski bombardıman etmişler ve 
birkaç kişinin ölümüne sebebiyet VE.r 
mişlerdir. Hük(imetin bir avcı tayya
resi asilere ait üç motörlU bir tayya-

• • 

5 ovyetler birliii merkez 
icra komitesinin müda

faa endüstrisi halk federal ko 
miHrliii t .. kili hakkındaki 
kararı n1fredilmiftir. Komi • 
Hrlfp Moissei Yuhimoviç ta
yin edilmiftir. 

• • 
V eni yapılmakta olan 

Prat borsası binasının, 
ıeçen aktam ansızın çökmesı 
neticesinde yüz kadar amele 
enkaz altında kalmıftır. 

reyi dÜ§Ümiüttür. Asilerin Eskoyal·ı -----------
bombardıman etmi, oıduklan bildi. Ş ht Alman 
riliyor. Buradaki kilisenin harap ol· 8 
duğuna dair birtakım ,ayialar deve- M •• t J k ı • • 
ran etme~tedir. Balk cephesinde mi- us em e e ennı 
lis kuvvetler ilerliyor. 

Fransız sefarethanesine ait olan Geri istiyor 
ve Madrit ile Toloz arasında munta -
zam irtibatı temin eden bir tayyare Londra, 9 (Radyo) - Jtayhbank 
Guadaljaranın ~imalinde dü,müştür. umumi müdürü Doktor Şaht bugün 
Tayyare Fransa sef arethanesine ait Alman yanın mUıtemlekelerini iade 

etmek icap ettiği üzerinde bir nutuk 
ti. söyledi. Doktor şaııt, bu hususta mu 

Emnİ'f&" Aomisyonu tedillerden sayıldığı için bu şekilde 
Valensiya, 9 (A.A.) - Kabinenin nutuk söylemeai hariçte biraz hay -

miftlr. Birçok nUll'ludan mlli'eklrep 
bir emniyet komisyonu ihdasına ka
rar verilmiftir. Bu komisyon, hudut
lardaki her nevi ticaret ve münaka -
li.t işleri ile meşgul olacaktır. 

Kabine, hayat pahalılığının önüne 
geçmek makl&dile bazı tedbirler al -
mı,tır. 

Kotolo"yoda Auvvefli bir 
ltüU,,,~t lcuıulacoll. 

Barselon, 9 (A.A.) - HUkfımet 
Reisi Kamponla gazetecilerle" konu -
9urken Taragon ayaleti dahilinde ba
zı köylerde yapılmış olan tedlıif hare 
ketini fiddetle takbih etmlf, ortadaki 
mesailin kuvvetli ve tam salilıiyetle 
hareket edecek bir hUk&mete ihti -
yaç gösterdiğini illve etmiftir. 

l ir tovoaaf proiesi 
Londra, 9 CA.A.) -News Chronıc

le gazeteıi, Franıızlarla · t11giJizlerin 
ispanyada bir mütareke yaptı'rtan 

sonra umumi intihabat icra edilnıeai
ni derpi§ eden tavauut projelerini 
tanzim etmekte oldukl&l"IDI haber ver
mektedir. 

t. """ "1ilJ \,A.U~ ülüJW: • 
... --w...-"-' -

Yugoslavyada 
Belediye Seçimi 

Belgrat, 9 (Hususi) - Bütüiı Yu
goslavyada yapılan belediye seçimi -
nin kat'i neticesi anlaşılmıttır. Seçi
cilerin 3,915,526 idi. Bunların yüzde 
77 ıı seçime iftirak etmişlerdir. Yu
goslav radikal birliği 1,347,262 rey 
almıt ve bu suretle yüzde 61 nisbe • 
tinde ekseriyet kazanmıştır. Bu mu 
vatf akıyet Başvekil Stoyadinoviçin 
seçimi kütleler araamda haiz oldu -
ğu yüksek itimadı göstermektedir. 

Doiudaki Maliye m emurluktan 
Ankara, 9 (TAN) - Maliye Ve -

k&leti, Doğu villyetlerindeki maliye 
memurluklanna meslek tahlili gör -
mu, gençleri göndermiye ehemınlyet 
vermektedir. Şimdilik maliye mellek 
mektebi mezunlanndan 40 kiti Şark 
villyetlerlmize malmüdüril tayin e -
dilmişlerdir. 

Bir NorYe; v'Jpuru bombardıman Tokat Belediye 
edildi 

Oslo, 9 (A.A.) - Gulaes adındaki Reisi Mahkemeye 
G / . .. I ı Norveç gemisi, Akdenizde tayyareler V • • 

fllefe f/Jflft "'üfo Hl Ofl tarafından bombardıman edilmiştir. enlıyor 
\r_~dra. 9 (A.A.) - Kanunu MUf Bir tayfa ölmilf, 6 tayfa da yaralan 
~ hakkında tefıiratta bulunan DlIŞtır. Tokat, (Tan) - Mülkiye mUfet • 
:"1U 'r tifliğince yapılan incelemelerden son· ~legraph gazetesi, efkln umu ra Dahiliye Veklleti tarafından ve-
~bert krallığın prestijini asırlar • Kanada Batbakanı, İngiltere Başba rilen emir üzerine Tokat Belediye 
~ t•-·kendiline herkeain htlrme • kanı ile hemfikir olduğunu bildir • Batkanı Mustafaya işten el çektiri!· 
~ '-'IU!l etmiş olan derin vazife his miştir. Cenubi Afrika kabinesi Bre- mifti. Şt\rayı Devlet, mumaileyhin 
~ Cörmekte ıntlttefik olduğunu toryada toplanmıştır. Amasya mahkemesinde muhakeme 

~r. Kralın buqıin isliio11 bel<le,,:yor edilmesine karar vermiştir. ~ 1,.ı_ 1 Post gazetesi, her ne ka - Lo .:1- 9 Tokat belediye meclisi, Mustafa ......_~il' tarat Madam s· il n ... .., (A.A.) - Akşama doğ-
L~ tan ımpaon e na parli.mento muhitinde umumi ka- hakkmda müttefikan kifayetsizlik ~ de lnllzakereler cereyan etmekte naat bu ini kadar kararını v~ karan vermiş ve bu husustaki maz. 
' 'diğer taraftan kralın saltanat bata Dahiliye Vek .. 'etine ofüıderil • ~ Çelciı-eai h 1 ,_, ı. .... ıA mit bulwıan kralın, lzdj ........ __ fena- Al .. 
-, - azır ı.uarmm .....- - .. 9!W_ miftir. 
~Ufunu yazıyor. pttan ziyade taht'tan ferapta mti-

'a ._ Ekspres gazetesi ise, buhra- t.emayU bulunduğu merkezindedir. 
~~~lf addetmekte ve kralın Krahn yarm öğleye kadar kat'I 
~ batında kalacağından do- kanımı veıecetl mnhwJıak teWdd 

llre11ınunıyet göstermektedir. edllmekt.edlr. Bu kaıarm tahttan fe- ' 
npt oiwp hakkındaki taıa•ln 
kuvvet.ildir. Yarm btlk8metla öjle
dtın eonra gerek Avun Kamarum
da, gerek Lordlar Kamarumda ayni 
zamanda beyanatta balunmaM bek
lenmektedir. 

Matta Yeni 
9 Mektep 

Dom in hanlarda 
~ 9 (Röyter) - Avustralya 
~~tosu bugün toplandı. Baş
.. ~ ~unu esasi buhranını anlat -
~ lonra buhranın ıüratle berta
'-. 'diınıeaını Umit ettiğµıi söyledi. 

htııı ttlrrar toolanac,.,ktı'" 
Lordlar K.amaruı yum öjleden 

llOnr& için lçtlmaa davet edhmlstlr. 

Mut, (Tan) - Dçebay Alım Te
kinin tefebbUsU ve israrh takibatı 
sayesinde Yapıntı, Kıtia, Elekli. 
Tağpazan, Hacıahmetll, Çukurbağ, 
Hisar, Medreselik, Elbeyli köylerin • 
de birer deraanell yeni mekten bina· 
lan yaı:nlmıştnı. 

Fransada Sosyalist fi.EK· 
ve komünistler Blum Deliye Deli Demeli 1 

llikiye ederler: 

kabinesine 
müzahir 

Paris, 9 ( A.A.) - Sos
yalist ve komiınist liderleri
nin dünkü içtimaında bir ' 
takrir kabul edilmiştir. Bu 
takrirde '"kayıt ve şartsız o
larak Blunı kabinesine iti
mat beyar edilmekte ve hiı
kumete t:ım bir müzaherette 
bulunulacağı" ilave olun -
maktadır. 

lspanyol meselesi münaaebetile ko 
mUniBt liderleri, Maikia tarafından 

Londrada yapılmı, olan ve lspanya-
ya gönüllü gönderilmesinin memnu
iyeti de dahil olduğu halde ademi mi! 
dahale kontrolünün takviyesine ma -
tuf bulunan teklife iştirak etmekte 
olduklarmı beyan etmişlerdir. 

Komünistler, bu ıuretle Blum ile 
Delboa tarafından mebUl&ll meclisin
de izah ve teşrih edilmiş bulunan 
Fransız noktai nazarmı kabul etmiş 
oluyorlar. 

Komünist Pc:ıtisı 5,.Jcreferl 

Morn Toreı 

Feci bir 
layyare 
Kazası o'du 

Bir gön vapura gltmelde olan bL 
rlalnl bir yqb ~ önlemlf: 

- Oool Nereye böyle Cafer Efen... 
dl T ! diye IOlDlO§: 

_ Vapura gidiyorum,· blru film 
var. 

- Aman bir dakika dur! Ayol 
bana deli dlyorlarlT 

Cafer Efendi yoluna gitmek lbere 
hazırlanırken cevap vermlt: 

- Baltetmlşler! Sen aldırma A.m 
ber Ağa! 

llaremaPJı Cafer Efendiyi bı. 
ralnnunıı: 

- Yoo ı Sen bana kırk defa "akıl. 
b11ın demezsetı bırakmaın 1 

- Bırak canım, sen de deli olma! 
- Hah! Bak sen de deli dedin. 
- Yok efendim! (Cafer Efendi 

arabm ellnden kuıtu)amJyacaimı 
anlayınca) say baka.lnn! .. 
Demiş ve tekrara baflamll: 
- Akılbllm ! Akılbun ! Akıllısm : .. 
Baremağuı sayarmış: 

- Bir, Ud, üç .. 
"Ak,Uıınn,, sözü otm yediyi bu. 

lonca iskeledeki vapur "diat!,, demlt 
kallmıış. Bu sefer Cafer Efendi: 

_ Bay Allah ceunı versin herif t 
Sen vallahi de delisin, blllihl de de. 

F Londra, (Radyo) - Bir Felemenk ilsin! Sana uyduğum için ben de de. 
ransız na.ldiyat tayyaresi, Croydon'dan ha-

reketinden biraz sonra bu meydan llybn! demiş: 

H b .. t . Fıkrayı bir hakikat ölçüsü olarak ava u çesı civarında alevler içinde yere düş- alablllrlz: Kim ki llellye akılb dene 
müştür. Tayyarede on dört yolcu ve bö"yle ı .. u .... nnrn ~. kib fı~f; Paris, 9 (A.A.) - Yakında mebu- üç de tayyareci vardı. On iki kişi _., .. ___ kih 

S&D meclisine, havacılık hakkında kömUre inkili.p etmek suretile öl- bçmr ,kih lpla ueanu kaçmr, 
bir milyar 690 milyon franklık yeni k ·dd ti" Jd .. &..... aklmr kaçml'. kaçınr, kaçmr. 

müş. Alevler, ço şı e ı o ,.'"'. Bunun -'bl -"-ım kurtarmak 
mir munzam kredi talebi tevdi olu- dan civardaki evlerde de tahribat ır.• .,_ 
na,. .. ıtrtır. tırr t..ln kötüye iyi, eırtye doğru, pise 

..... ya.pmış . ~ a.1--~ yük. 
Bu senenin EyJ(i}ilnde hava ve Kaza, kesif sise atfedilmektedir. temiz. çürtile sağlam, ~-

harbiye bakanlığı vekiller heyetin • Beş yolcu kurtarılarak hastaneye llek, acıya tatlı. ROpğa lllcak, ~ 
den bir milyar 700 milyon franklık kaldınlm!ftır. Üçünün kurtulması va ak diyenler ~ün birinde ya a 
bır. kredi almış bulunuyordu. d" ~nden dönmlye, yahut bile bile 

muhtemel ır. .. .. . • do&ru tsl temiz, 
• Yolcular arasında Autogyre mu - kotü\1i l)I, eı'trlll "' • P 

Japonlar Bir Sov)'et Geınisı- tehassısı La Cierva ile eski lsveç çürüğü Mttam diye yut~~ m~ 
nİ T t:"·kif F. ttiler Başvekili Amiral Lindmon. bulun . bur olurlar ki bunun Uds e zev 

Tokyo, 9 (A.A.) - Sovyet "Kra • makta idi. İkisi de ölmüştü. ~yler değildir. 
sin,, vapuru, Japon bahriyesi tarafın Amiral Lindmon Büyük Harpten 

daıı tevkif eclilmi9tir. Tevkife sebep önce ve, 90nra senelerce İsveç Baş ~=========~=~==j 
olarak, Sovyet gemisinin Japon müa vekilliğini yapmıştır. :irmi sen~e~ ı f'IA ::»IL v A ZIYORUZ? 
tah,kem mevkii ıulannda bulunması beri İsveç muhafazakarlarının liderı 

B.FELEK 

rat•rilrn•lrt.wth•. Bir toroito~mifiu~hn@·l;-f"W~ Diill -- wdlteMt1Ular"&t1G 7! v« 
bi ile Oıntıiata &&iırl'Ve ~ararı ~ ,,- k·1. 

" Tayyareci La Clerva ise tayya-ıa 2f.8 liralık makbu.ı ya.:ılan tc:: ·ı" 
mensup bir tayyare bu meseü:ı. hak • Jerin yerden şakuli bir surette kalk- tttirilmi§tir. _ Tan, S • 1! - l936. 
kında tahkikata çıkmışlardıı. d K · · ... · 

masmı temin için çalışıyor u. ısa Makbuzun üzerinde bir~ :·12 hra., cite..ı 

Avukatlarla 
Evlenen 
Adliyeciler 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
Adalet cihazında ayrı ayn vazife a
lan hakim ve müddeiumumilerle a • 
vukatlann fikir ve reylerinde tama · 
mile bitaraf ve müstakil olmaları a . 
dalet icaplan iktizasındandır. Ayni 
kaza daireıinde çalışan birisıte ev • 
lenerek aralannda ııhri huımlık te-
98Us etmesi, muhitte adliyeye ka111 
itimadi sarsabilecek bir vaziyet ih -
du edebileceğinden avukat ve dava 
vekilelrile aralarında evlilik rabıtuı 
bulunan hlkim, müddeiumumi mu • 
avini ve hl.kim sınıfında bulllllan ic
ra memurlarma etlerinin avukat ola 
rak çalıştıklan kaza dairesinde vazi
fe verilmemesi ve bu karann 1 ni • 
san 937 den itibaren tatbikine ge -
çilmesi adliye •ek&letince karar al -
tına alınmıştır. 

Binaenaleyh, avukat ve dava vekil 
lerile evlilik rabıtası teala etmiş ve 
edecek olan kadın hakim, ve müddei
umumilerle hakim sınıfına dahil o • 
lan icra memurlannın bu vaziyetle -
rinden dolayı başka bir yere tayin e
rilrneıi müddeiumumiliklere bildiril 
mittir. 

Hava Hücumlarına Karşı 
Korunma 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
Hava hücumlanna karşı Passıf ko -
runma hakkındaki kanun ti.yiha&J 
son şeklini alarak Başvek&lete g'in -
derilmiştir. Li.yihanm ihtiva ettiği 
esaslara göre, hava hücumundan ko
runma, halk için mecburi bir fekle 
sokulmaktadır. İdare teşkili.tl•ınnııı 
Vazifelerile bu yolda yapılacak mas • 
raf1ann hangi bütçeden ödeneceği de 
layihada göaterilmiftir. 

Hava hücumundan korunmada ka 
dın, erkek her vatandaşa düşen •razi
f eler ayn ayn tayin edilmiştir. Li.yi 
haya, kendilerine düşen vu:ifeleri 
yerine getirmiyenler hakkında cezaf 
müevyedPler km1tılm1,trtu .. 

bir zaman önce yaptığı tecrübeler .. 228 lira .. diye iki kayıt, ıkı yazı. var~ı.1: 
b nlar yazı mıitehallıılarına tetkık et~ırıl-

tam muvaffakıyetle neticelenmişti. '! Amma yukarıdaki cümle ounu ıoyle-
mıt. · · ·f k d" 

lzmirde Bir 
Ceset Bu undu 

lzmir, 9 (TAN) - Bugün, Pınar· 
başı civarındaki bağ kuleJeriniu birin 
de 37 yaşlarında tahmin edilen 011 

erkek cesedi bulunmuştur. Ceset iı
zerin ~ yapılan muayenede beyı.ın 

patlamış ve parçalanmış olduğu \-Ü· 
cudün muhtelif yerlerinde dem. ya · 
ralar bulunduğu anlaşılmıştrr. Son 
dakikada cesedin Afyonl:.: Salibe aıt 
olduğu meydana çıkarılmıştır. 'l.'ah · 
kikat devam etmektedir. 

mı yor; "ıöyliyenden _dınlı>:en arı sere " l• 
Yf! anlamayı kariin dırayetıne bırakıyor. 

• Fakat aöylediğim şekilde ~e değer. 
de büyük bir eser veren ve isi11. yapan 
knnse henüz çıkmam~tır. - Ha.!aD 
Ali Yücel, Akpm, 7 • 1! • 19J6. 

isim yapmak, franaızcaıun "ae ~aır.e an 
nom •• kartılıtı olarak lrullan~tmıt: "tin .al
n•alr ıtôhrete ermek, lrendinı tanıtmak, ta• 
nınmak.. sibi eôzlerimiz va~ken o frenkçe 
ubiri ne diye tercüme etmeh?. 

"Sekilde., delil, ''mahiyette , olaak. 
Zaten cllmlede bir "yabancdı'r., var; ''ve

ren .• ve "yapan,, yerine "verecek,, ve "J&• 
pacak .. dense, öyle 1a11ıyorum ki daha i:yi 
olacak. 

• 
Yanlarımı okumak lütfıanda lıalanan 

"lercüme meraklnıı., bir bayan: "La raiıon 
d• la d6raiıon que vouı faitn l ma raiıon 

Kızılay namına pul affaiblit tellement ma railOD qıae .ce n'eat 
.,aı unı raiıon que je me p!Lnı de votr• 

Ankara, 9 (TAN) - Afyun me - beautc,. cümlesini töyle tercıime etmiı: 
b u Berç Türkerin Kızday ~miye- "Mantıtına mantıksız demeniz ~tı~• 

U8 l ·ı mı o kadar zayıflatmaia sebep oldu kı ırii• 
ti menfaatine mtiakürat ŞLl;I"" erı e zellitinizden tikbet ediıim ae':ıepsw delil· 
damga kanununa göre ::>ula tibi ev d:r.. Bana nasıl buldutmna soraJ'OI'. 

t ) d bi detil; çünkü franaızcaınıda!ı. (iıpan-
rak ve mektuplara pos a pu un an yolca11 da öyle olacak). baıtk• maMl&r da 
maada, pul yapıştınlmuı hakkında · çıkııırtmak kabildir. Ben, urifı bir manaaı 
k teklıfi bütl'V' endlmenınce kabul o'duiuna ıannuyoram; zaten Cervantes de 1 

' 'lif" onu. Felician de Silva'nm yazdıtı tovalye 
edilmemiştir. rnmanlarmın manaıızlıtma miul diye cöı

Kağıt ithali 
teriyor. O cümleyi türtrçeye çevirirken de 
onaıı mahafua:ra çatı,mahdır: uten caı~ 
beti manaımcla delil, teklindedir 

AMeı 
Ankara, 9 (TAN) - Iktisat Ve - --------- --

ki.Jeti, memlekete ithali memnu lis-
tede olan kağıtlann vekalet müsaade 
sile girecek olan listeye alınması ta
savvurundadır Vekllet, !tiğıt fiatle 
rini yükselten amilleri derhal orta . 
dan kaldırmak için li.zımgelen ted · 
birleri almıştır. 

Ankara p ')Ablnf' bina11 
Ankara, 9 (TAN) - Yenişebirde 

yaptırılacak olan büyük Ankara pos 
tanesi binasının ihalesi birkaç ';tine 
kadar yapılacaktır. Binanın keşif be· 
deli 79 bin liradır. 

Metakaaım Türk Gazeteci. 
lerine T el&'fafı 

Atina, 9 (TAN) Başvekil Metak
sas Türk gazetecilerinin teşekkür 

telgraflarma karşı gönderdiği ce 
vapta te,ekkür ile beraber iki mil • 
letil" karde,liğini isbata devsm etme
leri temPnnisinde hukınl\'luııtur. 

Amiral Salıellariu Deniz Er. 
kinıharbiye Refai Oldu 

Atina, 9 (TAN) Yunan donanma-
11 kumandanı Vis amiral Sakellariu 
deniz erkini harbiye riyasetine ve 
şimdiye kadar bu vazifeyi görmekte 
olan vis amiral Ikonomu donanma 
kumandanlığına naklediJm1'lerdir. 

Çeki Karlin Ankaraya ıidiyor 
Ankar~ 9 (TAN) - Ankaraya ge 

lecek olan Çeki Karlin futbol takı • 
mı, Cumartesi ıtinU gençler birliği • 
le, pazar ıünil de Ankara ~cile bi· 
rer maç yapacaktır. 

Bayramda Ankaradaki maçlar 
Ankara, 9 (TAN) - Bayramın bl· 

rinci glinll Fenerbahçe, Galatasaray 
lzmir Altmordu ve Ankara gUcü . • \n 
karanın yeni stadyomunun açılış res 
minde bir futbol turnuvası yapacak -
tardır. Ankara valisi, Stadyoma halkı 
parasız olarati 4'avClt etmişti" 
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HEKiMLERi 
DOSTLUK 
VE 
YARDIM 
CE~IİYETİNDEN: 

...... . i.G - :1.:>0 ====---

JAHES CAGNEY . Arzuhalci 
Hayri yine 
mahkiim 
oldu 

Sait Paşa 
Zade Vehbi 
Tevkif edildi 
Dün asliye üçüncü ceza mahke -

mesi 1,5 sene evvel Ortaköyle Be
.şiktaş arasında Hasan isminde biri
sini otomobilile çarparak ölümüne 
sebep olan Sait paşa zade Vehbini::ı 

Cemiyetimiz azasından Kocaeli 
Saylavr Doktor Prof. General Ziya 
Nuri Birgi vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat 11 de Gülhane hastane. 
sinden kaldırılarak namazı Beyazıt 

Camiinde kılındıkan sonra Merkez 
Efendide ailesi hatiresine defnolu-

iste BAHRiVELiLER 
Milyontarca 

Fransızca 

dolarla yapılan film 

nacaktır. Azayı Cemiyetin cenazede "'••••••••••••••••••••••••••••••••••;..;·------hazır bulunmaları rica olunur. • 
Meşhut suçlara bakan asliye dör. 

düncü ceza mahkemesi, dün, arzu. 
halci Hayriyi yine tevıkif etti. Dava. 
cı müddeiumumilikte vazife gören 
Refi~ti. Davasını §Öyle anlatıyordu: 

- Bugün Eminpaşa zade Hayri 
yine sarhoş olarak Adliyeye gelmiş 
ve Asliye ikinci ceza mahkemesi ka 
leminde gürültü çıkarmış. Ben ken 
disini dışarıya almak istedim. Benim 
caketl'llin kolunu yırttı, apoletimi 
kopardı. 

Suçlu Hayri; kelimeleri ağzında 
çiğniyerek bu iddiayı reddetmeğe 
çalıştı ve bu reddini de bir konf e
rans gibi işaretlerle anlatmıya baş

ladı. İ'l{inci Ceza mahkemesi başka
tibi Sırrı, katip Seyfi ve komiser 
Ali de şahit olarak dinlendiler. Sey
fi şehadetini şöyle yaptı: 

- Çalışıyordum. Hayrinin mahut 
seıi kulağıma ilişti. "Ben namuslu 
adamım,, diyor ve bağırıyordu. İkin
ci Ceza kalemine girdim. Hayri yere 
yatmış ayaklarile bir motör 
gibi polis Refi,ğ'e tekme atıyordu. 
Bir aralık koluna sarılarak caketini 
yırttı ve kendisine de sövdü. Müddei
umumi !Hikmet, Hayrinin cezalan
dırılmasını istedi. Reis, son sözü 
'Hayriye vermişti. Hayri ayağa 
kalktı. Ve: 

muhakemesine devam etti. Vehbi ~--••••••••••• 
Sait evvelce sulh ceza mahkemesinin 
kararile tevkif edilmişken itirazı ü
zerine Ağırceza mah~emesi tarafın
dan serbest bırakılmıştı. 

Dun suçlu müdafaasını yapacaktı. 
Mahkeme, kendisine söz verdi: 

- Ben müdafaamı yazdım. I<,a~at 
tetkik için avukatlarıma verdim. 
Henüz iade etmediler, dedi. 

Bundan sonra, mahkeme suçlunun 
kaçma ihtimalini nazan itibara aldı
ğını söyliycrek kendisini tevkif etti 
ve muhakemeyj arife gününe talik 
etti. 

Ş / K Sinemada 
Bu mevsimde gösterilen 

yeni filmlerden 

GÖNÜL 
Dedikoduları 

Sarıfın yıldız 
MARfl-IA EGGERTH'in 

En güzel ve neşeli en fevkalade 
film. Ayrıca: Paramount Jurnal 

ve Mickey 
Daima 20 kuru' , .......................................... ~ 

1 
MELEK Müste~~a ~ir FIR~AT 
Sinemasında 2 Bu_yuk Film 
BUGÜN BıRDEN: 
1 · R 0 S E 12-Bütün Güz~I-

MARiE Jeri Severım 
Ba, rollerde: 

JEANETTE MAKDONALD 
NELSON EDDY 

Seanslar - 4,20 ve 8 de 

Baş rolde 
JEAN KlEPURA 

Seanslar: 2,30 - 6,10 - ve 9,45 

"- Ha~imler, bana on dakika izin •••••••••••••••••••••••••••ı-.. .. 
verin. Dışarıda müdafaamı yazaca- "' 
ğım ve söyliyeceğim,, dedi. Bu müd- ı pek yak 1 n da 
det zarf mda kağıdın üstüne bir şey-

ler karalamıştı. Mahkemeye geldi, D Q NAN M A G 
ve beraet isteifı. Reis, Hayriyi poliı;;e ELİ Y O R • • • 
hakaret ettiği için 35 gün hapse ve 
35 lira para cezasına mahkum edi-
yordu. Hayri derhal tevJdf edildi. 

SAKARYA (Eski Elhamra) 
alnemaınnda 

Gençleri dütündürecek yüksek ve ahlaki bir eaer olan 

Bir Şahit 
Tevkif edildi 
Dün sabah asliye birinci ceza mah c:.::::!. '-.:::::::;"~~AN 

kemseinde bektaşilik ayini yaptıkta- ~ .a......:.., .... ... 
rı için tevkif edilen Nihat Baba ile 9' 

devam edildi. Mahkeme tarafından 

MARTHA en en 

EGG ERTH son 9 güzel 
filmi filmi 

Parisli 
Şantöz 

~ ..................... . 

~zati Sungur~~ 
Üçüncü ve mükemmel 

program 
VEDA Müsamereleri 

FERAH Sinemada 

ı;EHlR flYATROS1 
DRAM KlS.M 

Bugün 20,30 da 
BUYUK HALA 

ıırıııııırııııııı 1 

1~~~~1 öVl'I HAt" 1 A::>I 

t1.UIJ1'UKLAR: 50, iCJ irnru~ 

;EffIR fIVATROSU 
OPERET KISMl 

Bugün 
20,30 da 

Leyi~ ve Mecnun 

~~:e~n i~::~:~- S U H E R Sineması 
Sinemanın bir mücizesi olan 

BAY TEKiN. 
Hechul Dünralarda 

FLASH GORDON 
Hariküliı.de filmini takdim ediyor. Baş rolde: 

Emsalsiz atlet BUSTER CRABE 
Tarihten evvel yaşamış hayvanlarla mücadele, MOGO seyyaresi, dUn 
ya tehlikede, beşeri hayvanlar vesaire .... Büyük fedakarlıklara mal 

ve gayet uzun olmasına rağmen 
TEKM!LI BIR DEFA DA GOSTER!LECEKTlR. 

Seanslar: 2,30 - 5,30 - 8,30 dur. ~--••••••••••r 

~------------·-------.ııı----------·ı Öyle bir film ki... Takd;r ıçın 
dünyalar birletmit.. insanlar 

sözletmi,tir 

KIZIL 
KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

Milyonlarca korsanın kanların -
dan rengini değiftiren sonsuz 
Akdenizin dalgaları hala Kaptan 
Blud'un atk ve zafer teranelerile 
~-"--"""' BU AKŞAM 

SARAY 
SiNEMASINDA 

Böyle bir film görebilmek için St?'le ler beklemek lazımdır 

, .................... b ....... ... Mustafa Türbinin muhakemelerine v E G E N c , ,. K 
yerinde yaptırılan keşif .kağıdı o- { 
kundu. Bazı şahitler dinlendi. Sıra { p R A G L T A L E 8 E ) TORKIYE TIP ENCOMENIN-
Muhsine gelmişti. Muhsin, poliste oEN: Casino de PariS 
verdigı·· ifadenin hilafında ı:.ehadette Yıllarca Encümenimizin başkanlık 

., Emsalsiz film hatlıyor. Bat rollerde: ı k AL JOLSON RUBY KEELeR 
bulunuyordu. Mu"ddeı'umumi Ferhat . . ADO CK ( ... 'EKTE makamına şeref vermiş o an ıymctli - ı:. 

Zamanımızın jönprömıyesı LF WOHLBRU ve J.U PLI r u· K 
bu şahidin yalan yere şehadetinden KIZLAR) filminin yıldızı DOROTHEA WlECK Her zamanın eseri - hocamız: ft s İne m asın d 8 
dolayı hakkında takibat yapılması- dir. Ibretle seyredilecek bir derstir. Telefon: 41341 Prof. GEN1';RAL ZİYA NURt'nin ft 
nı istedi. Ve mahkeme müzakereden Ziyaı ile -elem içindeyiz. Cenazesi Herkes şarkı kıralile danı kırali çesini alkıfl 
sonra Muhsinin tevkifine ve Müd - Hamiş: SAKARYA sinemasının, perde üzerinde gösterdiği şartlar bugün 11 de Gülhane hastane~inden yor. Büyük filmi siz de görünüz. 
deiumumiliğe teslimine karar verdi. dahilinde müşterilerine tahsis ettiği ve sinema holünde vitrinde teş- merasimle kaldırılacaktır. Arkadaş. ilaveten: Ekler Jurnal • ve Donanmamız 'ftJ 
Muhakeme, müdafaa için cumartesi hir edilen hediyeleri gelip görün üz. lanmızın o saatte hazır bulunmaları naniıtanda 

~gu~"~n~U~ne~b~ır~a~k~tl~d~ı·~~~~~~!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~lilllll!~~~~~~~~~~--~~~~~~n~ı ·r~ic•a~ed~e~r·iz•.!"llli!!!~~!l!lll~~~~~,~-~·~•~~·~•~•~~·~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ ... ~~·~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~·~•~•~•~~·~•~•~~~~~~ 
Şakirin muhakemesi bu zamanlara tesadüf eu,ği 

için kaymakam bu işle pek meşgul olamadı. ZatcO 
pek dört elle sarılmadığı bu hayata karşı alakalııı1 
daha çok azalmışa benziyordu. Yoksa eline geccıl 
fırsatı kaçırmak istemez, Kübra meselesini de or
taya ataı ak Hilmi Beylere tam bir darbe indirir • 
di. "Kafaları ezilecek yılanlar,, dediği bu baba oğlıl 
mahvetmek için daha münasip bir vesile zühur e
demezdi.. 

Loş odada demir kaşıkların kaseye do -
kundukça çıkardığı hafif şıkırtıdan başka ses yok
tu. Yemek böylece bitti. Bir kenara çekilen kayma· 
kanı Muazzeze: · 

"Şurdan bana bir kitap ver!,, dedi. 
Muazzez içinde kahve takımı ile çamaşır manda

lı torbasının da bulunduğu bir dolabı açarak orta 
gözde üstüste yığılı duran kitaplardan en kalınını 
çekti ve babasına götUrdU. 

Salahaddin Bey yaslandığı duvarda, başının üs
tündeki bir çivide asılı duran lambanın ışığı altında 
eski ve sararmış sayfalara göz gczdirmiye başladı. 
Bazı yaprakları kopup fersudeleşen ve kalın siyah 
cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap Ser
vetifünun mecmua.sının eski senelere ait bir kol -
leksiyonu idi. 

Kaymakam sayfaları biribiri arkasına çevirir -
kem bu mecmuanın yazılarını içer gibi okudusu 
ve şimşir üzerine hakedilmiş "çeşmeye giden kız .. 
tasvirlerinin altındaki şiirleri ezberlediği zaman
lan hatırladı .. 
Yarım saat sonra odasına çekildi. Şahinde ile 

Muazzez de erkenden yatttlar .. 
Gece yarısına. doğru Şahinde yanıbaşındaki ya

takta bo~uk öksürükler duyarak uyandı: 
"Ne oluyorsun bey!.,, 
Bir inilti cevap verdi ve Şahinde sofadan idareyi 

almağa giderken kocası boğuk bir sesle: 
"Kolonya şişesini de getir!,, dedi. 
Kadın ayaklarına terliklerini zor geçirip dışarı 

fırladı .. Merdiven başından idareyi alıp paldır kül
dür aşağı indi .. Sokak üstündeki odadan kolonya 
şişesini aldı, hizmetçi kadını, Kübranın anasını eliy
le dürterek uyandırdı: 

"Kalkın ayol, beye bir şeyler oluyor .... , diye ba
ğırdı, ve yine patırdı, gürültüyle yukarı fırladı .. O
daya girdi~'İ zaman Salıi..haddin Beyi yatakta otur
muş ve arkasına bir vasttk alıp duv:lra yaslanmış 

Kuyucaklı Yusuf · 
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buldu ... 
Karısı içeri girince başını kaldırdı, üzgün bir rUz

le: 
"Bu ne gürültü yahu, sessiz, sadasız bir iş yap

mak bilmez misin sen ? ,, dedi. 
Onu doğrulmuş gören karısı oraya, ayak ucuna 

çökiip hüngür hüngür ağlamıya başladı .. 
Uyanan ev halkı kapının önüne toplanmışlar, 

merakla ic.eri bakıyorlardı. Yalnız Muazzez uyan
mamıştı. 

Kaymakam eliyle: 
"Gidin!,. diye bir işaret yaptı. 
Hepsi dağıldılar .. 
Biraz durduktan sonra kansına döndü 
"Haydi sus ta yat... Birşey yok ... Ver şu kolon

ya şişesini... Biraz çarpıntı geldi.. Fenalaşıyorum, 

sandım. Bugün çok yol yürüdüm de ondan mı ne
dir bilme.-11! .. önce çok fena oldu.. Birisi göğsüme 
çökmüş, gırtlağıma basıyor sandım. Şimdi hafifle
di.. Yatr:,a:ıa efendim, ne ağlıyorsun.,, 

Karısı siırünerek ona doğru sokuldu. Gözleri kıp 
kırmızıydı. 

Başını kocasının dizine koydu ve fasılalı olarak 
hıçkırmakta devam etti .. 

Kaymakam yorgun gözlerini önüne, kuca~nda 
yatan bu brı.şa çevirdi. İçini hazin bir hatıra knp
l!ıdı .. Bu buruşmıya başlamış ve ağlamaktan kızar
nuş çehrenin arkasında taze bir genç kız yüzii gö
rür gibi oklu ve o anda ilk evlendiği gecenin ümit 
ve sevine dolu hislerini tekrar tekrar yasadı. Ru 

belki bir saniye, belki de daha az sürdü. Ondan son
ra deriıı bil' merhamet içini kapladı .. Bütün kızgın
lığına ve uzuıı senelerin verdiği bir istihfaf duygu· 
suna rağmen gördü ki karısı bu anda samimi idi \'tı 

kcndi!':ine birşcy oluyor diye sahiden korkmuş, ı:;a. 
hiden telaş ümişti. Bu korkunun arkasında daha 
esnafça düşünceler aramak biraz insafsızlık olur
du. 

Uzun senelerdenberi insanlardan bu kadarcık bir 
alaL~a bile görmemeğ alışmış olan kaymakam elle
rini karısınm ıslak yüzünde dolaştırdı. Sonra onun 
başını yavaşça kaldırıp yastığına koydu. Kendisi 
de uzandı ve hemen bir kuyu kadar boş ve karan
lık bir uykunun içine yuvarlandı .. 

Fakat bu akseler sık sık gelmeğe ve hazan uzun 
silrmeğe başladı. Belediye doktoru uzun senelerden
beri Edremitteydi ve ihtiyarladıkça pansıman yap
mağı bile unutmuştu. Kaymakam ona hiçbir şey 
sormadı. Bu sırada Balkan harbinde yaralanıp tep
diliha va .için babasının yanına, Edremite gelen bir 
doktor yüzbaşısına kendini muayene ettirdi. Bu 
genç uzun uzun düşündükten şonra süpaplardan il -
tihaptan, daimi sükunetten, tok karnına yatma
maktan filan bahsetti. 

Salahaddin Bey bu tavsiyelere riayet ettiği halde 
kısa zamanda ve pek belli şekilde çökmekten geri 
kalmadı .. Gözlerinin altı şişmiş, yanakları sarkmış, 

yüzü daima yorgun bir ifade almıştı.. Konuşurkc-n 
arasıra durup bütün dişlerini gösterece~ şekilde 

~zını açarıtk sıksrk nef PS alıyordu. 

Fakat o bunu yapmadı, hatta Yusufu çağırıp }liÇ 

bir işe karı~mamasmı, ortaya yeni meseleler çıı.nt· 
lllamasını ve kendisini uğraştıracak, heyecanlandı; 
racak şeylere meydan vermemesini ondan rica ett' 

Buı.un içirı dört ay kadar süren muhakeme esil~; 
sında kayınakam ve ailesi bu işe yabancı bir şeJll 
sakinleri kadar bile alaka göstermedi. 

Ailenin diğer üç ferdi, hatta bu cinayetten i~teı: 
içe memnundular .. Şahinde bir bakkala kız verıııe .• 
diğine seviniyordu, Yusuf bir yükten kurtulm~Ş ~ 
bi kendisini serbest sanıyor, bir taraftan derınd jJ• 
derine üzülüyordu .. Muazzez ise artık gönIUnde. 
lerl açığa vurabileceğini düşünerek memnun idi-

-10-

Halbuki Yusuf ona. bu fırsatı vermedi. vereceı' 
de benzemiyordu. ııı 

Aliye karşı girdiği taahhüdü yerine getirmek l_ç ı 
M . f d . ...! . .:ı:"· ··ı-ııı1 uazzezı e a etmış ve D uazzezın kenUU>ıne . uıı 
istiyorum, anladın mı?.,, dediği akşama ait blit 

hatıraları kaf a.sından silip atmıya uğraşmıştı. if 
En ktiçilk teferruatına kadar dimağına yerJeŞ~J 

olan bu hatıraları oradan çıkaramıyacağını çarı • 

anladı, fakat bunun üzerinde düşUnmiyecek. 111~11' 
hakemeler yürütmivecek katlar kendisine bô.1'' 

oldu .. 
(Arkası vat> 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

1' a.n'm hedefi: Haberde. fikirde, 
berfeyde temiz, dürüst, ıanıimf 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

~Me~~le~ 
1'asarruf :Haftası değil, 
Yerli Ma 1J at Haf tası 

Önümüzdeki hafta her sene oldu. 
h gibi Tasarruf Baltası var. 

Bhce bu haftanın tasarruf ve 
Yeru mallar işine ayni zamanda 
tahsis edilmesinde bir yanlışlık var. 
terli mallarını propaganda içiiı 
halkı masraf yapmıya, para sarfet. 
hrlye l!levketmek lazrm. Halbuki biz 
bir taraftan yerli mah propaganda. 
8' yapıyoruz, bir taraftan da. halkı 
tasarrufa davet ediyoruz. 

Bu işteki hata şuradan geliyor: 
biz tasarrufun doğru olduğunu zan. 
1lediyor n halkı daha az para sar. 
retnııye ahştmnri.k istiyoruz. 

llalbukl dünyada şahsi masrafı 

le!\ az olan fert Türktür. 
Türk haftada bir kilo et yemez. 
Türk hafta.da yüz dirhem şeker 

tenıez. 
Türk konfora para sarfetmez. 
Türk kitaba ve musikiye para 

~ermez. · 
O ha1de biz neden tasarruf etml. 

te çalışacağız! tnsan gibi yaşamak 
için az bile sarfediyoruz. Bilak1s biz 
lnilleti para sarfetmiye, insan gibi 
hşamak için onun ihtiyaçlarım ço. 
ğaıtmıya, ve bu ihtiyacı nisbetinde 
de kazancını a.rttınnıya. çalışma. 
~hz. 

Onun i~in biz halkı ta.sarnıfa teş. 
\'\]{ etmenin mana. .. mı anlamıyoruz. 
"akat buna mukabil yerli mallar 
•l'opagandasma azami ku\"Veti \.Tere. 
~iriz. ı 

Binaenaleyh önümüzdeki Tasar. 
!'tır Haftası değil, Yerli l\bllar B.af. 

..w -·-~-• • 
~atbuat Ka,unu 

TAN 

Pamuk mahsulümüzü zaman zaman 
tehdit eden sel ve kuraklık f elô.ketine 

karşı esaslı bı," sigasei takip etmeliyiz 

Seyl8p ların •• onu ne •• 

geçm el iyiz 
Güzel Adanada bun

dan iki ay evvel, on 
gün kal.mıştım. Temiz 
sokaklan. serinliği örten 
palmiyeler: Sf>yhan boyu, 
Seyhan parkı, Halkevı bi
nası, hükıinıet binası, sa
at kulesı, mavraları, mez
bahası, ç:ılış.~·rnn ve neş·e
li ahalisi iJ e Adana h2 la 
gözümün önündedir. O 
gündenLerj ne zaman A
dananın ismını duysam 
içimde tath bır heyecan 
uyanır. 

Adan~run her tarafmr 
gezmiştını. Köylerine 
gitmiştırn. Pamuk tarla -
!arını, portakal bahçelerı
ni gj ·n1iiş Adana}. 3 ıı~h 
dışlı hayı an kalrrnştım. 
İşte Adananın bu güzel, çalış • 

kan, ve zengin şehrin sular altın
da kaldığını, mühim miktarda za. 
rarlara uğradığını duyduğum za. 
man, en aziz en sevigili bir dostu. 
nun kaybını öğrenen bir adam gibi 
içimde müthiş bir acı, bir ıstırap 
uyandı. 

S Ular altında kalan zavalh A. 
dana .. 

, 1... ... ~-.... •tl.Z a y 
evvel ne kadar şen ne ][adar neşe. 

A.do ıarım ~eyfôp offrnda kafmı~ bir manzarası 

"S Jların tanzimi bizim için gerek ziraat, ge,.ek 

umumi sıhhat ve gerek miHi ekonomi 

bakımından esaslı bir siyaset olmalıdır.,, 

Yazan : 
Mümtaz Faik 

alarak o şekilde evvelden tedbir 
almak gerektir. 

Bu seylap felaketi Adananın ta. 
rihinde yeni bir şey değildir. Sık 
"1U~ ı..ı.;; :ıu ul etlCl. yUUk.ll Ç)U.ht;•" 

samasile sıfıra müncer olur. 
Onun için niç olmazsa büyük zı. 

raat mrntakalarında suların tan. 
zimi meselesini derhal ele almalı. 
yrz, 

faza edecektir. Halbuki Kanunu. 
sanide toprağın sürülmesi ve Şu. 
batta ekimi başlıyacaktır. Bu nitu· 
bet, tarlalarda yabani otlan faz. 
lalaştıracak, ve çiftçi işe başladığı 
zaman bunlarla da mücadele et. 
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu bittabi istihsal masraflarını 

arttıracaktır. 

Sonra rutubetli topraklara eki. 
len yeni tohumların randımanı da 
azdır. Rütubetli arazide nebatlar 
sür'atle büyür, boy atar, kuvvet 
tomurcuklarından, çiçeklerinden 
daha ziyade sakına gider. Adana. 
lı çiftçiler böyle mahsuller için çok 
doğru bir tabırle "delilenrrıiş,, der-
ler. 

Evet, nebatlarm muayyen bir 
zaman zarfında rütubet almaları 
lazımdır. Mesela Mayısta yağa. 

cak hafif yağmurlar, pamuk malı. 
sulünün neşvünema bulmasına hiz 
met eder. Halbuki Seylap, mevcut 
pamuklan s~üp attıktan ve malı 
vettikten başka bir de üstelik top. 
rağı rutubetli bırakarak hem a. 
mele ücretleri dolayısile gelecek 
mahsulün maliyP.t fiyatını arttmı, 
hem de mahsu!iın kurtlanmasma 
eebebiyet verir 

O halde bir seylabm yaptığı za. 
rar pamukçuluk bakımından yal. 
nız hale değil, istikbale de aittir 
ve bmaenaleyh çiftedır. 

Hatta daha ileri giderek diyebi. 
liriz ki zarar bu kadarla da kal. 

maz. Çünkü rutubet ve batak yü. 

zünden o mıntakada sıtma başlar 
bu hastalık, hem umumi sıhhat ü. 

zerinde hem de amele ücretleri ü. 
.1102'inW> n:ı.ües;sir ol ur. 

Bu hususta daha derin tetkikat 

ı-T_a_r_i h_ı_D_e_dikod .:-ı 
Ş1ire Leyla 

Şaire Leyla Hanım g~tü. Güzel 
şiirler yadigar bıraktı. Güzel beste. 
ler vücude getirdi. Ilü3'·tik oğlu mü. 
hendi11 Yusuf Razi Be;v valdesinin 
hatcratım toparladı. Meşrutiyette 

neşretti. Güzel bir eser \'Ücude gel. 
di. Bu eser Parisin İllustratfon ~a. 
zetesine tefrika PJiJdi. Şaire Leyla 
Hanımefendi, hekim İsmail Paşanın 
kızı idi. lUesneviye ~erh ~·azan Girit. 
li Slm Paşanın da haremi idi. İki 
oğlu, iki kı:a oldu. Oğullarmm ikin. 
cisi mimar Vedat Beydir. 

Leyta Hanım göçınü~se arkasında 
kendi gibi bir sürü ~·adigirı marüet 
ve bir ıturiı de ıffet 'e 11eı.ahet hı. 

rakmıştır. Leyll Hanımeıfendinin 

l.."tiçük oğlu mimar Vedat BC;'y mem. 
lt>keb> de eserler \'Üımde ~Pti, miş. 

tir. Postane biııasr oun gayret ,.e 
hinımetne \iicude gelmiştir. Postane 
binası Şehin!'.'ah e>addesini bugün tez
yin eden bir abidedir. 

* 
Hekim İsmail Pa!5a, Sultan Abdül. 

mecidin '\'ÜkPHismdan ,.e ~özdelerin. 
dendi. AhdiilmPcit, i';'rete düskündü. 
Akşa.mlRn Tophane kasrına iner, ra
kı sofrasını lmrılurur, ı:özünü Kız. 

kulesi açıklarrna dikerdi. Arada sıra. 
da pencereye yaklaşır: 

- Jla .. ha .. lsma·r ıla1 ık tutuyor. 
- Ha .. ha .. tsmaiJ (!eliyor, 
Derdi. ÇünkU gözder;ıl llekim lsma-

11 Pasa her aksam RPsikta~tan san. 
dalma hhı.n. Krzkutf"!'line w:ılır ve 
balık a\·lamıya ba-.ıarclı. Hekim ls. 
mail Pa!'la, ın-ladığı hahklarla Topha
ne kaııırma siya eder, balıklan kendi 
elivle ta,·a Nler. AhıJii1meciclin ö. 
nüne sunardı. Abdiilmecit, Tophane 
kasnnda ı;;ızınrı)·a kadar fc:ti)rten 
sonra koltukta araha)·a hinPr, sara. 
\"Tlla seğirtirdi. Sara)' haltacrsı Esat 
EfPnıH arahanrn öniinrlen kosar. e
fendisine ~ar.;;l\f hı?:ırl~tirdı. Çiinkü 
Sulta" A ~,ıliilml'c;t T"JllmnP kas. 
nnc1an saraya c:iclf'rlu'n. çok 'kere a. 
raha<la nnır, araba Dolmabahçe)Te 
vardı!.'; halclP Mle uykmnın'1an uyan
mazdı. Rn );ivlPn ~ıırc:ıtfa nlmlfl ya. 
tak oclasmn götürülmek mecburiyeti 
hasd olnr~11. 

AbJurrcrhman Aclil EREN 

Bir İngiliz, Fraatsız matbnatile tn. 
tlJiz matbuatını mukayese ediyor. 

Ii, ne kadar kıvraktı! Bugün beli 
büküldü, hanesi viran oldu o ca. 
nım adananın ... 

vayı sulryan Seyhan ve Ceyhan 
ırma~ları, muntazam yatakları ol. 
mıyan ivicach sulardır. Yağmur 

biraz fazla yağınca. veya karlar 
birdenbire çıkan şiddetli bir sıcak. 
la eriyince bu nehirler de :ıal co. 
şarlar ve etrafı sele boğarlar. 

M alfırndur ki pamuk, fazla ku. 
raklık kadar fazla sudan 

da müteeMir olur. Şimdi bu seyli-

yaparsak mütalealanmızı daha ı 
çok geni5letebiliriz. Yugos:avyada J 

İki memlekette de azami demok. 
l'a."ii \·ar. İki memleket te matbuat 
~~rriyetine azami derecede riayet. 
~l'. Fakat Frans.ı:z matbuatı düş. 

bıannu yenmek için iftiradan, tez. 
'1rden çekinmez. Buna mukabil İn. 
kiliz matbuatı ispat cdemlyeceği bir 
1<ldiada bulunmaz. Düşmanının da. 
hı haysl;ret ve izzeti nefsine hürmet 
~eyi vaziffl bllir. ,ıı ..,, 
ı,._., ranl!lız matbuatı en 8.faki m~a. 
:'4L§ayı bir şahıs münakaşası halıne 

~03'ar, ve karşısındakileri tenir ile 
~hırımya çalı~rr. İngiliz bir cen. 
tlırnen gibi kavga eder. 
la ~etlce §O oldu ki, son. senelerde 
b llıanten sınıf kavgası halinde cep. 

1 
e alan Fransız matbuatı tezvir ve 
'Ura. ile Sallengro'yu öldürdükten 
~tll'a. matbuat hürriyeti'ni takyit e. 

1 ~il bir matbuat kanunu ile karşı. 
~tı. Zaten Fransız matbuatı baş. 
Ilı tı. aşağı hususi menf aa.tlere satıl. 
ış birer istismar vasıtası haline 
~işlerdl Böyle bir kanuna. hak 
~ nınışlardı. Bu sebeple Fransa 
bı ht azami hürriyete riayet eden bir 
"a~lekette bile matbuat, hürriyetini 
~betnıiye mecbur oldu. 

~ssacıan his,e: Kendimize Fransız 
~ thuatım değil, İngiliz matbuatım 
,,l'llek alahm. Memleket ve fikir da. 
~ ata'1na şahsi kin ve 1t3rezlerimlzl 

r
~ .: g al'tştırnıaırtan çekinelim, bilhassa 

'1 aı.~teJP.rimlzi husmd menfa.atle.rln 
ı• ita eti Yapmak lstly~nlt'T olursa onlara 

l'şr kapılamnızı kapıyalnn. t ~ l'urk matbuatı ancak bu suretle 
ııı;~~nl muhafaza edebilir, ve li.yık 
'1~ ınevkle yiikse1t.bilfr 

• • • • 
l\.danadaki felaket 

Adanada iki ay evvel herkes 
memnun ve neşeliydi. Bu sene pa. 
muk mahsulü oldukça bereketli 
çrkmıştı. Filhalkika 218 bin balye 
tahmin edilen pamuk mahsulünün 
sonradan 158 bin balye olduğu an. 
laşilmıştı, fakat bu da eski senele. 
re nazaran bir şeydi, mühim bir 
yekun tutuyordu. Bfr balye pamu. 
ğun. fiyatı aşağı yukarı 100 lira 
olduğuna göre, Adananın eline 15 
milyon lira girecekti. Halbuki son 
bir kaç sene içinde pamuk mahsu. 
lü bu miktardan çok azdr. 

Adanalılar diyorlardı ki: 

- Ah eğer pa.muklanmıza 

kurt düşmemiş olsa idi, o zaman 
mahsulümüzün dörtte bi:-ini kay. 
betmezdik. Bu sene yağmur fazla 
oldu. Arazimiz rutubetli kaldı. Bu 

yüzden pamuk.larnmza kurt düş. 

tü. Halbuki senede 500 milimetre 
yağmur bize kafidir. Bu sene yağ. 

mur miktarı 800 milimetreye ka. 
dar çıktı .. 

O zaman yağmuru milimetre 
ile hesap eden ve bundan dolayı 
endişe duyan Adanalı pamuk müs. 
tahsillerimizin şimdi metrelerle ta. 
şan bu Seyhan felaketinden sonra 
ne vaziyete girdiklerini düşünUyo. 
rum da azabım ve isbrabım kat 
kat daha artıyor. 

ıL 

E vet, zannedilir ki seylap, in. 
sanlarm kendi çalış.malarile 

önüne geçemiyecekleri bir felaket. 
tir. Bir ırmak birdenbire coşar ta. 
şarsa, buna kim, hangi kuvvet ma. 
ni olabilir? Suların hücumu karşı. 
smda ne yapılabilir? .. 

Evet, sular hlicum ederken hiç 
bir şey yapılmasına imkan yoktur. 
Fakat suların günUn birinde hü. 
cum edebileceğini nazarı dikkate 

ıl 

~~~danadakf felaket her ı:aman, 
b~~ .Yerde insanların başına gelen 
~~ rtlk felaketlerden biridir. Her se. 
~~~en ne-Jırt etrafını suya boğar. 
ı._~en de her sene Amerikan ova. 
~~"ttı su ba.~ar. Tabü afetin önüne """"'"""""'"""""""'!!!!!!!!!!!!!!!!~----!O!!!!!!l-""
~lı ak mümkün olduğu kadar ka. edilmemiş olduğu, ve irva ame1iyesl 
;hır yapılmadığı ic:in nehirler olunma ili. l 

~fll lla~afih önüne geçilebilecek teh. rakılmışlardll'. Bildikleri gibi akar, 
'1~ \·ardrr kt, evvelden tedbir önlerine ~elenl 'itipürüp giltüriirl<'>r. 
~~ ak hata teşkil edebilir. Atbma Elbet bir ~ ,1tellr, bn ~lıllk'lnin 

1 
henüz f enııi suretle tanzim de önü alınır, 

Nitekim bu sefer de böyle oldu. 
Birçok köyler sular altında kal
dı. İnsanlar öldü, hanumanlar yı. 
kıldı ve en aşağı bir tahmfole mad
deten üç milyon liralık bir zarar 
oldu. Bu üç milyon liradan başka 
bir de kaybolan zaman ve insan e. 
nerjisini hesaba katmak lazımdır. 
Çlinkü bunlar telafisi kabil olmı· 
yan kuvvetlerdir. 

O halde ne yapmalı? ... 
O halde tabiatle mücadele ıçın 

tahiati en sakin bir vaktinde kendi 
kuvvetimize ve kendi isteğırnize 
rılmetmelidir. 

Bu da bize her sene milyonlarca 
lira servet temin eden bu ovada 
kah kurak akan, kah deliren ır
makları düzeltmek ıslah etmek ya
ni bir sulama siya.seti takip etmek· 
le kabil olur. 

B u ırmaklar mademki çok dö· 
nemeç!i, çok kıvrıntılıdı:r. 

Bunların yataklarını dü:ı:eltmiye 

bazı dirseklerde büyük setler ~a 
etmekle bu işi pek ala halledilebi
lir. Bunun için sarfedilecek para 
da ,her tuğyanda kaybedilen ser· 
vet kadar değildir. 

Irmakları zaman zaman tara

mak ve bunları tabiatin önUne ge. 
çilmez serseri bir kuvveti değil, 

belki, insanların hizmetkarı ola. 

rak telakki etmek lazımdır. Bu, 
pamuk ziraatinde, tohumların ıs. 

lahı, kredi meselesi, a.mele mese. 
lesi kadar mtihim bir meseledir. 
Çünkü bu sayede insan emeğinin 
ne netice verebileceği bir ihtimal 
olmaktan çıkar ve riyazi bir ka't. 
iyyet haline girer. 

Bunun için pamuk ziraati nıev. 
zuu bahsolurken, onu yalnız bir 
cepheden, mesela tohumların ıs. 

lahı cephesinden değil. belki bütün 
cephelerile bir kül halinde etüt et. 
mek lazrmdrr. Yoksa bir tarafta 
sarfedilen mesai öbür tarafın ak. 

O halde, suların tanzimi gerek 

bın gelecek seneki mahsulün ve 

bu mahsulün maliyet fiyatı üzerin. 
de çok fena tesirler yapacağı mu. 
hakkaktrr dense yeridir. 

ziraat, gerek umumi srhhat ve ge. 
rek milli ekon.•mi bak1mınclan e-

sash bir si.y:ıset olmalıdı!'. 

Çukurova topraklan bu seyla

bm verdiği rUtubeti aylarca muha. 

Bugün Mısırda pamuk ziraati. 
nin çok fazla ilerlemesini netice. 
lendiren sebep, su bolluğu değil, 

belld tanzim edilmiş bir sudur. 

sız OLSANIZ 
NE YAPARSINIZ? 

Genç bir kan kocanın misafirisiniz. Karşınızda birdenbire kavgaya tu. 
tuştuklarını farzediniz: Ne yaparsmız? 

1 - Aralarını bulmıya mı çalışırsınız? 

2 - içlerinden birinin tarafını mı tutarsınız? 
3 - Y~sa savuşup gider misiniz? 

• • 
Deniz kenarında yüzüyorsı.ınuz. Borçlu olduğunuz bir adamm boğulmak 

tehlikesi geçirdiğini görüyorsunuz: Ne yaparsınız? 

1 - Bu adamı kurtarmıya mı koşarsınız? 
2 _ Etrafta duranlara karşı gösteriş olsun diye baştan savma bir 

teşebbüste mi bulunursunuz" 

3 - Yoksa alacaklının size karşı hissedeceği şükran mukabilinde bor. 

cu affetmesini umarak onu kurtarnuya mı çalışırsınız? 

• • 
Patronunuzun vergi memurlarını aldattığını keşfettiğiniz takdirde, 

1 - Meseleyi hemen hüklımete bildirmeyi bir vazife mi tanırsınız? 
2 - lşiniz.i kaybetmekten korkarak susar mısınız? 
3 - Yoksa maaşınızın arttırılmasını mı istersiniz? 

• • 
Tiyııtroya (lvun başladıktan yarım saat sonra vardığınızı farzediniz: 

Ne yapariınız? ? 

1 - Evinize mi dönersiniz? 

2 - Perdenin kapanmasını mı beklersiniz? 

3 - Yoksa paldır küldür yerinize giderek herkesi rahateız mı eder. 
siniz? 

• • 
Umulmıyan bir mtras yiizünden vaziyetiniz birdenbire düzelirse. 

1 -:- Vakiyle arkadaşlarınıza yardım için verdiğiniz sözü unutur mu. 
sunuz? 

2 - Tanıdıklarınızın ara..<1ından tamamile çekilir misiniz~ 
3 - Yoksa makul bir tarzda elinizden geleni yapar mısınız! 
Hulasa siz olsanız, ne yaparsınız? 

... 

Büyük Devlet 
Adamı Pasiç 
için ihtifal 

Dost Yugoslavya bugün büyük 
devlet adamı Nikola Pasiç'iı;ı ölümü
nün 10 uncu yıldönümü münasebeti
le büyük bir ihtifal yapacaktır. Ni
kola Pasiç 1845 te Zajecarda doğ • 
muştur. Yüksek tahsilini Zürihte 
yapmış sonra birçok nezaretlerde 
memurluk yaptıktan sonra 1891 de 
ilk defa olarak hükumet şefi ve hari
ciye nazın olmuştur. 

1904 te Pasiç tekrar kabine riya -
setine ve hariciye nezaretine geçmif 
ve kuvvetli şahsiyeti, Sırbistanın bü
tün siyasi sahnesine bakim olmuş -
tur. Pasiç daima radikal partinin ba 
şında ve mevkii iktidarda klih.rak dev 
let teşkilatını düzeltmiş ve onu de -
mokrcıt esaslar üzerıne bina etmi![I· 
tir. 

Pasiç Umuntl harpte de Sırbista -
na büviik hizmetlerde bulunmuştur. 
Bugün.kü Yugoslavya da şbtdi bü 
tün ekonomik sahada Pet:ıiçin açtığı 
yol üzerinde yüriime'ktedir. 
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Antakya 
Askeri kordon 

Çeki Karlin maçlarmdan çıkan hakikat Altına alc~~,~Ld•l 

Prağa eğer biz 
Gitseydik halimiz 
Ne olurdu? 

Çeki Karlir. ismindeki ta
kım İstanbu1da yaptığı üç 
maçı mağlübıyet acısrnı tat
madan bitirdi, güle güle An
karaya gidıyor. 

Üç mu.3:a baka da, birinci 
sınrf olm3makla beraber mu 
ayyen bir sisten1 içinde ve 
oyunun her anında ayni in
tizamı devanı ettirecek hale 
gelmiş futbolcüler oldukla
rını gördü~. 

Fenerb~.hçeyi yenen. Ga
latasaray la, Güneşle bera
bere kalan Çek takımının 
memleketinde derecesi ne-
dir. biliyor musunuz.~ . . 

Çeki Karlin takımı, henuz lığe gı-
recek ehliyeti gösteremediğinden i
kinci ligde devam eden bir teşekkiil
dü o Çeki Karlin ... 

Istanbula geliş şartlarım da anla-

tayım: 

metle Kuseyrinin aileleri, hiitün eşya
la:rın:r alarak Halep ve Beyrut.a gitmiş 
!erdir. Orfi idarenin zecri hükümle
ri, yalnız Türk mahallelerinde tatbik 
olunmaktadır. 

Iskenderun gaz şirketinde çalışan 

Türk memurlardan Memduh, dün öğ
le üzeri işinden çıkarılmış ve ailesiy 
le birlikte, dövülerek, kamcılanarak 
ve yaya yürütülerek Paysa kadar ge 
tirilmiş ve buradan hudut iaricine a
tılmıştır .. Türkler hakkında reva gö
rülmekle olan çirkin tecavü~lerin he
nüz arkası kesilmemiştir. 

ŞAPKA ALEYlIİNDE 
TARİKAT YAPILIYOR 
Lazkiye, 9 (Hususi) - Iskcnderun 

~'ıansız istihbarat bürosu, şapka aley 
hıne giriştiği mücadeleyi çok şiddet
len~irmiştir. Bilhassa, şapk.i giyen 
Türklerin aleyhine yapılan tahdkat 
ve tazyikler, her gün biraz daha art· 
maktadır. 

Fransız istihbarat bürosu, köylerde 
şapka aleyhine takibat yaptırmak 

nıaksadiyle vatan kaçaklart .1dan Ha
cı Nazif, Ali Kutsi ve muallim Meh
met namlanndaki üç yoba:ı:ı koylere 
sev ketmiştir. 

Bu vatansızlar, şapka aleyhinde 
durmadan propaganda yapmakta ve 
tahriklerine israrla devam etmekte
dirler. 

Kuru yemiş 
yarışı 

yapılacak 
Cumartesi günü sabahmdan başlı

yara.k yedi gün sürecek olan yedinci 
artırma ve yerli malı yedi gününde 
ulusal ekonomi ve artırma kurumun
ca kuru yemiş ve portakal yeme 
yarışı tertip edilmiştir. Bu hafta i
çinde incir, üzüm, fındık, Ayıntap fıs
tığı, Malatya kayisisi gibi kuru ye
mişlerimizden en az birinden veya her 
birinden karışık olarak bir kilo alan
larla asgari yalnız on portakal alan
lara yerli mallarındn hediyeler veri
lecektir. 

Kuru yemiş veya portakal satın 

aJrndığı zaman bu yarış satışına iş

tir ak eden dükkandan, yarr§a iştirak 
kuponu istiyecektir. Bu kuponlar a
lınırken dip koçanına da isim ve ad
resi yazılacak ve alan ımza edecek
tir. Kendinde kalan kuponlar sakla
nacak ve hafta sonunda. yapılacak 
kur'a neticesinde numaralarma yerli 
mallarından hediye çıkanlar ilan edi
lecektir. 

Kuponla satış yapan dükkanların 
camekanlarında kırmızı: hediyeli ku
ru yemişler burada satıl:r, levhası 

vardır. 

Yedinci artırma ve yerli malı yedi 
gUnü dolayısiyle ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumunun tertip eylediği 

bu kuru yemiş ve portakal yarışı ge
rek kuru yemişlerimizin ve gerek por
takallarımızm sürümü ve gerekse 
yurdumuzun bu gıdalı ve faydalı ye
mişlerinin halkımız tarafın hn lez
zetle yenmesini temin nokt<1.smdan 
değerli ve yerinde bir iştir. Bütiin bü
yük ve küçük yurt yavrularmm bu 
yanşa iştirakleri temenniye 15.yıktır. 

• 
10 .12 - 936 .................... 

Satlş ilanı 
Askerlik dolayııile, Sirkeci
de Hamidiye caddesinde 24 
No. lu ASENA Şapka tnmir 
mağazası hali faaliyette ola 
rak bütün te,kilatile müza • 
yede suretile 11-12-1936 Cu
ma günü saat 11 de satılaca
ğından isteklilerin mezkur 
saatte hazır bulunmaları . ., 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğun· 
dan: Bir borcun ödenmesi için mah· 
cuz olup açık arttırma ile paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tama. 
mma (2008) iki 'bin sekiz lira krY· 
met takdir olunan Boğaziçinde Bil· 
yükderede kayden Kiriko ve mahal. 
len Sevimli sokağında eski 17 yeni 
13 No. ile murakkam ve bir tarafı 

Makasdar Pavli Veledi Atam men· 
zili bir tarafı Kadinko Renya veledi 
diğer ~tam menzili bahçesi ve bit 
tarafı İstanbul sokağı ve tarafı ra· 
bii Kiriko sokağı ile mahdut sırf 
mülk maabahçe bir bap hanenin ta. 
mamı açLk artttırmaya çrkarılmlŞ· 

tır. (Evsafı: Zemin kat: Sokak cep-

Her istasyona uğraya uğr.ıya Çe
koslovakyadan Sirkeciye üç günde va 
rabilen bir şimendiferin üçüncü mcv-ı 
ki vagonlarına salamura gibi dol~uş 1 
olarak geldiler. Uç gün, üç gece ın-
san gibi uyıuyup, istirahat edemeden 
tahtalar üstünde çalkandıktan sonra 
istasyondan stadyoma girdiler ve ilk 

maçlarını yaptılar. 

Askeri kuvvetler. kendilerine yar
dım ederek bütün kolaylıklart sakın
mıı dan, «ekinmeden gösterınektedir. 

Şapka aleyhindeki tahrikat. sarık le
hine yapılan tazyikatla ~a n:ımlan

maktadır. Yobazlann yanlarında 100 
takım sarık vardır. Her girdikleri 
köyde zorla şapkaları «ıkarmak ve 
yine cebren sarık ı:ıard1rmak uğrnn
<la «ok cirkin şekilde Türklere sal
dırmaktadırlar. 

Dünya serbest Adanada köy-

Geçen seneki yozr miisobokostnda 
fozoi'or fa/ebeler 

Her sene tasarruf ve iktisat haftası 

içinde bir gün ilkmekteplerde bir ya

zı müsabakası tertip edilir v~ bu mü

sabakada birinci gelenler an('ak erte

si sene ilan olunabilir. Bu itibarla. 
geçen kanunuevvelde yapılan tasarruf 

hesi Karosiman döşeli trattuuar ka· 
pıdan zemini mermer döşeli antre 
olup bir hela camlı kapıdan girilell 
aralığın iki tarafında odunluk, \cÖ· 
mürlük ve arka cepheye maltız O· 

caklı ve bahçeye kapısı olan mutfal< 
vardır. Bahçenin önü sokak yüıil 
duvar ve demir parmaklık korkulu!< 
lu ve dört erik ağacı vardır. Asına 

kat antreden ahşap merdivenle çf· 
kılan bir sofa bir oda. mermer muS· 
luk taşı ve bir kiler vardır. Birinci 
kat bir sofa üzerine karşılıklı iki O• 

da bir hela ve bir dolaptır. tkillcİ 
kat bir sofa üzerine üç oda bir helS 
dolaptır. Çatı katı, bir sofa üzerine 
bir oda ön cephesi tarasadır. Ele1'· 
trik tesisatı vardır. Mutfakta suyıı 
tatlı olan bir kuyu olup içerisi kJS· 
men yağlı boyalıdır. Ön kısmınd8 
bir metro irtifaında ve arkada asrnıı 
kat döşemesine kadar iki ceph~ 
kagir duvarlı diğer aksamı ahşaP' 

tır. Zemin kat pencereleri demir pa.! 
maklıklı ön cephede birinci, ve ikinci 
katlarda birer balkon ve arka ceP· 
hede asma kat döşemesi satbındS 
volto kemer ve etrafı de.mir parına.~ 
lık korkuluklu balkon ve ikinci kat. 

Profesyonel lige henüz girememiş 
olan Çek takrmmın vakıa yı!dLZ oyun
cuları yoktu. Fakat takım oyununun 
esıı.slarıru, top kulanmağı umumiy~t 
itibariyle bizden iyi beceriyorlardı. 

Ne vaziyette olurlarsa olsunlar, ta
kım oyununun çarhları intizannım 
kaybetmeden dönüyordu. Çekler ö
r.i.ınde, bizim takımların fut'Jol kud
retleri ise, teknik ve bedeni kabiliyet
ten ziyade ruhi ve asabi sebeplerle 
~:ükselip alçalmasmda büyük fark
lar gösteren bir manzara arzetti. 
Şimdi düşünebiliriz; bizim milli ta

kımımızı toplasak, Çekler gibi üç gün
ltik bir seyahatten sonra alışmadıkla
rı ve pek tasavvur edemiyer3kleri bir 
stada çıkarsak, ihtiyatları olmadan, 
tistüste üç maç yaptırsak... Halimiz 
nice olurdu acaba? ... 

Parladığı zamanlar göz kamaştıran 
Türk futbolünün her şeyden ziyade 
istinat ettiği manevi rnakanizrnanm 
seyahat ve ahali şartlariyle ne kadar 
!!arsıldığını her seyahatte görmüşük
tür. Esasen hudutlarının dışında da 
icinde olduğu kadar varlık göstermek 
hüneri güç elde edilen bir şeydir. 

Biz hudut dışarı temasla · l ın vaz
geçtik. Topraklarımızda y~ptığırnız 
maçlarda olsun, futbolümilt: i.n istik
rarını göstermek üzere tecibir1er almı

ya mecburuz. 
Ne yaptıysak olmuyor. Çeklc-rin i

kinci sınıf takımlarının m ~ rıleketle
ri haricinde gösterdikleri varlık de
r e esine yanaşamıyoruz. 

Bu satırları gözden geçirenler, Js
tanbulda üç oyıununu seyrettiğimiz 
Çek takımının sınıf itibariyle meşhur 

Çek takımlarından pek farklı olmadı
ğını düşünebilirler. Her kanaat dü
şünceye yer verebilmek üzere diyece
ğim ki: 

Çeki Karlin takımının hilcum hat
tında iki şütçü, haf hattında daha 
yüksek bir tabiyeci olsaydı, hemen 
birinci sınıf Çek takımları ayarına 

yükselirdi. 
Böyle bir hükümle bizim futbolün 

zafrnı ve Avrupa futbolünün kuv
vetini daha açık olarak ortaya koy
muş oluruz. Eısasen Avrupa takım

larının d ereceleri, bizde olduğu gibi, 
bütün takımın govdesindc g!1rillebilen 
b ;iyük farklarla ayrılmaz ... 

E ski beynelmilel dereces:ni birkac 

güreş şampiyonluğu brlG i,,Hb~b 
iddia 1 a r 1 başlandı 

( Boıı 1 incide) 

haftası esnasındaki yazı müsabakası

nı kazananları aşağıya yaz1yoruz: 

Serbest güreş dünya şampiyonlu
ğunun kimde olduğu meselesi Ame
rika sporcularını ve güreşçilerini ka
nştımaktadır. 

......._.. mı, nazın merasimle Ulucamiye gö-
ıı.....,. .. ~ mülmüşt.ür. 3000 çadır, 1000 batta

Istanbul 19 uncu mektepten Mus

tafa, Silivri birinci mektepten Vedia, 

Istanbul 13 üncüden Hasan, Çubuklu 

37 nciden Mesture, Yeni Türkiyeden 

Erdoğan, Usküdar 24 ten Mihriban, 

Beşiktaş 46 dan Rıza, Beyoğlu ikiden 

Ibrahim, Istanbul 15 ten Tekin , 25 ten 

Ekrem, 43 ten Yılmaz, 59 dan Neba

hat 10 dan Turan, Beyoğlu 39 da:ı 

~çen hafta bu hususta bir karar 
vermek üzere Los Ancelos şehrinde 
25,000 güreş meraklısı toplanmıştır. 

Amerikan güreşçileri bu içtimada 
iıki grupa ayrtlmışla..-drr. Her grup 
kendi şampiyonunu Amerika şam -
piyonu olarak tanımakta ve bu iki 
şampiyonun galibini dünya şampiyo
nu ilan etmek niyetindedir. 

Il<iye ayrılan gruplardan birinin 
şampiyonluğunu reyle Jamaykalı 
Vincent Lopez, diğerini Daw Levin 
kazanmışlardı. Bu iki rakip çar -
pışmışlar. Her iki güreşçi birer devre 
kazanmışlardır. Üçüncü ve şampi -
yonluğu hakettirecek devreyi Levin 
altı dakikada kazanmıştır. Fakat Ja
maykalı rakibi hakeme hücum et-
mistir. Polisler yetişerek · hakemi .""'""''""""'·;,,. 
gü;eşçinin elinden kurtarmışla~~ır. . .v. Lo~eı v~. LevtfJ . 

Levin'in O'alebesinden sonra dunya seçilrugı takdırde dunya şampıyon -

şampiyonluğuna namze.t . olı:ıağ.a. :a.- ı fuğunu h~ke:-m~ş . add~ilecektir. 
yık görülen altı güreşçının ısını ılan NamzetJenn ısımlerı. 
edilmiştir. 1 Rudy Dusek, Marşhal, Mahonney, 

Levin bu altı güreşçi arasında da Ali Baba, Savoga, Jack Sherry. 

senedir kaybetmiş olan Çek futbolü smda daima oyuncu tarafı ağır ba
niin olsun, ikinci sınıf oyunundaki is- sarak kararlar verilir. 
tikrarı baştaki klüplerimizde görmE-k Seyircilere gelince, onlar; r.e verfr-
l\zere nasip olmıyacak mı acaba?... lerse ona şükreden dervişane bir te-

Haydi, ikinci sınıf klüplerirrıizdcki vekkülle futbol yıldızlarımız için ak
iınkanları istikrarlı bir fut.bol vücu- şam, sabah dua etmektedirler. Biril!i 
da getirmek için kafi gö ·nıiyelim, hafif bir çalım yapmıya görsün ... 
fakat birinci sınıf klüplerimizdeki i:ın Stadyom: (Yaşa! Varol!) larla in-

kanlar az mıdır?.. ler. 
Futbol yıldızlarımıza gfüıte:-ilen ko- Çocukların kazanmalarını o kadar 

isterler ki; ecnebi maçlarinıh ~ol çı
layhkları içyüzüyle bir Avrupalı bey-

karılamadığı zaman oyunc·\ara kı-
nelmilel oyuncuya hikaye etsek, im- zacaklarma hakeme bağırarak: 

niye gelmiş, O:. .üye Halk Partisi, 
felaketzedelere dağtılmak üzere 10 
bin kilo kömür ve 30 bin kilo odun 
göndermiştir. 

Nakdi teberrüler devam etmekte
dir. Bugünkü teberrü miktarı 9680 
liradır. 

Dün buraya gelen sıhhiye müsteşa
rı Hüsamettin ve Kızılay müfettişi 

esaslı tedbirler almakla maşguldlır

!er. Sıhhiye vekilinin de geleceği ha
ber veriliyor. 

:Memleket hastanesiyle lise ve Hal
kevinin, yıkılan sedlerin tamirine bo.~
b•nmrtşır. Felaketzedeler 60 kuruş 
yevmiye ile tamir işlerinde ç&lrştırı
Jacaktır. 

Tuzla mıntakasiyle henüz irtibat 
tesis edilememiştir. On binlerce yurt
taş, Kızılayrn himayesindet'lir. 

Resmi malumata göre, ölenlerin a
dedi 32 dir. Fakat bu rakam kat'i de-

' . 
Nilüfer, Usküdar 14 ten Hatice, E-

yüp 20 den Fehamet. 

Yapağı fT zerine Siparişler 
G :liyor 

Anadolu kirli yapağısı için Alman
ya ve Rusyadan büyük siparişler gel 
mektedir. Bir hafta evveline kadar 
·17 kuruşa satılan yapağı, iki günden
beri altmış kuruşa çıkmıştır. 2 - 3 
gün içinde 4 - 5 bin balya satış yapıl
mıştır. Fiyatların yükselmesine rağ
men istekli muamele olmaktadır. 

ğildir. Neticenin ancak birkaç gün Konferans ve Temsil 
sonra belli olabileceği anlaşılmakta- Beyoğlu Halkevinden: Yerli Mal. 
dır. lar ve arttırma haftasmm 12/ 12/936 

Belediye fen heyeti, şehirdeki tek- tarihinde başlaması münasebetiyle 
nik tetkikatını arttırmıştır. Tehlike- 0 gün akşamı saat 20,30 da evimiz. 
li binaları yıkılmakta, bazı binalar de yapılacak toplantı programı aşa. 
da boşaltılmaktadır. Şehrın alış ve- ğrda yazılmıştır. Istiyen yurttaşla
riş hayatı henüz normal bir halde de- nımzm, Beyoğlunda Nuruziya soka. 
ğ!ldir. ğında C. H. P. llçe binasındaki evi. 

FELAKETZEDELmRE YARDIM miz temsil salonuna gelmelerini rica 
Davutpaşa ortamektep talebe ve 

idarecileri, Adana felaket~e·ielerine 
bir yardım olmak üzere kendi arala
rında iane toplamıya başlamtş!ardır. 

ederiz. 
ı - Konferans (Profesör, Suphi 

Nuri İleri tarafından. ) 
2 - Temsil - "Yaşayan ölü., iki 

perde dram. "Mahcuplar,, bir perde 
komedi. 

tı katında balkondur. Arka cepııe· 
deki sokakta numarotaj 20 dir. 11· 
mum sahası 234.00 M2 olup bunda.1' 
77.00 M2 üzerinde dört kat itibar 0• 

lunan ahşap bina mebna ve geri kal&' 
nı bahçedir.) 8-1-937 tarihinde~ 
itibaren şartnamesi herkesin göre• 
bilmesi için daire divanhanesine ts.
lik edilecek 21-1-937 .. t~rihine te4 
sadüf eden Perşembe gunu saat l 

·e
ten 16 ya kadar !stan'bul altıncı ı 
ra dairesine satılacaktır. 

Satış peşin para iledir. Müterald~ 
vergi, çöp ve fener ve dell8.liye rU· 
sumları borçluya ait olup satış tıe' 
delinden ödenir. Arttırmaya iştir9~ 
için yüzde yedi buçuk pey akçesi .,·;: 
ya milli bir bankanın teminat nıe J1l 
tubu alınır. Arttırma bedeli muh~ i 
men kıymetin yüzde yetmiş beşı~. 
bulduğu takdirde ihale yaptla.C8 ~ 
tır. Aksi halde en son arttrrroa:JI ıt· 
taahhüdü baki kalmak üzere 8:11t ~ 
ma on beş gün daha temdit edile~. 
5-2-937 tarihine tesadüf eden 

9
• 

ma günü ayni saatte en çok arttıf 
na ihale edilecektir. tl· 

2004 numaralı icra ve iflas ıca.!1_11 
_ _ç·~IY' 

nunun 126 mcı maddesine tev~1 .• ef 
ipotek sahibi alacaklılar ile. d:gıı~ 
irtifak hakkı sahiplerinin dahı 1~ 
gayri menkul üzerindeki ha.~a.>111ıı 
ve hususile faiz ve masrafa daır 0 

.,. 

.. b't 1 rile 111 
iddialarını evrakı mus ı e e ·ı:ı 

likte yirmi gün içinde icra daires;d 
bildirmeleri lazımdır. Aksi bt 1~· 
hakları tapu sicillerile sabit 01~ıı· dıkça satış şbedelinin paylaştıf11 smdan hariç kalırlar. Alakada! ıı re· 

. .. bil ı 
işbu maddei kanunıyeye gore ortı!i 

ket etmeleri ve daha fazla ınal ~' 
25 dO·· 

alma~ ~stiyenlerin 935-36 .. 8cı 
numarasile memuriyetimize rniif 
atları ilan olunur. (2806~ 

renmeden parmağını ısırırdı 0 frenk - Yahu hakem, nasıl adamsın be! 
oyuncusu... Bir penaltı icat etsene!. .. diye yalvar-

Klüpler daha ne yapsmh.r ... Bele- dıkları olur. 

Diğer ortamekteplerle liselerden 
bir çoğu da ayni şekilde faaliyete 
geçmişlerdir. Bu yardım tamamiyle = 
hususi mahiyette olduğu cihetle her 
mektep toplıyacağı parayı Kızılaya 

yatıracaktır. 
Türk Krom Anonim Şirketinderı· ,., 

diyeden ve teşkilattan büyük yardım Oyuncu bozuk oynar, seyır ·ilerden 
görmedikleri halde oyuncu';,ı.rma bi- idarecilere vanncıya kadar bin bir 
rer saha verebilmişlerdir. Antrenör- mazeret icat ederler. 
leri vardır. Futbolcülerinin işlerine, Netice itibariyle, bir Avrupalı pro
kabil olduğu kadar loolayltk temin o- fesyönel oyuncu için Türkiye 1>ir cen
lunmuştur. Seyahatlerde bıllwm:t çı- nettir. Bu cennetin kudretini, kıyme
kan mirasyedilere gösterilı:-n itina tini bilseler de biraz daha ciddi çalış
gösterilir. Velhasıl bir kliiple bir salar ne olurdu s11 yıldı:ları.,,11:: ... 

ftttbolcunun mütekabil hakları dava l f.sreF ~E.FIK 

Ecnebi mekteplerdeki 
Türk Muallimleri 

Ecnebi 'mekteplerinin ilk kısımla
rındaki Türk muallimleri cumartesi 
ı;ünü saat 10 da Fındıklıda 13 üncü 
ilkmektepte bir toplantı yapa.caklar
dır. Bu toplantıya müfettis Mus
lilıiddin rivaset ede,.~ktl1'. 

111:>· 
Şirketimizin hissedarlarından olup deruhte eylemiş oldukları scı ıııf~ 

hisselerinin tediye edilıniyen bakiyesini henüz tediye eylememiş 013~eıc'r 
işbu bakiyenin bedelini tediye eylemeleri lüzumu şirket esas m~k~e.fl~~ 
nin sekizinci maddesi hükümlerine tevfikan ilan edilmişti. Rıss - ~ 

b 1. - · t d. yıeııı işbu ilana rağmen t.ediyesinl' mecbur oldukları me a ıgı e ıy~ e 1~ 
· l · · d t• utazıı!l · olduklarınctdan bak;ye horçlarrnı tedıye .eyler~1~ erı~ık tave ı mk. av~Je,i~ 

ve BİRİN defa olmnk üzerı:. yapılan ışbu ı an şır e esas mu 
~ uncu m::ıtldes.i hükünılerine tevfikan ilan olunur. ,.~ 

Tiitlc T{rom 4 noni•>ı. !:Hrketi 1iJ,are M( c 
1
• 
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Adananın her sokağı sanki 
bir seyhan olmuş, taşmıştl 

Adana: 
:(Hususi muhabırinıizden) 

Güzel Adana, tarihin 
şintdıye kadaı kay

detmedi~i müthi~ bir su 
baskınına uğradı. Beş 
gün, beş gece, fasılasız 
yağan yağmurların ka
barttığı Seyhan, o kadar 
nazlı naz!& akan bu şirin 
ırmak, sanki bir canavar 
kesilerek, Çukurovaya 
saldırdı. Şu dakikada, 
Adana, önüne geçilmez 
bir felaketten arta kalan 
bir harabe manzarasını 
almıştır. 
Yağmurun devamlı sure~te yağ-

:rna.sı, halkı endişeye dü~fü'Tnemiş 
değildi. Fakat hiç kimse, Seyhanın 
bukadar ani taşacağını ve suların 
birkaç dakika içinde şehrin dört 
bir yanını kaplıyacağıru ~~hmin e
dememişti. 

Nehir, daha sabahtan kabarmı
Ya başlamıştı. Fakat A1ı ıalılar, 

bunu da mutat bir kabarıştan fark
lı bulmuyorlardı. Herkes, i~iyle, 

gücüyle meşguldü. Ancak sular, git 
gide, sedleri aşıp kenar mahalleleri 
istila edince, şehir içinde tela~lı ha
reketler başladı. 

Oğleden sonra saat dörde doğru, 

kabaran suyıun irtifaı birdc-nbire 

arttığına dair ilk haberler geldi. 

Adanalılar, karşılaştıkları facia
llnı dehşetini ancak şimdi anhyabi
liyorlardı. Fal<at igi!JWn g~çmışti. 
1-formal seviyesinden beş metre 70 
lantime yükselen sular, ön:inrle ne 
bulursa, yıkarak, şehrin iç mahal
lelerini, kapladı. Hadise, inanıhnı
~acak bir sür'atle vuku bulduğu için 
l!aldıran suların önünden kaçmıya 
hnkan yoktu. 

Pek gafil avlanan zavallı Adana
lı kardeşlerimiz, ne yapa"aklarım 
haklı olarak şaşırmışlardı. Saniyç
den saniyeye, korkunç rivayetler 
duyuluyordu: 

- Hükfunet konağını su b~tı! .. 
- Ocak mahallesinde sular iki 

llıetreye çıktı! .. 
Bu esnada, şehrin kenar mahalle

lerinden kulaklan tırmahyım acı 
~ğhklar duyuluyor, halk dalgalar 
halinde hücum eden suların önün
den, büyük bir dehşete kaprlarak 
~a. sola kaçışıyorlardı. 
Karşıyakada oturan halk, ölümle 

llençe pençeye boğuştuktan sonra, 
bin müşkülatla, kurtarılabilmişler
di. 

Şehrin caddelerinden, sular, ina
?ıılnuyacak bir süratle akıvordu. 
Sanki Adananın her sokağın.da bir 
Seyhan peyda olmuştu. Ah<ıli, evle
linin üst kat odalarına sı~mışlar, 
bilibirlerine sarılarak sıılarm baş 
döndürücü bir sür'atle akı~ını bü
~Yen gözlerle serediyorlariı. 

Adeta bu bir tufan manz ıras:y
dt, .. 

B azı alçak evler, suların sevi
yesinden aşağıda kaldıkla

tı için, gözden kaybolmuşlardı. Bu-
~arda oturanlar, evlerini, 

§altmıya muvaffak olamı-
~nlar, suların cereyanına kapıla· 

• sUrüklenmekteydiler. 
\> Analannı, kaybeden bir takım 
~ a'Vrueuklar, korkunç selin kökle
) nden koparıp sürüklediği ağaç dal 
;rına tutıunarak, sularla boğuşu-
0rlardı. ~ 

h Adana, tam mana.siyle bir nna .. 
lı: aba günü yaşamaktaydı. Herkes, 
ıi~!ldi canını kurtarmak '5evdasma 
llşnıUştü. 

t ~t altı buçuğa doğru, yani or- * 
/\.~ık kapkaranlık kesildiği sırada, 
ta ana, büsbütün korkunç bir nıan-

ra alnuş bulunuyordu. 
~Suların irtifaı gitgide yükselerek 

,.., "Arl~mP Ur.. rlört hatta hf..!I 

Seller altında 

kalan Adana 

metreyi bulmuştu. 
Istasyonla şehir arasındaki as

falt cadde, muazzam bir nehir gi
bi, gürültülü sesler çıkararak, akı
yordu. 

Şu dakikada Adanalıların kapıl
dıkları deheşti ifade için p:rnik ke

limesi, dilsiz kalır. Felaket, halkı o 

kimse, kendine malik değildi 
Bir çoktan, hemen de çtplak de

necek vaziyette sokağa uğramışlar
dı. Zaten giyinmiye vakit te yok
tu. 

Su içinde kalan sokaklarda, ka
dın, çoluk çocuk, yüzlerre. binler

ce insan, haykırıp çağırışarak, şeh

rin su istilasına daha geç uğruya

cak olan kısımlarına doğru akm e
diyorlardı. 

Taraf taraf yıkılan evlerin ÇÖ

küntü esnasında çıkardıkla 1 eürül
tü, umumi deheşti bir kat ilaha ar
tırıyordu. 

Her yanını csular kaplıyan Ada. 
nanın şu dakikada aldığı korkunç 
manzara. ömrümün sonuna kadar 
gözlerimin önünden gitmiyecek. 

Saat sekize doğru, gürül gürül a
kan suların ve gümbür gümbür yı. 
kılan evlerin, tüyler ürpertici ses

lerine, imdat için atılan silah ses

leri de karışmıya başladı. Ocak ve 

-
... 

• 

Bahçe mahallesinde mahs•ır kalan
ların acıklı feryatları, tahammül 
edilmez bir hal almıştı. 

Şehrin öteki mahallelerinde can
cana, başbaşa uğraşanlar. Ocak ve 
Bahçe mahallelerindeki h'?mşehri

lcrinin yardımına tabiatile koşa

mazlardı. Böyle feci vaziyetlerde, 
herkes kendi canının kay;;usuna 
düşmemiş olsa bile, birinin ötekı
ne yardım etmesine esasen imkan 
yoktu. Bununla beraber. bir takım 
gayretli vatandaşlar, silah sesleri
nin geldiği tarafa doğru. koşmak-

lar, amansu: bir ~ gibi önle>:"ıne 

dikildiği için, daha ileri gitmek ka

bil olamadı. 

Nehrin bu kısmını:hki ahali
yi, kendi akibetl ı!riM ter

ketmektcn başka çare b11?uı1anıa

ınası , cok acıklı şeydi... 
Gece, sabaha kadar. suların isti

lası devam etti. Ortah:< aydınlan
dıktan sonra da sular saatlerce ay

ni dehşetle akmakta devam etti. 

Hala bütiln caddeler suhr ııtın

dadır. tnsanca zayiatın mikhrı 

kat'i olarak bilinemiyor. Şehirde 

bütün telefon hatları ha!"ap olmuş

tur. Çukurova baştanbaşa sular al

tındadır. Ova köylerinin iıkibetin

den şimdiye kadar haher alın:ıma
dı. Maddi zararın Uç milyon liradan 
fazla olduğu tahmin ediliyor. Ya
rına kadar suların çekilecdi umul
maktadır. Caddelerde dolaşmak im

kanı olunca, daha tefsilatlı yazaca
ğım. 

-

Son sevlôoto seller Aclana sok0Uonn1 sararken 

" " 

Çocuk Mahke
meleri istiyoruz 

Yazan: 
Suat Derviş 

Kadın Yüzünden 
Katil Olan Cocuk 

B iyük kapısının karşrsındaki ka~eri
yede çarşaflı kadınların ellcrınde 

pakctile bekleştikleri Umumi 1-Iapishane
rıin ıçine ayağımı attım. Ilcride demir bir 
it~pı ile ayrılmış bahçedesabırsız adımlarla 
dnl~şan bazı zavallılar görülüyor. 
Sağa saptım. Taş merdivenlerden çıkıp 6er.i~ tahta 

döşeli tet~ıiz bir antre, oradan ta ileriye, sergardiy.ın oda
sına ve eczaneye kadar uzanan geniş ve loş koridora 
cıktım ... 

Birkaç dakika sonra gayet büyük bir sadelik!~ düşen
mış ola1J müdtinyet odasındaynn.. Yerde kırmızı renk
te bir hah ... Bu halının üstünde biraz fazla kullam!rnış 
olmasına rağmen tertemiz kalmış maröken bir hkmı \'e 
kenarda gt!J:.l§ bir yazıhane .. Kapının Önfüıclf- "'11 • n~ .. AV" l'l 

Bennmle konuşmalarına müsaa
de edilen çocuk suçluları bekliyo-
rum .. 

K apı açılıyor .. Ayağında yep 
yeni rogan iskarpinler üs

tünde, çok temiz ve iyi ütülü laci
vert bir kostüm taşıyan genç bir 
çocuk içeri giriyor ... Sarı saçları, 
kestane rengi gözleri ve henUz pek 
genç olduğu için bir kadın tenine 
benziyen teni var .. 

Büyük bir terbiye ve nezaketle 
selam veriyor 

- Oturmaz mısınız? diyorum ... 
Biraz konuşacaktık da ... 

Hemen oturduğum kanapenin 
yanındaki koltuğa oturuyor. Ona 
dıkkat ediyorum .. niraz a::ıabi ... 

Parmaklariyle mütemadiyen oy
ntiyor ... Ve gözleri sanki bir şey a
raştırır gibi sık sık sağa sola çev· 
riliyor: 

- İstanbullu musunuz?. 
- Hayır •.• 
- Annenb;, babanız var mı~ 
- Yok ... Biz pek küçük iken öl 

müşler ... Uç kardeşiz, Anasız, ba
basız büyüdük .. 

- Kaç aydır buradasınız?. 
- Otuz bir ay oldu ... 
- Daha ne kadar kalacak~nız ! 
- On dört ay kadar ... 
- Epey çok bir zaman .• 
- Evet... 
- Suçunuz nedir?. 
-Katil.. .. 
Bir insanı öldürmek felaketine 

maruz kalmış olan bu bedbahta 
merhametle bakıyor ve: 

- Kimi öldürdünüz? diye' soru
yorum .. 

- Hiç tanımadığım bir erkeği 

öldürdüm, diyor .. 
-Ne için? 
- Bir kadın yüzünden ... 
- Bir kadın yüzünden mi!. 
-Evet ... 
- Siz kaç yaşındasınız?. 
- On altı yaşındayım .. 
- Otuz bir ay da mahkum ol-

duğunuza göre, kaç yaşında kadın 
sevdiniz?. 

- Daha on dört yaşımda iken 
o kadını sevmiye başladım ... 

Hayatta tanıdığım ilk kad1n dense 
yeri vardı. Dk cahilliğim._ 

- Çok mu sevdiniz?. 
içini vermek istemiyen bir in

san esaletiyle: 
- Çocukluk, diyor ve gülmiye 

çalışıyor .. 

- O da sizi seviyor muydu?. 
- Evet, seviyordu .. Oyle zanne-

diyordum .. Fakat doğrusunu söy
lemek lazımgelirse o iyi bir aile 
nin kızı değildi.. Solf<> I< damıydı .. 

- Onu nerede tanıdınız? .. 

- Beyoğlunda dükkanda t"'lt • 

dım ... Biz berberdik, bize geliyor

du. Orada konuşmıya başladım. 
Sonra ahbaphğımızı ilerlettik. \'e 

bir akşam onunla ge:..:miye gittik. 

Gece geç vakit dönüyorduk... Bir 
herif peşimize takıldı .. Ve karan • 
lık bir sokakta bizi birdenbire sı
kıştırdı .. Dövüş etmh·e haşladık ... 
Bu herif meğer, bir belalı, bir sa
bıkalıymış .... 

- Sonra ..•• 
Sonra, kendimi mUdafaa et.-

:>uçlu Ç..JCulı.lan ıslah efmek 
için açılan bir yurtta: Sı/ı.ı 

disiplin a,'ftnda yoııyon 

1 Cl)cuklar 
, ______ _ 
mek için onu vurmuşum ... 

- Demek yanınızda silah taşı
yordunuz? .. 

- Hayır ... Hiç silah taşımaz

dım .. Lanet olsun yanımda bir ça
kı vardı .. Elinden kurtulayım diye 
çakıyı kullandım.. Herif yıkılınca 
öldüğünü anlamadım .. Eve gittim .. 
Ertesi sabah beni gelip evde 
tuttular . Karakola g0tür. 
diller .. Herifin öldüğünü oracta 
öğrendim. Çok müteessir oldum. 
Hiç tanımadığım bir adamdı .. Ne 
hıncım vardı .. ne de bir şey .... Çok 
pişman oldum yaptığıma llmma 
iş işten geçti... 

B ir an susuyor. B~ fen:t .fıat!
..rasının dirilmesıne seocln

yet verdiğim için vicdan azabı 

duyuyorum .. Ve o kendi kendine 
konuşur gibi ağır, ağır söyleni

yor: 
- Annem ben küc;ükken öldü. 

Uvey annemiz vardı. Ne de ols~ 

bir üvey anne çocuğa kendi anası 

gibi bakmaz... Çocukla meşgul 

olmaz. Bi7 avare yetişt'k.. HelE> 
babam öldükten sonra büsbütün 
başıboş kaldık .. Yoksa babam sağ 
olsaydı.. . o bir askerdi \'C çok 
sertti.. Bizi muhafaza ederdi.. Biz 

daha parmak kadar çocukken ka
dınla alakamız olmazdı ... Baskısız, 

büyüdük, başıboş büyüdük ... Fe

nalık oradan geliyor .. · 
Allah kimseyi hakim karşısına 

suçlu düşürµıesin, hiçbir <;ocuğu 

Allah mahpusanelere getirmesin .. 

Ben mahkemeye çıktıkça limon gı 
bi sararır. yaprak gibi titrerdim .. 
Konuşamazdım da ... Onun için ve

kil tuttum ... 
_Korkuyor muydun?. 
_ Utanıyordum. Olmek bundan 

daha iyidir ... 
Bir kere mahpusaneden yakamı 

kurtarayım, bir daha kadınlarla 

da alakamı keseceğim.. . 

- Neden çocuğum, diyorum, 

kadın demek, daima sefahat de
mek, sarhoşluk demek, cinayet ve 
kan demek değildir ki... Şimdi da
ha pek gençsin, fakat yaşın geldi
ği zaman temiz bir aile kızı alrr· 

sın ... Çoluğun, çocuğun olur, ra

hat yaşarsın ve bu felaketi de u· 
nutursun ... lyi bir mesleğin var ... 

Çıkınca elbette ona devam ede. 
ceksin .. 

- Evet, diyor .. 
- Seni burada anyan yok mu?. 
- Var, erkek kardeşim var ... O 

geliyor ... 
- Ya sevdiğin kadın o gelmiyor 

mu?. 
- O ilk zamanları geliyordu. 

Şimdi görünmez oldu ... Birkaç za. 
mandır gelmiyor ... 

- Gelmedifi için UzülUyoJt mu
sun?. 

Tam bir aşık gururiyle; 
- Hayır, diyor, üzülmilyorum, 

üzülsem ona mektup yazar, ça~ı • 
rırım.. ıt.. 

- Çıkınca onu aramıyacak mı. 
sın?., 

- Aramıyacağım .. ÇünkU pek 
iyi hissediyorum ki ondan kurtul ~ 
mazsam o beni felaketten f elikete 
sürükliyecektir .. 

HASAN 
PUD RALARi 

ince, hassas kadınların en büyülC 
zevkleridir. Beyaz, Ratel 1 - 2, 
pembe 1 • 2, Okr 1 - 2 renkleri 
vardır. Türkiyede pudra ve ıtri
yatta en ziyade muvaffak olan 
ve beğenilen Hasan pudralarınm 
taklitlerinden sakınınız ve Hasan 
markasına dikkat ediniz. Kutu -
su 30, büyük 50 kuruttur. 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

trat zevkini itmam eder. 20-30 kr. 

Hasan Çocuk Pudrası 
Kutu 20, paket 10 kuruftur. 

Hasan T a!k Pudrası 
Yarım kiloluk kutu 40 kr. 

HASAN Depoıu: lstanbul, An. 
kara, Eskitehir, Betiktaf, 

Beyoğlu. 

~---------------f\atip 
istiyoruz 

Yeni ve eski yazısı gilzel 
ve okunaklı olacak, daktilo 
ve hesap bilecek. çabuk an
layışlı, çok çalışkan, intizamlı 
ve iş takip fikri olacak. Kefil 
gösterecek, fransızca lisanı ve 
türkçeden tercU mesi kuvvetli 
bulunacak. Bir fotoğraf, kısa 
bir tercümeihal ile ..• 

tstanbuJ Posta Kutusu 400 
No. ya mektupla Katip diye 
müracaat ediniz . 

Evrakın geri gönderilme• i 
isteniyorsa posta pulu ilave 
edilmelidir. 

1-1 .............. . 
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RöportE3.jı 

Maraşın en temiz otelinde 

yegane müşteri bendim. Bu 

otelin üç aqiık hasılatı 

tamam 22 liradan ibarettir 

I T~W _ ...... -·-- ........ 
• ~ I· Sliil • Hİ' 

. Mektebin foleb eleri bir arada 

Sındırgıda 
iki kız 

kaçırdılar 
Sındırgı, (TAN) - Bur:ıyn yaklll 

iki köyde iki kız kaçırma vak'ası ol· 
muştur. 

Osmanlar köyünden I.smaıl oğlU 
Mustafa, Mustafa oğlu Mehınet. Men· 
met oğlu Hüseyin ve diğer oğlu Mu· 
hiddin, aynı köydeki Mehm ~din eYill8 

geceleyin girerek 15 yaşın '!aki kIZ1 
Cemileyi kaçırmışlardır. 

Aktaş köyünde Bekir ktzı Fat.rııa 
da. Yaylacık köyünden Haiıl oğlu Hil· 
seyin ve Hüseyin oğlu Mehmet tar&" 
fından kaçınlmı§tır . ebiç Nedir? 

M araş tıpkı bizim Ü~
ki.idara benzer bır 

sürü inişi, bir sürü yoku
şu vardır. Şehrin bir tara
fından öbür tarafına gi
debilmek i~in n !Uttasıl in
mek ve mutt-asıl çıkmak 
lazımdır. 

örnek bir iri an 
yurdu: 

ıBuca ortainektebi 

KARISININ 
KAFASINI 

YARDI 
Sındırgı, (TAN) - Sakan köyilı>' 

den Şerif oğlu Mehmet, kansı HalU 
kı.7.I Elif ile kavga etmış, zavallı Jel' 
dının kafasını odunla yara.hmıştıt· 

Maraş, birçok Doğan· 
cıların b~r .sıraya gelme
sinden bırçc·k Yüksekkal
dınmlarm biribiri içine 
girmesinöen ibaret bir şe
hirdir. 

Uzaktan manzarası 

gayet güzel, içinden uza
ğın gözönüne yayılışı en
festir. 

Sırtını u7.un bir silsile 
dağların merıekşe koynu
na sokan J.\ılaraş, yeşillik
ler içinde bir şelale halin
de ovaya akar ve orada 
kaybolur 

Bizi Eloğlundan _şehre götüren 
meşhur kaptı kaçtı içinde yol aç
m~ olarak, yol arkad3.Şlanmla 
yaptığım gevezelik esnasında Ma
raşa dair ilk edindiğim fikir bu 
oldu. Zaten bu arabanın, bu her 
mafsalı romatizmadan inliyen, yol-

lanıı meyline göre karoserinin 

çatısını sallaba§ bir nine gibi kah 

bu yana, kah şu yana eğen bu kap

tı kaçtmın içinde muhakkak fazla 

konuşmak, bu suretle yolun a1.abı

m biraz olsun unutmak lazımdı. 
Yoksa insan, bu bir saatten çok 
fazla süren seyahat esnasında, şo
förün direksiyonuna bağh.dığı bir 
mavi boncukla, arabayı her türlü 
fena i.kibetlere k&I'§ı sigorta etme
sine rağmen, mütemadiY.en kötü ih
timaller düşünürdü. 

- Maraş daha uzak mı T •• 
- Hayır. Şu tepeyi dönünce gö-

sUkür. 
Maraş, hakikaten o tepeyi kıvrı_. 

lınca gözUmün önüne serildi ve iki 
dağın göğsü arasından aşağı doğru 
bizim yolumuza doğru aktı ... 

K
urtuluş savaşında, kahra
manlıklar yaratan Maraş, 

ttUrk Maraş, sabah serinliğinin bir 
J)arça ısındığı bu zamanda bulut
ların peşisıra dağlardan dağlara 
kaçan, eflatun, mor, pembe gölgele
ri araamda cidden mağrur görü
nüyordu. 

GUneş hayli yükselmiş; e:ıbahki 

bakırlığını kaybederek altmlaır 

mıştı. Güneş, kahraman Ma raşın, 

göğeünde bir istiklll madalyası gi
bi parlıyordu. 
Şehre yaklaşıyoruz. 

Maraş, iki sıra bostanların, çel

tik tarlalarının arasından süzüle 

eüzüle bize doğru iniyor. 

Maraş bUyilyor, ve bir destan o
luyordu. 

Çok çetin bir eehre benz;yor bu
rası. Dalgalı, Bert bir şehir burası .. 
Fakat bu sert çehrenin üstünde yer 
yer yeşilliklerden kah güller sarkı· 
yor ve ona çok sevimli bir manzara 
veriyor. 

~araıın istasyonu Eloğiu 

1 

Yazan: 

Mümtaz Faik 
''----------------~ Işte, kapısıru ~tık ve ıçinc gir
dik .. 

- En iyi oteli nerede Maraşm? 
diye sordum. 

- Çavuşun oteli, dediler. Ve be
ni Çavuşun oteline teslim ettiler. 

Yol arkadaşımın Manşı bir 
yığın Doğancılara benzi!t

rnekte hakkı olduğunu otele girdi
ğim z~an daha iyi anladım. Bu 
otel nekadar da tahtalan g!cır gıcır 
oğulmuş, eski bir Üsküdar evini ha
tırlatıyordu. Her taraftan bir te
mizlik kokusunun yapıldığını his
sediyordum. içimden: 

- Aferin Çavuşa! dedim. 
Çavuş, hakikaten tem!z, meraklı 

bir Anadolu uşağı idi. Fakat otel
den içeri ayak basıp .ta etnfı şöy
le bir kolacan edince, temizliğin se
bebini daha iyi anladım: Otelde 
benden başka müşteri yoıctu. Ve 
buraya otel müşterisi nadir gelirdi. 
Onun için otelin de elbette tertemiz 
olması lazımdı. Zaten topu topu 
ile odas ıvardı. Haftalarca boş du
ran en iyi odasını şimdi ben işgal 
ediyordum. Onun için: 

- Odan temiz mi, Çavuş? diye 
sormıya çekindim doğrusu .. 

Buraya bir tek tahtakurusunun 
bile misafir gelmediğine ben yemin 
edebilirdim. 

Sordum: 

- Niçin işlemez burası, Çavuş? 

- Gelenler, otele gelme?l~r ki. 
Kırk yılda bir yabancı gelacek te, 
otele inecek. Otelciler hep ahbapla
rının, tanıdıklarının yanla"ına mi
safir olurlar. Bu vaziyet.ıe otel na
s.ıl işlesin? 

- Peki, öyleyse niçin :>tel aç
tın? 

-Koskoca evi ne yapayım. Aşa
ğıda bir odam var. BanH. kafi. Eh, 
işte kırk yılda böyle bir misafirJ
miz gelirse, onu dantelde yatırırız, 
Boş duracağına hiç olmazsa b~ş. on 
para alınz. Yağmasa da, damlar. 
Maraşm en temiz, en giizel ote

linin bir aylık hasılatının ne oldu
ğunu merak etmiş ve sorm~ştum. 
Çavıuş kırbıyıklarmm altından gül
dü': 

- Aylıkla sorma ağam, dedi, Uç 
aydır ancak 22 lira aldım. Ya7. mev-

simi de ondan bu kadar iş oldu. 
Yoksa kışın ellerim böğrU ndedir. 

K
arnım aç .. Fena halde aç. 
Epey yorulmuşum. Bir ya

zıcının reportajında kanımın aç ol
duğunu azması biraz garip görü
nür. Çünkü yemek yemiy'?n her a
dam aç olur. Fakat dinleyin, ufak 
bir hikayem Yar: 

- Karnım aç, Çavuş, dedim, ba
na biraz bir şey bul.. 

- Bir lokant~dan liste getire
yim. 

- Amma, en temizi ois•m, en i
yisi olsun .. 

Se ' k tm w ' - n mera e e, agam ... 
Biraz sonra bir lokanta çocuğu, 

elinde bir liste ile geldi. Yemeklere 
şôyle bir göz gezdirdim. Bir çorba
dan sonra şöyle güzel bir şişkcbabı ' 
ne iyi giderdi. Fakat şeytan dürttU, 
laf olsun diye, dedim ki: 

- Kebap, koyun etinden olacak. 
Sakın keçi olmasın! 

Garson: 
- Keçi değil. dedi, fakat koyu-

numuz da yok! 
- Sığırdan mı yapacaksın? .. 
- Hayır .. 
- Tavuk, hindi eti falan mı? 
- Hayır .. 
- Av eti mi? 
- Hayır .. 

A llahv Allah, koyun. deği!· keçi 
degil, kuzu değıl, sıgır de

ğil, tavuk değil, hindi değil, av eti 
değil, ne eti bu böyle? .. 

Garson merakımı tatmin etmek 
için cevap verdi: 

- Çebiç eti! 
Çebiç? Ne demekti bu Çebiç' 
Garson izah etti: 
- Yani Çebiç ki, Çebiçtir. Goyun 

değil... Keçi de değil, Çebic iştP! 
Bu muhaveremiz beş dakika ka

dar sürmüştü. Çebiç denilen o es
rarengiz nesneyi ne o izllh edebili
yor ,ne ben anlıyordum: 

- Sana, dedim, bu Çebicin ne ol
duğunu bana anlatrnıan, yirmi beş 
kıtınış bahşiş va.r. Git, ustana sor. 
Anla da gel... 

Gitti. geldi: 
- Yani. dedi. gilzeldir. Ke<:i de

ğil, oğlak ta değil. OğlA.ğm l:ira?. 
büyüğü! .. Fakat keçi drğildir. Ko
yun da değildir. Amma koyun gibi
dir. 

Onun ne demelC istediğbi l:iu se
fer ben, iyice anlamrşt1m: 

- Madem ki koyun de~il, keçi 
ae değil ... Abdürrahman Ç-elebi, de-
8'?ne şuna! .. 

İzmir, (TAN) - İzmi
rin güzel bii kasabası olan 
Bu~anın orı aokulu, her ba
kımdan as6 ve örnek bir ir
fan müesse.':iesldir. Bucanın 
en güzel yeri, ortamektep 
bahçesi ile S:ırıgüllü !-!asarı 
ağanın bahçe-sidir: .. . .. 

seyahat sporu, büyük seyahatler, bu 
kolun faaliyeti dahilindedir. 

Atletlerin ve f utbolcülerin aldı kla
n şiltler, kupalar okulun müzesinı 
süslemektedir. 

Elifin hayatı tehlikededir. Tedıı.'1' 
si için köye doktor gönderilınııtir. 

Fakir ço:tJJ 1cro yardım 

Buca ortamektebinın uç büyuk 
binası ve 100 dönümden fazla arazi-

4 - Ekonomi kolu: Talebeyi iktı· 
sadi hayata hazırlıyan bu kolun fa
aliyeti pek geniştir. Talebe kitapla
rını, defterlerini ve her türlü ihti
yaçlarını bu kol vasıtasile temin et-

si vardır. mektedir. Kol, ayni zamanda fakir 

Trabzonda 
Fakir Çocukları 
Koruma 

MeHebP rağbet fazla ve muhtaç arkadaşlarının kitap ve 
Okul, leyli, nehari ve rnuhtelittir. defter ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

120 leyli, 300 nehari talebesi vardır. 5 - İçtimai yardım kolu ve genç
Leylilere mahsus yatakhanenin ,için- lik Kızılayı: Bu kol talebeden topla· 
de bulunduğu çiçek bahçesi, kıymet- nan para ile fakir ve kimsesiz talebe
lf heykeller .. fıskiyeler ve havuzlarla y_e müsfik eli~i uzatmakta ve elli -
süslüdür. Burada bulunan mermer acn azla !a'Kır talebeye sıcaK ye -
ve tunç heykeller Pariste döklürUl- mek yedirtmektedir. 

Trabzon, (TAN) - Fakir çoc 
!arı koruma kurumu azası, Şarba 
reisliği altında toplanmışlar, yıllık 'IJ 
sai raporu okunmuş, Temel Nücııl 
Gökselin teklifi üzerine, blançoıı~ 
tetkiki için Ziraat Bankası direktZ?~ 
Tarık Görer, oğretmen Bedri, ı.;fı 
Polataneliden milrekkep bir hesapJı' 
yeti seçilmiştir. müş ve yaptırılmıştır. Bahçe, yilz - Diğeı çalıımalar 

!erce çam, selvi ve meyva ağaçlarile 6 - Okulu güzelleştirme kolu: 0-
süslenmiştir. Bülbül sesleri, gül ko· kul bınalarının sebze, çiçek ve hay
kuları, renk renk çiçek tarhları ara- vanat bahçelerinin güzelleştirilmesi 
sında yetişen <:ocuklara imrenmemek ve korunması bu kola aittir. 
mümkün değildir. Burada talebelik 

7 - Nikotinle mücadele kolu: Tayapan her çocuk muhakkak kilo al-
makta, sağlığını ve kafasını kuv -
vetlendirmektedir. Leyli kısma talip 
pek fazla ise de yer dar olduğu için 
bu rağbet ve teveccühe maalesef mu 
kabele edileınemektedir. 

Mektebin sebze bahçesinde füekte
bin ihtiyacına sarfedilmek üzere mü
tenevvi sebzeler yetiştirilmektedir. 
Okulun talebeleri yaz günleri mer
mer havuzda ve mektebin asri ban
yosunda yıkanmaktadır. 

Hayvanat bahçesinde bütün kümes 
hayvanlan, güvercinler, maymunlar, 
koyun ve kuzular vardır. Derde ehli 
ve vahşi hayvanları toplıyarak kil -
çük bir hayvanat bahçesi yapılması 
program içine alınmıştır. 

Bu güzel bahçede ameli olarak a
çık hava dersleri ve tatbikat ta ya
pılmaktadır. 

Okulun tal~b'? teıeHülleri 
Buca orta okulunun en şayanı 

dikkat varlrğı, talebe teşekkülleri -
dir. Okulun terbiyevi ve içtimai 
bünyesi, müdiriyetin nezareti altın -
da talebe tarafından idare edilmek -
tedir. Okulda faaliyette bulunan ta· 
lebe teşekkülleri şunlardır: 

1 - Kütüphane kolu: Okulun en 
güzel ve havadar yerinde ve ~niş 
bir salonda bulunan kütüphanesi 
Türk dili ve yabancı dillerle yazılı 
binlerce kitap, gazete ve mecmua -
!arla doludur. Her talebe haftada en 
aşağı bir kitap okumak mecburiye -
tin dedir. 

2 - Kültür kolu: Bu kol kültürel 
faaliyette bulunarak öz türkçe keli· 
meleri, halk şiirlerini, ata sözlerini, 
bir de Oz Kaynak adında bir dergi 
konferanslar verdirmekte ve a~a 
bir de öz kaynak adında bir dergi 
çıkarmaktadır. Okulun zengin pul, 
para ,asan atika kolleksiyonlan ve 
milzesl de buradadır. 

3 - Spor kolu: Okulun futbol, bas 
ketbol, hentbol, voleybol sahalarında 
ve tenis kortunda serbest zamanlar
da spor faaliyetleri görül mi ye değer 
bir haldedir. Dağcılık ve bisikletle 

!ebeden sıgaraya alışanlarla terbiye
vi bir şekilde mücadele eden bu ko -
!un sıhhi faaliyeti büyük işler gör
mektedir. 

8 - Resim kolu: Okulun dergisi
ne yazı ve resim işlerinde kıymetli 
yardımları görülen bu kolun güzel 
san'atler vadisinde inkişafı için çalı-
şılmaktadır. 

9 - Müsamere ve müzik kolu: 
Okulun bir mandolinata takımı var
dır. Talebe arkadaşlarına müsame
reler ve konserler hazırlıyarak be -
dii zevklerinin inkişafına hizmet e
den bu kolun faaliyeti de şayanı dik· 
kattir. 

Trabzon 
Şarbayına 
Ademi itimat 
Tabzon, (TAN) - Şarkıru1unun 

evvelki gün ikinci reis Meh!lıet Kitap. 
çının reisliği altında akdettiği içtima 
alakayı çekmiştir. 

Kurul içtimalarına devam etmiyen 
aıu azanın mUstafa addolu .unasına 
karar verildikten sonra, riyuetin yıl
lık mesai raporunu tetkik etten sıhhi, 
idari ve mali encümenlerin n~ü9lerE>k 
raporu ve Temel Nilcumt ;ökselin 
tenkit raporu okunmuştur. 
Haylı süren münakaşalardan .sonra 

iki müstenkife ve iki itimat reyine mu 
kabil on reyle şarbaya ademi itimat 
beyan olunmuştur. Ancak bu ademi 
itimat reyleri kanunda tasrih olunan 
hadden az olduğundan, şari:uy Kadr: 
Everen vazifesine devam etmektedir. 

Va - Nii Samsunda 
Samsun, (Tan) - Vail Nurett.:n 

ve eşi Bayan Meziyet Çürilksulu Ta
n vapuru ile limanımıza gelmişler -
dir. Unyeye gitmekte olan muhar
rir, havanın sakin olmasına rağmen 
burada karaya çıkmamıştır. 

Süleyman Mahir Durukan, vari 
tın arttırılması için bazı teklifle 
bulunmuş, bu işle yeni idare he 
nin meşgul olması kararl~tırıUJJI 
tır. 

idare heyetine şu zevat seçttrııft 
!erdir: 

Lfıtfi Polathaneli, ZühtU Evrert. p 
san Subaşı. Süleyman Mahir Durıı , 
Ahmet Erzurumlu oğlu, Hadi S" 
man, Hami Dede oğlu. t 

Hami Nalbant, Ahmet ToksY• 
min Aytaç, Mehmet Sofu oğlu ds i'1 
tiyat azalığa intihap olunm 1şta.rdl1' 

Kanaviçe bezi 
Yolsuzluğu 

İzmir, Hususi muhabirtırsl' 
den) - GUmrük müfettişliğine 
pılan bir ihbarda kanaviçe ithali 
da bir suiistimal yapıldığı iddia 
miştir • 
İhbara göre pamuk ambal• 

11 kullanılmak Uzere bazı musevi ç 
val tacirleri tarafından kabulU ~ 
vakkat suretiyle ithal edilen kstl 
viçeler dahildeki müstahsillere ve 
muk fabrikacılarma satılmış, 

pamuklannı balyalıyarak bO 
göndermişlE!rdir . 

Borsadan satın almara.k b i 
gönderilen bu balyaların beZ 
eden tacirlerle alakası olmadı~ 
de bunlar bir ihracatçı ile ani . 
ve gtimrüğe ithal edilen kan•~ 
ri pamuk balyaları ile ihraç et 
ni ileti sürerek depozitoyu al rdf!· 
ve aralannda taksim etmişte ,J 

Müfettişler, bu hususta ebefl' 
yetıe tahkikat yapmaktadırlıı~· 
çuval tacirleri gümrük mUfettı~,t 
ce çağınlarak sorguya çekuırı 

dir. ~ 
ihbar edenler, hazine ~ara~ 

- 60 bin Ura olduğu iddtasmd• 
Tahkikata devam edi1tnektedil'' 

Balıkeai•de Hayırlı 
lsJer ~ 

Balıkesir - Be1ediyemiı:, ~ ~ 
getirtilmesi, kanalizasyon if1

1 111 f 
niden mezbaha yaptmıması :ııı 
lediyeler Bankasından 150 
borc alacaktır. 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

No. 7 YAZAN: ı"lE~AT EKREM KOÇU 

Kara Haydaroğlu Mehmet ile 
Katırcıoğlu Mehmet 

Kara Haydaroğlu Mehmet ile Ka
brcıoğlu Mehmedin sergü.,;eştlerine 
bir roman gibi başlıyabiliriz: 

1648 yılında, bir bahar gecesi, A -
tıadoluda Sandıklı ovasındayız. De -
~oru Aşık Hasan adında bir halk şa
Ui çizecektir: 

Senin yazın kışa benzer 
Bir sevdalı başa benzer 
Çok içmiş sarhoşa benze? 

buman eksilmiyen dağlar 
A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar ..• 

• 
Selviye benzer meşesi 
beli olup aşka düşesi 
Top top olmuş menekşeısı 

Burca burca kokan dağlar 
A dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan dağlar ... 

• 
lıfor menek,e boynun eğmış 
'Yapracığı suya değmiş 
Yazm yeşil kemha giymiş 

}{1,m sade giyen dağlar 
A dağlar ah ulu dağlar 
tşinden ayrılan dağlar .. 

• 
aen bu dağdan geldim geçlım 
~oz bulanık suyun içtim 
~n yarimden ayrı düştüm 

Cördünüz mü bakan dağlar 
~ dağlar ah ulu dağlar 
t,inden ayrılan dağlar ... 

• 
~\lkaeklerde yunın mu :'t'cl.r 
ISabinlerin kurdun mu var 
l:!encileyin derdin mi va!' 

G.Jlip gp/emiyeceğin dii~mamn onuıe gelme/ 

dürmekle işe başlıyan Kara Haydar 1 hm gözdelerinden bir kızla evlen -
birkaç sene o havaliyi kasıp kavur · miş, onun vas1tasile lbrahimin :{arı

muştu. Bir gece Uluborluda meşhur tarından birine kahya olmuş. ve ha -
Veli baba Bektaşi tekkesine misafir nımının himayesile birdenbire yeni
olmuş, fakat orada pusuya düşürii - çeri ağalığına yükselmiş , buradan da 
!erek uyurken öldürülmüştü. Yanın- Anadolu beylcrbeyliğine tayın c>di -
da bulunan on yedi yaşındaki oğlu !erek Haydaroğlu Mehm?-:ie karşı 

Mehmet kaçmıya muvaffak olmuş. gönderilmişti. 

etrafına babasının en azılı adamları- Haydaroğlu Mehmcde ilk önce Al
nı toplamış, bir gece Veli baba tek · yon Karahisar civarında ra!'ltlanuş, 

kesini basmış, tekkede bulunanların geri püskürtmiye muvaffak olmuş, 

hepsini kılıçtan geçirmişti. Isparta fakat bir gece, Sandıklı ovasında ı;a
dağlarından Aydın dağlarına kadar, fil yatarken Hadaroğlunun baskı
Saruhan ilini, Akşehir ve Ilgıu taraf- - k ı 1· 1· b. kısmı 

nına ugramış, as er er n n ır 
lannı dolaşarak kuş uçurtmaz ker -
van göçürtmez olmuştu. Nihayet Ha 
cılardan mürekkep bir ken·anı vur • 
muş, tenkiline Anadolu beylerbeyisi 
Ahmet paşa memur olmuştu. Ahmet 
paşa da bir türedi idi. 

Saray çavuşlarından Cafer ;c:'llin

kaçmış, bir kısmı Haydaroğlu tara

fına gçmiş,-.kendiei de-esir. olmuştu. 

Haydaroğlunun adamları Ahmet 

paşayı soymuşlar, sırtında sade bir 

. de bir adamın oğlu idi. Genç Osma
nın Lehistan seferinde on dört ya · 
şında iken babası gibi başc;avuş ol -
muş ve "kilc;ük çavuş., lakabını al -
mıştı. lbrahimin zamanında padişa-

Cöz yaşları akan dağlar 
~ dağlar ah ulu dağlar 
l!:,inden aynla.n dağlar ... 

«·~lrıdıklı dağ'la.mıdım adını bilme -
lt1rniz kır çiçeklerinin ve toptop ol
~u, menekşelerin kokularile dolu 
~1:gfı.r esiyor, gökyüzü ağarmıya baş 

don ile bir entari bırakarak, yalın a

yak başı kabak Mehmedin önüne ge· 
tirmişlerdi. Haydaroğlu M~hmet Ah-

met Paşanın perişan haline acımış. 

kendisini azarladıktan sonra: 
(Arka.;ıı var) 

~~U;Rb~~~.birç~ıa~~n~ =_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=.===.=.=.=,==.=_=.=.=.=.=.=.=.=.=.=_=-~_=r~_=-~=.~~=~n 

~~~, .::·~. k~::~~:ı:r:~;~~~~ -S· A·-G· .L.I K- Ö G u·· TLE R i 
lıt .kaeliyord u: 

\> 1•e gidince ce}Tan inişli LOKMAN HEKiM 
}( 
0Icuşa yukan Kehlik sekişli 

}( 'takuş oyunlu, bozkurt bakışlı . 
lı l'eleli, alma gözlü kır atım benım! 

~ berisi güneşten pul pul yanmış, 
~ 0~ kurııral saçlı, tuvana bir deli -
t'~tıh gözlerini Sandıklı ovasının üs
l>litı<ie gezdirdi. On sekiz on doku:ı 
~la:~nda olan bu genç, mlıver
«?1t ~aımanın "Vezir Ahmet Paşa San 
~ b .. ovasında gafil yatrrken bir ge
t Wzden mütecaviz itoğlu it ile II
h:r edip veziri mezburu basıp şebi
lq tı eyledi,, dediği Kara Ihydaroğ-

).fehmet idi. 

\oe ..\nadolu, zalim kadıların, cahil 
teı h~har vezirlerin kor~u.ıç pen
ıu.?.rı ~tında inliyordu. Anadolu köy 
~rıUn dişinden tırnağından arttır
bq birkaç parası ve anbarlarrna to
tli lkıluk diye sakladığı azıcık buğdayı 
~ tıden alınıyor: Kadılar, paşalar, 
~11f1er, Sultan Ibrahımin şehevi ar -
ltıe ltı ve delice hevesleri uğuruna 
dü lttleketi bir baykuş yuvasına dön
da;:ıekten çekinmiyorlardı. Ibrahim, 
-ol'ı"1.~klarından Voyvoda kızının 
hııt ed~~ bir ~asaldaki bir Hint ya
llıeıc 91?1 Maçın padişahına benze -
"'arıaıçın, sarayının bir salonunu cu
'll'tl tına, tavanına vanncıya kadar 
~r ile kaplatıyor; boynunda dev 
~'ı:ı. en büyük türedisi Cinci Hoca
l'tlt llıu21kalan, anber hapları yuta -
tiliı "~ kuvvet macunları yiyerek sev 
ltıq erıne ve gözdelerine esvaplar, 
dq, c~herler ve kaşaneler dağıtıyor
lııı, tr taraftan Girit cengi başla -
~~ bUtUn şiddetile devam ediyor; 
~~ ta.raıtan memleketin idare ve 
~ltil'atı bozulmuş, yer yer tUreyen 
'4clr a.. lbrahimin yıktığı ocaklara 
~ dikiyordu. 

~lit:ı,: hUyük anarşi devrinde Hamit 'l \~ara Haydar adında bir ha • 
Ureınisti. Zalim bir kadıvı öl-

Mideden Gelen Başdönmesi 
Ramazanın başındanberi aralık

sız oruç tutanların birçoğunda .on
lara _ ve başka sebeplerle de nııde
leri bozulanlara - mahsus bir baş 
dönmesi vardır. Baş dönmesi pP.k 
çok hastalıkların alametlerinden 
biri olduğu için, insana en çok mu
sallat olan ve çok defa insana te
laş veren bir rahatsızlıktır. 

Fakat mideden geldiği anlaşılın
ca geçirilmesi de kolaşlaşacağı için 
telaş verecek bir hal sayılamaz. 

Bu türlü başdönmesinin, onu baş
ka sebeplerden ileri gelen şekilla
rinden ayırt ettirecek, hususiyetle
ri olduğundan anlaşılması da pek 
güç değildir. 

Oruçtan olsun, başka sebepler -
den olsun mideleri bozulmuş olan
lar, başlarının içerisinde tarif edil
mesi güç., bir sanğılıktan yahut 
başlarının içerisini boş gibi duyduk 
!arından şikayet ederler. Yürü -
dükleri vakit ayaklarının altında 
yer birdenbire kayıyormuş gibi o
lur. insan sarsılır ve düşmemek 

için hemen bir tarafa tutunııııya 

mecbur olur. 
Bazılarında, yürürken etrafta 

bulunan her şey dönüyor gibi ge -
lir. Söz söyledikleri zaman bu hal 
artar. Fikirleri biribirlerine karı -
şır, onları bir sıraya bağlamak 

güçleşir. Kulaklarına fısıltı gibi 
bir duygu musallat olur, bayılacak 
mış gibi olurlar. Kimisi bunu ger
çekten baygınlık sanarak, kendile
rini bile bile, yere düşerler, daha 
doğrusu, istiyerek otururlar. Hal
buki bu hal gerçekten baygınlık 

de2ildir. insanın kendi k~ndiııi bil 

nıek hassası - böyle mideden ge -
len baş dönmesinde • hiçbir vakit 
kaybolmaz. Zaten başı dönen a -
dam oturunca, yahut yatınca ra -
hatsızlığı hemen hafifler ve kısa 
bir müddet sonra büsbütün geçer. 

Oruç tutanlar bu baş dönmesine 
"halati savm., derler. Galiba, böyle 
rahatsız olarak oruç tutmanın se
vabı da çok olur, diye sayılır. Fa -
kat rahatsızlık mide bozukluğun -
dan başka bir şey değildir. 

Bazılarında yine mide bozuklu
ğundan dolayı yarım baş ağrısı o
lur. Kimisinde iki rahatsızlık bir -
leşir. O zaman hem baş dönmesi, 
hem yarını baş ağrısı epeyce e
ehmıııiyetli olur. 

Kimisinde mide bozukluğu ba -
yağı, bildiğimiz şekilde, baş ağrı -
ları veya sinir ağrıları, yahut iki
si birlikte, hasıl eder. Sinir ağrıla
rı çok defa göğüste olduğu için ve
rem hastalığı hatıra getirerek te
laş verir. Bazılarının belinde. ya • 
hut karnında göbeğinin etrafında 
olur. O zaman mide bozukluğu da
ha çabuk hatıra gelir. 

Mide bozukluğundan ileri gelen 
bu rahatsızlıklar ilk zamanlarda ha 
fif ve ehemmiyetsiz olmakla bera -
ber, başında önüne geçilmez de de
vam ederse en sonunda uykusuz -
luk, yorgunlukla birlikte tam bir si 
nir zayifliği birleşmesine sebep o· 
!urlar, bunun iyileşmesi de daha 
güç olur. 

Onun için baş dönmesinin, baş 
ağrısının ve sinir ağrılarının he • 
men başında mideyi hatıra getire

rek onu düzeltıniye çalışmalıdır. 

BORSA 
9 BlRINCIKANUN ÇAR~AMBA 

Paralar 

Alı~ 

Sterlln 620,-
1 Dolar 125,-

20 .Fransız fr. 114,• 
20 Liret 120,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 19,-zo Isvıçre fr. 565,-
~0 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak kro. 75,-

1 Şılinı 20,-
ı Mark 23,-
1 Zloti 20.-
Penıo 20,-

20 Ley 12,-
Dinar 48,-
lsveç kuru.ıu 30.-
Altm 998,-
Banknot 240,-

Ç ek/er 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Briikse. 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Varşova 
Budapeşh 
Biikreş 
Belırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilôt 

616,-
0,7964 

17,0675 
15,1217 

4,7065 
89,1225 

3,4655 
64,935 

1,4630 
22,5250 

4.2450 
7,4594 
1,98 
4.22 
4,3425 

JOS,605 
'i4,6590 

2,765 
24,875 
3,1485 

Satış 

620,-
125,-
117,-
125,-
35,-
23,-

'\/5,-
23,-
6'.ı,-
80,
ı3,
l6,-
23.
.t3,-
14.
ı;o,-

32-
1000,-
242,-

616,-
0,7\l'lO 

17,0675 
15,1217 
4,7037 

89.1225 
3,455 

5S,9J'ı 
l.41j25 

22,5250 
-l ,<!45•) 
7,·h94 
1,9788 
4.22 
4,3425 

108.605 
3~.6'·90 

2,765 
24,875 

3,1485 

Anadolu 1 ve il kupon kesık 40,80 
il 40.i!O 

Anadolu ~· 60 
Merkez Bankası 

23,75 
Ql,-

lıtikrazlar 
Turk Borcu 1 l2,65 

07.-
95,-
95-

Ercanı A. B. C. 
Sivas • Erzurum I 

n 

' 

Rad ·yo 
Bugünkü program 

lstanbul 

Oile neşriyaU - Saat: 12,30 Plfikia 11ırk 
nusıkısi; 12,50 Havadis; 13,05 Plaıda ha
li! muzik; 13,25 - 14 Muhtel:f piik ne;,ri-
yatı. 

Ak!jam neşrıyatı - Saat: l8,SO Plakla 
dans musıkı&ı; 19,30 Konleraıı~ : Doktuı 
Fahrettin Kerim tarafından; 20 H:iat \le 
arkadaşları tarafından Turk .nusikisi ve 
halk şarkıları; 21 Orkestra: 

1 - Suppe: (Banditten atreıche) uver
ttir. 

2 - Gricri: (Seouh) (Anitns) nin dan-
s:. 

3 - Maillart: {Münzevinin çanları). 
4 - B. M. Hellmund: {Woıınetraıım) 

entermazzo. 
5 - Kalman: (Çayırlk gülü). 

22 Ajans ve borsa haberleri ; 22,30 Pliik-
1, sololar - Ertesi gunün programı; 23 
SON. 

Günün program özü 
Senfonik kon8f'rlf'r: 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - - Kayseri Yonca deneme ve Yonca Tohumu temiz
leme istasyonu idn kapalı zarf usuliyle bır adet Yonca 
Tohumu temizleme makinesi satın alınacaktır. 

2 - 1\.1uhamınen bedeli 6000 lira teminat 450 liradır. 
3 - Eksıltme 14 / 12/ 936 Pazartesi günü 15 de Ve

kalet binasında yapilacaktır. 
4 -- Şartnameler Ziraat Vekaleti Satmalma Komis

yonurdan İstanbuldc; Ziraat Müdürlüğünden parasız o
larak verilir. 

S - - İ5teklilerin tP-k!if mektuplarını teminatlarile hir
Iikte muayyen günde 24 90 sayılı kanunun 2 inci vt 3 ün
cü maddelerinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatin
den bir saat önc~ye kadar Komisyona vermeleri Jazrmdır. 

(1936) "3306" 

Güzel San'atlar Akademisi 
Ahm Komisyonundan: 
Güze1 San'atlar Akademisi inşaat malzemesi laboratu

varına 30 ton kuvvetınde maruf bir fabrika mamulatın
dan Üniversel tecrübe makinesi alınacaktır. ~Takinenin 
muhammen bedeli 6000 liradır. Bunda tesis ve diğer 
masraflar d~hilılfr. tık teminat miktarı 450 liradır. Şart
name Akacleıni<len b<!delsiz alınabilir. İhale kapalı zarf 
usuliylt! Ca~aloğ~und;1 Yüksek Mektepler 1\1uhasebecili
ğinde i8 tl / 937 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Zarflaı saat 14 den sonra kabul edilmiyecektir. Mimaka
saya ıştirfık e.:leı:ekle!' bu nevi işlerle meşgul olduklarını 
Ticaret ve Sanayi Odası vesikasile isbat etmelidirler. 

"3323" 

Darphane ve C amga Mat
baası Müdürlüğünden 

1 - 150 adet Lk>küm potası ile 60 tane kapağı kapalı 
zarf usulile, 

2 -- Matbaa ~cin tahminen 150 kilo çizgi. 1800 adet 
köşeçızgisi \'e 543 kilo muhtelif puntcxlcı hurufat ve 132 
kilo esras. anterlil1 ve katrat açık eksiltıne ile alınacaktır. 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kağıt ve 2.000 kilo 
kurşun rcmadı ve 1. 2 00 kilo kırpıntı deri ve 15 O adet çi
ment0 torbası ve 2500 kilo hurda çelik parçaları ve iki 
adet müstamel "ini ve bir adet gaz sobaları pazarlıkla sa
tılacaktır 

4 - Pota ve kapakları muvakkat teminatı 2 5 O liradır 
Eksiltmesi 25 1 12,' 936 saat 14 de. 

5 - Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminatı 120 li 
radır. Ek:;ıltmesi 28 / 12 / 936 saat 14 de. 

6 - Diğer eşyanın kısım kısım pazarlıkla arttırması 
na 3 ) ı 12 1936 saat 14 de başlanacak ve teklif ı11ekt:.ıpları 
eksıl•m~ saatinden bir saat evvel Müdüriyete tevdi oluna 
caktır 

7 - İstekliler şartnameleri almak ni.imuncleri ve sa 
tılacak eşyayı gorn,ek için 14/ 12/9~6 dan itibaren her 
gün saat 15 de İdareye müracaat edilebilir. ··3516•' 

-·-------------------
Dıvlal Demlryolları ve limanları 1$1ıtmı U. i•aresi ilinlar1 

.Nluhaınmeıı bedelı J 500 lira olan 10,000 nıetro !ıarici 
çift telefon kablosu 14.XTI.36 Pazartesi günü saat l O da 21,15 Bukre$: Atencadan Bach orator-

~mu; 21,30 Betırat: Jıibliyana fillıarmo- Haydarpaşada gar bina~ı dahilindeki 1 inci işletme ko-
n.ısı; 21

•
50 Praı: Radyo ııenfonık orke!!t- nıisyonu tarafındarı ;-çık eksiltme ile Satın alınacaktır. rası (Mussorıski). - _ 

HatU konıwrı .. r: Bu işe girmek istiyenlerın 11 2 1 / 2 lira muvakkat temi-
11 Kolonya: Eilenceli orkestra; 18 Buk- nat ile kanunun tayin cttığİ vesaikJeri, reSt11İ gazetenin 

reş : Vasıl Julea orkestrası: 19 Konigsberg : 7 15 ' 3 .. ~297 N l .. h d . . 1 r 
Hafif musiki; 19,25 Kolonya: Mo~arıın e- / I 6 gun ve .. . o u nus asın a ıntışar ec en ta ı-
$t'ılerinden konser: 20.10 Bukr~so : Hafiı matnanıe dairesinde ahnmış ehliyet vesikaları ile oirlikte 
musiki; 20,30 Viyana: Koro (Viyana erkek k ı 
korosu); 20,35 Varşova: Viyanl musilı.iı.i ; eksiltme günü saatine ac1ar komisyona mÜrac,,ıatlarr la-

20•45 Roma: Karışık kon.>er; 22.30 Mi- zımdır. Bn işe ait şartnameler komisyondan parasız ola· 
la.r.o: Orkestra konseri; 22,3~ Budapeşrc:: 
Ç.gan musikisi; 22,55 Bükreş: Mou:oi or- rak dağıtılır.aktadır. ( 31 58) 
kestr~sı; 23 Stokholm: Radyo orkeı:ıtr:ı.sı; 
23,30 Laypzig: Orkestra, keman. 

Operalar: 
20,30 Budape§te: Hubay'ın "Milo Venu

şu,. 22 Roma: Ga.ndino'nun: "Himelda., 
operau 

ReMitall.-r : 
17 ,55 Prag: Piyano - Keman resi talı, 

18 15 Kolonya: Halk 5arkıları, sopran: 18.30 
Viyana: Piyano • Şarkı: 20 Budapeşte: Ta
rogato solo: 20,15 Praıı: Halk ~arkıları; 
21 Belgrat: Halk şarkıları; 23,20 Viyana: 
Keman resitali. 

Oda mu~ikisi: 

18.30 Budapeşte: Salon kenteti; 19,20 
Praı: Salon kuarteti. 

Plak musikisi : 
13,lS Bükreş; 17,15 Budape,jte; 20 Ro

ma: 21,40 Roma. 

Dans musikisi: 
23,30 Kolonya: 23 45 Roma; 24 Viya.na; 

24 Budapeşte. 

~------------------....... _ 
1 (Fıtra), Türk Hava Kuru -

mu kuruluncıya kadar, hiç -
bir eser vermeden boşu boşu
na akıp giden bir yardımdı. 
( Fıtra) yı milli dertlerimize 
ilaç olabilecek bir kuvvet ha
line getirmiye muvaffak olan 
Türk Hava Kurumudur. ı 

lstanbul Def tcrdarlığından: 
Cim; ve mevkii I\ı!uhammen tutarı 

Lira 
Dolmabah<:cec1e eski Istablıamire bınasında saklı 
altı sılınd\1 lı motorle mücehhe.:t Oldsmobil mar
ka b inek otomob~l: · 
Ayni yerde saklı gekiz silindirli motörle 1nücehhez 
Ford marka binek otomobili: 

Yeşilk0yde 1'c1siz istasyonu binaları anında ha
rap iki binanın an kazı: 
Galatada Kalafat yerinde Arapcamii mahallesi· 
nın Kalafat yeri birinci dar ağacı caddesinde 
74/ 1-2, 74/ 1-3 ve 76 No.lı arsa üzerinde evvelce 
kereste bngün hurda demir deposu olar&k kulla
nılan büyük hangarın ankazı: 

Alemdağ: Ormanı içinde evvelce yapılmış olan 
Hizar fabrikasına ait tahminen on ton mıktarmda 

150 

250 

332 

916 

hurda mak!ne, ahit vesaire toptan: 80 
Yukarıda c:ns ve mevkii yazılı emval hızalanndaki be

del üzerinde!1 açık arttırma usulile ayn Jyrı satılacaktır. 
İstek!Heri '1 ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 21 / 
12/ 9 ~6 Dazartesı günü saat on dörtte yüzde 7 .5 pey ak
çeler ile Millı Emiak Müdürlüğünde toplamın komisvona 
muracaatlarr M . (3448) 
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Cildin:z ! 
ölmüş· mü? 
Yaşıyor mu? 

Yaşamak ve gençliğin bütün ta. 

zeliğini iktisa.p etmek için lüzum 

olan canlı ve besleyici unsurları. 

nın noksaniyetinden dolayı ölme. 

ye mahkum olan bir cilt, buruşur, 

kurur ve solar. Bu canlı ve bcs1e. 

yici unsurlar, şimdi büyük bir iti. 

ına ile intihap edilmiş genç hay. 

\"anlardan istihsal olunmaktadrr. 

Bunlarla beslenen bir cilt, gençle. 

şir ve tazeleşir. Viyana Oniversi. 

tesi profesörU doktor Stejskal ta. 

rafından keşfedilen bu şayanı 

hayret cevherin münhaaıran isti. 

mal hakkı pek büytik fedakarlık. 

!arla Tokalon müesseesince temin 

edilmiştir. 

Biocel, tabi,. edilen bu c~:ı.lr hü. 

ceyreler hülasası, yalnız pembe 

rengindeki Tokalon kreminde bu. 

lunmaktadır. Hastanelerde 60 _ 70 

yaşlarındaki kadınlar üzerinde ya 
pılan tecrübelerde 6 hafta zarfın. 
da bütün buruşukluklann zail ol. 
duğu görülmüştür. Her akşam, 

yatmazdan evvel pembe renginde. 
ki Tokalan kremini kullanınız Siz 
uyurken, o; cildinizi besler ve gene; 
leştirir. Serian buruşukluklan iza. 
le eder ve bir kaç hafta zarfında 

kendinizi birçok sene gençleşmiş 

g öreceksiniz. Gündüz için (yağ. 

sız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah benleri 
eritir, açık mesameleri kapattr ve 
en sert bir cildi beyazlatıp tatlı. 

laştırır ve yumuşatır. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy KöprUbaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MilhUrdar D•• zade Han. Tel. 22740 

Yalnız bu haftaya mah -
ıuı olmak üzere 1 O Birinci· 
kanun Pertembe günü kalk
maıı lazımgelen Menin yo
lu postasına bir gün rötarla 
11 Birincikanun CUMA 
günü saat onda "SADIK -
ZADE,, vapuru kalkacak· 
tır. (3545) 

C 1 C İ DUDAKLIK 
Dllnyanın fD •abit 

dudak boya11, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdar. Hi; bir te• 
mula ıtlinmez. Va• 
kanaa bile ;ıkmn. 
24 ıaat dudakta kalır. 
Tecrübesi kola1clır. 

Dtpoıu ı Sultanbamaaııod• 
PARUKI GUZEL KOKULAR 

.----~--

.. 

Asri hayatta; bir yazı makine si yazihanede olduğu kadar ev 
için de elzemdir. REM 1 N G TON 

Size portatif makinelerin"n emsalsiz modellerini takdim e· 
~der. Türkiye vekili umumisi: SIDNEY NOWILL ve ŞUREKAS 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 

H ,susi idareden aylı~ alan emekli ve öksüzlerı~ Evli'il 936 üç aylıkları 

9 K~nunuev\ fll 41ö .Çu~c.mba gününden itibarer Zir."16~ Baııkasından 
verairilecel~ır. Aylıit sa~iplerinin Bankaya müraC'a~+ları ilan olunur. 

"e.. "350411 
• • • 

nu .ncıraclcJn 250 numaraya kadar 11 Kanu.,ul'vvel 1936 Cuma 

251 11 4(>0 .. 11 12 Kanuııuevvel 1936 Cumartesi 

401 ., 11 " 14 Kanuf'uevvd 1936 Pazartesi 

Bel~diyeden ayl!k alan emekli ve öksüzlerin Kdrıunuevvel ı 936 ücs 
aylık maaşl.lrı y:ıl.a• ıda ya~ılı günlerde aylık cü:..fanlarındaki tediye sı

+ 

HAVA~AZI 5DF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUSA MAL CLUA 

HAVAliAZI SDF·BEni 
. . " 
iSTiKLAL CAD. 

• 
iZAHAT 

ra sayılarınJ göıe Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin ---------------------------------------

müracaatları ilün olurıur. 
11

8.
11 11

3532
11 ~ - A u ) IE M n . . .. 

Vilayet aygır deporu için lüzumu olan 37 bi!'I kilo beyar yulaf aGık 
eksiltmeye kcrıulrl"u!•ur. Bir ki!o yulafa altı ~ur •JŞ r;o sa•.tim fiat 

tahmin ol·~nmtJştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler 2490 No.lı kaııunda ydzılı vesika ve 180 lira 38 kuruşluk ilkte

minat makbu~ veya mektubile b~raber 21 / 12 Q36 puartesi gül\Ü saat 
14 de Daimı Encümende bulu!'lmalıdırlar. (1.) ( Jl95) . . .. 

Keşif bedeli 799 lira 25 kuruş olan SalkımsöğüHA Hudaverdıg!r cdd

desinde Kara~inüseyirıGelebi camii minaresinin yı~ılıp içeriye yeniden 

yapılrn.:ısı a!lık obi:tmeye konulmuştur. Keşif P.vrukı Ye ~artnamesi Le
vazım ,..,i~dCJr 1 ıjğ:.indc <Jbrülebilir. 

lstek' i!e.· Belediy~ ~en işleri Müdürlüğünden alacekları Fen ehliyet 
vesika ... iİıı, 2490 No.lı ~Munda yazılı vesika ve SQ li ·a 94 kı.ıruşluk ilk te

minat IT'dkbuz veya "lok+ubile beraber 21 / 12 93:) pazarte~i günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3297} 
• * * 

Seneliıc mu~ammen kırası 240 lira olan Sirkecide Hocapcışa mahalla-

sinin Ebussuut caddesinde 11 / 13 No.lı matbaa binası +eslim tarihinden 

itibaren 937 veycı ns -939 seneleri Mayıs sonurı~ kadar kirayd veril

mek üzere asıı. ~rimmlya konulmuştur. Şartnarrıasi Lf'vazım Müdürlü

günde göruleı.>ilir. bi"liler 18 liralık ilk temirıdt makLuz veya mektu· 

bilt berab"?r 11 / n ı 936 cuma günü saat 14 da o~ :mi Encümende bu

lunrr·Glıdırlar. ( 1.) !)253} 
• • • 

e~her metre murı?~baına 250 kuruş fiat tahn-i": o!ı.ınan H.r~aiş9rif 
Ak~E'li van9ın yerinde muhtesip lskender mahal:esinir. Çılrmaz cevizci 

sokağırıda '3 ve 11 kapı No.lı evler arasında 1 m~trt' 50 santim yüzlü 

19 me ·r~ 50 ~antim murabbaı arsa satılmak üıor,. açık arttırmaya ~o
nulmus ise d~ belli hele gününde giren bulurım~dığından pazarlığa 
çevrilm;~tiı Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 

365 kuruşlu~ ilk teminat makbuzu veya mektubu ile beraber 11 / 12/ 1936 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmal•dırlur. ( B.) ( 3206) 

• • • 
Belediyi? zabıt:tsı talimatnamesinin 447 inci maddesine (ücret mu

kabilind'.? .. J ta~ıyıp ıatmayı sanat ittihaz etmi~ olan sakaların vo araba 

ile su naLleder.ltırin ıe sucuların Belediyece halkn tahsis olunan menba 

suları çeşmelerinden ~u almaları ve kapsülsüz kaplarl!I menba suyu ta· 

ııma!d·ı yasdktır.) fıkı~sının ilave edildiği ilan olunur. (B.) (3543) 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 

DIKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiftE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletler .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobinı 

tSTANBUL GAYR1MYBAD1LLER KOMiSYONUNDAN: 
O. No. Semti ve mahallesi 

96 

100 
L03 
104 

105 
1708 

1957 

1878 

610~ 

7409 

8331 

KartaJ 

" 
" 
" 

" Aksaray tne'bey 

Aksaray hatip Kasım 

Hasköy Tun;ucu Piri 
Paşa 

Unkapanı Hacı.kaduı. 

Ortaköy 

Kadı!cöy Tuğlacı başı 

Sok ağ• 

Çavuşoğlu 

" 
" 
" 

" İmrahor 

Langa bCl6tam 
ve OrtJı. 

Kumbarahane 

E; Zeyrek cad. 

Emlak l'llo. Cinsi ve hissesi Hisseye gör• 

muhammen "' 

8 9181 ~etre tarla 

3 7350 metre tarla 
9 2296 metre tarla 

10 3674,50 metre harap 
bağ yeri 

10 9187 metre tarla 
E: ve Y: 3 Üstünde odası olan 

ki.gir dükkan 
.E: 14-14 Mü. Ahşap iki hane ve 

47-47 Mü ma. kulübeyi müştemil 

hallen 33-39 bostanın 4/18 tam 
Ada 841 Parsel: 2 ve bir sehimin l./14 

hissesi 
25-27-29 Lki kıt'a arsa 

300 Açık att
ttınna 

240 ,, 
100 .. 

225 
350 

150 

.. 
,, 
,, 

600 Açık 
tırısa' 

desi Y: Unka.pam 
caddesi ve İskele 

E: 79 Y: 89 Bodrum ve üstünde"' 
odalan ve sofası o. 
lan kagir dükkanın 
77,50/240 his. :550 ,, 

AsmaJı 4 63,50 metre arsanın 
so 

" 
1/ 2 his. 

E : 49 Y: 36 1927,50 metre arsa E: Bağdat Y: 4850 I<~ 
Fenerli AhmetbBey .ıt 

d ·· ı··k 464 Ortako··\. E: Menekşe Y: E: :5 Y: 11 156 metre arsa 100 Açık 1 - Şartnamderi mucibince 100.000 a et yuz u ve J ~~' 
Hercai w ..... 

50.0JQ adet ellilik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 100 ,, 846r> Arnavutköy Dere E: tOS-110 70 metre arsa ti 
2 - Pazarlık 19 / 12/ 936 tarihine rastlıyan Cumnrte~i Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satışa çıkanJmıştrr. lhaleJeri 25-12-936 ti 

günü saat 10 d:l Kabataşta Levazım ve :Mübayaat Sube- rıe tesadüf eden Cuma günü saat 14 dedir. Satış mUnhasrran gayri mUbadil bonosiJadır. 

sindek .. ahm konıisyonunda yapılacaktır. '---------------------------------~ 3 - '}artnamc1er parasız olarak hergiin sözü geçen 
şubeden '.llmacaktır. 

4 -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te o/o 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ad! geçen komisyo
na gelmeleri :ıan olunur. "3544" 

#--- BiR MUHAVERE 
-Nasılsınız azizim; 

-Teşekkür ederim, çok iyiyim. inşallah yılbaşında sadete kavuşuruz. 
Hemen Yılbaşı piyangosu için biletimi 

KADER GiŞESinDEn 
almıya gidiyorum. Çünkü; KADER gişesi, her keşidede en büyük !k
ramiyeleri dağıtan gişedir. Sana da tavsiye ederim. Yılbaşında zen

. gin oJmak ve saadete kavuşmak istersen Yılbaşı biletini muhakkak 
KADER gişesinden al. 
Adres: Eminönü, Valde han kapısı yanında No. 4 

~--•••• Beyo~lu. lstiklll caddesi No. 109 

,_ .... DOKTOR• "\~-------·-------....
H O R H O R N i Soğuk ve rutubetli havalarda 
gminönü eczanesi yanında. 

Her gün akşama kadar basta· 
tarını kabul eder. Tel: 24131 

·----------·· İstanbul Birinci İflas Memurlu. 
ğundan: Basiret hanında icrayı ti. 
caret ederken iflası ilan edilen Ro. 
berto ve Alberto Şaber Şirketinin 

mevcudu olmadığından icra iflas 
kanununun 254 üncü maddesi muci. 
bince tasfiyenin kapanmasına mah • 
kemece karar verildiği iJ~ olu. 
nur. (28174) 

AKRiDOL 
kullananlar ıoğuk algınlığında, grip 

nezle ve boğaz olmaktan kurtulurlar. 

AKRiDOL 
Boğaz ve bademcik iltlhap
larmı da pek çabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 
L5 tanelik kutusu 35 kuruştur. 
ıo tanelik kutusu 70 kuruı;ıtur. 
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Nafia Vekaletinden: 
ı 6 İkincikannn 193 7 Cumartesi günü saat 11 de An

karada ~aiıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu o
dasında 55640 lq-a muhammen bedelli 30 parc;a atelye 
tezıahının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Çocukların sorduğu 

Mevduat içın elverışli şartlar 
Para plasmanı ıçın öğütler 
Kıralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti iskan Umum Müdür
lüğünden 

l - Orta Aandolu Vilayetlerine yerleştirilen göç
~cr.ler için fenr.i ~rtnamesi dahilinde 5000 adet pulluk 
llnali eksiltml'ye konulmuştur. 

Hu pulluklara ait fenni ve idari şartnanıeler Ankarada 
akan Umum Mütiürlüğünde ve lstanbulda İskan Mü
Ürlüğünde m.evcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
lınak üzere hergün saat 9 dan 17 ye kadar bu şartname

i alabilirler. 
2 - Pazarlıkla ihalenin 21/12/936 pazartesi günü 
at 15, 5 de Sıhhat Vekaletinde hususi Komisyonda ya
Jacağı ilan olunur. (3452) 

ursa Urayı Baş Mühendisliğinden 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal

zeme MüdürlüğUnden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi Gazetenin 7 / 5 / 

ı 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname
ye gi>re Nafn Vekaletinden alınmış malzeme müteah
hitliği vesikası ile birlikte 16 İkincikinun 193 7 Cumar
tesi gü,ıü &aat ıu a kadar Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlü.itine vermeleri lazımdır. ( 19 2 3) ( 3 2 7 6) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlü;ü hinıan 

Muhammen Teminatı D. ~o: 
kıymeti muvakkatesi 
Lira K. Lira K. 
103 24 7 75 1523 

170 62 12 88 1456 

U sküdarda Selamiali Ma. 
Ekmekçibaşı So. 6 No.b 
arsanın tamamı. 

Çengelköyünde Abdioğ'hı 
So. 3 No.b ahşap evin ta-
mamı. 

137 27 10 30 428 Üsküdar Pazarbaş: ma-
hallesi Miro~tu sokağında 
eski 22, 24 Ye. 30, 32 sa
yılı arsanın tamamı. 

Yukarıda mevkileriyle numaralan ve cms!eri kıymet 
ve tenıinatları yazılı mahlul yerler satılacaktır. İhaleleri 
23/ 12 / 19 3 6 C'arşamba günü saat 14 de Kadıköy Vakıf -
lar Iv'Iüdiiriüğünde yapılacaktır. İsteklilerin müracaat-
ları. ( 3 416 ) 

Kıpıtın üstünden vida·. 
landıtı ande, Everaharp I 
kalemi de, bir banka ka..j 
... , fibi pek kuvvetli ka·,ı 
panmıf olur. 

bazı 

sualler 
Bunlara cevap verebilir milinlz ! 

Btkg4r eaiftce ta'9ift na çıkunr 1 

Ayda inaGtl wr mtdır1 

Bu duwn tlClnl tJfllr1 

Ba av borıüa"'" niçin patl4hr1 

"'""' Aort"""""4a kemik t."Clr mtdır 1 

Gemıler rüzg4ra lcar§' ftG8tl gtdn'· 
ltJf'1 

Kola elbiaeyi niçin 1catılllftmr1 

Bu ıuller ve bunlara benzer 
binlerce ıual vardır ki, Ç'>

cufunm aordufu zaman ce
vap veremezıiniz halbuki 

YENi 

ÇOCUK 

Ansiklopedisi 
Bütün bunlann cevabmı ve
rir. Çocuk anıiklopc:liıi öy
le bir eaerdir ki. çocuk onu 
zevkle, yorulmaksızın, bık

maluızın okuyab•lir. Reıim· 
leri, yuıht tarzı, çocuk an· 
ıildopediıini çocufun f'ft 

kıymetli do .. tu haline ıeti
rir. Bütün dünya dillerine 
çevrilmit olan bu mühim 
eıeri bu ıahadaki wkuf ve 
tecrübelerile tanınmıt üç ki
tilik bir heyet dilimize ce
virm;ttir. 

Ufürtin• 
kandil ı 
çin ıon 

nıc;in 
uzıilcr 

nrdıri o 
LCJkomodf 
nıçin 

o uuflart 

Urayın 2Wl~~ctli aaşmqbendisliii münhaldir. 
-Af;U111!!11n.~is ..M · ehna 
'9eklilerin 1MmW"iyeti Baymdrrbk Ba n ından 

tasdik edilroek şartiyle ellerindeki diplom3 ve lıulunduğu 
>erlerden aldığı ve&ika suretlerinin Bursa U rayına gön
dermesi il~n olunnr. "3445" 

Yerine emniyet maniuı, 
mürekkebi, kalemin depo

____ ,wuta durdurur , Artık 

&V&RSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE 
BiR KURŞUN KALEMi YARDIR. 

kat'iyyen akmaz ve pa~ 
maklırı, kitıdı veya ,.lbi·j 
seyi kirletmez. 

Yeni Çocuk . 1. nsf kf opedrsi 
PEK YAKINDA ÇtKIYOR 

ı,~ G inci İcra Memurlufundan: 
~ olup paraya çevrilmesine 
~ Yerilen ev eşyası 1g.;....12-36 
1ıı1...~i günü saat 9 : 10 a kadar 
~el açık arttırma euretile Şiflide 
'kızı sokağında valde apartıma· 
~. (1) N. lu dairesinde paraya 
'-.~.~den talip olanlarm ma. 
' bulunacak memuruna mil. 
~arı ilin olunur. (28164) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
5 Birinci Kanun 1936 vaziyeti 

AKTiF 1 
Kaaa: 

ALTIN: Safi kilogram 17.090.833 Lira 24.039.623.60 
BANKNOT • • • • • • • ., 7.041.288.·-
UFAKLIK • ,. 766.138.59 ....... ...._ ______ _ 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Liram • • • • • • • Lira 3.598.593.21 

~-~-------11 

Hariçteki Muhabirler ı 
ALTIN: Sa.fi kilosram 4.611.75 lLira 
Altma tahvili kabil Serbest d6-

vizler • • • • • • • • • " 

8.488.797. 

38$2.16 
Dtter dövizler ve Borçlu ldhinı 
bakiyeleri • • • • 1 1 • • .__'_' ___ 27_.285_.6_7_0._02 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edl.evrakı nakdiye kar-
ftlığı • • • • • • • • • • Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan bazlııe tarafından 

158.748.Ma.-

-
1
-' tecil·-· " 12.0M.611. 

YIWU J- • • • • • e • 11.-- ---------t 
Senedat Cüzdanı : 

HAZiNE BONOLARI • , • • '30.281. 
TiCARi SENEDAT. • • • • ._._ ____ 21_.692_._a_. -tı 

Eabam ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edDen evrakl nak· Lira 

A - ( diyenin k&l'filığı Eeham " 
8T .21S.880. 

( Tahvillt Otlbaı1 kıymetle) 
B- 8erbMt eüam .,.. tahvtllt •-"-----'-·°' __ 3._729_.1_4 

Avamlar ı 
Altm ve ~vls tlMrlDe. (Lira 2.188.MU7 

ı 7.333.021.58 'l'ahvUlt tlzertne • • • : : : 1 '' ...._ ___________ ~ 
Hiueclarlar • 
Muhtelif •• 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

YelcGn 

Lira 

31.87 4.050.19 

3.5~8.593.21 

33.SU.360.0S 

146.683.9&2.-

22.122.967.13 

il.29.381.BT 

19J501.181.TI 

4.B00.000.-

12.s.6. 708 20 

316.171.986.33 

PASiF 

Sermaye . • • • • • 
ihtiyat Akçesi . . . • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

DeruJıde edllea evrakı nakdiye 
Kanwaun 1 ft 8 tnct maddeleri
ne tevfikan bazine taratmdaa 
ftJd tedlyat • • • • • • 

• 
• 

Derubde edl. evrakı aakdiye 
balıly.t. • • • • • • • • 

Kartıblı tamımea aıtm oluU 
Dlveten tedaYOh: vuedU• . . 
Reenont mukıbW IJlyeteD ted 

• 

Lira 

" 

vaaecL •• 

• 
• 

• 
• 

158. 7 48.n63 - -

12.064.611.-

146.683.952 -

19.000 000.-

13.500.000.-
-----------------~! 

Türle Lİrall Mwdaab ı 

DCWia Taahhuclab ı 

rtna baki,..... . . . . . " 
t.1~2.33 AJtma tabvlll kabil dBmter • • ıLlra 

Diler d6vlder Ye alac• klJ kll-

:--------------~-
Muhtelif • • • • • • • • • 

YelcGn 

Lıra 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

15.000.000.-

1.:>51.182.53 

179.183 952 -

18.2.'~-"i.~94, 78 

22 !1i0~940,M 

79,ti92,316,•8 

!18.111 ~.~ 

İskonto haddi % 5 ~ Altm üzerine avans o/~ 4 • 
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Terkibini bilmediğiniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattığı saf 

ve taze hububattan ahnmış 

Vitamin,...,..._,__, 
Kalori 
Gıda 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 

Zeka 
temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. 

•• •• 
OZLU 

Pirinç özü 

Yulaf 
" 

Mercimek, 

Patates ,, 

Buğday ,, 

irmik 
" 

Türlü " 
Badem 

" 
Mısır 

" 
· ~rpa " 

" 

• 
UNLARILE 

En tehlikeli 
noktada en 

emin nöbetçi 

Ağız ve Di,Ierinizi 

RADYOLiN 
ile temizlerseniz vücudünüzü 
birçok hastalıklara kar•• koru-

mu, olursunuz ! 

ıu. ı:z. ~30 

,-------------------·------------

~ 5AUİ8 İ H İti 5~~ 

AX 1939 Klarinet Şükrü 
Karşılama 

Çifte telli 

AX 1942 • Seyyan 
Boğazın Sarı Kızı 

Bir Marti gibi 

AX1943 - Mualla 
Yanık Omer 
Memesiz Fadime 

AX1944 - Udi Hrant 
Hüseyni Taksim 
Kürdili Hicazkar taksim 

AX 1945 - Safiye 
Mehtablı gecelerde 
Beklerim her gün. 

AX194ti ·Küçük Nezihe 
Gönül nedir 
Sevda dolu gözleri 

AX 194 7 - Safiye 
Delisin Deli Göynüm 
Ne gelen var, ne haber va?' 

AX1948. Urfalı Muhitti 
Meyremo - Halk Türküsü 
Dağlarda gezen benim 

AX 1950 - Mualla 
Bir Çapkına gön~l verdim 
Modalı kız 

AX 1951 - Seyyan 
beli Gönül - Tango 
Anadolu Rumbası 

AX 1952 - Mahmut Celaleddiıı 

F.emer yüzünün ziynetidir 
Tutuşup yandı kalbim 

AX 1953 • Erzincanlı Şerif 
Keklik taşın başında 
Mecnunum Leyla mı gördüm 

B e s l e y i n i z ve B Ü y Ü t ü n ü z • 

Ağız, mikroplara kartı daima a
çık olan bir kapıdır. En büyük 
hastalık mikropları bu kapıdan 
girer, ağzın içinde yerle,ir ve ço
ğalarak vücuda yayılır. Çürük. 
bakımsız bir tek difin üstünde 
milyonlarca mikrop barınabilece 
ğine göre, tehlikenin büyüklüğü •------------:.__-----------• 

kolaylıkla anl~ılabilir. Memleketimizin en kıymetli artist· 
Bu açık kapıya 

RADYOLiN leri Yalnız SAHiBiNiN 
SESi'nde okurlar 

Haıan özlü unları nef aıetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deği,tire deği,tire yediri

iz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız ne•'eli, sıhhatli, tom
bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dif çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal ol

mazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on ıene muhafaza ed~r. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba,ka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunu• 

gibi mikrop öldürücü hassasr yüz 
de 100 olan bir nöbetçi dikmeli-

siniz. 1 ~~~~~~~~~~~-·-----------

-
HASAN DEFOSU: latanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşikt&4, Eakiselıir. 

.. 
IHA#), 
HUL\lfl 

,V 
ı.$ıfAl6evL 

.. 

Tıraf bıçaklarile tıraf olmak 
bir zevktir. Çünkü en sert sa
kalları bile kolaylıkla tıra• e
der ve cildi yumu,atır. 

israrra POKER 
PLAY markah 

bi~., kları isteyiniz 

ClLD1NlZ1 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona Jü_ 

zumu olan gıdayı vereceğini 

zannediyorsanız bu tecrübe 
size pek pahalıya mal olabi. 
leceğini derhatır ediniz. Hiç. 

bir krem size Krem Pertev 
kadar sadık kalamaz. 

RADYOLIN mikropları öl-
dürmekle beraber difleri 
beyazlatır, di, etlerini :ıağ -
lamlaftırır, ağız kokusunu 

keser 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu. 
ğundan: Bir borçtan dolayı paraya 
çevrilmesine karar verilen Ev eşya. 
sı 19-12-936 Cumartesi günü sa. 
at 10 dan itibaren Beyoğlunda Sa
~ızağacmda 42 No. lu evde açık art. 
tırma suretile satılacaktır. Talip o. 
lanlar mezkur gün ve saatte mahal. 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. ( 28171) 

- Ouooh !... Türk Antraaiti sayesinde az kömürle çok hararet ve rahatlığa kavuştuk ! ... 

· ı"' 1 Bahc;e 1 aç arınızı kapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniı 
büyük bir dikkat, ciddt 
ı.ı. hıtflfAmE"tlP haztr1•1'frr 

EN iV= MAL 
EN LGZUMLU 
BAYRAM ~EDiYELERi 
YALNIZ 

L i ON 
ŞIK BAYANLAR 
MAGAZASINDA 
BULABiliRSiNiZ 

istiklal caddesi 

DAiMON 
Anot - Bataryaları 

VE 
TELEFON 
PiLLERi 

Emsalinden iki misli fazla dayanır 

Umum satış deposu : 

Volt Müessesesi 


