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Yedincide : Filomuzun 
SeyyahatineAit Resimler 

Sancakta Korkunç Facialar Cereyan Ediyor 
Secimden kacan halk süngü ve dipc·k 
darbeleri al.tında karakollara sürüklen i 

Sancakta geniş bir 
tedhiş hareketi 
hüküm sürüyor 

Antakya s~kok'cmnc:lcr feffi~ 
loo/iyef ine girışerı joncfarmalar 

Halep, 1 (TAN Muhabirinden) -. . S(j,ncakta meb'us 
seçimi bir facia halin:.ıe cereyan etmıştır. K~:ık~an<l~ sa
bahlevin erkcndl!n sokaklarda tanklar, suvarı, pıyade 
devriyeleri süıı,,ülü askerler ve jandarmalar dolaşın.ya 

4 başlarnı§h;. 1 ~;eler_e mitralyözler konnn.v~tu. Sokaklar
da dülasan ınilı~ ve Jdrıdarmalara Taşnakıal' aı·a,mdan 
ıecilmiş. silahJıfar da arihak etmişti. Bunların vazifelEri 
ça;şılar· ve sokaklarcla gördükleri halkı evl-::rine. sürmek, 
buna rağmen sokaklar« çıkanları tevkif edere1< karakol
lara götürmekti. 

lrakın 
Gittiği 
Yol 

Tevkif edilenler çarsrdaı 
-------------ı müthiş hakan~tlere nıaruz Hatay 

Türklerinin 

Ahmef Emin YALMAN 

V omşu ve Kardeş Irak 
" f\ iyi bir yol tutmuş-

"'4_.. ;L \;U.J. :r.u:u~ ıJUl'\.UlllC:ll, Olr 
taraftan devlet nüfuzunu 
Sağlam bir temel üzerine 
dayamak ve yalnız umumi 
ll1ernleket menfaatini ölçü 
tanımak azmindedir. Diğer 
taraftan da Irak milletinin 
tam hızla inkişaf ve terak
kiye kavuşmasına çalışmak
tadır. 

ll~ğdat muhabirimizden alıp son 
~Yılarımızda neşrettiğimiz haberler
]( en. anlıyoruz ki Süleyman Hikmet 
k abınesinin görüş tarzları ve hare
h et .usulleri çok amelidir. Irak, Cünı-
1 U?'ıyet Halk Fırkasının nizamname
eri · bı" nı esaslı bir surette tetkik eyle-
ış ve kendi fırka teşkilatını bu 

~aslara göre kurmayı muvafık bul
&<'Uştur. 

~ Düşünüş çok doğrudur. 17 sene 
lı-VVel, 'l'ürkiyenin hareket noktası, 
la~ktaki içtimai şartlara benzer bir· 
ted ~ .Şartlardı. Türk milleti. tam 
t hırlı ve tam yollu bir sevk ve ida· 

0~d sayesinde mukadderatına hakim 
bı u ~.e dünya yüzünde layık olduğu 
~kıı kazandı. 

llı Yni hareket noktasından ayni 
u;"affakıyetıi neticeye varmak is-
1.ıs~ı~ ibi~. ~illetin ayni yoldan, ayni 
\1e . Yürümesi, cidden en sağlam 
c:lir. enıın bir gidiş gibi gör6bmekte-

Şapka inkılôbı 

kalmışlar ve dayak yemiş
lerdir. Seçim sandıkları ba -
şına gelmek istcmiyen mün 
tehibi samler köylerinden 
cebren getirjjmişlerdir. İs -
kenderun mutasarrıfı ve 
Fransız me3alihi hassa zabi
ti bizzat Ktrıkhanda bü -
tün hukuk kaidelerini ve 
insani telakkileri itibara al -
mıyarak kendi adamların -
dan Manmudu meb'us inti-
hap ettirmiştir . 

Dayak afıyoılar 
İskenderun, 1 {Tan muhabirin • 

den) - Hükümetin arzusu hilafına 
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beyannamesi 
Kilis, 1 (A.A.) - Hususi 

nıhabirinıiz bildiriyor: 
Mebusan intihabı hakkında 

Hatay Türklerinin neşrettik· 
leri beyannamenin bir sure
tıııı nynon YeiZlyoruııı; 
Sayın Sancak ahalisine: 

14-15 Sonteşrin 1936 tari -
hinde Suriye namına Sancak
ta yapılmak istenen münte • 
hibisani intihabatına iştirak 

[Arkası 8 incide] 

Bu çocukları kurformak. cemiyete kazandırmak için ..• 

ÇOCUK MAHKEME
Si KURMALIYIZ S Uleyman Hikmet kabinesi 

tıas şapka inkılabının ruhı ma
ltr nıı ve ehemmiyetini de kavramış· 
..au·· ~u··Şek_ er. bayramı günü Irak halkı k"" ilk' ukl d B 

1 
bü1:ilk ~ •• Ma.hJ.:eıne \"e Jınpisanelere dü ·en uç çoc ar \"ar ır. un ar J • 

&°llrj n ıtıyatıarmı temsil eden garip lerin tabi oldukları kanunlarla hüyüklerin muhakeme edildiği mahkeme· 
t(l.e/ 8e:ı'uşları atacaklar ve bütün lerde muhakeme edilir, onlarla uyni cezayı görür, ayni hapisanede ya· 
lerd·eni ınsanlar gibi şapka giyecek· tarlar. 
~ 1 tfec1 Medeni memleketlerin çoğunda bunun bir haksızlık olduğu kabu 

llt(l.u ;ni hayat geçiren insanlar için edilmiştir. Çocuklara mahsus kanunlar yapılmış, çocuklara mahsus mah-
ltıya?~. ve :müşterek bir şekil alan kemeler kurulmuş. çocuklara mahsus islahhaneler ihdas edilmiştir. 
~nrae ın her kısmını kabul ettikten TAN, muharrirlerden birıne hizdeki suçlu ı;oeuklar hakkında t~lıkika.t 
bağlı Yalnız serpuşta eski itiyatlara yaphrnu~tır. lUuharririıniz çocuğu mahkemede \'C hnııisancclc takıp ettı. 
oıabu· kalmanın yalnız bir manası :\fü..ahf'delerini topladı . .&ll~ündeıı itibaren muharririmizin bu tetkikatını 
tu.ıc1 ır. O da muhafazakarlığı kol- oku~ acaksımz. 
tnca~ınak ve terakki ve inkişafta TAN nvrıcl\ bn ka nu~mlel<etJtrdeki çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslah
'\ıe il• Yarını yolla gidildiğini teyit haneleri hakkında topladığı 1•1aliımat• bu anketin &Onuna iliı\"e edilecek
"ttıya:n k etmektir. Serpu9 başı ko- tir. 

Olt(l.ada bir vasıtadan başka bir şey Maksadımız, memlekette hapishanelerin ıslahı işi ile ciddi surette 
•ırt d(f ~a!de sıcak bir memlekette; meşgul olan Adliye Vekili Saraç.oğlu Şükrünün dikkatini celbetmek ve 
hiç lf" ?tk.u ıtiyat sevkile, bu vazifeyi memlekette suçlu çocuklara mahsus mahkemeler ve ıslalıhaneler kurul· 
ltaını 

0

~1Yen garip bir serpuşa bağlı ması lüzumunu anlatmaktır. 
~ · umumi hayatta berraklığı ·SuçJu ç-<>cuklar arasında tahkikat yapan İnuhıınirimizin ilk yazısı ye. 
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Dost Yurıar.isfanın Ba~vekili General Me+abos Yavuz ıırlı!tmızdo bahriye er.'.ôrııtt11Zlo be!obet 

Filomuz lrK~YiüYü;~f~h;-f;;*i 
b · · ! ma İçin bir tasfiye ~ 
dönii ar,, .... kanunu düşünülüyor""'"'~ 

y ç·· k.. 1 K.. ı·· k 2 S -- un u: - oy uye topra , - er-
Maiestc Kı·al Jorj maye, 3-Vasıta lazım ve 4-K öylünün 
Yavuzu gezdiler 

Atina, 1 (Tan muhabirinden) 
Majeste Yunan Kralı Jorj bugün on 
bir buçukta, veliaht Prens Pol ile bir 
likte Yavuz zırhlımızı ziyaret ettiler. 
bu esnada kesif bir halk kütlesi ta
rafından hararetle alkışlandılar. Zi-
yaret esnasında Yavuz ve Averof -
tan yirmi birer atım topla selamlan
dılar. Amiral Şükrü Okan ve donan
ma erkanımız dost Yunanistanın hü
kümdarını karşıladılar. Kral Jorj 
kendilerine takdim edilen bahriye 
zabitlerinin ayrı ayrı ellerini sıka . 
rak iltifatlarda bulundular. Majeste 
kral gemiyi gezdikten sonra alkışlar 
arasında avdet ettiler. Akşam a~keri 
klüpte bahriye erkanımız şerefine 
bir ziyafet verildi. Filomuz yarın lz
mire hareket edecektir. 

Mümtaz FAiK 

B arlteı ıry ~ 
noe aıteş! 

Büyüle Harpte Sahil Batarya Ku

manc:lanltğı yapan emekli Yüzbaıı 

M. Ertuğrul, çok kıymetli haflfala
"nı yarmc:lan if iboren "TAN,. :ü • 
funlarmcla okuyur:ulara cn/ofmıyo 
bo§/ıyacak. Paris il ztrlılısınt onun 

bataryası baftrmı~1ı. Meis oclasma 

yoptlan baskında koskoca düımon 
ztrhlıstnı dönc:lü.·e c:löndüre yine o 
yakmı§fı. Her fadır.den, her satmn

clan harp heyeco111 yaytlan bu sa
vaı hof1ralar1, çok büyük nıuvuffa
kıyeflerin ifac:le!C'r~d,,, 

Yarın TA1,T da 
okuyacaksınız 

borçtan kurtu ması şarttır 
Ankara, 1 {TAN Muhaoirindeıı} - Üçer kişilik gruplar halinde 

Türkiyenin beş mıntakasında tetkikat yapan Ziradt Enstitüsü talebele
ri ve ba~larındaY.i profesörler, yerlerinde topladıı.iarı ml.t•Omaf

0 birer 
rapor halinde haıırlanııj "Ye alakadar makamlara varrııi~lerdir. 

Ziraat ve İktısat Vekaletıeriııin sa. 
lahiyetli memurlarından mürekkep 
muhtelit bir komisyon bu raporlar 
üzerinde çalışmakta ve esaslı nok
talarını bir projede tes"oit etmekte • 
dir. 

Üç oile tipi 
Mıntakalar dahilinde seçilen vila

yetlerden her birinde o şehrin ma • 
halli ziraat bünyesini tesbit edecek üç 
koy intihap edilmış ve bu köyleı·de 
yaşayışları itıbariie biribirinden fark-

~"''~:.e:·"''' 

' h üç tip aileye sualler sorulmuştur. 
· Bu tiplerden birincisi orta halli ve 

lzmir seyahat inci~ köylünün mutlaka 
toprak sahibi olmasır11 söyliyen 

Ba§vekil lnönu Ankaroya 
clö,,,/i:§ıi gün 

Demir ve 
Çelik 

Fabrikamız 
Ankara, ı (TAN .Muhabirinden) -

I~arabükte inşası mukarrer olan de-
mir ve ~elilk fabrikası hakkındaki in • 
§a mukaveleleri bu gece 12 de ikti
sat Vekiliyle Ingiliz Brasert şirketi 

adına Mister Makenzi arasında im
zalandı. 

Bu fabrika dünyanın en modern te
sisatına malik olacak bedeli; Ingiliz 
şirketine sekiz senede, Türk :malı sa
tılmak suretiyle ödenecektir· 

orta büyüklükte üçüncüsü de daha 
sıkı şartlar altında yaşıyan küçük 
çiftçi ailesidir. 

Her üçünde de sorulan t.mallerin 
istinat ettiği esas ailenin nüfus kala. 
balıklığı ve geliridir. 

Nüfus kalabalıqı 

Bugünkü vaziyetle rakam halinde 
tesbit edilen gelirin azlığı üzerinde 
müessir olan sebeplerin önüne geç
mek ve bundan sonraki seneler için 
gelirin miktarını arttırma yollarmt 
aramak muhtelit komisyonun Uzenn
de çahşacağı en mühim meselelerden 
biridir. 

Dört sebep 
Hazırlanan raporlara göre, köym • 

müzün az gelirle güçleşen yaşama 
şartları komisyonu bilhassa şu se. 
beplerin önüne geçilme~ zaruretı kar 
§ISinda bırakmaktadır: 

ı) Köylünün sermayesi 3 oldur. 
Buna karşı komisyonun İktıımt 
Vekaletine teklif edeceği t.edhlr 

' köyliiniin o mıntakadnki ziraat 
kredi kooperatiflerinden en kola\· 
şekilde i tifnde.<iinin fomlnidir. ~ 

[Arkası 8 hı cifle l 
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Ankara Mektubu 

iş kanununun 
tatbiki için bir 
nizamnameyapıllyor 

A nR:ara, 1 (TAN Muhabirinden) - Haziranın 15 
inde meriyet mevkiine girecek olan lş Kanunu .. 

nun tatbikat .lıa;Zırlrk~arı hararetle devam ediyor. 
Memlekette yüz bınlerc:e yurtdaşı alakadar eden ve etrafında bir sürü 

neşriyat yapılan bu ehemmiyetli mevzu üzerinde lktısat Veka.letinde ka. 1 
nunun tatbikatiyle meşgul olan teşkilatın en salahiyettar maka.mm-

1 dan aldığım malumatı bildiriyorum: 

"- Umumt merkez iş dairesi teş • r---------------' 
kilatma alınacak memurların mem • 
leketin muhtelif mmta.kalarma da • 
ğılma.ın ve faaliyet esaslarının tesbi • 
ti i'i neticelendirilmiştir. 

Umumi kadro, Yüksek tasdikten 
çıkmıştrr. Bugünkü kadro, teşkilatın 
reisi de dahil olduğu halde 56 kişiden 
hlüreldteptir. Bu küçük kadro ile mu
\ı'affakıyetli bir mesai göstermek için 
\ı'azife alanların çalışması çok çetin 
olacaktır. 

İş dairesi genel merkezi şöyle ku
rulmuştur: 

Reis: Enis Behiç Koryiirek, birinci 
ımıf iş tıaş müfettişi: Kemaleddin 
Apak, ikinci sınıf iş baş müfettişi: 

Hakkı Y eniay, birinci sınıf iş baş 
müfettişi: Vedat Bayru, Müfit, Srrn 
ve Cevat. 

Genel merkez bürosunda baş me
mur, muamele memuru ve kat.iD ol
mak üzere 14 memur vardn. 

Amerikadaki 
Türkler Arasında 
Cümhuriyet 
Bayramı 

N_evyork, 
0

(TAN) ~ Cümhuriyeti~ 
on üçüncü yıldönlimü, Amerikadaki 
vatanda,ıarımız a.rumda da heye • 
canla. kutlanmıştır. Başkonsolos 
Orharun evinde yapılan resmikabulde 
Nevyorktaki bütün Türkler hazır .JU· 

lunmuşlardµ-. 

Milli bayramı kutlamak için 

Ti.ırk Hars Birliği Cemiyeti tarafm
dan klüp merkezinde tertip edilen eğ 

lenti de çok güzel olmtıftur. Davet • 
liler arumda tahsil için Amerikaya 

gelen Sevim Zekeriya da bulunmU§ • 
Mmtakalar te~Hlôfı t :s ur. 

T ürkiye, 10 iş mmtakasma a.y. Cemiyet reisi, daveti kabul ederek 
rılmıştrr. Bu mmtalkalarm toplantıya geldiği için kendisine te • 

altısı teşkilatlıdır. Birinci mıntaka şekkür etmiş ve hazır bulunan Ti.irk 
merkezi Ankara olmak üzere Anka. kardeşlerine birkaç söz söylemesini 
.ra, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, rica etmiştir. 
Kayseri ve Niğde vilayetl~ri. Sevim, hakkında gösterilen tevec-

İkinci mıntaka merkezi Afyon Ka- cühe teşekkür ettikten sonra Türk 
ra.hisar olmak üzere Afyon, Eskişe- kardeşlerinin toplu bir halde ve bir • 

hir, Bilecik, Kütahya, Konya, Isp:ır- likle çalışmalarının memnuniyet ve· 
ta ve Burdur vilayetleri. rici bir hareket olduğunu, Türk ye • 

Üçüncü mmtaka, merkezi 1.stanbul tim çocuklarının onlara karşı yapı • 
clmak üzere İstanbul, Bursa, Koca- lan fedakarlıklan hiçbir zaman u -

«li, Bolu, Zonguldak vilay~IJeri. .nutmadıklarını söylemi~, Atatiirk 

Dördüncü mmtaka merkezi İzmir Türkiyesindeki inkişaf hamlelerini 
olmak üzere Izm.ir, Bahkeslr, Manisa, 

:Aydın, Denizli ve Muğla vilayetleri. 

Beşinci mmtaka merkezi Samsun 

olmak üzere Samsun, Kastamonu, Si
nop, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat 
ve Sivas vilayetleri. 

Altıncı mmtaka merkezi Ada

na olmak üzere Seyhan, Antalya, İç· 

eli, Antep, Maraş ve Malatya. vila • 

yetle.ri , 

anlatmıştır. 

Bunu, talebe müfetti~i Nurinin 
sözleri takip etmiştir. Daha l!IOnra 
milli havalar çalınmış ve ·oynanmış

geç vakte kadar eğlenilmiştir. 

Yerli Malı Haf tası 
Yedinci Arttırma ve Yerlimalı haf. 

tasmm kutlama progranıını hazrrla -

mak üzere toplanan heyet dünden iti

baren faaliyete geçmiştir • 

.::::=====:===================================-==-..;;;;~-;...:.- 2.12.936 ----~ 

Jr--co_c_u_K_Ç_iN-GE_N_E_o_RK_E.;..sr_R_A_sı---ı Maarifte 
r AN 

R omanyanın Arııınyossy, 
Rajko, Çocuk Çinge· 

ne Orkestruı takımını teş· 

kil eden kü~Uk sııın'atkarlar 
dün vıpurlııı §ehrimiıe gel
miılerdir. Çocuk Çingene 
Orkestrası şehrimizda bir 

müddet ka~arak konserleı 
verecektir. 

Adliye Tayinleri 
Listesi Bugün 
Bekleniyor 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
Adliye vekaletinin hazırladığı yeni 

terfi, tayin ve tahvil listesi tasdik · 
ten çıkmıştır. Dün başlangıç olarık 

ta telgrafla Istanbula iki terfi emri 

bildirilmiştir. 

Üsküdar sorgu hakim muavini Sa
im 30 lira ile sorgu hakimliğine ve 

Üsküdar hukuk hakimi Bekir c:irtkı 

da 80 lira ile hukuk hakimliğine ter

fi etmişlerdir. 

Birinci müstantik Ramazanın 90 

lira maaşla Anadoluda bir hakilnliğe 

-. sistem 
meselesi 

Mekteplerimizde ve bilhassa orta 
tedrisat mekteplerinde Fransız sistel minin yerine Alman sisteminin ko • 

1 

nulacağı hakkındaki haberler üze -
rine Maarif Vekaleti erkanından 
bir zat şu malUmatı vermiştir: 

~ Cerrah paşa 
Hastanesinde 
Yeni Pavyon 

Cerrahpaşa hastanesine eklenecek 
olan yeni pavyonun projesi tamam -
lanmıştır. Bu projeyi bitirmeden ev • 
vel belediye mühendislerinden ikisi 
An.karaya gitmişler ve Ankarada 
buna benzer müesseseleri tetkik et -
mişler ve projeyi bu tetkiklerine göre 
Yapmışlardır. 

Diğer taraftan Tıp fakültesi tale • 
besi derslerinden mühim bir kısmını 
Cerrahpaşada gördükleri için Cerrah. 
::ı"lşa müdürü yeni pavyonun projesı 
hakkında Tıp Fakültesi Dekanlığının 
da mütaleasını almıştır. İnşaat için iki 
aya kadar münakasa açılacakttr_ 

Şişlide iki 
otomobil çarpıştı 

Dün gece 4840 numaralı otomobili 
idare eden şoför Bekir, sarhoş oldu • 
ğu halde Şişliden sür'atle geçerken, 
2743 numaralı şoför Mehmedin kul -
landıığı otomobile şiddetlice çarpmış
tır. 

"- Mekteplerimizde Fransız sıs

temi diye bir usul tatbik etmediğimiz 
için bunun Alman sistemi ile değiş
tirilmesi mevzuu bahis değildir. An -
cak, vekalet, talim ve terbiye heyeti 
vasıtasile mekteplerimizde tatbik o-
1 unan programların ıslahı maksadi!e 
etütler yaptırıyor. 

Gerek bugün tatbik edilen sistem, 
gerek kabul etmemiz mevzuu bahRo
labilecek herhangi yabancı bir sis -
tem evvela millileştirilecek ve ondan 
sonra alınacaktır. Bugün, bütün dün
ya maarifinde tatbik edilmekte olan 
sistemlerin müşterek vasıfları var • 
dır. Fakat, bunlar her şeyden önce 
milli ihtiyaçlara ve milli bünyeye u -
yar. Nitekim, bugün mekteplerimiz
de tatbik ettiğimiz usul. bilhassa par
ti programımızdan mülhemdir.,, 

iLK TEDRiSAT PROGRAMLAR/ 

Maarif müfettişleri, diln maarifte 

bir toplantı yapmışlar ve ilk tedrisat 
müfredat programlarının verimli ol

ması için alrnacak tedbirleri görüş -
müşlerdir. içtimada, resmi mektep -

!erde olduğu gibi akalliyet ve ecnebj 
mekteplerinde de bu cihetin temin 
edilmesi konuşulmuş ve kararlar ve

rilmiştir. 

Toplantıda bu randımanın elde e
dilmesi için her şeyden evvel mual -

!imlerin sık sık bir araya toplanıp 

münakaşalar yapması muvafık gö . 

rülmüş ve bunun için haftada üç 

gün ayrılmıştır. Ekalliyet ve ecnebi 
terfi ettirilerek yenne Ankara mua Her il<i vı.um01>u ün ~ro..Cınuan na- IDı::xı.epıenndeki muanıınıı::r üa1aı..~ -

deiumumilik baş muavini Fikretin ve sara uğramıştır. Şoför Bekir hak - daki Eirmenı ıısesinde Be • 
kında tahkikat yapılmaktadır . yoğlu ve civarı muallimleri Galatasa-icra reisliğine adliye müfettişlerinden 

birisinin tayin edildikleri söylenmek
tedir. Istanbulda staj gören hukuk 

mezunu 35 bayan Anadoluda muh
telif hakim muavinliklerine tayin e· 
dilm~lerdir. Tayin listesinin bugün 
müddeiumumiliğe tebliğ edilmesi 

beklenmektedir. 

Mahmut Paşa 
Hamamını 

Ha'.e Demirden 
Bir Pavyon Daha 

ilave Edilecek 
Hfil billasma ilave edilecek yeni pa. 

viyonlarm inşaatına ilkbaharda baş • 
lanacaktır. 

Patates. soğan ve diğer maddelerin 
satışma tahsis edilecek olan bu pa • 
viyon 70 küsur bin liraya çıkacaktır. 

ray lisesi, Istanbul ve civarındaki 

mekteplerin muallimleri Istanbul er
kek lisesi, Kadıköy, Usküdar ve ha
valisindeki muallimler Kadıköy ikin 
ci orta mektebinde toplanacaklardır. 
Bu içtimalarda ilk tedrisat müfettiş
leri de mesleki konferanslar verecek
ler ve hasbühallerde bulunulacak • 
tır. 

Müfettişler, önümüzdeki cumaya 
bir içtima daha yapacaklardır. 

Siy_aset alemi 
Uzak Şarkta 

S on iÜnlerde Uzak Şarkın nııı· 
kadderatı üzerinde tHirl er· 

geç hissolunacak mühim bir hadis• 
daha vuku buldu. Bu hadise, Sibir' 
yadan ieçen ve asıl Rusya ile Büyük 
Okyanus arasındaki müvasaleyi bit 
kat daha sağlaınlıyan demiryolu hB! 
tının küşadıdır. Büyük bir askerı 
kıymeti haiz olan bu hat, Rusyanı~ 
Avrupadaki kısmı ile Uzak Şarkta1<1 

Vladivostk arasında müvasaleyi k\l"I 

yetlendirmek için yaptığı hatla • 
rın üçüncüsüdür. 

Hatların birincisi, Amur ve Ussıırl 
nehirlerini takiben Mançuri hududu' 
nu takip ediyordu. 

Rusyanın Mançuriye hulOlu üıe • 
rine, cenubi Mançuri hatti Mançuli· 
den başlıyarak Mançuriyi doaruda11 

doğruya ıeçen bir hat yapı!mıf, b~ 
sayede hudut boyunca dönüp dolaş• 
mıya hacet kalmamıştı. 

Japonların 1932 de Mançurlyi İf' 
gal etmeleri üzerine bu hattın bir 1<11 
meti kalmamış ve bu yüzden Japor1' 
yaya satılmıştı. 

Japonfar, Mançuride yerleştikte~ 
sonra bu hattı esas tutarak şimal hıl' 
duduna doğru bir sUn.i istratejik aıat• 
lar uzattılar, bunun neticesi oıırıık 
Sovyetler, eski Maverayi Sibirya de' 
miryolunu Amur nehri boyunca uı•' 
tarak Japon hududuna getirdiler. 

Japonlar buna mukabil hududu r 
zami derecede tahkim ettiler, So'I' 
yetler de btı harekete mukabele ede' 
rek Japonların askeri harek!t satı8' 
sından daha uzak bir demiryol~ 
yaptılar ve bu suretle müvasaıeıerV 
ni tam emniyet altına aldılar. 

Rusya ve Japonya: 

S ovyetleri bu şekilde tedbir il~ 
mıya sevkeden dmilleril1 e~ 

mühimmi Japonların Uzak SarktB~ 
vaziyetleri ve bil hassa Japo~ tesli.' 
hatının günden güne ilerlemesid1fı 
Japon teslihatının en mühim heMfıı 
Sovyet Rusyadır. Gerçi Çinin &itti~' 
çe kuvvetlenmesi de Japonyayı rrıer 
gul etmektedir. Fakat Japonyanın 6~ 
büyük endişesi Sovyet birliği ta~' 
fındandır. • 

Japonıarın neı;;.rtıLUKu:ırı vtuu ,,.~ 
lesine göre .. Sovyet Rusya . ut'~ 
Şarkta nüfuzu olan devletlerre bit 

1 

likte suikastler kurarak Japonya.111
rt 
ı 

ilerlemesine mani ol.mak için 911.lıŞ 
ı 

makta ve Mançuri lıududunda k•r' 
. i~ 

şıklıklar çıkarmaktadır. Bunun ıÇ 

ayni risale 'Japonyanın Mançul<O lrl' 

kişafını temin edecek, ve Çin ile r.1~ 
( 

çuko ve Japonya arasında tam af1e ~ 

7, 8, 9 ve 10 uncu mmtakalar teş. 

kilatsızdır. Bunlanıl her biri sırasile 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 

umumi müfettişliklerin ihtiva. ettik • 
leri vilayetlerden teşekkül etmekte • 

dir • 

lktısat Haftasının devamı müdde-
tince şehrin muhtelif yerlerine astla· Belediye Alıyor 

Eski "Meyvahoş., yerinde başka bir 
paviyon daı.lıa yapılması muvafık gö • 
rülınüştUr. Münhasıran, kavun, kar
puz üzerine muamele yapılacak olan 
bu ınuvakkat paviyon demirden inşa 
edilecektir . 

Yeni Doğmuş 
Bir Kız 

gi sağlamlıyacak, Uzak Şarkta bi' 
cik istikrar kuvveti olarak Japoıı~~; 
yı inkişaf ettirecek ve Japon 111 11 ~ 
kuvvetini Hamleler ve sıçramıdı.r' 
ilerfetttcek bir tedafüi harbe tıaiı~ 
lanması., lazımgeldiğini ileri sürf11' 
tedir. 06 

Bu tedafüi harbin kimler aras•11 , 
vuku bulacağını göstermiş buıuıııl 

cak olan vecizeler, afifler, ve yerli Şehircilik mütehassısı Prost, ts • 
mamuli.tmıızr temeil eden reeimler tanbulu~ Türkler tarafından zaptın

hazırla.nmıştxr. dan sonra ilk inşa. edilen bina olma -
paviyon kıavun karpt.z mevsimin • 

den evvel bltirilmiş olacaktır. 

Çocuğu Bulundu 
Dün sabah 'l'aksimde Pembe so • 

kak başında gazete kağıtlarına sarıl
mış ve yeni doğmuş bir kız çocuğu 
cesedi bulunmuştur. Müddeiumumi 
muavinlerinden Kamil tahkikata baş 
ıamış ve tabibi adil Enver de cesedi 
muayene ederek morga gönderilmesi
ne ne ıu1ul'iı göstermiştir. Poliı de ço 
cuğu koyan anayı ara.maktadır. 

Morg ra{-oru üzerine tahkikata de -
vaın edileceıttir. 

Birinci ve ikinci mmta.kalar, birle. 

eik bir hal~e Ankaradan idm-e edile
cektir. Birinci bölgenin amiri tktı -
ut Veka.leti mürakip komiserlerin • 
den Emin Anadol, ayni zamanda ikin

ei Afyon mmtakası amirliğini de ve

kaleten yapacaktır. 
Üçüncü 1.stanbul bölgesi amirliği. 

ni birinci &mıf iş baş müfettişi Ha . 

lfık Belson dördüncü mmtaka İzmir 
' 

bölgesi amirliğini muamele müdürü 
Fars tnu'bay, beşinci mmtaka Sam -
ıun bölgesi amirliğini ikinci sınıf iş 
baş müfettişi Tevfik Şeraner, altıncı 
mmtaka Adana bölgesi amirliğini 
ikinci sınıf iş baş müfettişi Mehmet 
~li Üler yapacaklardrr. 

Niıamname ve falimofname 
lıazırlamyor 

Odun ve Kömür Geliyor 
Hava düzeldiği için, odun ve kö. 

mUr yüklü kayıklar limanımıza gel • 
meğe ba.,ıamıştır. Belediye mürakip. 

teri, iki üç gün sonra. tekrar aehirde 
tarama suretiyle bir tetkik ya.pacak • 
Iar, odun, kömür fiyatlarını normal· 

den yukarı aatanlan tubit edecek • 
!erdir . 

Belediye, şehirde ihtiyaca yetecek 
kadar stok bulunduğu için ihtikara. 

meydan vermiyecektir • 

Y eşilaylı Gençlerin Çayı 

Her sene çalışma aahaarnı biraz da 
ha. geni,leten Ye,Uaylı gençler her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Bayramın 
ikinci günü Tokatliyan salonlarında 
bir danslı çay hazırlamışlardır. . 
Havagazından Zehirlendi 
Beyoğlunda Bosta.batında 21 nu • 

maralı evde otura.o tornacı Hakkının 
yeğeni 13 ya~mda. MusW& yatbiı e> 
dada havagazmda.n zehirlenml,, hu 
taneye kaldırılmıştır. 

• ş dairesinin her biri teşkilat 
1 bölgesinde vilayet, belediye, 

ticaret ve sanayi odaları, zabıta te§ • 
kili.tı; iş kanunu tatbikatı hazırlık 
faaliyetlerinin yürütülmesi yolunda 
gerek iş dairesi reisliği ve gerek. mın. 
takala.rdaki teşkil!t !mirleri tarafm
da.n yapılacak isteklere göre lbmı.ge • 
len muameleleri tekemmül ettirecek. 
ter ve teşkilata her türlli yardmu 
göstereceklerdir • zere tktısat Vekiletinde i§ dairesi 

lş kanununun mer'iyete girmesin- reisi Enis Behiç Koryürek tarafmdan 
den sonra kanun hükümlerinin tat • iş kanununun tatbik şekli etrafında 
bik yollarmr gösterecek nizamname eeri konferanslar verilecektir. 

sı itibariyle Mahmutp~a hamamının 
belediye taraf mdan sa tm alınmasını 
tavsiye etmiştir. Belediye, Prostun 
bu teklifini muvafık bulmuş ve 'bir 
borç yUr.Unden icra yoliyle l!!atUığa 

çıkarılmış olan bu hamamı satm al

mağa karar vermiştir. 
Satış muamelesi yakında bitecek, 

ondan sonra belediye, hamamı esas
lı surette tamir ettirecektir. 

Liman idaresi !şçiler ve 
Vesait Servisleri 

Liman· idaresi, işçiler ve vesait ser 
viı!llerinin birleştirilmesini temin için 
yeniden tesisat ve inşaat yaptırmıya 
karar vermiştir. 

Alınanyadan Elma Sipariş· 
V'!rildi 

Son günlertie Almanyadan elma • 
ıa.rı:nuz üzerine mühim talepler vaki 
olmuştur. Bunu gözönünde tutan a
lakadar tüccaırlar hazırlıklara başla

mışlardır. 

Almanyanm isteği bilhassa, az ek· 

şi olan Rize almaları üzerinedir . • Bu 
itibarla bu cins elmaların toplanma· 
sına başlanmışt:ıır. 

Fia.tlar, ihracat henüz başlamamış 
olduğu cihetle normal bir vaziyette -
dir. 

Kepek ve Un lıteniyor 
Çekoslovakyadau bir firma, mem· 

leketimizden 500 ton kepek ve 1000 
ton kaba un alm• isteğinde oldu • 
~unu bildirmiştir. 

Türk - İtalyan Takaaı 
Türk - Italyan ticaret anlaşması

nın son defa uzatılan müddetinin bit 
mesi dolayısile evvelki gün iktisat ve 
kaletinden alakadar makamlara ta-1 
kas muamelelerinin durdurulması 
hakkında bir tamim yapılmıştı. 

Dün sabah Iktisat Vekletinden ik· 
tisa.di dairelere ikinci bir tamim ya -
pılmış, takas muamelelerine yeni bir 
emir gelinciye kadar yeniden başlan 
ması bildirilmiştir. 

Haliçte bu tesisatın yapılacağı ye
rin .istimlak muamelesi tamamlan • 
mıştır. Liman idaresinin verdiği ma
lfımata göre, idarenin Haliçte kö • 
mUr depolan tesis edeceği haberi 
bundan ~ala.ttır. 

Bir-m-irasçı lfAKVi/4\ifl~HAVAI 
daha çıktı c:~~~"F] B\ıgiinkü Hava: KAPALI 

Me§hur Bazil Zaharofun amcazade- Rasat ınerkezlerinin t~bit ettiiiine ıöre., 
ıi ve mirasçısı olduklarını iddia eden buJÜn latanbul mıntakaaında ha va kıamen 12 nci ay 

1355 Hicri 

Gün! ı37 

bulutlu, kısmen açık ıec;ecektir •. /C'llleke-
Zaharapulo hemşirelerden sonra, or- timizde umumi bava vui}'Ctine gelince; t-a- Ramazan: 17 19 lkinciteırin 
taya lzmaro adında bir kadın daha ~ yerlerde yafmur yafacaktır. ~üzglr ce- Güncı: 7,06 - Ofle: 12.03 

yoruz. (' 
Uzak Şark bugün bu harbin tısı' 

lanına sahasıdır. 

Ômer Rıza DOCR~ 

Irak Kralı Hicaz Krabtıtl 
Nişan Verdi / 

Bağdat, (Tan muhabirindeJl) ~· 
Irak kralı Gaziyülevvel son Irak P & 
tı dolayısiyle Rafideyn nişanıtıtıl il , 
yüksek rütbesini Arap Suudi~e brW 
kfuneti Kralı tbnissuuda Haricıye .. ~, 
zırı Naci Elasil Bey vasrtasiyle go 
dermiştir • 
,_...._ ..... ._.. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 6' 

E lektrik Şirketi hesa.Pl~ ı 
bir milddettenberl ya:p.:Jtlı~ti'' 

t.a olan tetkikat netlcele ~,· 
Tahkik heyetınin bu hususta ~ detl' 
dığı rapor yann Anka.raya. sroıı 
lecektlr. 

* • • d~ 

V ali ve Belediye Reisi !{oJıf ....tıı 1 

t!stündai, valiler koDil'~ıJ 1 

de bulqnmak llzere birkaç rUD 
ra. A.nk&raya gidecektir 

• • • ~tt 

M aa.rif Veki.letl orta ~.,ıl' 1 

lerle liselerin libor&tu''Jf 
1•• lan b"tun• ... _.:ırft ,,, nna uzu.mu o u ı.rıu 11 

rinl satın alnuya karar ,.etf11 ~rffl ' 

ve talimatname projelerinin iş daire- Bu \conferansa it dairesi memur • 
L--------~·-1....__...-.. ---·--,..._,.-..,..-"w·•,.._· J.ı',&J-ıg_ı!u,.:t-._,! .. -_ı• ... ---,._-__._.. j,_b_tı.; • , • 

bunDD için bütçeden tahsisat '· çıkmıştır. İzmaro da., Bazil Zaharof - nup iıtikametinden orta buvvett~ esecek- llcindi: 1'4,28 - Akşam: ı~.ıı; 
•- -1-aJ,.ablrjAidU·..-.-..uurı-.ı!l:AJLAJ:~......_~ti~·r~· ~---~--__.:..~-----....._l..acau.u.....L1Lıa..~.ı..--..._.__~~L-J•..J_.-~--~---~---~----...._-
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Madride 4000 Fransız, Fran
koya da 5000 Alman gönüllüsü 
r iltihak etti 

Asiler Madrit •• • 
uzerıne 

müthiş bir taarruza 

giriştiler 

Zaharof 30 mil • 
yon lngiliı li
rasrna sahip ol • 
duqu halde sefil 
bir hayat yaıar • 
ciı. Burada son 
günlednin iki in
f ıbamı r;oruyor· 
sunuı. Alttaki re· 

sim: Sevg;/iJj 

Leydi O\'ven 

Hi!kGmefe mensup bi rmüfreıe Frarıb toyyoref Pnnt 

afeıe a'1yor 

l ondra, 1 (Radyo) - Milletler Cemiyeti Konseyi ls
parıya hükumetinin talebi üzerine ayın 1 O uncu güni.i 
Cı:,ncvrede 1oplanacaktır. ltalya d,wetd herıu? cevap 
ver'Tlemiştir. ltalyanın konsey top1 ..ı•ltısınu iştirak et
rıı~:"'1esi de muhtemeldir. Konsey rei:i!:ğ'rıi ~ili oavletinin 
Londra El;isı Edvards yapacaktır. lngiltereyi Mister 
rden'in tem:;il edeceği anlaşılıyor. 

Sağlı soHu gönüllüler 
Londra, ı ıRadyo) - Bugün İspanyaya bınter.:~ yaban

:ı gönüili.inün mnvasalatmdan bahsolunmaktadır. Bır lıa
.>ere göre, iki veya beş bin kadar Alman askcrı Kaa.is Ji. 
narurıa çıkmış ve Sevile hareket etmiştir. Bunlal·, iı-.ilerla 
Jirlikte harp edeceklerdir. 
Diğer bir ha bere göre, 4000 Fransız gönül!üsU :rıı.ra yo

liyle Baıseknaya çıkmış ve Madrit hükumetine ıltihak 
etmiştir. 

30 milyon ingiliz 
lirasının sahibi Za

harof nasll yaşardı? 
------~~~~~~~~~~~..:_~~~~~~--~~----ı Rus zabitleri mi? SEVGiliSi ANLATIYOR 
Ruzvelte göre dünyayı 
demokrasi kurtaracak 

'auenos Ayres, 1 (A.A.) - Pan A
~e.rikan kongresini Amerika Cüınhur 
lteıı:ıi Ruzvelt merasimle açmıştır. 

ll\'elt nutkunda, Avrupa milletleri
~ııı. harp tehlikesinin dehşeti ic;inde 

1 
11ll'1.dıklarını fakat Amerika millet-

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

e . ' 
, l'lltin mütekabil sulh unsuru olarak 
il~~ ...... .,..,. "'v J•wuuq , .'-1 \ LU!JaUaKl 

hl ah yarışının yeni bir harbe vesile 
Şark seyahatinaen dönen 

doktor Şaht Atiııaya 
Ui!,• ,., rılf"lır. ou&un eı:u ı ırıe ~,~
decekti r. aztrladığmı ilave ederek şöyle de

\.a.lll etmiştir: 
'e. "- Biz, tamamile müsbet bir mak 
l t takip etmekteyiz : Genişletilmesi 
~tel'lilen ticaret mübadeleleriyle u
bıurnt refahı tekrar temin etmek. ,. 
~Gümrük manialarım tenkit eden 
~~\7elt, demiştir ki: 
. - Otarşi temayüllerini en fazla 

~~Stermiş olan milletlerin siyasal a
~.,' olarak harbe muhtaç olduklarını 
~ Uksek sesle ilan etmeleri bir tesadüf 
8eıi değildir. 

bu E:endi kendine idare etmek teşeb -
lı' 19lerinin milletler hayat ~eviyesi
ı.:ıtı düşmesi, demokratik hürrivetle-
"tı . -
'iJ• gıtgide azalması ve çılgtn<'I\. bir 
birahıanrna yarışı ile neticelenmesi 
~eaadüf eseri değildir. 

la ttıokrasi el'an dünyanın ümidi o
~~ak kalmaktadır. Eğer her iki Ame
~t:da onun mes'ıut tatbikine devam 
tt ezsek, Yerine, çoğu beşeri S"'rbes

~::a ~l'akkiye muhalif görünen 0 • 
81 kaiın olacaktır.,, 

Anıiral Horti 
l>eşteye döndü 
V· 

ti D' 

1
Yana, 1 (Hususi) - Amiral Hor-

aece 
Araca . Yarısı Peşteye hare:<:et etti. 
2'il'lin rıstan ve Avusturya Ba~vekille
lt\aıa Ve Rariciye Nazırlarmın konuş
tie a l"I .neticesinde her meaele üzerin
tle-t;f11 fikirde oldı.ıkları anlaşılmış, 
l't)~1 e bu konuşmalarda '.ievam olun-

lla kal'ar verilmiştir. 
lia · · --rıc.ıye Vekili Belgratta 

~lgı.aflır Gün Kalacak 
t'a~t '. 1 <TAN) - Sofyadan Vreme 
h ır:8~: bildirildiğine göre, Tüı~i
tas, ı.n~ıcıye Vekili Tevfik Rüştü A-
1§tiraıc 1:tler ~~iyetinin toplantısına 
~eıı, B bnek ıçın Cenevreye gider-

elgratta bir gün kalnca.s:tır. 

~k I<adın 
anayi Müfettişi 

l>."nkar 

• 
M acar Dahiliye Nazırı bir 

hafta sonra Berline gi
decektir. 

• • 

T ransilvanyanın Roman· 
yaya ilhakı yıldönümü 

dün coşkun şenliklerle kut -
lanmıştır. 

• • 
• ngilterenin Mısırdakı 
1 fevkalade komiserliğı 

kaldırılarak Kahireye elçi gön 
derilecektir. 

• • 

F ransa, Lehistana iki bu
çuk milyon frank borç 

para verecektir. 

• 

M
eşhur şair ve hakinı 

Şeyh Sadinin 700 üncü 
yıldönümü nıünasebetile lraıı 
da büyük ihtifaller hazı rlanı

yor. 

ihracat 
Rekoru 
Kırdık 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

Bu yılın ilk dokuz aylık harıd ticare
ti 130,000,800 liradır. Bu rakam 935 
yılının ayni aylarmkinden 9,000,100 
liara fazladır. Ve son altı sene içinde 
en yüksek derece ile bir rekor vermek 
tedir. 

iplik buhranı 
Kalmadı 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

İktısat Vekaleti iplik buhranının kal
madığını bildirmiştir. Vekalet bazı 
çeşitlerin hariçten getirilmesini temin 
et~tir. 

C\t~y a, l <TAN Muhabirinden) -
•arıa~ge:. ll'lühendis Faize ilk kadın 
leti ısa ttı~fettişi olarak 1ktısat V~a
telt butı~.Yı rnüfettişliğine tayin ed:ile-gua. 

1~ başlanustıl'. 

Defterdarlar Arasuıda 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

Defterdarlar arasında yeni tayinler 
Vf' nakiller yapılnustrr 

Cebelüttarık, 1 (A.A.) - Röyterin 
bildirdiğine göre, birisi General ol
mak üzere yüz kadar Rus zabiti Ma
lagaya gelmişler ve milis kıtalarının 

kumandasını ele almışlardır. Bu za
bitler, bu milislerin askeri t~rbiyesiy
le meşgul olmaktadırlar. 

Uç motörlü 20 kadar yabmcr tay
yarenin bu hafta ic;inde Malagaya gel
mesi beklenmektedir. Bu t2yyarele
ı·ln Sovyet tayyareleri olduğu saml
nıaktadrr. 

Yalnız para olarak (30) milyon İngiliı lirasına sahip 
olan Bazil Zaharofun ö:.ümü ile, dünyanın en mülevves 
işlerinden biriyle meş6ul olan bir adam ortadan kalktı. 
Çünkü bu adamın işi gücü, şahsi kazancr için ıniaetleri 
harbe sürüklemekti. Onun faaliyetleri yiiziinden sayısı 
malllm olmıyon insan]ar, istırap içinde öldüler. 

Harp .~iddetlendi 
Londra. 1 (Radyo) - Bugiin Mad

rit cephelerinde harp birden ~ire a
zami şiddeti aldı. Asiler Ma :hde kar
şı yeniden bir taarruza girişmiş bu 
lunuyorlar. 

Hükumetin verdiği malumata göre, 
taarruz püskürtülmüş, asi tayyarele
rinin hareketleri de, hükiımet tayya
relerinin mukabelesiyle def~dilmiştir. 
Diğer taraftan lspanyamrı şimalinde 
Astüryasda şiddetli muharebelerin 
vukubulduğu ve asilerin miişklil bir 
vaziyete düşürüldükleri hükumet ta
rafından haber verilmektedir. 

Ölüler, yaralılar 
Hükumet mahafili, Ingiliz parla · 

ınento heyetine asiler tarafından ya
prlımş olan bombardımanların 18 teş 
rinisani tarihine kadar 365 kişinin 
ölümüne ve 1571 kişinin yaralanma
sına sebebiyet vermiş olduğunu be · 
yan etmiştir. 

Hükumet şimal cephesinde taar -
ruza geçerek birc;ok mevkileri işgal 
ettiğini iddia ediyor. Vitoria şehri su
suz kalmıştır. Çünkü su depolarr mi
lisler tarafından tahrip olunmuştur. 

Tavassut imkansız 
Londra, 1 (A.A.) - Röyter ajan

sının haber verdiğine göre Fransı~ 

ve İngiliz hükumetleri arasında ya • 
pılan müzakerelerde Ispanyada tavas 
sut imkanları aranılmış, şimdiki va· 
ziyetin böyle bir tavassutta bulunmt· 
ya müsait olmadığı kanaati h:lsıl ol· 
muştur. 

Türk- ita 'yan 
Ticaret 
Mukave'esi 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

30 İkinciteşrinde Türkiye - İtalya 
ticaret anlaşmasının mer'iyeti 10 ilk 
kanuna kadar uzatdmıştrr. 

Yugoslav Milli 
Bayramı Kutlandı 

Belgrat, 1 (A.A.) - Biltün Y'ugoa· 
lavya bugün Sırp, Hirvat ve Sloven 
siyasal birliğin yıldönümünü kutla • 
mıştır. Belgrat azaları ve B. Stan
kovitch, Petrovitch ve hi.ikıimet er· 
kam hazır bulıınmuı:ılardır 

Onun hayatı hakkında bir sürü 
şeyler yazılmış bulunuyor. Bu haya
tın geçirdiği macera, habaset ve şey
tanettir. Fakat bunun mes'uliyeti 
yalnız onun omuzlarına yüklenemez. 
Çünkü, perde arkasında çalışan bu 
silAh ve harp kralı, bir sistemin mu
cidi idi. 

Bu sistemin kötülükleri, onu se -
nıirtmeğe yaradı. Fakat bu kanlı sis
tem onun ölümiyle yıkılacak değil -
d.ir • 

lnanmıyon adam 

Zaharofun ölümü dolayısiyle sev -
gilisi Leydi Owen Deyli Eksprese 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Zaharof, kendisini sevdiğime kat'
iyyen inanmamıştı. Zaten bu adam 
alışveriş mukavelelerinden başka bir 
şeye inanmazdı. Kendisini ilk gördü
ğüm zaman 19 yaşında idim. 1928 de 
kendisine yazdığım bir mektup üze
rine beni davet etti. Davetnamesinde 
şunları yazmıştı: "Karanfil renkli el
biseler giyiniz. Mücevher kullanmayı. 
nız. Gayet tabii görününüz ve son 
derece sade olunuz. Kadınların, fazla 
gösterişli olmalarım sevmem.,, 

İstediği gibi giyindim. Evi küc;ük, 
ve dışından pek gösterişsizdi. Kapı 

birdenbire açıldığı için korktum. Or
talık ıssız denecek derece sakindi. 
Merdivenleri çıktım ve birkaç odadan 
geçtikten sonra Zaharofu pis, dağnık 
bir ôdada 'buldum. 

Bir dakika, gözlerini üzerimden a. 
yrrmadı. Tekrar korktum. Bana ilk 
sorduğu sual şu oldu: 

- Neye güzelsiniz? Hem bu dere
ce güzel. Sizden ~orkuyorum ! 

Hakikaten bu adam. benden dai • 
ma korkmuştur. Çünkü hayatını alt
üst etmemden endişe ediyordu. 

Bedbaht milyarder 

Anlatışına göre, örnri.inde bahtiyar 

olmamıştı. Kendisiyle ilk tanıştığım 

zaman 79 yaşında idi. Ömründe bir 

tek kadın sevmişti: Karısını. 

Bu kadın İspanyoldu. Ve caddenin 

karşıki tarafında.ki bir evde oturu -
yordu. Kadın Zaharofa vardıktan iki 

sene sonra öldü. Biribirlerini sevdik
leri halde geçinememişlerdi. 

Zaharofun evinde altın tabaklar 
vardı. Fransanm çıkardığı bütün 
banknotla.r odasını süslüyordu. Fakat 
onun eşya.sı gayet sade ve kaba idi. 
Aı yemek yer, ya bir yumurta, ya

hut bir miktar meyva ile iktifa eder
di. Bir gün beni davet etti. Fakat 
topu topu bir tabak omlet ikram et
mişti. Kendi yemeğini kendi eliyle 
oisirdiii çoJc olıırdu . 

Hissiz _ı,;, beılrgôn 

Bana yazdığı mektuplar, bir mek • 
tep çocuğunun mektuplarından fark· 
sızdı. Bu adam için, harp, bir his me
selesi değil, bir işti. Meşgul olduğu 

silah işine hiç bir vakit insani hisleri 
k&rıftı.r.ma~t.ı. Bir, glin bana "harp 
muhakka~ vuku bulacak, gerçi ben 
harbi sevmem. Fakat harbe karşı 

gelmek imkansızdır.,,, demişti. 

Herkesin kendisini parası ve nüfu
zu için sevdiğine kanidi. Fakat onun 
da para ve nüfuzdan başka sevdiği 

bir şey yoktu. 
En çok ehemmiyet verdiği şey 

sıhhatiydi. En büyük korkusu. biri 
tarafından vurulmaktı. Gerqi muha • 
f ızları y™tu, fakat kendisine bin bir 
ihtimam ile tavsiye olunmıyan kimse
yi kabul etmezdi . 

Zaharol kıskanç. 

Tam bir sene dost yaşadık. Fakat 
arada bir kendisini ziyaret eder·iim. 
Günün birinde bir başkasını sevdiği
mi açıkça söyledim. Onun yaşında ve 
mevkiinde olan bir adamın açık söz • 
den hoşlanacağmı sanmıştım. Halbu 
ki öyle olmadı. Kavga ettik. Çünkil 
Zaharof ~ok kıskançtı. Bunun üzeri • 
ne ayrıldık. 

Zaharofun kanaati, parası yüzün · 
den samimi sevgi ile karşılanmadığı 
idi. Fakat mali menfaatleri yüzünden 
insanları sefalete mahkum etmeğe 
zerre kadar çekinmezdi. • 

Bir fehanet 

Şayanı dikkat bir tesadüf Leydi 

Owen'in iflası yüzünden mahkemeye 

götürüldüğü gün Zaharof da ölmüş. 

tür. Bir rivayete göre Leydi Owen 

senelerce evvel, iflas ettiği günde Za

harofun öleceğini söylemiş ve bu ke
haneti tahakkuk etmiştir . 

100 Milyon mu? 
Bazil Zaharofa iki kadmrn varis O• 

lacağı bildiriliyor. Biri Kontes dö 

Burbondur ve kendi kızıdrr. Di • 
ğeri övey kızıdır. Adı Madııın Leopold 

Walford'dur. 
Zaharofun 30 milyon sterlin bırak

tığı tahmin olunuyor. Bir rivayete gÖ
r~ de bu servet 100 milyon sterlıne 
varmaktadır. 

ltalyada tayyareciler 
silah altında 

Roma, ı (A.A.) - Ne~redilen bir 
kararname, 1914 esnan erb'-l.bından 

ofan bütün tayyarecilerin iş'1r1 ahire 
değin ailah altında lcalmalarını na
tık bulunmakta.dır. 
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Papağan ve Eşek 
Bizim bir küçücük papağaıunıq 

\-'81', Bu kuş son günJerde hastalandı. 
Boynunu büktü. Tünekten aşağıya in
eli. tştilıası ve iflahı kesildi. Eh! Ağ. 
zı var, dili yok, dedik. (Papağandır 

amma. görü~mez, sükutu ihtiyar &

dereli.) Hastalığına üzüldük. Eşe doe
t.a sordwn. Kimisi: 

- Yoğurt ver! dedi. 
Kimisi: 

- Nohut ezmesi yedir, tavsiye • 
sinde bulundu .. 

Lakin hiç birinin nasilıatmr gözüm 
.tutmadı. Dün kuşçular pazarma git • 
tim. Bizim kuşa benzerleri satan bir 
dükkana girip hail ke~iiyeti anlat • 
tım. Ku!)çu bir hoş adamdı. Dlkkatle 
diniedJ. En·ela: 

- Yemini değiştirin. Kuşyemi, yu. 
laf \"erin, dedi. Senelerdenberi ayni 
yemi yediğinden bahsettim. Onun tt-
1:erine şu fikirde bulundu. 

- Efendim, bu kuşlar aff edersinfz, 
eşek gibidir. Hasta olmazlar. Malôm 
a.. Eşek de hasta olmaz. Olunca da 
iyi olmaz, dedi • 

Dükkandan çıkhm. Aldı beni bir 

düşünce. Bizim kuşu brraktnn. P11 • 
pağanla eşek arasındaki mü.5a.behet 

esaslannı düı;ünmiye başladmı. Gör

dtitn ki: Biri düşünmeden söyler. Ö

teki hiç söylemeden düşiinür. Demek 

biribirlerine benzemezler. Sonra eşek 

hasta olmaz, olursa. ifakat bulmaz. 

Sözünü de doğru bulmadnn. Çünkü 
hastalanan ve iktisabı afiyet eden bir 

çok eşek göriilmü~tür. Şu h~tde k~

çunun bizim kuş hakkındaki teşhisini 

itimada ı;ayan bulınıyarak bir başka 

~-are aramakta iken arkada~lanm • 

dan birine rastladım. Elinde gazete 
dalgın dalgın. geliyordu. 

Göğüsleyip sordum: 
- Yahu! Sen kuştan anlar mısmf 
Hiç durmadan elindeki gazetede 

Rusyarun Almanyaya, Almanlann 
Rusyaya meydan okuyan haberlerini 
gösterdi ve: 

- Biraz bekle! Yakında hepimiz 
kuşa döneceğiz, dedi. 

Benim kuşun hastahğr bala g~m• 
di anıma bu söz buraya g~ti . 

B.FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? l 
Bir ilmin gayesi demel~, o ilmin 

hangi hedefe, hangi neticeyr3 ula§mak 
i~~emesi demektir. - Lise II nci sı
nıf, Psikoloji kitabı. 

Gaye, ulaşmalı: istenilen hed:f, varılmak 
istenen neticedir. O hedefe, o neticeye ul.ııt
mak arzusu deiildir. 

* • • 
Bu kuvvetler, birçok mevkileri ::ap. 

tetmişlcr, Ovicdo ile Grado:-.ta yerle~
mi§ olan dsilerin karargahı ara.,rnd.a
ki miinakaleyi kesmişlerdir. - A.A. 
tPlgrafından, ~9 - 11 - 1936. 
., Bi~em. amm~, bana öyle ıeliyor iri: 

···, ası~erın Ovıedo'daki karargahı ile Gra
~fos takı karargahı arasındaki volu ... .. demek 
ı<ıter. A.A. günden güne ııairle~ıyor: Mana
yı batnmda saklıyor. 

Ahi eş 

Avrupayı 
ikiye 

bölmüşler 
1 - ALMANYANIN 

2 - tTAL YANINMIŞ! 

Londra, 1 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: Londra siyasi malı a
fili, Hitler ile Ciyano'nun son görüş. 
meleri esnasında merkezi Avrupayı 
biri Alınan ve diğeri ltalyan olmak l1 
zere iki nüfuz mıntakasına tefrik et· 
miş olduklarını beyan eylemektedir. 

Birinci mıntaka, Çc.koslovakya ve 
Avusturyayı, ikinci mmtnka da .?o.faca 
ristan ve Yugoslavyayı ihtiva etmek
tedir. 

Londra diploması mahafili, Maca. 
ristanın halihazırda Alman siya.setini 
takip etmekten ziyade İtalyan siyau 
tini tercih eylemekte bulunduğunu be. 
yan etmektedir. Görüşe nazaran, Pes. 
te. Macaristanm Almanyanın teves;ü 
plıi.nmıı. kıtrbıın 2"itmesinden korkmak 
tadır. 
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Mahvolup 
Giden Bir .M..ahkemelerde 

Bir sakanın Arzuhalci 
muhakemesi Hayri ~ine 

Dün asliye üçüncü ceza mahke. mahkum 
mesinde bir hırsızlık davasına. bakıl· 1 d 
dt. Suçlu yerine 22 yaşında olduğunu O U 
söyliyen Dimitri adlı bir genç getiril· 
di. Hiç türkçe bilmiyordu. Mahkeme 
bir tercüman vasıtasile sorgusunu 
yaptı. Okunan zabıt varakasına gö
re, Dimitri lmroz adasından gelmiş , 
Büyükadada Aya Yorgi manastırın· 
da sakalık yapıyormuş. Dört gün ev
vel adada Alekonun evine girmiş. Du
varda asılı duran bir av çütesile bir 
altın saatini çalmış. Polis, bütün a
raştırmalara rağmen hırsızları ya -
kahyamamış. 

Dün sabah iskelede gezerken Di
m.itrinin omuzunda av tüfeği ve be • 

linde fişenkliğile dolaştığını Aleko 
görünce polise haber vermiş ve ya

lı:alatmıştır. 

Dimtriniıı ü~tünde 25 lira da para 
ile altın saatinin içi bulunmuştur. 

Dimitri, altın saatin kapaklarım çar
şıda birisine 25 liraya satmış, tüfeği 
de satm.ıya götürüyormuş. 

Dün, mahkeme şahit olarak iki ko 
miserle bir polisi dinledi. Hepsi de 
Dimitrinin itiraflarını söylediler. Re

is suçluya sordukça: O boynunu bü
küyor ve kısaca her şeyi itiraf edi -
yordu: 

- Sosta.ine, (hepsi doğru}. 

Mahkeme, Dimitriyi 4 ay hapse 
mahkum etti. 

Şapka Kanununa Aykırı 
Hareket Edenler 

Dün polis, müddeiumumiliğe on 

Sarhoşluk ve sövme ımçlarından 

birçok defalar hapishaneye girip çı
kan ve Bakırköy hastanesinde teda
vi edilen Emin paşazade arzuhalci 
Hayri, dört gün evvel son mahkumi
yetini bitirerek hapishaneden çıkmış
tır. Çıktığı gündenberi de bütün vak 
tini mahkemelerde ve polis nezare -
tinde geçirmiş, yalnız evvelsi gün bi
raz serbest kalınca kafayı tütsüle
miş ve Çarşıkapıda pastırmacı Ne . 
catiyi tehdit ettiği için asliye dör . 
düncü ceza mahkemesinden saat 19 
da beraet karan almıştır. Hayri bu 
karardan sonra doğru Sirkecide Ce
malin birahanesine gitmiş ve Cema
le: 

- Bana para ver .. Yoksa sen bilir 
sin! Demiştir. 

Cemal, "param yok. bugün de baş
ka bir yerden al.,, diyince yakasına 
sarılmış ve gürlemiş: 

- Vallahi, seni paramparça ede • 

rim, öldürürüm. 
Lokantada bulunan Mürüvvet, bu 

gürleme ve hücum karşısında kor • 
kutlan yere düşerek bayılmıştır. 

Dün, Hayri meşhut suçlara bakan 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah· 

kemesinde tekrar sorguya çekilmiş

tir. Cemal, müdde~uınumilikte 

davasından vazgeçmiştir. Buna rağ
men Hayri tehdit ve sarhoşluk su -
çundan muhakeme edilmiştir. 

Suçlu: 

dilencilik ve 15 şapka kanununa mu- - Ben felaketten yeni kurtuldum. 
hali! olarak uydurma şapka giyen Cemal, eski arkadaşım ve dostum • 

ııuçlu vermiştir. Müddeiumumilik di- du, on kuruş istedim, o kadar .. Teh

lencilik suçlularını suçun işlendiği dit etmedim. 

yerlerin mahkemelerine göndermiş • 
tir. Mahkemeler, bunları belediyeler 
de amme hizmetinde çalışmıya mah
kum etmiştir. Uydurma şapka. gi -
yenler de 10 liradan 200 liraya ve bir 
günden üç aya kadar muht_elif ce • 
zalara mahkum olmuşlardır. 

§EIUR TIY ATROS: 

Demiştir. 

Babasını 

Dövmeğe 
Kalkışmış! 

Polis, dün meşhut suçlar müddeiu
mumisine Davit adlı bir suçlu verdi. 
Davacısı Ankara caddesinde Çağaloğ 
lu yokuşunda 33 numarada oturan 
babası Nesimdi. Nesim, polise şöyle 
şikayet etmişti: 

- Oğlum dün akşam eve gelmiş. 
Ben komşuda idim. Beni aramış. E· 
ve gelince "be moruk, hiç te evde o
turmuyorsun! Ben altmış saattenbe
ri çalışıyorum. Yorgunum. Sen ne· 

redesin ? ,, dedi ve yüzüme yumruk • 
lar, tokatlar indirmiye başladı. 

Nesim, müddeiumumiliğe gelirken 
oğlu elini öpmüş o da affetmiş. Fa -
kat, suç evlat tarafından babaya kar 
şı işlendiği için süküt etmiyordu. 
Müddeiumumi, Davidi ceza mahke • 
mesine gönderdi. 

Hakim Ihsan, davacı ve suçluyu 
sorguya çekti. Ferağatle bu suçun 
da sükut edebileceği içtihadında bu
lunduğu için Davidi serbest bıraktı. 

TEŞEKKÜR 
Ziyaile elim teessürler içinde kaldı· 

ğmuz zevcim Kızılay mümessili gene
ral Doktor Ali Çalımlının ölümüne 

karşı çok yüksek ve asil alaka ve hi· 
maye izhar buyuran Cümhuriyet hü

kümetiınize ve Sağlık İşleri Bakam 
ve Kızılay umumi reisi Doktor Sayın 
Bay Refik Saydama, cenaze merasi • 
mine gelmek, çelenk, mektup, telgraf 
göndererek taziyet liıtfunda bulun • 
mak suretiyle elemlerimizi paylaşan 
Kızılay Cemiyeti şubelerine ve Ve
rem Mücadele ve Etibba Yardım Ce
miyetlerine ve kıymetli dost ve mes -
lekdaşlar ve aziz talebesine ve Şirketi 
HaYriyeye ve içten ne3rlyo.tilc lso.dir

danlrk gösteren sayın gazetelerimize 
minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

·General Ali Çalımlı eşi: 

NACİYE ÇALIMLI 

Servet 
Mersin - Buradan Ermenağa ka

dar olan dağlarda, dere kenarlarında 
binlerce tenhel ağacı vardır. Bu a
ğaçların tohumları düşüp kendi ken
dine mahvolmaktadır. Halbuki ten
hel tohumları toplanır ve yağı çıka
rılırsa, sabunculukta zeytinyağına I 
tercihan kullanılır. 

Yüzlerce vatandaşı geçindirebile -
cek olan bu işin bir düzene konulma
sı ve tenhel tohumlarının mahvolup 
gitmemesi için ziraat müdürlüğünün 
harekete geçmesi bekleniyor. 

Zafranbo~uda 
Tifo Var 
Zafranbolu, (Tan) - Burada sal

gın halinde tifo vardır, şimdiye ka
dar ölenlerin sayısı on kadardır. 

llçebay Thsan Kaya, hastalığın Ö· 

nüne sür'atle geçilmesi için hüku · 
met doktorluğuna sıkı direktifler 
vermiştir. 

Hükumet doktoru, ev ev gezerek 
bütün Zafranbollulara tifo aşısı tat
bikine başlamıştır. 

Zafranboluda içilecek bütün su 
yollarının açık bulunması, tifo sal -
gınmm önüne kolayca geçilemiyece
ği endişesini uyandırmaktadır. Su 
derdinin halledilmesi, hastalığı kö . 
künden kurutmak için yapılması la
zımgelen işlerin birincisidir. 

El lanı civarında 
bir kadını 
kaçzrdılar 

Zafranbolu, (Tan) - Eflaninin 
Karacapınar köyünde bir kadın ka
çırma vak'a.sı olmuştur. Bu köyden 
Kabadayı oğlu Muharrem, büyük 
kardeşi Mehmedin beş yıllık kansı 

Zehrayı, 60 lira parwn ile beraber 
alıp kaçırmıştır. 

Yapılan tahkikatta, Zebranın ko
casını istemediği ve ötedenberi se . 
vıştiğl Muharremle evıenmek üzere 
kaçtığı tesbit edilmiştir. Kaçanların 
nereye gittiği malum değildir. 

Kamunbay Fikret bu işle yakın • 
dan alakadar olmaktadır. 

Yarı n 

Akşam MELEK ve 

TEŞEKKÜR 
!stanbulda An~ara caddesinde Ci. 

han kütüphanesi sahibi Mihramn ve
fatı münasebetiyle gerek mektup, tel 
yaztlariyle ve gerek ziyaretlerle be • 
yanı tesliyet lütfunda bulunan ve ce
naze merasiminde hazır bulunarak 
taziyet beyan eden zevata ayrı ayrı 

teşekkürümüzü bildirmeğe teessürü -
müz mani olduğundan muhterem ga
zetenizle 8.lenen arzı şükran eyleriz. 

Zevcesi, evlatları, kardeşleri 

Türkçe ve Moda Dersleri 
Şişli HaJkevinden: 
Şapkacılık, çiçekçilik, biçki 

Türkçe derslerine de baçlanacağlıı 
dan isteklilerin her gün öğled 

sonra Nişantaşı Rumeli caddesinde 
Halkevimize gelerek kaydedilmele 

Taksimde Maksim TiyatrosW1d• 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 21 de 
PİPİÇA 

rk;~: SOMER Sinemasında-
ALEX. VOLKOFF tarafından vücuda getirilen ve H.ANS V. SCHLE· 
TOV ile WERA ENGELS tarafından harikUlade bir surette yaratılan 

STENKA RAZiN 
Meşhur Rus filmine başlryacak, ve salon seyre koşacak Istanbul 
halkına dar gelecektir. 
Bir aşk hikayesi... Kürek mahkumları ... Kanlı ihtilaller ... Deniz mu
harebeleri... Rimsky • Korsakow'un musiki parçaları ... Meşhur DON 
KAZAKLARI HEYET! MUGANNlYES!. 
FOX JURNAL: de Atina'da matemli bir cenaze töreni, Bahrisefidde 
bahri faaliyet vesaire, vesaire ... 

BU GECE HERKES 

25 ARANYOSSY RAJKO 
ÇOCUK ÇINGENE ORKESTRASINA gidecek 

Siz de bu zevkden mahrum kalmamak için hemen 

T@pebaşı · GARDEN' in 
42690 nurn$U"ı:ıh ~lı>fonunu açarak masalarınızı a.yırtın1z. 

Ayni programda: Meksikalı sinema yıldızı 

LU PERKINS 
Fiyatlara zam yoktur. 

si nemalarında 
DRAM KISMI 

Bugün 
20,30 da 

Hayrinin sarhoşluğunun hafit ol

duğunu söylemişlerdir. Yalnız Hür -

müz, çok fazla sarhoş olduğunu söy
leyince yüzleştirilmeleri yapılmıştır. ı 

Hü.rrnüz: "Ben on beş yaşımdanberi 
meyhaneciyim. Bu işin mütehassısı 

oldum artık.. Sarhoşu ben anlamaz~ 
sam kim, anlar?,, şeklinde şehadette 

ısrar etmiştir. 

Hakim, Hayriyi tehditten üç ve 
sarhoşluktan iki gün hapse mahkum 
etmiştir. 

Senenin en güzd ve en NEFiS OPERET filminin ilk 

ROSE BUY UK HA LA 111111111 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruş 

~EHIR Tll' A.TROSU 
OPERET KISMI 

Bugün 20,30 da 
MASKARA 

VE 

Adanada Petrol Taharriyatı 
Bırakıldı 

Adana - Bu havalide petrol ara
makta olan heyet faaliyetini tatil 
etmiştir. Raporunu ya.kında Iktısat 
Vekaletine verecektir. 

Fılmini yaratanlar. JEANETTE MACDONALD • NELSON EDDiE 
14 de 

Çocuk Tiyatrosu F A T M A O 1 K 

Yumrukları sıkılmıştı ve her tarafı titriyordu. 
Yusuf içinde hafif bir ürperme duyarak sordu: 
"Peki, kimi istiyorsun öyleyse ... " 
Muazzez kendini daha fazla zaptedeıniyerek ağ

lamıya başladı. Başını önüne eğmişti ve gözlerin
den yaşlar biribiri arkasına süzülerek göğsüne dam
lıyordu. Yusuf onu kolundan tutup çekerek tekrar 
yatağın kenarına oturttu ve yavaş, tatlı bir sesle 
sordu: 

"Söylesene, kimi istiyorsun ?" 
Muazzez yaşlı gözlerini Yusufa dikerek haykırdı: 
"Hiç kimseyi ... Anlamıyor musun ... Hiç kimseyi ... " 
Ve gözlerini uzun müddet onun gözlerinden ayır-

madı. Yusuf da ona bakıyor ve idarenin titrek ışığı 
vuran yüzünde yer yer ürpermeler oluyordu. Elini 
yavaşça uzatarak genç kızın saçlarını okşadı. O za
man Muazzez bu işareti bekliyormuş gibi doğruldu, 
Yusufun ellerini avuçlarının içine alarak: 

"Kimi istiyorum, anladın mı ?" dedi. 
Yusuf alt dudağını ısırarak ağır ağır başını salla

dı. Ve Muazzez hayatında ilk defa Yusufun iri kah
verengi gözlerinde ya.şlar parladığını gördü. 
1 . • 

Yarını saat kadar hiç konuşmadan yanyana otur
dular. Her ikisi de soğuktan titriyor, fakat hiçbiri 
ufak bir hareket yapmıya. cesaret edemiyordu. tık 
defa. Yusuf doğruldu ve Muaızezin omw:una. doku· 
na.re.k: 

"Hadi yat !" dedi. 
!kisi de ayağa kalktılar, Mu&uezin oda.sına git

tiler. Genç kız yatağına girdikten 11onra Yusuf baş 
ucuna oturdu. Gene bir şey konutmuyorlardı. Yal
nız delikanlı Bl'8.8tra elini uzatıp yataktakinin saç
larına dokunuyordu. Fakat gayet yav~ yapılan bu 
hareketleri Muazzezin hissettiği şüpheli idi 

Biraz sonra odayı muntazam nefes sesleri doldur
mıya başladı ve o zaman Yusuf gürültü çıkarma

mrya gayret ederek doğruldu, ayaklarının ucuna 

Baştan başa ZEVK -- GOZELLlK - NEFİS BlR MEVZU - UNUTULMAZ ŞARKILAR 
Yarın gecenin biletleri şimdiden satılmaktadır. Tel.Sakarya: 41341 - Melek: 40868 

Kuyucaklı Yusuf 
MEMLEKET ROMANI - 23 - SABAHA TT1N ALİ 

basarak dışarı çıktı. 
Gözleri yarı kapalıydı ve bir rüyada olduğunu sa

nıyordu. Bunun için merdivenin son basamaklarına 
gelip oturmuş olan ve Muazzezin odasından çıkıp 
yanındaki odaya gidinciye kadar kendisini büyümüş 
gözlerle takip eden Kübrayı görmedi. 

Bir müddet odanın Qrtasında ayakta durup bek. 
ledi. Bulutlar yükseldiği için ortalık biraz daha ay
dınlanmıştı. Pencerenin yanındaki sedire gidip otur
du. Dışarı bakmrya başladı. SevrPklP"" " ı.; ....,: .. i 

gümüş gibi beyazlaşan ve kimisi hala simsiyah al
çaklarda dolaşan bulutlar birıoırll!ruu ..... • ..... J ~- · - · •••• 

Yusuf gözlerini bunlara dikti ve sabaha kadar 
böyle bekledi. 

-4-
Birer gece fasıla ile, başka başka odalarda ve bir 

minder üzerinde ayni kızı düşünerek gecelemiş olan 
delikanlılar anlattığımız gecenin ertesi günü, öğliye 
doğru buluştular. Yusuf Alinin dükkanına. gitti. 
Gayet sakindi, yapmıya mecbur olduğu işin nekadar 
ağır olduğunu bilmiyor değildi. Zihninde işi çabuk 
kestirip atacak bir cümle hazırlamıya. uğraşıyordu: 
"Kız razı olmuyor; senin işin sarpa sardı." tarzında 
bir şey söylemek ve mümkün olduğu kadar az iza
hat vermek niyetinde idi. nk işiteceği sözün: 

"Demek beni böyle dolandırdınız?" demek olaca. 
ğını biliyor ve daha bunu düşünürken vücudünün 
ter içinde kaldığını hissediyordu. Bayram yerine 
gelince Alinin dükkanına sapacağı yerde karşı taraf 
taki kahveye girip camm yanına oturdu. Güniln 

bu vaktinde kah.ve tenha idi. Kendisinin biraz öte
sinde iki ihtiyar geniş ve üzeri hasır örtülü, peyke
nin üzerine bağdaş kurmuşlar, elleri çenelerinde, 
düşüne düşüne dama oynuyorlardı. Yusuf gözlerini 
Alinin dükkanına dikti. İçeriye iki müşteri girmişti. 
Onlar çıkarken Alinin yüzü bir an kadar kapıda 

göründü. Yusuf onunla karşı karşıya gelmiş kadar 
halecanlandı. Hiçbir şeyden haberi olmıyan bu ço
cuğa gidip: 41Biz senin paranı aldık amma, kızı sa
na veremedik, onu da kendimize alakoyduk !.." de
mek her halde kolay değildi. Alinin birçok tarafla
rının hala çocuk olduğu muhakkaktı. Böyle bir 
darbeye bir erkek gibi dayanabilecek miydi acaba? 
Yusufu en çok korkutan, Alinin bağırmayıp, haka
ret etmeyip ağlaması ihtimali idi. Böyle bir şey 
olursa ne yapacağını bir türlü tayin edemiyor ve 
mütemadiyen oturduğu yerde sallanıyordu. Hava
lar soğuk olduğu için kepenklerinin yarısı kapalı 
duran şu karşıki dükkanm önünde, biraz sonra 
biraz sonra dünyanın en büyük fenalığını yapacağı 
insanla beraber oturduğu yaz günlerini hatırladı. Ar· 
katlaşmın pembe ve tombul yüzünü, bir şey a';latır
ken iki elini birden havaya kaldırarak işaretler yapı
şını görür gibi oldu. 

Birdenbire yerinden fırladı. Burada daha fazla 
beklerse hiçbir şey yapamadan geri döneceğini an. 
ladı. Halbuki bugün bu işi temizlemiye mecburdu. 
Yoksa arkadaşına yaptığı fenalığın genişliği gündE-n 
güne artacaktI. En doğru hareket gitmek, bu isin 
olmıyacağmı söylemek ve karsısında.kinin nek haklı 

olarak fırlatacağı hakaretleri sessizce kabul et
mekti. 

Kahveden çıktı ve sert adımlarla meydanın karşı 
tarafına doğru yüriimiye başladı. Yerler kuru ol• 
duğu halde, koyu bir balçığın içinde yürüyormuf 
gibi ayakları ağırlaşıyor, toprağa yapışıyordu. Bo· 
ğazının adamakıllı kuruduğunu hissettL 

Bu sırada dükkanın önüne gelmiş ve Ali onu 
görmüştü. Oturduğu üstü minderli arkalıksız ha
sır iskemleden fırlıyarak Yusufa doğru koştu, onu 
iki elinden yakalryarak içeri çekti, boynuna sarı· 
!arak: 

"Yusufum," dedi "Yusufum ... " Göreceksin ne 
düğün yapacağım ... Annem pek sevindi, babam da 
ses çıkarmadı ... Yaşasın bu dünya be! .. " 

Yusuf arkadaşının kollarından sıyrılarak ona bak
mıya başladı ve birdenbire içinin karmakarışık ol· 
duğunu farketti. Korktuğu başına gelmişti. Ali 
ağlıyordu. Pembe ve ayva tüylü yanaklarından 
yaşlar yuvarlanıyor ve o bunların arkasında güııni" 
ye çalışıyordu. Yusufun yanına sokuldu, yan yat _. 
mış bir pirinç çuvalının üzerine ikisi de oturdular· 
Ali yaşlarını elinin tersile silerek: 

"Artık Muazzezin haberi var, değil mi?" dedi. 
"Var!" 
"Ne diyor, Yusuf, Allah aşkına söyle ... Kim bilit, 

o belki beni beğenmez ... Amma sen söyle Yusuf, beıJ 
kötü adam mıyım? Ben Şakir gibi miyim?.. Mll" 

azzez senin sözünden çıkmaz, Yusuf, sen ona be~ 
anlatırsın... Olmaz mı? Sen benim dünyada en i)'l 
arkadaşımsın ... Bu işi sen yaptın, sonuna kadar aeO 
götüreceksin. Bak, şimdi sana doğrusunu 21öyllye
yim, ta küçükken, beraber Çmarlıçeşmeye, bayraıı>" 
lara gittiğimiz zamandanberi içimden böyle şeyJet 
geçerdi amma, olacağını bir türlü aklım kabul etnıe~· 
di. Bu iş senin sayende oldu. Anamın başı içıD 
söylüyorum Yusuf, artık sen benim için babamdailı 
kardeşimden ilerisin..... (Arkası var) 



Gümdelik gazete 
Başmuharriri 

Alunet Emin Yalman 

Silo 
TAN 

Varlığımız 
~a.n'IJJ hedefi: Haberde. fikirde, 
elnıak,rteyde temiz, dürüıt, aamimi 

o kar•• • ı un ıazeteıı o maya DörtYılda:55 Bin Ton 
ça.lıtmaktu. 

~;i;-;Mes;,;i;ril 
~~Çin Radikal iş -
~uz? 
fı lst.anbuıun bir türlü halledilemlyen 

~li dertleri mütemadiyen tekrar 
:111dik~e dalına kendi kendime şn 
llali sorarım : 
~ Niçin radikal iş görmüyoruz? 

t!k· lediye süt işinde hilenin ve ih
hıtr lUın öniine geçmek için yeni ted
~ er almak üzere tetkikat yapıyor-ll' 
bıı-lıeıedıye ekmek meselesini hal içlıı 

t ta.kon t~birler düşünüyormuş. 
\'et amma, ne \'akte kadar? 

~ .\JınBll :vanm tedbirlerle memle -
~te ne ;o işinin, ne siit işinin, ne 
ilci ek ~lnln halledilmiyeeeği artık 
ht kere ikinin dört ettiği kadar ta
llı 1ckuJc etmiştir. Bdanadan, uun -
lb a.d!Qı ya.nm tedbirlere devam et-

bı~ doğrusu )'almz Şarka mahsus 
il" iştir • 

tıt,i, Nafia Vekili Ali Çetin Kayanın 
tı!~ıh ~ibi, kökünden halletmek Ji-
~~. Süt meselesi, su meMlesi, ek
le ıneset~ı. ancak radikal tedbir-

rJe halledilebilir • 
~ llu tedbir de bir kelime Ue hülisa 
~~~iUr: Bütün bu işleri şahsi te -
b~lerden çtl<anp belediyenin in -
tt a. almak, ve ~hrin ~ve 
~ ~ lhtiya.çJan üzennde hususı ti -

~ete hnkan vermemektir. 
~tiıı ll neticeye \'anlmadıkça şehir lı,-

.\ '" haJiedUmesine lmkil.n yoktıı:r. 
~~ya Japonya ile anlaşmakla 
'~ bir ga.f yaptı. . . . ~ 
~allYanın gafr 
~llırınya uzon müdd~t fngflt~re ve 

li]ı llayı Sovyetlerin aleyhinde bir -

~harekete davet etti • 

~ lıit ll:ıüddet İngiltere ile Şarka ait 
'ti~ imzaJamağa çalıştı. 

>, ı.ı.tun bunlar aktın kalınca Japon· 
~'ıa b~vurmağa mecbo.r oldu. Fa
\~ bn hareketiyle, şimdiye kadar 

~tereddit bir siyaset takip eden fn

t~ereyı tamamen Fransa tarafına 
b10,_td.l. Bu suretle A\T\lpada siyasi 

Eskiden bolluk birse
nede yetişen buğ

dayımızdan yoksuzluk 
senelere hayır gelmezdi. 
Fazla buğday saklana
maz, kurtlanır. çürür, gi
derdi. Yere gömmek gibi 
iptidai usul!erle kurtarı
lan mahsul azdı. 

Bir ziraat memleketi 
sıfatile harice bol bol iyi 
ve temiz buğday ihraç e
decek yerde ekser sene
ler ekmeğimizi bile hariç
ten getirtmek gibi gülünç 
bir vaziyete düşüyorduk. 

İktısadi hayatımız mü
him bir temeltaşı diye bir 
silo şebekesine şiddetle 
muhtaçtı. 

Son birkaç sene içinde bu mü
him boşluk süratle dolmıya 

başladı. Ziraat Vekaleti sessiz sa -
dasızca mühim bir iktisadi inkılap 
adımı attı. Bunun acaba kaçımız 
farkındayız? 

Birkaç sene evvel silo namına 

memlekette Haydarpaşa A ve B de
polarından başka birşey yoktu. Bu 
depolar 15000 ton buğday alıyordu. 
Istanbul gibi kesif nüfuslu bir şeh
rin ekmeğini hazır bulundurmak 
ve ihraç malı biriktirmek yolunda 
bu deponun faydası vardı. Fakat 
memleketin umumr ihtiyaçlarına 

nisbetle geride büyük boşluklar 

kalrvordu. 
1932 ile ] 933 tP l'J:\ nlr hi'I" hsunlo 

ile işe girişildi. Eskişehir, Sivas, 

Konya ve Ankarada dörder bin ton 

luk dört yeni silo yapıldı. Derince
deki 10,000 tonluk depo, alıcı ve ve 

rici tertibat, elektrik ve mihaniki 
teçhizat tamamile modern olmak 

üzere silo haline çevrildj. Ankara

da çiftlikte bin tonluk bir arpa si
losu vücuda getirildi. Geçen sene 

de Afyonda 5,000, Polatlıda ve Yer 

ta.nbulun yerli ihtiyacı için bir silo 
yapılması da programa dahildir. 

Dört bin tonluk bir silo deyin
ce bakın neler hatıra gelir: 

Bir defa vagonlar elektrik terti -
batile derhal boşalır ve dolar. Al
ma, verme, tartma ve kaba temiz
leme dahil olduğu halde silonun sa 
atte elli tonluk bir kudreti vardır. 
Yalnız alıp vermek kudreti aatte 
400 tondur. Yani 4,000 tonlu.;: bir 
silo on saatte dolar, boşalır. 

Kaba temizlemeden anlaşılan 
mana, buğdayın taş, toprak, sa -
man, çöp, çuval parçası ve bütün 
pisliklerle içi boş taneleri temizle
mektir. Temizlemenin bundm ileri 

Türk buğdayfonn1 afetlere lorşı 
koruyan fole/erdenbiri: 

Esk.i~elttr Si/osrı 

ısafha.!!r, tohumluk seçme buğdayY 
ayırmaktan başka bir şey değildir. 

Silonun 4,000 ton buğdayı yer -
den binanın damına doğru yükse
len bir nevi kuyularda. saklanır. 

Bu kuyulardan dördü buğdayı ha
valandırmıya hizmet eder. Buğda
ya haşerat arız olursa bu haşerat 
diğer dört kuyuda arejina1 tesisa
tının yardımile imha edilir. 

Almak, tartmak, kuyulara dol
durmak gibi işler hep uzaktan silo 
şefinin odası yanındaki merkezden 
elektrikle yapılır. Elektrik ışıklan-

nı havi bir tablo, kuyuların dolup 
boşaldığını gösterir. 

4000 tonluk bir siloda asıl depo 
haricinde yüzer kiloluk 1000 çu
val için ayn yer vardır. Köylünün 
getirdiği buğdayı muvakkat suret
te depo etmek için hepsi birden 
150 tonluk 12 huni vücuda geti -
rilmiştir. 

Bir kısım silolarda tohumluk te
sisatı vardır. Tohumluk buğday 

aynlır, dezenfekte edilir, çuvalla
ra doldurulur. 

5 ilolar, bin türlü emeklerle 
meydana çıkarılan Türk hu

bubat mahsullerini. hastalıklara, 
haşerata, farelere, ıslanmak ve çü
rümek gibi tehlikelere' karşı mu
hafaza eden birer kaledir. Bir harp 
zamanında elde depo halinde te -
miz mahsul bulunmasını ve mem -
Jeketin açlık felaketinden mahfuz 
kalmasını temin eder. Bundan baş
ka ihracat için temiz ve seçme 
cins malı bir araya toplar. 

Eskiden deve ve kağnı yardımile 
bir araya getirilen, muhafazasız 
depolarda kısmen heba olup giden 
Türk mahsullerini, bugün Türk 
Demiryollan silolarımıza sevkedi
yor ve orada her felakete karşı ko 
ruyor. 

nk hedef Türkiyenin silo kudre
tini 100,000 tona çıkarmaktır. Fa
kat hükumetin asıl programı 

200.000 tona vanyor. Her silo sene
de liakal dört devir yaptığ .n..ı göre 
11ilolarımız 200,000 tona varınca 
800,000,000 kilo ağırhğmda ve ki
losu beş kuruştan 40 milyon lira 
kıymetinde Türk mahsulü silolar 
sayesinde muhafaza ve ıslah edile
cek demektir. 

Silolar Ziraat Vekaletinin hazır
ladığı program dairesinde, ziraat 
bankasının tavassutile vücuda ge • 
tirilmektedir. 
Yukarıda yazdığımız malumatın 

büyük bir kısmını silolara ait fenni 
işlerle meşgul olan. mühendis Bay 
Fuattan aldık. Mühendis Fuat çok 
ateşli bir silo mefkürecisidir. Ha -
yatın bütün faydalı tarafları gö -
züne silo şekil ve kıyafetinde gö
rünmektedir. 

~lattn i:eşekkülünü kola.yla.ştırd:ı. 
lttı gi)terenin zaten A vnıpadaki kor
~ lta.Jyadan ziyade Alınanyadir. 
tıı~~ ~ler Alman hava kuvvetlerinin 
la llıadiyen artmasından kuşku -
~0rlar. İngilterenin şimdiye ka -'it l 111 a n y a y a karşı doğ
-~ doğru:ra muhasım bir vaziyet 
'l'tft "nası, ha,•a kuvvetlerini sür'atle 
IJııdi tnuı.ğa karar vermesi bunun de-

kükte 4,000 tonluk olmak üzere üç 

yeni silo inşasına girişildi. Bu su -
retle dört sene içinde memleketin 
silo kudreti 15000 den 55000 tona 
~ıktı. Fazla olarak Balıkesir, Akşe
hir, Denizli, Yerköy, Şefaatli ve Çe
liklideki biner tonluk eski ahşap 
anbarlar kargir depoya. çevrildi ki, 
bunlardan Balıkesir deposunda mi
haruki tesisat da vardır. 

On altı yaşında sergi yapan çocuk Ressamımız 

t • 

'"'~l'tıdi Almanya, Japonya. ile anla -
l·~ lngiıterenln menfaati ve vazi -
t~ de Vlı%uh kesbediyor. Japonya. 
l~tıı ~reni.n Çin pazarlanndakl mev
~l ahnrştır. Şarkf Hint adalarmı da 
~ı~!a Ue paylasmağa karar ver
tı~~laşılıyor. Bu ıta.rilar altında 
tat

111 
etenın, Almanya ve ,Ja.oonya ta

~ • ~ geç111esine i.mkin kalma~ -

ıı-!: lta!de İngiltere bundan böyle 
dttt, ~a •le elele yüriimeğe mecbur -
~~ ll ITl~buriyet Almanyayı kork
~lt}f lkibete maruz bıraka.caktrr. 
~tı~ll ~ Alrııanyanm da en büyük kor-

lıtı llglJteredlr • 
''lla ~hep]e Almanya, Japonya ile 
~. ~ büyük bir gaf yapmış • 

5 ilo programı bu kadarla dur
nuyacak, süratle inkişaf e

decektir. Dk merhalede Diyarbe -
kirin 4.000, Balıkesirin 4.000 ila 
5,000, Tekirda.ğın 3, 4 bin tonluk 
siloları vardır. Şu on yet de de iki 
şer bin tonluk silolar yapılacaktır. 
Kütahya, Sarayönü (Konya), Ba
ladiz (Aydın), Zile (Samsun), 
Beylikahır, Şarkışla, Denizli, Ak
şehir, Şefaatli (Kayseri - Sivas 
hattında), Niğde ... Evvelce Adana 
da programa dahil iken Adana 
buğdayı cins bakımından ihraça 
müsait olmadığı için vazgeçilmiş
tir. Samsun ve Mersin limllnlart Y!l. 
pılmca orada da silolar vücuda geti 
rilecektir. Haliç ve Sirkecide Is -

On altı yaşında olduğo.ı söylenılen, ı Bu Yaz açılan yanm asırlık Türk res
fakat ancak on dört yaşında görünen mi sergisine de gittim. Orada Bay 
küçük ressam Turgut Cansevere ne F:yhanıanm bir portresini beğen. -
zamandanberi ve nasil çalışnuya baş- dım, Çallı İbrahimin birkaç portresı
ladığını sordum = ni ve Nam.ık lsmailin de bir natUr-

- Evvela resimle alakadar değil- mortunu sevdim . 
diın, dedi, kemana çok merakım var- - Hangi mektebe giıliyorsun? 
dı. Keman çalmasını istedim. Çok iyi - Galatasaray lisesinin sekizinci 

. strufındayım 
bır hocam vardı. Beni seviyordu. E · . 

1 
· · 

Hocam genç yaşmda öldü Ben de bir - n çok hangı denı erı sevıyor-
. sun? 

daha kemana el sürmedim. Bu defa 
merakımı resme verdim. Denı alma- - Biyolojiyi seviyorum. Fen sevi. 
mıştım. Buna rağmen suluboyıı re- yorum. Matematikten de ü.,.kmijyo· 
simler yapıyordum. Hasta~ıı.ndım. A- rum. 
pandisit ameliyatı oldum. Yatakta Babası Doktor Ferit Cans':!ver: 
e~Jenmek için bana yağlı boya atma- - Oğlumun eli birçok ışıere yat. 
lanru istedim. Aldılar. Yağlı boy& kındır, diyor, motörlü oyun.;a~clar ya. 
olarak yaptığım ilk resim bir porta.- pıyor. Güzel tayyareler yapıyor. Be
kal resmidir. O hastahğrm esnasında nim bütün ilaç kutularımı k1rıp, kı
hir de gül resmi yaptım. Babam be- rtp bir şeyler yapıyor. 
ğendi. Bizimkilerin nazan dikkatini Bay Ali Santi Boyar gülüyor: 
cAlbetmiş ... Işte böylelikle demek i- - Annesi de onun için sergi falan 
ki senedir resim yapnuya başladım. yapıyor, onu büyük bir şey zannedi
Fakat esaslı olarak bu yazd~nberi bu yorlar, diyor, halbuki evt\e bir aırsız 
işe başladım. Bu yazdanl>P.ri ciddi, polis oyununa başladı mı, evin altını 

~an, "' • • ciddi çalışıyorum. üstüne getiriyor. 

~~nkidi yasak - En çok ne yapmasını scviyorsu- - Oyunu çok mu seversiniz;? 
•- ttıan,. illnı nuz, natürmort mu? PeyizaJ· mı, yok- - Evet .. Oynamıya bayılırım . .ıtl't ., a adamlarım kapi dı-

tttr B&, portre mi?. Yine hocası mü!amaha kar bir gü. J.~; u:- - nk çalışmıya baGladıg· ım zaman lüşle: ~ 3't ... "a un kitapla.mu meydan- v 

~ıltı<ırp Yaktı • natürmort yapmasmr •eviyordum.. - Turgudun hocası olmak sıfatiy. 
~tı~ı~tl . de fine Alman hükiu:neti Fakat şimdi en büyük ıııevdiğim pe. le. diyor, on.u fazla meth~tmok ban.-

çın tel'in edilmiş, hakaret görmüş bir 
r.esilden olduğumuz için yenı bir ıs
tidada yapılacak teşvikin ne kadar 
hayırlı olduğunu iyice anları7. ••. Ben 
bile küçükken bir derste, bır mesele 
hallederken birdenbire noca-ıı sırtım
dım yakaladı: "Seni gidi, seni; kari
katürümü mü yapıyorsun,, diye; 
eğer karikatUrtinü yapsaydım değil, 
bir resim çizgisi yapmış olsaydım, 
k!mbilir başıma ne gelecekti? Imti
banlarda bizi "haydi bakaJı.n, tarih 
dersi bu, resim fırçasına benzemez,. 
diye sıkıştırırlardı. Benim annem, 
c:a!ıştığnn odaya girmezdi. Babam, 
ressam olmam.aklığım için çırpınır, 
dunırdu. Halbuki şimdi mes~le büs
bütün başkadır. Hangi taleheınd~ bir 
kabiliyet görüyorsam ve verdiğim 
dersler semere veriyorsa aı•ıhakkak 
kı o talebemin münevver bir aileye 
mensup olduğunu söyleme~ mecburi· 
yetindeyim. Doktor Fahri Cansever 
ve eşi, benden daha fazla ·rurgudun 
muvaffakiyetinde hissedardırlar. E
beveyn hocaya yardım eJerse hem 
hocanın, hem talebenin ı.şi daha kolay 
le.şır. Turgut çok kıymetli bir ço
ruktur. Onun hakkında gosterilecek 
ihtimam muhakkak bir .i!emere vere
cektir. Bazı insanlar san'ata elişi der 
ler. Bu yalandır, san'at biltün mıı.na-

• :.:-== 
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FIKRA 

VUZUH 
Muharrir a.rkadaşmuzın sözüdü 
"Dünyadaki bütün sosyalistler ' 

komünistler Madridin, bütün nasy 
nalistler Burgosun kazanmasını iıı 
terler. Politika ve ideoloji olar~ 
bunun aksine tek bir misal, tek ~ 
delil getirmiye imkan yoktur." 

"Dünyadaki bütün .. ", "tek bir n 
sal .. ", "tek bir delil .. .'' gibi ta.miınJ 
türkçemize has kusurlardandır. F 
kat hadisenin gerçekten böyle old 
ğunu kabul edelim. Tiirkiyede l\l~ 

ritçi, Burgo~u diye iki cephe!e bil 
tünüp karşı karşıya maske nıt atı§ 
cağız? 

ispanyada ne görüyoruz'! Sok! 
sokak, ev ev, hatta oda oda bir har 
Böyle bir harpte hücum edenler , 
ya müdafaa edenler, velev bir kıs' 
bir fikir, bir kısmı lhtlras uğru 
fakat hepsi kahramanca. çarpışnı 
tadırlar. AJkazar ve Madrit, 
ısyan edenler, diğeri hükümetçi 
hesabına birer destandrrlar. lspan 
da Berlin • Roma ile l\loskovıı -
ris 'll'asmda bir menfaat mıM;ı de 
eski din harplerine benler, bir t 
sup rihadı olmaktadır. Bu, ayrı 

meseledir. 
Riz Türkler lspaıı~·ol miHctini 

nırı:z. O hangi rejim~ kar. r verıc 
onun hum1meti ile ınünasebeıte 
lt.ı:ıunı:ı. Bn~ün elçimiz Madritte 

l\l"ektupJarnnızda an,·aıc bu ad 
k~llanabilmz. Bu da, ık1n,·ı hir ı 

M ledir. 
Fakat dunyada ne görl.iyor 

NasyonaJistlerin nsıflarmı bile\ 

miz bü}iik bir kısmı De, Mille 
Cemıyetinde kollektif t.mniyet da 
smı gütmek nekadar lnıkansı 

sosyalist veya sosyalist - ~ayli 

mof\rasller, hatta diktator)'alarla 
rış~rlık edf>bilmek o ·ka·ior iın.ka 

clır. 

lındi, biz Türk na.syonallstleri, 
nşçıyız. Hiçbir mUlf'tin rejim 
gaı,ına. karışma~,z: Fakat l•arp 
rini reddeden iktida,.ların başta 

tunma.smdan memnun oluruz. Ko 
nıst Rus.ya bizim milttt>fikimİ7 

Biri I,eninlst, biri Kem:.ı Iist i5te 

barışçı iktidar! Komünizmle nasyo 
lıım arasında. işte bir sarsılmaz dci 
hık! 

Fakat bizim nasyonalizmi:niı, 

bir faşizme benzemez; biz hiirriye 

leriz. Harı> düşmımlanyız. 

Yarın lsı>anya bir Franko faşi 
arkasından, gene birçoklarının 

menni ettiği ti.zere, Fransa bir 
otoritesi kuracak olursa, gene 

kimsenin işine kan~mayız: f' 

sulh prensibinin bu sürgün a 
akibeti ne olacağını epey düşıinlı 

Hiçbir tarafta, hiçbir türlü m 
hale cephesine katılnıış değiliz. ~ 
banş cephesindeniz. Ancak karş 
za değil, yanımıza yeni kuvvetle 
ra.rız. 

ispanya bir Akdeniz devletidir. 

Sarih değil miyiz? - Ulus 

Fa ta~ 

- Herhold~ :en fikirlerini 
değiıt irmiycrsun. 

- NP.dQn? 
- Çünk!i :Je,.,fo "gömlek de 

f irir t,ibi fikff değ;§firirim,, de 
lin J~ .. ~~leli il ,ihtiyar sıı..n'atkArla.r ve e- yizaj. Peyizaj yapmıya bayılıyorum. d~şmez .. Yalnız kendi 110.z:ürr. değil, 

~ ~a..~~~da tenkitler yapma.la • Portre de yaptrın a.mma.... Peyi.zajı bırçok arka.da.şiarın da sözü budur ki, sıyle kafa, düşünce ve ruh işidir. Ben -------------J 
bu küçük talebemin resimlerini yal-

'~ etnılştlr tercih ediyorum • Turgutt.a. yalnız istidat değil, ayn! 1~._ !ta \'e sa.n•at inkişaf edebilmek - Bizim ressamlardan hangisini zanıanda fırçaya hlkimiyet vardır. 
tııı lta ""ta nıuhta('tır. Fikir ve san'a- seviyorsun? . Ben kendi hesabıma Avrupcv!a bu yaş 

.,, "a.'i.ı hü · - Be~ok sergi görmedim. Birke- t::ı., hatta bu yaştan çok daha küçük L 4\orı._ rrıyettir. 

nız eliyle değil, kafasiylc, kalbiyle, 
n.huyla görilyorum. San'at ile elişi
njn farkı istidatla olguıılaşmanın 
farkı işte budur. 

""' .\Jtn~tıı ki Almanya., bu ka.yıtla.r- re geçen sene bir sergi gördüm. Fa- ~ozla.r: gö1:dü.m. Bu nevi istidat.. 
~"r~~-·~14ıı!!Yad~a.~··iltil· Üta.VJ.tıııım..Jıılı:Ll. __ !l'~o/~a~tl~ıcl!5o~l"~·ım~el!L_!!ü!!ze!!r!.• __ l..kıa.t.ııanminiı:L-illi-blJLD.lzia.inin-lli:lıtıL,ou.ıa.z:.Jalnıo...]lecnı!Q-t.Asnı1ı.-....ı>dilru.ı...-....:.-__.__.._ ı..:.- -- --- -- - ---"- .. .. 

- Turgut Cansever, sizce şimdi ol-

rafını bana doğru uzatarak: 
- Şuna bakınız, diyor, bu ya 

istidat değildir. Bunda zek! ve dilş 
c.e de işlemiş. Yeni bir ,ey buJma 
çin zeki da ruhla, istidatla bera 
burada çalışmış... Bu, pek aş;.kar 
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r Hergün ' 

Bir H.ikİLye 1 
\..~ ____ .,__;;,__ ______ . ____________ ~-----En Güzel Aşk ( ) o 

Hocasını kötüliyen güreş

Son çıkan genel 
ithalat rejimi 
listelerindeki 

eşyalar 

"Myriom Horry,, elen 
Çalışma odasında, Hcliane Myr

til, çıplak kollarını koltuğun kenar
larına dayıyarak yarı kapalı gözler-

Fa ık 
işittik. Bertet sizi karşılamak u 
gittiydi. Fakat ümitsiz ve su 
asık dönmüştü. Gelmediniz ... 
Bir aralık resimli mecmualar, re 
portrelerinizi bastılar. Bertet bil 
bu resimleri keserek başucuna s.: çiye yeni bir cevao 

4 8 7 ( Çi n i d e n v e por- le pencereden dışarı bakıyordu. U
selenden - Sofra, tovalet takımla- zak memleketlerde yaptığı seyahat
rı, salon eşyası, heykel, çiçeklik ve leri düşündü. Bu güneşli, esrar ve 
sair mamulat), 488 (Çiniden, porse- şiir dolu mazıyı, muhayyelesinde 
lenden alatı elektrik iye ve aksamı: canlandırmak istiyordu . 

Artık yavaş yavaş sizi, bizden 
kanmıya başladı. Hakkınızda sO 
!enen en küçük bir tenkide bile 

Pelinen kendisine ..----' ı izolatör, düy, sigorta, kup, sirkui, içinde sebepsiz bir hüzün vardı. 

güveniyorsa 
Peterle güreşmeli r 

(Yazan Bürhan Felek) 

1 enterreptör, nipl, rozas ve saire). Dışarda, yaz güneşinin ışıkları, 
1489 (Porselenden, mineden ve ~m - bahçedeki güllerin yapraklarile şa -
salinden sun'i dişler), 490 (Tarıfe - kalaşıyordu. 
nin başka mahallerinde zikredilmi - Genç kadının dudaklarından, an
yen çiniden ve porselenden sair ma- sızın, aşk kelimesi döküldü. Yazdığı 
mulat), 492 (Külçe cam, canı tozu bütün kitaplar, aşkla, aşkın zaferile 

1 

ve kırığı - hassaten toz haline geti- doluydu ama, kendisi henüz aşkın 
rilmiş tezyine mahsus tozlar, gayri- hakikatini tanımamıştı. 

'mezkür mamulattadır), 493 (Cam, Açılan odanın kapısı, onu düşün· 
1 çubuk halinde), 494 (Şişe, kü~ük şi- celerinden ayırdı. Hizmetçi, elinde 
ı şe, kavanoz ve emsali • renklı veya bir kartvizitle içeri girmişti. Genç 
'ı t;. bii - adileri, kesme, ma hki'ık ve kadın kartı aldı, okudu: 

müzeyyen), 495 (Mücerrit her nevi) Mülazırn Rene Martin 
1496 (Döşeme ve dam için tuğla~ ki- Müstenılekat üçüncü piyade 
, remit ve levha "dahilen madem tl'l Alayı - Saig.on 

1 
ile mücehhez olanlar dahildir"). 497 Çok uzaklardan, Hindiçiniden zi-
( Pencere camları, adileri, 0,0017 yaretine gelen bu zabiti tanımıyor· 

1 metre kalınlığına kadar - 0,0017 da- du. Bununla beraber hizmetçiye: 

1 
hil - 0,0018 metreden 0,0025 şe ka- - Mösyöyü yanıma getiriniz! .. 
dar - 0,0025 dahil, - daha yukarı ka- dedi. 

· lınlıkta, buzlu, renkli, dalgalı, çizgi- Mülazım Martin sivil bir elb~e 

hammül edemiyordu ..• 
Bir akşamdı. Bertet ansızın od 

girdi. Elinde buruşturulmuş bit 
zete vardı ve yüzü sapsanydı. O: 
nın ortasına gelince vahşi bir J.i 
kaha atarak: 

- E, biliyor musunuz? diye 
ğırdı. Heliane, bir bangerle evleıı.lt 
Adam nişan hediyesi olmak uı 
kırk bin frank kıymetinde bir k 
vermiş ona .• işte muharrir bir 
dının ideali.. Hah hah hah ... 

Sonra asabi bir tavırla gazet 
parçaladı... Yemekte gözleri kJP. 
mızı olmuştu. Hiçbir şey yemedi
akşam, sigaralarımızı içerken bird 
bire: 

- Ben •. diye homurdandı. BU~ 
vadise bir türlü inanamıyorum. 

Biraz uzadı değil mi?. Siz benim •ahaiyatla uğ
rattığımı ileri ıürüyorsunuz. Bu doğru değil. Ben ne 
aizin, ne de Pelinenin güreşten ve güre,teki müıı • 
bet veya menfi faaliyetinizden ba,ka hiçbir •ey yaz 
madım. Birisi 12 ve birisi 9 sene evvelki mağlubi -
yetlerinizi de sizin için bir ayıp olarak değil, fakat 
dah&. o tarihlerde ıizi bir ağabey hiaaile alıp A vru
paya götürmü,, galibiyetinizi beklerken mağlubiye
tinizin acıarnı tatmı• ve hali unutamamı• bir fede
rasyon reisile "güre,mediğiniz halde yeni bir güreş 
ıistemi icat etmenize memnun oldum,, şeklinde 
alay etmek kadirna,inaalığında. bulunduğunuzu göa Gürbüz ve aslan güre~çilerimiı va, e~~i mı:oflimlcri 
termek için yazdım. Peter (en soldoı 

li, mineli, mahkük, resimli, yazılı giymişti. Oturdu ve karşısındaki 

- kalınlığı ne olursa olsun - } , 49 A kadının sual sormasına meydan bı
(Ayna ve mağaza camları "glas", rakmadan hemen söze başladı: 
otomobil ve saireye mahsus emniyet _ Sizi rahatsız ettiğim için affi
camları, iki veya daha ziyade taba- nizi istirham ederim, madam. Dün 
kadan mürekkep - muhaddep ve mu- Marsilyaya çıktım. Bu akşam, Bres
kaar olanlar dahildir - "~'asntsız"), te hareket edeceğim. Bir vazife, bc-
499 A {Ayna - çerçevesiz - muhad- ni sizi görmiye mecbur kılmıştır. Bu 
dep ve mukaar olanlar dahildir "fa- vazifeyi geçen mezuniyetim sırasın
satsız -) , 500 (Ayna - çerçeveli - da yapacaktım ama, o vakit siz, 
fasath, fasatsız), 501 (Fotoğraf ca- Fransada değildiniz ... 

Neş'emiz kaçmıştı. Sizi araınııdl 
kaybetmiştik. Bcrtet resimleriniSI i 
bütün kitaplarınızı ortadan kal<ilf' 
Artık sizi hiç konuşmuyorduk. 

Siz bunu ele alıp, mağlubiyetin kay-( 

bolmadığını söylUyor ve "asıl kayba- E h b k • • k 
lan mağlübiyette~ korkarak sporda_n n meş ur o sor arısını 
kaçmak, yahut hıç spor yapmadıgı 

halde kendisini bu sahada b:iyük oto- •• ıd •• d •• k d• • d •• ıd •• 
rıte :arzetı:nekt~.r .. diye. bana ahlak o ur u en ıs l e o u 
dersı vermıye cur'et edıyorsunuz. ' 

PIRTINA MI? 
mı - üzerinde resim olanlar da da- Mülazım etrafına göz gezdirdi ve 
bildir -) , 502 {Lamba şişesi - her bir çocuk safiyetile: 

Aradan on beş gün geçmişti. }:, 
ni gazete, hakkınızda yazdığı bS 
disi tekzip ediyor ve sizin bir re! 
samla evlendiğinizi yazıyordu. O s} 
şam Bertet sevinçten ne yapacs 
bilmiyor ve ikide bir şöyle mırıl&' 
nıyordu: 

Dediğiniz gibi mağlubiyett~n kor
karak spordan kaçmak ayıptır. Bina
enaleyh genç ve "Avrupanın fn tına
sı,. ismine liyakat kesbetmiş yeni ant
renörünUzün ihtiyar ve tekniği ek!-lik 
Peterle müsabakadan karmıyacağmı 
bu i. aretinizden çıkarmak istiy"rum. 

Ne büyiık boksördü. Billy Papki Ameri!<alı~arm vasat 
sikletler arasında yetıştirdiği en meşhur ve en büyük 
şampıyon muhakkak ki Billy Papki idi. 

1912 senesinde meşhur Fransız,....----

boksörü Karpantiye'ye pesetliren 
Papki, elli iki yaşında bir barda çalı
şıyordu. Senelerce evli olduğu lrnrısi-

Macar Takım arı
1~ boşanmıştı. Fakat karı::;ı eski bok- IlJn Vaz yet.eri 

nevi -) , 503 (Camdan lamba ve kar - Evet.. diye devam etti. Çahş
puzu ve abajurları}, 504 (Camdan ma odanız tam bizim tahayyül etti· 
lamba ve fenerler), 505 !Miile!>ehlıip ğimiz şekilde döşenmiş .. Siz de .. Siz 
lambalar - elektrik ampulleri -). 506 de madam hiç değişmemişsiniz. Ah! 
( Rontgen cihazına mahsus müteşeh- Zavallı Bertet, şimdi benim yerim • 
hip maddeler), 507 (Saat camları ve de bulunmaktan nekadar mes'ut o -
saat tezyinatını haiz sair cam alet- lacaktı. Affediniz, madam. Size hep· 
!eri), 508 (Gözlük camları, ziya, kar sini anlatacağım ... Siz ki, her vakit 

- Artık onu affedebilirim .. 
Sene sonunda vazifelerimiz a) 

dı. Biribirimizden uzaklaştık. B1i~ 
ce bir yıl geçti. Bir gün bir ~ 1 
hastaneye uğramıştım. Orada sert 
ye rastladım. Zavallı çocuk eril!l 
sanki.. Dizanteri onu kasıp ka\1\11' 
muştu. Yanına gittim .. Başıucuıı 
sizin fotoğrafınız duruyordu. ı;t 
çok yakınına çağırarak titrel< 
sesle: sürü bırakmamıştı. Son hafta yapılan Macarı~tan lig "Kendini otorite farzetmek,, diye 

bana yaptığınız imaya gelince; te~ki-
13tm intihap kağıtlarını araştırırsak 
beni güreş federasyonuna birinci ve 
ikinci reis seçenler arasında sizin de 
bnlunduğunuzu ve dört Balkan şam
piyonasında teknik meseleJ<>~in de gö
rüşüldüğü Balkan güreş kongresine 
riyaset için beni davet etien heyetin, 
§ımdiki gibi, o zaman da umumi kati
bi bulunduğunuzu size hatır' atır ve 
y:ı bugün, ya o zamanki rey ve fikri· 
nizde samimi olmadığınızı ıI.a.v ede
rim. 

Geçen pazar günü barın sahibi gez- maçlarında başta gelen ajtı klübun 
meye gitmişti. Papki de sabık kan· carpışması çok dikkatle takıp edil -
sını z.iyarcte gitti. Sabık karısını bi~ 'ttllşUr. 

ve toz gözlüklerine ve çocuk eğlen - aramızda yaşıyordunuz, ve siz ki bir 
cesi olan-'fnzliiklgr_e mah!<uJı . .Aı:uPı.. 7'ı eu sauıK°'.Dir arkad,9 .. uı.r..1.11111"'··· 
dahildir), 509 (Gorme aletleri ve - NeJcn ualı:.eLuıek iı:slcdiginizi 

- Ben ölüyorum, Martin, d 

Cfe~ıerl' b~~~;~~ geTiy~;,·raô~ ~ 
ahbabiyle konuşurken gören Papki Baştaki altı klüp içindt! Hungaria 
cebindeki tabancayı çıkarıp üstüne ık• Uypeşt takımlarının vaziyeti iyi 
iki el ateş etmiştir. Karısının cansız görülmüştür. Bunlara mukabil Fe
düştüğünü gördükten sonra kendisi- rcrıçvaroş takımında bir düşüklük var 
ni de öldürmüştür. dır. 

Pl 1 DEJ\"BERI 

Yine size hatırlatırım ki: Türkiye. 
de güreşin inkiı:;afına en çok <;alışmış 
olan ve bugün muallim yaptığınız 

Nuriyi, Güreşçı Danyali. Fııaılı, Raip 
Hocayı ve emsali amatörleri yetiştir
miş olan Anadolu klübünün o 7.aman
Jar, senelerce reisi idim. Sizin bir hü
yUk mm gibi ortaya atmak is edi~i
niz Greko - Romen güreı:;i hakkında 

da ilk türk<:e eseri ben ne=ıretti~im 
J!ihi, güreş federasyonu reiai Ahmet 
Frtgeri arkadaaımrzm da bir amatör 
~ibi gilreştiı?i Tak!'-!im sirkinde. Kurt
dereli ve Çayanın iştirak ettiği 911 
senesinde - yani si?. daha ilkmektep
t~" iken, ben gazete muharriri olarak 
o güreı:;leri takip etmekteydim.-

TAM 25 YIL 

Senelerce güreş federasyonu birin
<'ı ve ikinci reisliği. Uç dört sene Bal
kan güreş kongresi ve jüri reisliği. 

25 senelik güreş gazetecili~. bir, iki 
güreş klübünün senelerce ı:ıÜ"cn baş

kanlığı ve nihayet sizin gibi değerli 
güreşçileri Avrupaya tanıtmak için 
Uç defa kafile reisliği etmiş. üç olim
piyat ve bir Avrupa güreş şampiyo
nası görmüş bir adamın, güreş ve bil
hassa bir antrenörün iktidarı hakkın
da mütalea beyan etmesi ayıp tleakki 
edilirse, bütün bildiklerinizı kendisine 
medyun olduğunuz hocamz (PP.ter) 
hAkkınd.t sizin dediı?iniz ve yaptıida
rmızı ne ile vasfedebiliriz? 

.MINDERDEKI KAZANÇ 

övmekte olduğunuz şimal sistemi, 
güreşin üstUnlüğünü daima Fjnlancli
yalılann ve Pelinen'in mind~rdeki ka
zançlarına istinat ettiriyorsanuz. Ben 
de, buna karşı işe yaramaz. tekniği 

eskimiş diye savdığıruz (Peterl in 
yeni muallimden ül!lttin olduğunu id
dia ediyorum. Bu iki iddh ıın sizin 
delil olarak ortaya koyduğu -
nuz minderde halledilmesi için hal! 
güreş cağını kaybetmemiş Avrupa 

Polisler gel~i~i z~man karı ile ko- Ingiltere milli takımına karşı oynı-
eanın cesetlennı sogumuş b:ılmuşlar- yacak Macar futbolcularının bu maç
dır. lar esnasında gösterdiklerı vaziyetle

Japonlarda Olimpiyat 
İhtilafları 

Japonların disipline ne kadar ria
yet ettikleri mallımdur. Buna rağmen 
Tokyo belediye reisi Japon sporcula
rına 1940 olimpiyadı için müşkülat 

göstermektedir. 
Japon federasyonu ile Tokyo bde

diyesi arasındaki noktai nazar ihtilafı 
devam etmektedir. Federasy0nun be
ledıyeye olimpiyat münasebetiyle koy 
mak istediği 28 kişilik idareciyi be-1 

lediye reisi kabul etmemiştir. 
Bu ihtilaf neticesinde Japon atle

tik birliğinin ikinci reisi M. R. Hi-

ramma istifasını vermiştir. 

fırtınası Unvanını almış olan yeni mu

~ llimle eski hocanızı güreştirmek ve 

hangisinin üstün olduğunu görmek 

kadar kestirme ve tabii yol eılur mu? 

Bunu neden garip buluyorst:nuz" Bu 
teklifim reddedildikçe Riz gnek be
nim nazarımda. gerekse milli Türk 
takımının her galebesinde evvela mu
allim Peteri alkışlamak ve sizi de bu 
alkışlara iştirak ettirmek suretiyle 
kadirşinaslığını göstermi~ olan güreş 
meraklıları ve muhipleri na?.armda 

k • . t• ve pe az ıs ısnasiyle bütün güreşçi-
ler indinde müddeasını isbattan t'e
kinmiş bir adam olarak kalacak~ı
nız. 

BEN ISE MUSTER1Hll:I 

Bana gelince; memleket sporuna 
büyük hizmet etmiş Peter gibi emek
tar bir adamın d~ğerini ve en,ekleri
ni müdafaa etmek ve güre~çilerimizi 
istenildiği gibi yetiştiremiyereğinden 
emin olduğumuz yeni muallime fazla 
bel bağlıyarak vakit ziyaına mahal 
kalmamak için alakadarları ikaz te
~ebbüsünde bulunmuş olmakla müs
terihim. Bu arada nazik bir zat san
dığım sizin de son yazılarınızdaki eda
yı takınmanıza imkan verdiğimden 

dolayı müteessirinL 

ri iyidir. Yalnız Ferenc;varoş takı· 

mının düşüklüğü Macar idar~cıierini 
Ingiltere maçı için tereıid•ide düşür
müştür. 

Macar tek seçicisi, ekserisi biribi
riyle anlaşmış Hungaria ve l.Jyııeşt o
yuncularından olan milli takımın Jn
gilterede mahçup olmıyacak bir oyun 
çıkaracakları kanaatini gazetecilere 
ihsas etmiştir. 

Yarı Orta Dünya 
Şampiyonluğu 

Yan orta siklet dünya bok$ şampi-

yonu Amerikalı Barney Ross rakibi 

tzzi Janazzoyu on beş devrelik maçta 

puvan hesabiyle döverek dünya şam
piyonluğunu muhafaza ~tmışt.ir. 

Dünya şampiyonu rakıbini ikind 

devrede yere düşürmüş, fııkat işini 

tamamlıyamamıştır. Altıncı devre
öcn sonra Barney Ross rakibinin sid

detli hamlelerine uğramışsa da ilk 

devrelerde aldığı faikiyetle maçı ka 
zanmıştır. 

Hakem Ahmet Adem de 
Ankaraya Gidiyor 

Hakemlerimizden Ahmet Adem 
Göğdün, bugün Ankaraya gidecektir. 
Ke.dtlisi Ankara beden terbiyesı ens
titüsüne girmek için mürat'aat etmiş 
ve imtihanını muvaffakiyetle vere -
rek enstitüye kabul edilmiştir. 

Ahmet Adem, pazar günii Güneş -
Beykoz maçında şehrimizdeki son ha
kemliğini yapmıştır. 

Adanada Yeni Brr 
Talebe Yurdu 

Adana - Türk maarif cemiyeti 
tarafından şehrimizde bir talebe 
yurdu açılmış, müdürlüğüne orta o
kul öğretmenlerinden Zülfikar tayin 
edilmiştir. 

Yurda şimdilik 30 talebe alınacak
tır. 

fenni camlar - fotoğraf ve sinema anlamıyorum mösyö? 
cihazlarına mahsus adeseler dahil - - Bizden .. Yani tiçümüz: Bertet, 
dir) -), 510 (Camdan ve fiyeden ve Duvat ve ben. Hepimiz bir araday
camlaştırılmış porselenden düğme dık. Uzun gecelerde, kitaplarınızla 
boncuk, sun'i göz, cıgara ağızlığı,, başbaşa kalırdık. Bir cümleniz, bir 
gerdanlık, bilezik, küpe, tespih, yü- sayfanız bizi saatlerce düşündürür, 
zük ve emsali süsler, abajur, avize heyecanlandırır, ağlatır, uzaklara, 
sarkıntıları) 511 A B (Sofra, tova- özlediğimiz diyarlara götürürdü. 

oturuyor ve saçlarımı okşuyor.~ 
rada, bu köşede öleceğim için 
liyarım... L, 

!et ve salon, yazıhane için zücaci eş· Işte siz, böylece, bizim yanıbaşı -
ya • adi, düz veya kabartmalı, altın mızda, etajerlerimizin üstündeydi -
veya platinden yapılmış, gümiişten, niz. Uçümüz de sizi seviyorduk. Fa
altın yaldızlı, kaplamalı madenler -) , kat sizi en çok seven Bertct idi. Siz. 
512 (Sofra, tovalet, salon, yazıhane o vakitler bir gazetede hikayeler ya
için zücaci eşya • kesme, hakkedil - zıyordunuz; sabırsızlıkla hergün ga
miş -), 513 (Tıbba yarıyan, baytar- zeteyi bekler ve akşam olunca, lam
lığa ve laboratuvarlara mahsus cam banın ışığı altında Bertet, bize hi -
dan fenni alet ve cihazlar), 514 CM üs kayelerinizi okurdu. Sizi küçük kam 
tahzarat ampulleri - boş -) , 515 (Ta- pımıza ithal etmiş ve adınızı küçük 

Bak, senden bir ricam var~ 
vadet: Parise gittiğin vakit, o~~~ 
dip göreceksin!.. Ona benden oıv 

sedecek ve aşkımı anlatacaksıııJ' 
nu severek ve hayalile meşbu ol. 
öldüğümü söyle .. Ve sonra şu çı 
ona ver! .. 

'•nı· • . Mart" ·· ·· ti bı·t!J4 J.u azım ~ ın sozuıı 

Portföyünden bir ııarf çıkarıp ll 
ane'a uzattı. J 
• Genç kadının yanaklarından Y~ 

döki..ılüyordu. Mülazım müsaade 
yerek çıkınca Heliane kendini ~ 
longa atarak, elinde ölenin he<Jl' 
solgun çiçek olduğu halde, uzu!l 

11 
zun hicranla bu en güzel aşkıns rifede ismi geçmiyen zücaci eşya - Myrtil koymuştuk. 

ıar), 516 <Demir cevheri - filiz, mi- Bir gün Koşenşine geleceğinizi !adı, ağladı. ~ 
nere -) , 517 (Her nevi demir. font 
demir, çelik _ külçe ve kütük halin· 
de ->. 518 (Eski demir mamulatı), 
519 (Halis çelik ve hususi çelikler) , 
520 (Her nevi demir veya c:elik 
• dört köşe, yuvarlak, beyzi köşe -
bentler -) , 521 (Demiryolu rayı, yas
tık ve parçaları). 523 (Demir vey3 
çelik saç ve levhalar - düz veya oluk· 
lu -). 

524 A <Demir veya çelik tel - adi
leri - kutru yarım milimetreye ka
dar ve kutru yarım milimetreden 

bir buçuk milimetreye kadar ve kut
ru bir Luçuk milimetreden 6 milimet 
reye kadar olanlar), 526 (Demir tel, 
üzeri sarılı), 527 (Demir ip veya 
halat), 528 <Demir zincirleri), 529 
(Fonttan, demirden, çelikten künk 
boru ve raptiyeler ve bunların ka
pakları), 530 (Vel!laiti nakliye din • 
gilleri,, yayları, tekerlekleri, teker -
lek çemberleri), 531 (Demirden ka
ba mamulat, çanak, direk, levhalar) 
532 B C D (Demir çivi, nal çivisi, 
perc;in çivisi), 533 (Demir vida, cı
vata, somun ve somun pulları), 534 
{Kalorifer üstüvaneleri, radyatör ve 
aksamı), 535 (Demir soba, ocak, man 
gal ve bunların emsali), 536 (Demir 
kasa), 537 A (Demir mobilya . :Ya
zıhane, dolap, kutu çekmf'ı"C;ier -) , 
538 (Her nevi demirden ;d aletleri 
- saplı veya sapl!lız -) ; 6~9 (Bıçakçı
lık eşyası, ezcümle. Ltçak, kılıç, ça-
kı, çatal kaşık, MA~as, ustura, tırnak 
aletleri fmdrk ı. ıran, tirbi~on ve sa
ire), 54CI (Makineli ustura bileğisi), 

SiNEKLi BAKKAL 
Halide Edib'in en yeni ve nefis romanı 

Ba}tan sona kadar heyecan dolu olan bu eser 400 
sayfa tutmaktadır. Tanesi 100, ciltli 125 kuruştur· 

AHMED HALiT Kl'f AP EVt 

Beşiktaş İcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 9 

tahta masa 21 tahta sandalye 4 ha-

sır sandalye 4 nargile, duvar saati, 

ayna semaver, demir soba, bardak, 

fincan ve sairenin belediye rüsumu ve 
ihale pulları müşterisine ait olmak ü
zere 7 - 12 • 936 tarihine müsadif pa-

zartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Balatta Tahtaminare caddesi 192 No. 
lı kahvehanede satılacağından talip 
olanların mahallinde hazır bulunacak 

memuruna t:ıliracaatları ilan olunur. 

(27839) 

541 (Çilingir aletleri, kilit, anahtaı, 
yay ve saire), 542 (Demir nal - her 
nevi -) , 543 (Kundura için çivili ve 
çivisiz nalçalar), 544 (Demirden şero 
siye takımı), 545 (Eğeler - her ne -
vi -), 546 (Demir kalemuçları - altın 

ve gümüş yaldızlı dahildir -) , 548 
(Demir telden ka!eslikler), 549 (De· 
mir telden sepet kapan, resimlik). 

Muzadı taaffün ve derf1' 

takviye hassaJarma malilti

yeti Krem Pertevin bugil12" 

kü şöhret ve şümulünün b.., 

riz delilidir 

------~ 
KADln BERB~fll 
YORGÇ 

Jorj perukar salonunu te~ıl' 
miştir. Bu kere lstiklil cadd f 
de 120 No. lu eski MARS&lı ?ıJI' 
rukir salonunu kendi be9' ıc 
açmıştır. Muhterem müşte~~ 
rinin teşriflerini bekler ve ııı 
si gibi itinalı servisine deV8 

deceğini temin eyler. 
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Kurfc.11/mı~ çocuklar: lı terbiyesi en büyük hrfortcıd1r .• 

(Belediyenin Kimsesizler Yurdunda okuyan, büyüyen ve çalışan kurtarılmış çocuklar. 

Suclu Cocukları 
Kurtarmak istiyoruz 
- On dokuz yaşındayım, dedi. İki senedir burada -
~ ... Ve daha da sekiz sene burada kalacağım. 

.kısa boylu, büyücek yüzlü, sarı saçlı bir delikanlı ... 
l>aı-nıaklarile durmadan oyniyarak konuşuyor. Ve sesi
tlin an enginden çok asabi olduğu belli: 

YAZAN SUAT DERViŞ 

- Biraz oturmaz mısın diyorum ... Daha rahat konu· 
~Urduk. 

b - İstemem ... İstemem, diyor. Böyle ayakta daha ra· 
at, daha iyi ... 

- Peki, diyorum nasıl istersen 

Gülümsiyor: 

- Daha aşka:. daha Daşka ne sormak istiyorsun? 
- Suçun ne idi onu öğrenmek istiyorum 't 
- Katıl, diyor, katilden mahkfımum. 
- Anan var mı senin? 
-Var! ... 
-Baban? ... 
- Babam yok ... Babam öldü ... Babamı ben öldürdüm 

. .kiit, parmaklI eli mütemadiyen gömleğinin düğmele
~ile oynuyor ... Geniş salonda o ve ben yarı bir loşlukta 
arşı karşıyayız ... Ve o konuşuyor: 
- Vah .. Vah diyorum ... Bunu nasıl yaptın? Herhalde 
babanı öldürmek için ... Mühim bir sebebin vardı. 
- Büyük bir namus meselesi idi bu ... 
- Baban ne yapmıştı? 

k - Bir gün tarlada çift sürerler
en bıçağını çekip benim aileme ta 

arruz etmiş... Genç kadını bıçakla 
~hdit etmiş ... Genç karımı bıçak
a korkutmuş. 
'l' - Sen o zaman neredeydin? .. 

1
/lrlada değil miydin?.. Sen çift 
Urnıez miydin?. 
- Hayır ... Benim değirmenim ;arw • ._ Değirmende çalışryor

unı. ... 

•ı şte o günün akşamı eve 
döndüğüm zaman karımı 

Bob 
Osını "/el" \, . o uren §!I 

•trı ho . h d -· Pıs one egıl, 

olmolıdlf 

delikanlıntn 

ıslahhane 

l lıte bir suçlu çocuk: Polis on ı 
yakalamı§, göf ürıiyor. Fakat o 

bir ıslahhaneye gönderilmed ıJ..
r;e kurfarılmıi sayılamaz 

çıldırmış gibi buldum. Ağlıya ağ
lıya yakama sarıldı. Ve bana: 
"Söyle dedi, ben sana mı, yoksa 
babana mı nikahlıyım?,, "Ne de
mek istiyorsun?.,, diye sordum ve 
iki gözü ,iki çeşme ağlıyarak ba
na olanı anlattı.. Hemen babama 
hücum ettim. Onunla kavga et
tim. Evden kaçtı. Ben de o gün 
karımı terkettim, anasına yolla -
dım ... Ve bir ay deli gibi dolaştım, 
durdum. Böyle bir şeyi namusu -
ma yediremiyordum. Her dakika 
aklıma geliyordu. Fena oluyor
dum. !şte bir ay sonra, bir gün 
babam değirmene geldi: "Bu ka
dını niçin terkettin,, diye bana sor
du: "Sana ne, dedim, ben onu se
nin için mi, yoksa kendim için mi 
nikahladım ?.,, Bundan sonra ba -
bam bana, burada söyliyemiyece
ğim şeyler teklif etti. Kannu eve 
getirmemi istiyordu. Öyle şeyler 
söyledi ... O kadını öyle istiyordu 
ki ... 

D eliye döndüm ... Ne yapt!~
mı. nasıl yaptığımı bilm1-

yorum. Babamı orada öldürdüm. 
- Demek, baban ahlaksız bir a

damdı?. 

- Hayll' babam ahlaksız bir a
dam değildi. Fakat nedense ~an
ma göz koymuştu. Ona gönül ver
.mişti. Onsuz edemiyordu .. 

Adeta büyülenmiş, çıldırmış gi
biydi ..... 

- Babanı öldürdü~e nişman 

olmadın mı?. 
- Sonradan pişman oldum. Fa

kat ne çare, bir kere iş işten geç
mişti... • 

- Sen de karını çok seviyor -
dun, galiba? . 

- Sevmeseydim bu işi yapar
mıydım. Beni erkencecik, daha ço
cukken evlendirmişlerdi. GözilınÜ 
açıp onu görmüştüm, sevmez o
lurmuydum ?. 

- Buradan çıktığın zaman onu 
tekrar bulacak mısın?. 

- Allah nasip ederse köye gi
deceğim .... 

- Döndüğün zaman herşeyi u
nutup karını tekrar evine almı
yaca~ mısın?. 

- Hiç el kızı insanı on sene 
bekler mi?. 

- Çocuğunuz yok muydu sizin?. 
- Hayır, çocuğumuz olmadı .. 

B ir ruhui heyecan esnas:rı~~ 
kabahatlerin en müthişını 

ve kimbilir azabı ne kadar feci o
lanını işlemiş bulunan bu talihsiz 
çocuğa pek acıyorum . 

Daha on yedi yaşındayken bu 
kadar kuvvetli bir sademe ile sar
sılan bu hasta ruh artık büsbütün 
perişandır. Eğer tedavi edilmezse 
bütün bir hayat için tehlike olabi
lir. Bunun için bana öyle geliyor 
ki suçlu çocuklar için hapisane 
değil. islahhane 18zımdır. 

Ruhlarını ve ahlaklarmr tedavi 
edecek bir mUessesc ... 

Amiral Sakalarivu ve Si.ikrü Okor: Yavuz aüverfesinde 

. ~anh bahriyeliferlMİZ Atina cac/cJelerinc!e meçhul cıskc: abidesine ÇEi enk koymıya gidiyorlar. 

Amiral/erimiz ve Afina elçimiz ôbidcye se/ôm vaıivefincle 

Fa/er limanmın rtlıtımlartnda Türk ve Yunan saneaHart yan\•ana 

1 

- ., . 

• 
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lrakın 
Gittiği 
Yol 

Köylüyü refaha 
kavuşturmak 
için kanun 

Sancakta koi-kunç facialar cereyan et 

(Baıı 1 incide) 
" l&Dimfyetl ~ldilrmek ve riyayı 
hlkim brrakmak demektir. 

Garibi IJU ki lkinci Mahmut dev· 
rinde yeni gidişin bir alameti olarak 
Venediklilerin ve Yunanlılarm kır· 

mızı fesi serpuf diye zorla kabul 
edildiği zaman muhafazakarlık buna 
şiddetle mukavemet etmiş, mesell 
Bosnada fe8 aleyhinde ihtilaller çık· 
mı,tr. Aradan geçen zaman zarfın· 
da muhafazakarlık, fese usmmıf, 

bunu bir taassup davuı haline 
koym~tur. Halbuki memleketimiz
de e8ki itiyatlar kırılıp araya mesafe 
de girdikten sonra, en muhafazakar
lar da dahil olduğu halde; hiçbir 
Türk yoktur ki eski bir fesli resmine 
baktığı zaman yüzünde bir istihfaf 
tebessümü uyanmasın ve medeni 
lleme karşı bu kadar garip ve ipti
dai bir tarzda aynlık gaynlık iddia 
eden serpu9u gülünç bulmasın, 

( l•ı• 1 iı.cicle) 
2) BUi yerleıtmbde ıtılirtn u 

olmw, Alet ve edevat noiawthjua· 
dan ileri &elmelrt.edlr. 
Muhtelit komiıyonunun teebit etti

fi bu halin önüne, devletin buı feda· 
kirlıklar yapmuı ıuretlyle geçilebi
lecektir ki, daha evvelden de mevzuu 
bahaoldufu gibi, devletin lletaizlik 
yüzünden tarlumı iıleyemiyen ve bu 
yüzden borç altına giren köylüye be· 
dava ekme, biçme vesaiti dağıtmak 
veya pek küçük takıitlerle onlarm bu 
ihtiyacmı biuat temin etmt-k yoluna 
gidilmeıi üzerinde bir proje har.ırla· 
nacaktır. 

Seçimden kaçan ~alk süngü v 
dipçikle karakollara süriiklendi 

Riya ve feraUi 

1 rak hükümetinin, Irak inkı· 
libmın ilk merhalesinde 

serpuş meselesi ilzeande durmasını 
çok tabii ve haklı buluruz. Iraktaki 
mütea.ssıp ve muhafazakar unsurlar, 
böyle bir kararı ilk adımda belki de 
itiyatlarına uygun bulmıyacaklar ve 
bununla dini iman arasında mUna.
ıebetler aramıya kalkışacaklardır. 

Halbuki meseleye sırf dini bir zavi
yeden bakılınca da görülen manza. 
ra, eski serpufa bağlılığın bir riya 
ve hususi menfaat meselesinden 
ba.,ka bir ,ey olmadığıdır. 

TUrkiyede esaslı bir içtimai inkı· 
lap yapıldıktan ve dini taassubun 
milli terakki ve inkişafı durdurması 
tehlikeleri bertaraf edildikten sonra 
gördüğümüz manzara 9udur: Türki· 
yede vatand&flann ferdi itikatlanna 
k&l'fl tam bir hürmet ve tesamUh 
vardır. Dinf itikat, islim dininin 
kastettiği gibi Allahlı kul aruında 
vurtasız ve riyasız bir münasebet 
halini almıştır. TaaS!ubun en ziyade 
hlkim görlindüğü devirlerde bile 
TUrkiyede dini hayat bugünkU ka· 
dar: nezih ve temiz bir şekle varma
JnlftI. 

Şaımaı bir ölçü . 
1 rakm ayni inkılap yoluna 

girmesini, terakki azim ve 

s) ... yerlerde kiyltt, klft ....... 
slden ımhramdur, Ellllde aermaye-
11, llet ve edeYatı oktuıa halde •· 
zerinde lşll)•ettk arullli olmadıjl 

için bunlan kullananwnalrt& ve 

KUçlük ~inde Y&fUll•ldadır. 
Bu memleketler için devletin top· 

raksız köylUyU topraklandırm:ı dava· 
sının tahakkukuna giritilece:C:tir. 

4) K.öyltt buı taraflarda bttytik 

borç altına gfnn'ttlr. Az kar.anı· 

yor, mahıul pua.rda para etmiyor 
ve bu yibdea her yd kah&na bor· 

cu Ue y....- h.a8 gittik~ mlektt· 
llta utnıyor. 
Bu mevzu üzerinde aöı aöylemiye 

aallhiyetli bir makamdan öğ!endifi· 
me göre, devlet bunun için çok kat't 
kararlar almıya. niyetlidir. Arull'll 

canlanan bu da vanm ne ıuretle halle
dilebileceği meseleıi llzennde dlltün

mek için muhtaç olunan istatiıtik ve 
malflmat son Anadolu )lf)yahatinde 
hazırlanan raporlarda mevout bulun· 
maktadır. 

Devletin alacafl btlyUk ve eaaah 
tedbirin bir tasfiye kanunu c;ıkamıak 

!uretiyle tecellt edeceği aöytenmekte

di r. 

Eğer böyle bir kanun çıkanıa. mu
ayyen mıntakalara tamil ol,cak ve 

muayyen miktardan fazla borçlu olan 

köylüler için mevzuubahiı bıılunacak-
tır. 

Efer bu tufiye kanunu çıkacak o
luna borçlanma yUçUnden. kendısln· 
den beklenilen verimi veremiyen köy. 

k b. d ur di e aııu,1anz arannın ır e 1 Y • • ıu yeniden kuvvet ku&n~cak ve onun 
Irakta böyle bir yolda yUrUmek im· 

1n .1. Ir k "ttif k ıçln yepyeni bir hayat bqlıyacaktır. 
kanı bulunması, gı ız • a ı a 
muahedesinin sa.mimi olduğuna ve Kalkınma davumm haUi yolunda, 

Ingilterenin lrakı kendi mukaddera· Ziraat ve iktisat Veklletlerlnin muh-

tına hi.kim bıraktığına bir ölçüdür. teJit komisyonuna dllten ı,, hUkt\me

ÇilnkU başka bir milleti esir tutmak tin alacafl tedbirlere ııeJerin eaaı o
maksadile istillcı milletlerin milra- lacafmı teabit etmek olacaktır. Çalıı-

mal•ra ehemmiyetle devam edilmek· 
caat ettikleri klbik usul, inkifaf im· 

tedir. 
ki.nlannı boğmak için dini taaaaupla 
elele vermektir. 

(loıı f incicJe) 
namzetliğini koyan Kırıkhanm sabık 
hlkimi Ahmet Naibe hükumet kona
tmın ve polislerin gözü önünde bayı
lmcıya. kadar dayak atılmıttır. Bu 
hldiseye hükumet kuvvetleri seyirci 
kalmıtlardır. 

Süngü, hap.'ı 
Halep, 1 (Tan muhabirinden) -

takenderunda Türk mUntehibisaniler 
den birçokla.n, Sancağı Suriyenin bir 
pa.rçuı olarak telakki edenlerin e • 
meline hizmet edecek ola.n intihaba 
iştirak etmemek için dağlara kaç • 
mışlardır. Iskenderun mUntehibisa • 
nilerinden olup ta kaçamıyanlar ev· 
lerinden aUngülüler vuıtaaile alın • 
mıt ve bir otele hapsedilmi9lerdir. 
Seçim saati gelince, yine süngülüle· 
rin muhafuaaı altında. intihap san • 
dığı b&fına götürUlmU9lerdir. Buna 
rqn:ıen bazı müntehibisaniler yine 
rey nrmekten istinklf etmiflerdir. 
Fakat bıınlarm vermedikleri rey pus
lala.n mahalli hükumet tarafından 

doldtrUlarak u.ndığa a.tllmiftir. Bu 
ıuretle Doryonun adamı olan Şeyh 
Süleyman Sancaktan mebus aeçil • 
miftir. 

Facia ve clahıef 
Hama, 1 (Hususi) - Antakyadan 

alınan haberlere göre intihap günü 
çok feei hidiselerle dolu olarak geç 
mi9Ur. Şehir bili. dehşet içindedir. 

Yeni levkiller 
Halep, 1 (Tan muhabirinden) -

Hatay clavumdan kendilerine düşen 
vatani vuifeleri yapan toförler 
burUnlerde tevkife baflanmıtlardır. 

Uzerleriade bir tek tabanca kur.,u • 
nunun ~lunmu, olmuı tevkif ve 
ha.pis için vMile sayılmaktadır. Bi· 
li.nlı bazı şoförler Kınkhanda tevkif 
edllm1'leırdir. 

A11ffllar 

intihabat eenaamda Sancakta bu· 

lunarak Beruta avdet etmit bir za • 
tın buraya gönderdiği hususi bir mek 

tupta fU mal\Uııat vardır: Sancak de 
teresi Doryo, mutaaarrıf Hüsnü Ba· 
razi Türkler aleyhindeki tiddetlerinl 

gün geçtik~e artırmakta ve azıtmak· 
tadırlar. S\lriye vatani partisinden ba 

zılan da talarikltı artırmlflardır. Bun 

lardan Sadallah Ca.birinin adına Su· 
riyeliler EledUltimal demiflerdir. Bu 

adam latan bulda iken Türklere ve 
Türk gazetecilerine ıöylediği doıtane 
ve mUllyimme aözlerin hillfma. ola· 
rak Türk aletYhtarlığı yolunda elin -
den her gelml yapmakta ve ağıına 

her geleni söylemektedir. 

Bugün Irakta fes aleyhinde aamimJ 

bir karar kal'fuımda bulunduğumuz 
halde Antakyadan aldığımız haber· 
ler, orada fesi atıp 9apka giyen 
Türkler aleyhinde Fransız idaresinin 
dlifmanca hareket ettiğini gösteri· 
yor. Fransız idaresinin hilsnU niyet· 
ten nekadar uzak olduğuna ve geri· 
liği ne derecelere kadar himayeye 
çalıştığına bundan sarih bı.r ölçU ola-

Rusyada Yeni 
Esasi Kanun Hatta Halepte Zekeriya 
Moekova, 1 (A.A.) - Sovyetler camiinde kanlarının son 

ıronıreei tam bir eluerlyetle atlrekli d 1 k t ncıya k d 

mu, 

,, am asını a ı ı a ar 
alkıılar ve "yatum Stalin, adalan .. ... k b 

d Sovyetler Birligı"· yeni kanun Turklerle ugraşma ve o-
arasm a ld' -· · ·· 
esuiai projeaini kabul etmı,tir. Sta· ğuşmak lazıım ge ıgını soy. 
linin bafkanhğı altında bulunan !emiştir. 
220 azalık bir komite, muaddel kat't l ir tolıim kororfaı 

Ahmet Emin YALMAN projeyi tanzime memur edilmiıttr. Sadullah Cabirl 12 tetriniaanl per 

.. 

l.it' her f'J ıtd qbıraıdandınyo• " '""'~"'~'"• tft' aflt tJtt 
ıhılık f ık irlrrinizl alı·ust tdıycraa, tftr 1tttltr1 il) ltıı ıurnuıyoru, ıtıh~ 
ptlı hasıı tır: sinirltriniıtn ttntpbuhı)ttı artıııı,ıır. heniıı valı.aJ 1ı111keu -
ftııahfp ~ıdrrnıt~t acele ıdınıı. 

8romurıl ·Kno11. 
1111'tt\n di\nyanın t3nıt11~1 bir nıilnkkin oıııp kl)lltlftffnh f'llt-'t, ~ 
ve alıytıı sizt ıadt eder.- T uiri &aytı stridir. - Broıııural'in hic bu 
ııırarı )'Oktuı. 

ıo .-. ıo ııcımptlı,,.,, ııa..e flııo 

• krdt cıunrlr,ııır "''" :ır uııht. 

tembe rUnU lakenderuna geçerek 

Doryo ile görilfmilı ve kont dö Mar. 
tel ile de telgrafla muhabere ederek 

birtakım kararlar alındığını illn et
mit ve 0 gün Halei>e dönmüştür . 

Doryonun aldığı ve tatbik ettiği ka 

rarlar ıunlarclır: 
ı - Türk vatanperverlerden ileri 

gelenlerinin Sancaktan çıkanlmaıı. 

2 - Yeni GUn ~teainin kapatıl-

muı. 

3 - TUrk memurların azli. 
' - Belediyelerdeki Türk vatan. 

perverlerin çıkanlmaaı. 
15 - TUrk, Çerku ve Ermenilerin 

TUrklerle aralarının bosulmuı için 
tazyikler yapılmur. 

8 - intihap yapımı ıörilnmek için 
liyul klllpler teaiai. 

T olhii etliliyor 

.,.,,,.. ....... 
KnoJJ A .• Q., kİmyevı madc.1eler fabril<alarr. tudwlgshafen"'7Rhin. 

l'llbakika bu kararlar Doryo tara. 
fmdan ıtddetle tatbik edilmektedir: 

! -Türklerden Avukat Rebii Mü· 
nir, Samih Azmi, Muatafa Rasih, Şük
ru Balcı, Kösezade Haydar 12 Tetri· 

Sancallo ıu clakifocJrı fiirlü faıyik Ye feltc/if/er 
dakikalar yoııyan Tiirl yavruları 

o/f•rıcla AorAunç 

Hatay Türklerinin beyannamesi 
[Batı 1 incide] 

etmemek ıuretile bütün San· 
caklılar Suriyeden tama • 
men ayrı bir varlık oldukları
nı bütün cihan önünde ve bir 
kere daha en canlı ve &üçlü 
isbat etmişlerdir. Bununla be 
raber Suriye memurları inti
habatı deva.ın ettirip yüzde 
beş nisbetinde bazı kimseleri 
müntehibisani ilin etmişler, 

gerek şekli gerek mahiyetıle 
baştan aşağı ve tamamen ka· 
nunsuz, yolsuz olan bu inti
habı 30 Sonteşrin pazartesı 

ıünü tekrar ederek Suriye 
meclisine mebus seçtirmek 
hazırlıklarına ıirişmişlerdir. 

Sancaklıların bütün var • 
lıkla.rile ve bütün cihan mü • 
vacehaainde intihabata kar .. 
ilk defasında yaptıkları fili 
boykotaj ve rızaları hillfına 

yüzde 3-5 reyle mUntehibisa· 
ni tayin ettirilen vatandaşla
rın istifa ederek millet ve 
vatan davasına kartı sada -
katlerini ıöstermif olmaları
na rqmen Suriye hükumeti
nin Sancaktaki memurlarının 
hlll bu yolsuz intihabatı de
vam ettirmek tef•bbüsleri 
yine bütün cihan efklrıumu
miyesl önünde ve sarih hak. 
lara. sarsılmaz varlıia kartı 
kaydolunmamıt bir haksızlık 

ve yolsuzluk t1tkil etmekte -
dir. 

Fakat Sancaklılara düşen 

vazifeler sona ermiş demek
tir. Sancaklılar reyleri, hak
ları ve varlıkları hillf ına zor· 
la yapılmak istenen mebus 
intihabatın& karşı da boyko
taj yapacak, beynelmilel ta -
nınmış haklarına hürmet e
dilmesini gür ve imanlı sesile 
istemekte devam edecektir. 

Bütün Sancaklılar hak ve 
hakikat yolunda hakkından e
min haklı davaları peşinde -
dirler. Davanın hakkı, ilk in
tihabatla ve yüzde yüz teza
hür etmiştir. ikinci intihabat. 
ta da yüzde yüz tezahür ede
cektir. 

NAntınıza ve adımıza eur1· 

ye meclisine iştirak ettirile
cek mebusların hiçbir veçhile 
Sancalo temsil hakkını haiz 
olmıyacaklarıni da bu vesile 
ile söylemek lazımdır. 

Binaenaleyh Suriye hükO -
metini Sancaktaki memurla
rının beyhude devam eden 
ıayretlerini insani ve mede -
ni hareketlerimizle sükCınla 

tekrar protesto ediyoruz. Hak 
la.rımızın mutlak teslim edi
leceği pek yakın günleri iman 
ve inanla metanetle bekliyo-
ruL 

F ransada Esaslı Mali 
Islahat Yapıldı 

nisanide hapeedilerek Halebe gö 
nlmiılerdir. 

2 - Yeni GUn gazetesi kapa 
tır. 

3 - Kaymakamlara mecburf 
verilmiştir. Antakya komiseri 
ra.bet tehdit ve tahkir edilmiştir. 
liye tahsildarlarmdan bir ç"klan 
kı intihabata cebren sevk için kö 
gönderilmiı, gitmiyenler azledil 
tir. 

4 - Antakya belediye lzamn 
AbdUlveha.p zade Necip Ağa, 
han belediye lzaamdan Rıza, Re 
niye bumdan Mustafa Ağa 
]erinden tardolunmuf, Reyhaniye, 
pik, Kırkhan, Bilan muhtar! 
yedi kiti azlolunmu,ıur. 

5 - Hacılar nahiyesinde Kurt 
cu Ağa. Türk Bektaş Ağa, Rev!uı.n 
1i Çerkeslerden Hakkı ve Zeke 
Hacı lbrahim, Mustafa, Kadri, Y 
~bir köyü Çerkeslerinden Reşit, 
cf'p, Kamil ve daha birçok ilerl 
lenler Kırkhan istihbarat daire 
oelbolunmuşlar, tevkif ve tazyi 
dilmişlerdir. Ermeniler nezdinde 
ha müessir tazyikler yapılm1ştır. 

Eski Antakya mebusu T3.Şllak 
islerinden Moses Derkal<>1yana 
bin frank verilerek Ermenilere 
hlmıştır. 

Müfemac!iyer. tevkil 
6 - Sancağın bütün nahiye mil 

leri, jandarma ,polis ve tahsildar 
liva merkezine celbedilerek hal 
cebren intihabata gönderilmesi 
gitmek istemiyenlerin deftere y 
rak isimlerinin bildirilmesi için k 
dilerine şiddetli emirler \'erilmi§tf 

7 - Iskenderun, Antakya ve 
handa 14 teşrinisanide birer va 
klüp açılmıştır. Bundan başka 
ıepten :Janaarma ~ mttısemın köy 

çileri getirtilmiı, intihabı cebren 
tırtmak için köylere bu kuvvetler 
derilmiştir. Şüpheli eşhas adiyle 
takım kimseler karakola getirile 
günlerce hapsolunmuştur . 

Adana, 1 (Tan muhabirin:tenl' 
Dün gece Sancağın Arappmar ko 
de Türklerin hayvanlann yUz ka 
atlı tarafından kaÇ111lmış, Uç y1lztl 
diirülmUştUr. 

Tethiş için sokaklarda tan1dar 
ta,tınlıyor, devriyeler ~mhıı taşı 
lar. Dün gece Antakyada ~a~ 
den iki TUrk. devrive tarafmclan 
kalanmr,,, yumruklarla ka.n•<J1a 
rüklenmiştir. 

Bir Yumrukta 
Göz Çıkaran 

Kelepçeli Ada 
• Mahmutpapda Abutefenıii h 

Kazanç Vergisinde Ailenin Büyük- :'.ı"::.~~~~~~.~=ı:~~çı~;::':! 
lüg"' üne Göre Farklar Gözetilecek tevkif etmiş, ellerine kelepçe 

muıtur. Fa.kat Llgor, mahkeat 
t"rmıa Meb'uıan Meclisi, çok eıaılı mali ıılahat ihti- çıkarken, aleyhinde phltllk edeJl 
va eden hükümet projesini 200 reye karşı 381 reyle ka- odabqısı Hllaeyinin gözll UatilDI 
bul etmiıtir. .. lepçell elleriyle kuvvetli bir 

Yeni projede fU mühim eıaılar vardır: indirmiı, yum.ruğun ıiddetlııden 
1 - Muamele ve ithalat vergileri 1 Zevce için 5.000 frank, ilk iki ço. hapımı bir gözü fırlaı:nıı, za:: 

lağvedilmiştir. cuk için beherine 10.000 frank, üçün- d~m, k?r olmuıtıur. Lıgor en . 
2 - Satışlar üt.erinden yüz.de 6 ve cü, dördüncU ve daha sonraki çocuk- bır katil euçundan 6 sene hapıı 

diğer ticari muameleler (komisyon, lamı beherine on beşer bin frank.. mııtır. 
kortaj, ticari hizmetler, teahhüt) üze. Ancak bir ailenin iradı 45.000 ile --------
rinden yüzde 2 nisbetinde olmak Uze- 150.000 frank arasında ise dU.ünU- Bahkçılık Kongreaİ 
re umumi bir vergi ihdas edilmiştir len tenzilat beşte bir, 150.000 ile Ankara, ı (Tan muhabirindeJl). 

3 _ Gümrük resimleri azaltılmış 300.000 ara!mdaki eenelik iratlar Balıkçılık kongresi bugün iktisat 
ve basitleştirilmiftir. da beşte iki nisbetinde u.alacaktır. kili Celal Bayann bir nutku i~ 

4 - Resmi makamlarla ve milli iratlar büyüdükçe aile h;in kabul e-
müdafaa teahhutleri için çalr~~m mü- dilen istisnalarda da o niabette nok· 
esseselerle yapılan işlerin karı üzerin- san vardır. 
den alınmakta olan yüzde on vergi, KAZANÇ VERGİSİ NlSBETLER! 
yilzde yirmiye çıkarıIDll§tır. 1,0.000 farnaga kadar iratlardan 

5 - Hisseli ve limitet tirketlerin yüzde bir, 
ihtiyat akçeleri üzerinden bazı tartlar 10.000 ile 70.000 arumda: On bin
da.iresinde yüzde dört ve diğer bazı den fula. her bin için yüzde 5, yani 
ihtiyat akçelerinden yüzde iki vergi. bu hudutlar arasında yüzde 1 ill 4. 

KAZANÇ VERGİSİ VE 70.000 ile 170.000 frank arasında 
AİLE her binden yilzde 9, yani umumun· 

Kazan~ vergisinde bir bekarla bir dan yüzde 4 ili. 13. 
aile sahibi arasında ailenin bUyUklU- ı 70.000 ile 270.000 arasında ytlzde 
ğüne göre mühim f ar.klar gözetilmiş- 13 ili 18. 
tir. Aile sahipleri lehine kazanç ver - 270.000 ile 420.000 arasında yüzde 
gisinden şu miktarlarda irat istisna 18 ill 24 • 
edilmiştir - Bu gekilde arta. arta bir milyon 

ıntftır. 

Sonra, kongre reis vekilUkJerf, 

mum! kitip ve kitipleri ae(il 
teknik ve tetkillt encllmenlerl 
mı, ve rapor okunmuttur. 

franklık, yani bizim paranml& al 
bin liralık bir aenelik iratta 
yüzde kırka kadar çıkmaktaıfır· 

YWmek servetlere ait veruet ~ 
tikal vergilerinin nlabeti yil~,.... 

mittir. ~ 
Her Fransız bankadaki beSll ~ 

ve banka kasalarındaki mevcud~ ı 
hesabını hülrltmete bildirmeğe Jll 
burdur 
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Acı ~a Rikntl er 

lstanbul Halkı, Vahdettinin Firanna 
Ehemmiyet Bile Vermemişti 

l'ahdettin geceyi merasim daire - yeti; derhal içtima etmişti. Yapılanı 
•inde geçirirken, mabeyn dairesinde müzakerede, (hilafet mevkiinin mün- ! 
~e her şey ve herkes yerliyerinde hal olduğuna.. ve yeni halifenin in- : 
idi'. Yaver Paşa ile Zeki Bey; vazi- tihab~.n~.> ka~ar veril~i.şti. j 
Yetı hissettirmemek için çok mahı- (Buyuk Mıllet Meclısı.~ topla~mış- 1 
l'lne hareket etmişlerdi. O akşam, tı. Biribirini müteakıp, uç (hafı cel- ı 
nıutat olan saatte yemek yenmış, se) yapılmıştı. Sonra. içtima salonu 1 
lonra saray erkanı - Zeki Bey de açılmış. müzakere alenen başlamış- 1 
dahil olarak - Yaver Paşanın oda- tı ... Evvela kürsüye, icra Vekilleri j 
•nıda toplanmışlar, saat on buçuğa Reisi Rauf Bey gelmiş; vaziyeti izah 1 

kacı~r konuşmakla vakit geçirmiş - etmişti. Bazı m~b'uslar, ço~ büyük ı 
lerdı. heyecan göstermışlcr;; fhalıfe ma • 

Bu konuşma esnasında, Zeki Bey: k2mında bulunan şahsın. arıfirarı 
- Efendimiz, biraz fazlaca rahat- irtikap etmesi: yani, uhdesine mev

aız. Zannediyorum ki: yımn selam- du olan vazifeyi terkle firar etme-
lığa çıkamıyacaklar. si] dolayısile Vahdettinin (idam) ı
Demiş; ve sonra (Mabeyn Müdiri nı istemişlerdi... Halbuki, bu adamı 

8aniai Ki.mil Bey) e dönerek: tarih idam etmişti. 
. - Maamafih, yarın istizan eder- Müzakere bir hayli hararetle geç-

lirıiı. miş; ve nihayet (Şer'iye Vekili. Kon-
Sözlerini ilave etmişti. ya Meb'usu Mehmet Vehbi Efendi)-
Buna binaen ertesi gün Kamil nin beyanatından sonra hazırlanan 

!!ey saat ona doğru - daha hala fetva reye vazedilmiş: Vahdettinin 
~rnabeynci sıfatını taşıyan - Ya- hilaf et makamından da sukut etmiş 
\'er Paşanın odasına gıderek, se- olduğuna, ve yeni halife intihabına 
llrnhk olup olmıyacağını sormak is- karar verilmişti. .. Yapılan yeni hali
~rnişti. Fakat Paşanın odacısı: fe intihabına, (162 meb'us) iştirak 

- Kendileri, burada yoklar. Ge- etmişti. 9 zat, müstenkif kalmıştı. 
te, buradalardı. Fakat, sabahleyın Sultan Abdülhamidin en büyük oğlu 
kendilerini burada bulamadım. Şehzade Selim Efendi. 3 rey: gene 

beın~ti... Bu cevaptan, az çok Abdülhamidin oğullarından Abdil~
~Yrete düşen Kamil Bey, ağa!ıı.rdan rahim Efendi 2 rey, ve Sult~n Azı
bıl'ini, (Musahipler Dairesi) ne g,m- zin ikinci oğlu - sabık vehaht -
derıniş; selamlık olup olmıyacağ'llı Abdülmecit Efendi ise, 148 rey al
iıtizan ettirmişti. Biraz sonra o a- mıştı. 
b gelmiş: • 

- Musahip ağalar; kendisi buraya Ankarada verilen bu karar, Istaıı-
Celernedi mi? .. diyorlar. bulda tatbik edilirken, artık (büyük 

biye daha garip bir cevap getir- Türk inkılabı) da ilk muazzam mer-
~ti. ' halesine erişmişti. (Büyük Millet 

l{irnil Bey, gittikçe artan bir hay- Meclisi Hükumeti), üç ay zarfında. 
~e doğruca Musahipler Daırcsıne cihan tarihine Uç azametli hadise 
~. ~musahip (Amber Ağa) - kaydetmişti. 
~ Odaaına girer girmez: fevk~lade 1 - (B&Jkumandan Meydan Mu
lı.i....: lıid.ise karşısında _bulundugunu barebesi) ni takip eden (büyük za
~~işti ... Amber Aga, Hazncdar fer); tek bir düşmana karşı kazanıl
-tta.. Mukbil Ağa, daha birkaç mu- mış alelade bir galibiyet değildi. Yu 
~ip: »eritan çehrelerini, nemli gôz- nan ordwau, it.illi Devletlerinin nam 
""Qlıi Klmll Beye çevirmiJlerdi. ve hesabına hareket ettiği için, 

- Bugün selamlık var mı?.. (Türk Başkumandanının zaferi), 
tu 'leaıniı Beyin, korka korka sordu- (yirminci asrın ehlisalibi) ni mağ -
ti bu suale, Amber Ağanın ince ve liıp etmiş; cihan siyasetinde bir dö-

trek sesi cevap vermişti; nüm noktası husule getirmişti. 

TA~ 

Filipinli ikizlerden 
biri öldü Radyo 

Bugünkü program 
lst.anbaJ 

Oile neşriyatı - Saat: 12,30 Plikla 
Türk muıikiıi; 12,50 Havıı.iis; 13,U5 
Plikla hafif müzik; 13,25 - 14 M:.ıhtelıt 
plik netriyatı. 

Akpm neljriyatı - Saat: 18,30 .Plakla 
dans musikuıi; 19,30 Gavın k.udeşlcr taıa
fmdan muhtelif ıan; 20 Mtizey)·c.n ve arka· 
daşları tarafından Turk muııklı.ı ve halk 

1 

prkıları; 20,30 Cemal Kamil ve ıırkadaşla· 
rı tarafmdan Turk muıikısi ve halk oarkı
ları; 21 Orkeıtra: 

1 1 - Mendelıohn: (Sakin denızde bir ıe-

1 

yahat) uvertür. 
2 - Max Guillaume: (Page d. Am,,ur) 

vals. 
3 - Scheffer: (Ormanda nı:Hreze) sulo 

1 

trompet. 
4 - Heuberger: (Der Opeınball) o .. ere-

' tinden parçalar. • 
' 5 - D. Ambreıio: (Sereno&t) keman ve 
org. 

. 6 - Pesse: (Deiirmen). 
; 22 Plakla sololar. 22,30 Ai'ıns ve bCJrsa 
" haberleri. 23 SON. 

iki yapı1ık fordC'Jİn, içlerinden biri hasta iken o!ırm:~ bir ıesmi 

Amerikada Siyamh henışıreler tar
zında yapışık doğan ikı Fıiip:nli erkek 
kardeş var. Bunlar tam bir sıhhat 
ic inde büyümüşlerdir. lkisı de evlen
miştir. 

Ckçen gün kardeşlerden birine fe
nalık gelmiş. doktor yetişemeden öl
müştür. Bunun üzerine de~hal ame
liyat yapmak ve sağ kardcı;;i kurtar
ır.ak lazım gelmiştir. 

Mesele çok çetindi. tki kardeşin vil
<'t:tları bir vücut halinde yaşıyordu. 
Mesela kalın barsakları müşterekti. 

Kan deveran sistemi müşteri'k tarzda 

(Yanlarında duranlar eşleridir) 

işliyordu. Sırtları biribirınt: adale
ı~rle bağlıydı. 

Doktorlar iki ameliyat yapm!şlar
dır. Birincisi 45 dakika sürmüştür. 
Sağ kardeş, ölü kardeşten aynlmış

t~r. Bundan sonra iki saat süren pir 
ameliyatta sağ kalan Simpliko iı;ınin
deki kardeşe sun'i bir 1'alm bar
&ak yapılmış ve vüoudu tek başına 
vazife görebilecek şekle !wııulmuş

tur. Ameliyat büyük bir san'atla ya
pılmıştır. Buna raı:rnen yapışı~ kar
desin tek başına yaşaması ümidi za

vıftır. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Gönül Var, Yere.masını Sever 

Günün program Öz.Ü 

Senfonik konsf'rler: 
21.40 Niı - Kot - Dazür: Sentomit konser; 

22.30 Varıtova: Senfoni, ıopran; 22,30 Stras
burg: Mendelssohn, SumaD: 23Tuıuz: .hon 
servatuvardan nakil. 

Hafif konserlPr: 

17,10 Bratlıla~~: Hafif muııki; 17,!>0 l:'rag 
Şrammel musıkısı; 18 Niı - Kot • nazur· 
Konser nakli; 18,15 Roma: Kaı r~IJC konser· 
19 Frankfurt vesaire: Hafif :nuııiki; 19.IS 
Bi.ıkreş: Franuz operalarından: 19,45 K~~lon 
ya: Büyiık orkestra: 19,45 Rom'\: Konseı 
nakli: 20.20 Brüno, Prar: Konusmalar, kon
,er: 20.30 Budapeııte: Radyo salon orkeıt
raııı; 21.45 Kolonfa: Eilenceli k'Jn~er: 21,45 
Milino: Hafif muıdki: 22 Llvı>z!v: Gitar . 
Mandolin: 22.45 Biıkres: Radyo oıke1'truı; 
23.30 Kolona: Gece musikisi. 

'l"'nft.l .. r• 

20,25 Viana: Operadan nakil 

Oıfıt nn1cikt"i: 

18,15 Milino. vesaire: Oda musikisi: 
Kolonya: Sazli kuartet. 

RMitallf'r : ı 
17.30 Varşova: Şarkılar; 18 !S 'Rükrcş: 

Macar halk ııarkıları : 18.15 Varsova: Kem .. n 
r~~itali : 20.50 Belgrat: Keman konseri; 21,lil 1 
Ri.ikreıı: Piyano (Brahms. Şope:ı, Suman): 
22 Varşova: Şopen konseri: 22.35 ~udape · 
te: Piyano ile keman: 23 'Roms: Pivano -
Y.eman konsertosu: 23.20 Belgra~: Halk 'iU· 
kılarr. 

Plik mu~ikisi : 
13.15: Bükres. 15: Eindhoven. 17: l.ivP· 

T.ig. 19: Bükres (Operet muıikl'l!l. ııı: L:iyp 
zıı. 21: Varıova, 24,10: Bud.tpeşte: 

Pan111 ••lkW: 
22.SO: Belsrat (PIAk). :ıs.so: Vanov11 

(Plik). 23,30: Kolonya. 23,35: Buıbpeıte. 

Muhtelif : 
17 Budapeı;te: Jngiltere - MacarİStan fud

bol maçmm ikinci haftaymmr nuil. 
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HASAN 
PUDRALARI 

Ince, hassas, kadınların en büyü' 

zevkleridir. Beyaz, Raşel 1-2, pembe 

1-2, Okr 1-2 renkleri vardır. Türki· 

yede pudra ve ıtriyatta en ziyad~ 

muvaffak olan ve beğenilen Hasan 

pudralannın taklitlerinden sakınım~ 
ve Hasan markasına dikkat ediniı. 

Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

traş zevkini itmam eder. 20-30 kr. 

Hasan Çoc.uk Pudraıı 

kutu 20, paket 10 kuruştur. 

Haıan Talk Pudrası 
Yarım kiloluk kutu 40 kr. 

HASAN Deposu: 

Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Muallimlere ve talebeye 
LiSE ve ORTA 

mekteplere göre yazılmıf 

TURKLER iÇiN 

'Enkolay Almanca. 
öğrenme usulü,, 

kitabını tavsiye ederiz. GördüğU 
rağbet üzerine 3 Uncu defa ba· 
sılmıştır. Maarif Veklleti tara
fından kabul edilerek mekteple • 
rin kitap ıı.teJerlne girml ••
Muallim Tahsin Abdlnin esen -
dir. Uç kısımdır. 144 kuruta la . 
tanbulda Hüsnütabiat mat' .:ı

sında ve bütün kitapçılarda aatıı 
maktadır. 

1 

- Yok. 2 - Tam dört sene, Türk mille-
' - ,,. •.. ~ ir 1 _ •'llÇln. .. tine karşı husumet gösteren (y -

Bu yazılar ar ında birçok seb

zele rden bahsettigim halde yerel

ması hiç hatırıma gelmenı•şti. 

Okuyucularımın bu sebzeden hoş
lanacaklarını tahmin edeıneınİ!I· 

tim. Halbuıc,A..onlardan biri - bel
ki geçen gün yazdığım kereviz 

bahsinden ilham almıştır - gôn

derdiği bir mektupta: 

taraflarında Toplnambu. adın~:kl 

yerli bir kabileden öğrenmif olma

larıdır. Fakat Almanlar ve ıngi

lizler yerelmasının lezzetini engi

nara benzettiklerinden ona - ga

liba ucuzluğundan ve lsrail oğul

larının ucuzluğu sevmelerinden o

lacak - Kudüs ınııinarı derler. 
(Almancada .l•rusalemsartischo -

ke, İngilizcede Jerusalem Ar"·'ıo-

•a:&a&ı .. "'111--------------~ BORSA · · · • • minci asrın ehlisalip diplomatları). 
}{&mil Bey, bu sualin cevapısız kal- (Mudanya Konferansı) nda, bu hu

ltıaaını, kapı önünde dolaşan hadtı- sumete nihayet vermişler; (Türk
ltıeıerden çekinildiğine hükmetnuş; lerden centilmence muamc!e gC\rmck 
le S~alini, arapça olarak tekrar ey- i~in, onlara karşı centilmence mua-
~şti. O zaman birkaç ağızdan, mele göstermek lazımgeldiğini) id • 

•11:cı ~akika~ intişar etmişti: rak etmişler; Türklere karşı gir~ş-
- Firar . ._ f~rar.. . ! tikleri (siyasi mücadele) de. de rı~-
- E~end~mı~.' fırar .. e~~ı... f at göstermişlerdi. Bu da cıhan sı-

Ci . Bızlen böyle, yuzustu bırakıp yasetinde bir başka dönüm noktası 
~· husule getirmişti. 

11 u &özleri söyliyenler, gözyaşları- 3 _ Dört senedenberi ölüm ıstı-
ı da ed . 1 rd' Hi .. (h lı . zapt ememış e ı. ç şup- raplan içinde kıvrana kıvrana, a-
ç:ız ki. kalpleri, efendilerinden pek yat ve istiklal) ini kazanan .. <'~ürk 
tin· ~rn~z olan bu adamlar; Vahdet- milleti); asırlardanberi kenduıını fe
!ıt 1tı ırtıkap ettiği bu son tarihi ci- laketten felakete sürükliyen (salta
liıtYet karşısında, - birer saray ada- nat) 1 da bir hamlede devirmiş; ez-

~e ~lrn~~ h~bile. - d~rin bir acı miş; artık kendi mukadd:r~tını biz: 
l{a ~ur hıssetmışlerdı. zat idareye karar vermıştı... Eskı 

ıt, b~ıl Bey, artık orada bir daki- Türk milletinin varlığındaki cevhe -
lltb .u~ vakit geçirmemişti. Derhal ri; _ Trablusgarp çöllerinde, Ça
l>~alıye koşmuş; vaziyeti Refet nakkalenin kanlı geçitlerinde; ve ni-

Ya haber vermişti. hayet, cihan harbinin kan sellerin -

lata Firardan sonra den kurtulabilen perişan Türk or • 

- Yerelmasını pek severim, 

mevsiminde ondan !>Jk sık yerim, 

diyor. Fakat hassalarını öğrene

nıedim. Avrupa kitaplarında da 

aradım, bulamadım. Bizim 1erel

ması tabirinin fransızcaya tercü

mesi patates çıkıyor. Patates yer

elmasından büsbütün başka bir 

şeydir. Bunun hakkında beni ten

vir etseniz, hem de Avrupa dıl 1e
rindeki karşılığını bildirseniz 
pek memnun olacağım... .. .. .. 

Okuyucumuzun bu müşkulunu 
halletmek için bana müracaat et
mesinden, tabiidir ki, koltuklarım 
kabardı. Kendisine teşekkür ma
kamında istediği şeyleri - bildi
ğim kadar - anlatacağım. 

Vakıa. frenklerin yereımasına 
biz patates deriz, onlar da bizim 
yerelmasına topinaınbour de~ler. 
Sebebi de bu sebze kökünü Brezılya 

11, nbul halkı, Vahdettinin firarı- dusu enkazının, Ayvalık ve Aydında 
!(l!ı ~hernmiyet bile vermemişti. Hal- gösterdikleri ilk istiklal mücadele -

'ttb Baray ve Babıali cereyanlarma sinde - keşfeden (Mustafa Kemal) --==============::s==
(Jb·l • olan kısmı, dört senedenberi o ordunun başına geçmiş, dört sene- Kemal) ile onun yarattığı (yeni 
~U tuur ve vicdan) ı ezmiye ça- lik - ezici ve öldürücü - bir imti- Türk milleti); _ 23 Nisan 1920 -
bir bu adamın, en nihayet böyle handan sonra; (Türk milletinin rü~- 1336 günü başhyan; ve 20 Teşrini
te)t'terı~at ve cinayeti de irtikaptan tünü isbat) etmiş .. Ankarıı.cla (yenı- sani 1922 • 1338 günü, ilk merhale
~llrı ltınııyeceğine hükmetmektelerdi. bır Türk devleti) kurduğu gibi, (yep- sine vasıl olan _ (büyük Türk inkı
~a binaen bu tarihi hadise Istan- yeni bir Türk milleti) de \"Ücuda labı )nı yaratmak; ve bilhassa bu 
itle)(~ r~ete sütunlarında bahsedil- getirmişti. Bu da; cihan varlığında inkılabın eseri olan üç azametli hi.
ttıı 11 ılen geçmemişti. tstanbul, husule gelen çok mühim bir dönüm cliseyi kanlı süngülerin ucu ile cihan 
~ fenliklerine devam etmekteydi. noktasıydı. tarihine yazmakla: mağrur (Mösyö 

lteti karaya gelince ... Hükumet mer- Bugünkü ve yarınki Türk nesli - Klemanso) yu fiilen tekzip etmiş .. 
lliu~ ~!et Paşa tarafından icra Ve- nin evlatları; şunu kat'iyyen unut - Bu (büyük Türk inkılabı) nın Avru
ı, ~ rt_Y~tine çekilen bir telgraf- mamalıdırlar ki; 1919 senesi hazi- pa siyaset aleminde hasıl ettiği in-
0 kı... hadıseden haberdar edilmişti. ran ayında, (sulh dilenmek) için Pa- hidamlann sarsıntısı, _ Mösyö Kle-

(\7 tel':af ta, şundan ibaretti: ris konferansının kapısında boyun mansodan daha mağrur ve daha ga-
b11be:11dettın Efendi, saraydan gay- büken Osmanlı murahhaslarına kar- fil olan _ Mister (Loit Corç) u da, 
~rıı .1eY)e~iştir. lstanbul kuman - şı, mağrur Klemanso: sırtüstü yere devirmişti. 
""' 

1 
e poJıs müdirini, tahkikat ic- - Türk milleti, kabiliyetsizdir... BU KISMIN SONU 

._.,_ve t?_dabiri li.zime it~azı için, Ancak, mahdut t,ıere girişebilir... • Ziya Şakir 
an ..... _Ya ronderdim. Alacagım malti- Ve bu işlerden de, ancak mahdut 
~ & Çembcrlitaı 29/11/1931 

Ynca arr.ederim.] muvatfakJyetler elde edebilir. ALENi TESEKKUR 
ilet Ret.et Demt,ti... Fakat hldia&t, hem bu Bu kısmı yazarken de, aıi.z ktrilerimden 

lıtt .. et~ Pa,., biraz sonra; tahkika- sözleri söyliyen (Klemanso) nun: birçok mektup ve telgraflar aldun. Naçiz 
qe ıcee·1 ·· ki b' çalışmama gösterilen bu allka ve tevecı:uhe l\tıııda ı e, General Harington ta- ve hem de, yeryUzUnde Tur ere ır 1'arıı minnettarlıianı arzederken; lütfettık-

tiatn n neşir ve bir sureti de ken- parmak bile yer vermek istemiyen teri vesikalar, hatıralar ve re11mlerle btiyiık 
.A-.,, .. ~ rörıde.rilen beyannameyı· de (Loit Corç) un çok büyük hataya lıltüfkirhklarma mazhar olduiuJn mulıterem 
'"'il~ zevata da, ayrı ayrı ıükranlaranı takdim ey. 

Ya bildirmişti... Vekiller He· düştüklerini göstermişti. (Mustafa ırrim _ 7.. s 

ke). Sayın okuyucumuz yerelnıası

nın üç ilmi dilde karfılıiını öğren

dikten sonra, ataiıda söyliyece 

ğiniden fazlasını Avrur" kitapla
rında bulduğu vakit bana da bildi

rirse, ben de Nasrettin Hocanın 

dediği gibi yaparım. 
ilkin yerelmasının tahlili (yii~de 

hesabile): 
Su: 80,70; azotlu maddeler: 

1,12; yatlı maddeler: 0,13; fC. "'r
ler: 1,64; kendine mahsus madde
leri: 15,02; sellüloı: 0,35; kül: 
1,04. 

Bu tahlil neticesine göre, yerel
ınası insanı en&inar kadar besle
yici bir şeydir. Şekerinin nisbeti 
enginardakinden az olduğu gibi. 
meyvalardaki şekerler cinsinden 
olduğundan şekerli hastaları hem 
aı çok besliyecek, hem de kendi
lerine dokunmıyacak bir sebzedir. 

Zaten iki lngiliz hekimi bir şe
kerli hastalarını, yalnız yerelmasi
le beslemişler ve hastanın ~erek 
idrarında, ıerek kanında soker 

miktarının azaldıiını ıördüklerin
den bunu bütün şekerli hastalara 
tavsiye etmişlerdir. 

Asıl mühim mesele yerelmasının 
yenilebilecek teklini bulmaktadır. 
Terbiyelisine un ve daha başka 
şeyler karıştığından şekerli ve faz
la azotlu hastalara yedirilemez. 
En münasip şekli haşladıktan son
ra zeytinyağı ve limonla salata o
larak yemektir. Fakat o da çabuk 
bıktırır. Ha,ladıktan sonra üzeri
ne eritilmit terıyatı da konulabi
lir. 

Mideleri ve bütUn vücul:lerl sat
lam olup, okuyucumuz ıibl. yer•l
masını pek sevenler onu dilim di
lim kestirdikten sonra patates &i
bi tavada kızarttmırak, herh~rıgi 
bir et yemeiinin yanısıra afiyetle 
yerler. O vakit lezzetine de diye
cek kalmaz. 

1 BlRlNClKANUN SALI 

Paralar 

A l ı t 

Sterlin 614,-
1 Dolar 122,-
20 l<rilnıız fr. ll2,-
20Liret 125,-
zu Belçıka tr. 82.-
20 Drahmi 20,-
20 lsvıçre tr 5tı5.-
zo Leva 20,-
ı Flc rır. 63,-
20 Çekoılcıvak ku- 7 5,-

1 Şilinı 
1 Marlr 
l Zloti 
Pengo 
20 Le7 
Dinar 
lııvec kuron111 
Altm 
Banknot 

Çelıler 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budape~te 
Bükreı 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tal.uilat 

fQIU\ 

20,
ı3.-
19.
zo.-
12,-
48,-
50.-

992,-
240.-

616,-
0,7971 

17,0675 
15,1266 
4,7183 

88,7987 
3,4687 
64,935 
1,4638 

22,4425 
4.245 
7,4594 
1,9810 
4,2094 
4,3425 

108.605 
34,4975 
2.7775 

24,75 
3,1485 

~ıht"" • 
Anadolu I ve TT kupon keaılı: 

III 

618,
llö,
:l\>,-
130,-
85.-
23,-

i8<ı,-
23,
btı.

~o.-

"3.-
ı6,
?0,5l 
23,-
14,·,o _ 
~2.-

ÇUJ,

:l4l.-

616,-
0,1969 

17,07 
ıs.ııc.s 

4,715:ı 

811,79~7 

3,4670 
j4,93'i 
l, .. 670 

22.-+425 
4.245 
7,4'ı94 

1,9810 
l,2094 
4,3425 

108,60~ 
3•,•97!1 
2.7775 

24,H 
3,1485 

Ut.441 
41,-

• Mümessil 4.f,-
41,-
44,05 

Mı•ır ıolaoilleri 

l90S U ııı-
1111 m ıoı.-

E ı l. a m 

tı B~., N 
• • 
• • Hamlllae 

Anadolu% 60 
.. % 100 

ıtı-
103.-

lt.-
10-
ıo-
2'4, l 5 
42,70 

---------~----------------..... 
İstanbul İkinci İflas Memurluğun 

dan: Müflis Yorgi Efremidinin De 
ğirmeninde mevcut olup Kira borcun 
dan dolayı hapsedilmiş olan ve me 
hun hükmünde olması itibariyle par~ 
ya çevrilmesine karar verilen Değil 
menciliğe müteallik muhtelif maki 
ve teferrüatı açık arttırma ile ~ • 12 
936 cumartesi saat 11 de Cibali~ 
58 - 60 - 62 N o. h Değirmen binasmdı 
satılacaktır. İsteyenlerin mahallind 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

(27848) 

İstanbul İkinci İflas Memurlufuıı 
dan: Müflis Pamuk ve Nebati Yağla 
Türk Anonim Şirketinin son içtima 
dan bugüne kadar cereyan eden mu 
amelat hakkında izahat vermek v: 
yedek alat ve edevattan dolayı Ziraa 
Bankasiyle mevcut ihtilafla menku 
ve g a y r i m e n k u 1 malla 
rm pazarlıkla satılması görllşül 

mek ve bir karara bağlanmak Uze 
alacaklıların 5 - 12 - 936 cumarte~ 
~nü saat 11 de dairede hazır bulun 
malan ilin olunur. (27846 

Bulana mükafat 
26 - 11 • 36 pef§embe günü saa 

20,30 da Tünelde bir evrak çanta 
sı zayi edilmiştir. Bulup aşağıdak 
adrese getirene nakti mükafat veri 
lecektir. 

Doğruyol Şişhane Karakol Mo~ 
Behmaraz han, No. 31 

Mişon Salinaz 

Sırlretı tiaJ'T'b• 
Tramn1 
Bomonti Nelrtar 
Aılan Çimento 
Merlı:u Banka11 
Omnanh BaUua ", ..... 

ı.ılltroslo, 

Türk Borcu I 
.. .. il 
.. " 111 

Ergani A. 8. C. 
btıluuı DahiU 
Sinı - &naram 1 

.. o 

t 

ıe.
I0.50 

9.4S 
13,•JS 
116,50 

"·•.JO 

12.775 
,l 20 
'-2.275 
'7.-
M.25 
M.75 
too.ıs 



10 ========:=::============:.==============================:::.::=== TA ı\J 

No. 10 YAZAN: Z. §enay 

" Herakliyanın adamları şimdi mey
hanelere dağılıp hepsini anlatırlar ,, 

Reis Heralikya; geminin kıçındaki en has mlı5afirimiz olup, sarayımızın 
- her tarafı kapalı - tentenin bir dairesinde izzet ve ikram içinde 
içine dalmıştı. Bir iki saniye sonra. ikamet etmektedir. Sıhhat ve afiye· 
koluna girmiş olduğu Halil Beyi, ti, kemaldedir. Ancak, hasret ve iş
htirmeUe dışarı çıkarmıştı. tiyakınızı çekmektedir ... Böylece ma-

Halk, artık merak ve heyecanın IUmunuz olsun. 
son haddine gelmişti. Herkesin gö· Cenabı Hakkın en sadık, 
zil, Halil Beye çe.,.Tilmişti. J salih ve abit kulu 

Herakliya, belindeki enli kılıcı Kalotetos 

çekmiş: Halil Beyin önüne düşerek lkincı ve kısa mektup ta.. Halil 
onu halılar döşeli kalaslar üzerinden Beydendi. o da bu mektupta vaziye
karaya geçirmiş .. Orada duran ha • tini şu suretle izah etmişti: 
kim Kalotete takdim etmişti. 

[Ey benim mükerrem pederim; 
Bu ırada, halk arasında şu söz-

ler işitilmekteydi: Şüm bir taliin muktezası olarak 
_Ne güzel delikanlı. esir oldum. Ne çare; Cenabı Hak-
- Bakışları 0 kadar tatlı ki... kın takdir ve iradesi bu merkezde 
_ Ya, boyu .. Geniş omuzlan. imiş. 
_ Bak .. dikkat et. O kadar hoş Sıhhat ve rahatım, berkemaldir. 

bir duruşu var ki... Hiçbir nesne diriğ etmezler. Sadece 
_ Aşkolsun Herakliyaya ... Şimdi- bir kuş sütü eksiktir. 

ye kadar hiçbir korsan, bu kadar Yalnız; hasret ve iştiyakmız, şim-
kıymetli bir ganimetle dönmedi. diden canımıza kıir etmiştir. Hemen 

_ Bir Türk beyzadesiymiş... esbabına teşebbüs edilerek buradan 
_ Adı ne? .. Nerede ele geçiril - bir an evvel halasımızın temini ge -

miş? .. Naıul esir edilmiş?.. rektir. Zinhar, ihmal etmiyesiniz. 
_ Kim bilir? .. Herakliya ile adam Her ne ki talep edilirse, zinhar esir· 

lan bunu mühim bir sır gibi saklı- gemeyip veresiniz. 

yorlar. Bir an evvel beni bu esaretten ha-
- Merak etmeyin .. Şimdi, Herak- lıis edesiniz. Böylece maıurvunuz ol

liyanm adamları meyhanelere yayı- sun. benim inayctlü pederim. 
lırlar ... Başından sonuna kadar her Halil tbrahim Bey 
şeyi anlatırlar. Bini Orhan Bey 

Halil Bey; Hakim Kalotet tara- Orhan Bey, hiç beklenilmiyen, ve 
fından, yedek atlarından birine bin- ümit edilmiyen bu hadise karşısında 
dirilmiş.. Onünde, trampeteler ve sarsıldı: Sanki. birdenbire başına hir 
borular çalınarak doğruca iç kaleye darbe indirilmiş gibi. sallandı ... Me-
götürülmüş .. tekfur sarayının bir sele, o kadar btiyük ve mühim idi 
dairesine yerleştirilmişti. ki; buna doğrudan doğruya ke'ldısi 

Acı bir haber bir karar veremiyerek, derhal bı>y -

Osmanlıların ikinci hükümdan o- terini, kumandanlarını, hocaıarın1, 
lan (Orhan Bey), o sırada (l?:nik) şeyhlerini topladı. Müzakereye oaş
te bulunuyordu. Ve, günlerdcnberi ladı. 
Halil Beyden haber alal!ladığı için Vaziyet, vahimdi. Adeta. 11il'klü • 
merak ediyordu. gün bir gurur ve şeref rn~seles! idı. 

(Katırlı) dan acı bir haber gelmiş- !Foça hakimi) gibi - Bizaıı.; ımpa-

ti. ratorlarmrn reyile intihap olunan -

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Merkez Ziraat 
Mücadele Enstitüsü Fitopatoloji laboratuvarı inşaatıdır. 

~eşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır~ 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - 1\1 ukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
D -- Fenni Şartname 
E - ., •. Lahikası 
F -- Keşif Cet.,.,eli 
G- Proje. 
1stiyenler bu evrakı 72 kuruş mukabilindt" yapı işleri 

U. rvli.idürlüğiınden alabilirler. 
3 - Eksıltme 7 '12 936 Pazartesi günü saat 16 da 

Nafıa VekitJetinde yapı ışleri eksiltme Komısyonu o<la
::;ında pazarlık]& yap!lacC'ktır. 

4 - Eksiltm~ve girebilmek için taliplenn 108 7 lira 32 
kuruş muvakkett ~eminat vermesi ve yapı müteahhitliK 
vesikası ihraz etmesi ve kendisi mühendis vcy" mimar ol
nıadığı takdir de isin forın' mes'uliyetini al.ar.alı oir mimar 
veya miıhendis1 inşaat rnüddetince istihdam .!dcceğinı Ka-
bu1 etmesi lazımdır. 

tstcklilerin .hu ,·e•nk;tları saat 15 e kadaı ({omisyor 
Reisliğine makbuz mu~:abilinde vermeleri mukte:ızidir 

"1803 . ''30.58 .. 

lstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan 
Eşyanın dnsi ve miktarı 

5 5 kııo 9 katlı keten iplik 
125 " 3 .. .. 

Tahmin 
ı.,edeli 

Lir2 
1027 

tık 
teminatı 
Lira K 

77 3 

400 adet ağaç ·.:ıvi nıdkinesine mahsus kac;aburuk 
1 O ,. Harama yerii bıçağı 

1 - Jantlarına için diktirilmekte olan kundura, çiz
me, yeınenilerin makmelerile imalatında kullanılmak ü
zere cinsi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk ter11inat miktarı 
yukarıda yazılr clört kalem malzeme açık eksiltme ile sa
tın :ı'lmacaktır. 

2 - Eksiltme 14 f, kanun 936 Pazar1 es; günü saat 
15 de Gedıkpaşaciaki Je1ndarma Dikim Evı binasında Sa
tınalma Koınic;yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ilk teminat mektupları. hlıv~yet ve ti
carer ı-~ğıtları~e belli r-Hn ve saatte Komisyona gelmele-
rı. < 32u3) 

- Halil Bey, bir balıkçı kayı*ı ile alelade bir adamla müzakerata gi -
gezmiye çıktı. Bir nııha avdet etme- rışmeyi: gerek Orhan Bey ve ~1.rek 1 ı 
di. etraftakiler, bir türlü gururlaı ınıı İstanbul Belediyesi i lanları 

Deniliyordu. yed~ememi~erdi ... Ya~~aktPk hlı •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Acaba, kayık bır kazaya mı uğ· hateket varsa. o da; hemen orduya 

radı ? .. Buna ihtimal verihliyordu. hazırlık emri verilerek Foça iizerine 
Çünkü, havalar sakin gidiyordu. Bu ~iirümek ve kalenin r.!tmı iistüne ge
fırtınasız havalarda da kayığın bir tıtmekten ibaretti. Lakiiin ... 
kazaya .ığraması zannedilmiyordu. Evet .. Lakin, bu mümkün dcgildı. 

BUtün sahillere adamlar koşturu· Çünkü: Foça kaleleri. bir taraftan 
luyor, her tarafta tahkikat icra etti- (~aruhan), diğer taraftan da (Ay· 
riliyordu. Fakat, her taraftan men

dm) beylerinin eyaletlerı"' ile ihata fi cevap alınıyordu. 
Günler geçtikçe, Orhan Beyin !S· t.>dilmişti. Bu vaziyete omaen. Foça 

tırabı artıyor; zavallı Halil Beyın , ka esine hücum etmek için. bu eya
akla gelmiyen bir felakete kurban !etleri çiğneyip geçmek elzemdı. 
olduğu anlaşılıyordu. 

Nihayet aradan bir ay geçmişti. 

At ç&tlatarak gelen bir balıkçı Ru
mun kendisini görmek istediği Or
han Beye haber verilmişti. 

Orhan Bey; bu balıkçıyı, derıu•l 
huzuruna kabul etmişti... Bu balık
çı, Halil Beyin bindiği kayığın sahi
bi idi. Halil Beyle beraber geçirdik
leri macerayı anlattıktan sonra, Or
han Beye iki mektup teslim etti. 
Mektubun biri, şu idi: 

[Biz .. yerleri ve gökleri yaratan 
Cenabı Hakkın.. onun oğlu ve yt":r
yilzUndeki cümle mahlukatın ve gü
nahkarların halaskarı olan H!sos 
Hristosun .. ve, ondan ona geçen mu
kaddes ruhun .. ve, cümle aziz ve ev
liyaların himmet ve inayetile <Eol
ya) kıt'a.sının ve sahillerinin kudre~

li maliki .. ve; Karacafoça, Yenicefo· 
ça kalelerinin mutlak olarak sa:up 
ve hakimi Aleksi yas, Iyovan is. Eli
yos, Vrangelos kilisenin sadık ve 
dindar evladı Kalotetos ... 

Siz.. Bitinyanın, Dasekelyosun, 
Astakitosun hükümdan olan Orhan 
Beye selam ve senalardan sonra, 
şöylece arz ve beyan ederiz ki; mah
dumunuz Halil Bey; Cenabı Hakkın 
ve Hisos Hristosun .. ve bUtün uiz
lerin takdir ettikleri talih muktezuı 
olarak, her nasılsa korsanla.rımızın 

eline düferek bir hayli kahramanlık
la kendini müdafaa etmif ve hatta 
bu esnada adamlanmızdan birkaç 
kişinin mecruhiyet ve heli.kine sebe· 
biyet vermiş ise de, nihayet korsan
lanmızm kesreti ve mahareti saye· 
ıinde esir edilmiş .. ve nezdimize ge
tirilmiştir. 

Elvevm: nuılıdmnunuz Halil Bev. 

Halbuki o zaman Orl•au Beyin 
kuvveti, henüz böyle bir maceraya 
atılacak dereceye gelmemi~t1. Buna 
bınaen I<~oça kalesine ka-:-adan gıdi . 
it mezdi. Denizden hiicurn meselesi
ne gelince, bu da donanmH mesaiesi 
iıii. Orhan Beyin donanması ise, an 
cak Marmara sahillerinde nakliye 
iı:Jerinde kullanılan he,; nn (.'.cktiı, . 
cicıı ( 1) ibaretti. Tabiidir kı, bunlar
ı~ da, (Akdeniz) bo~azındaP. dışa ı ı 

çıkılarak. Foça kale3ı gibi (eflake 
ser çekmiş), her tarafına o zan dnI!ı 
en kuvvetli harp vasttalar. verlcştı

rilmiş olan Akdenizin en kuvvetli 
bir kalesine hiicum edilemezdi. 

Clznik) te teşekkül eden ıtm umi 
meclis; üç gün üç gece devam et
mişti. Ve nihayet, şu karar veril
mişti: Bu işi <Bizans imparatoru Ya
ni Palcolog) a havale etmek .. Onun 
vasıtasile Halil Beyi esaretten ha
lis eylemek ... 

Bu karar, imparatora bil<.lil'ilmlş· 

tı. Ve imparator da, bu me~elede bü
tün kuvvetile çalışacağını vade) le • 
mişti. 

Zaten Orhan Bey, Bizans sarayla· 
rının yabancısı değildi. Sab1J.. Impa. 
rator (Kantagüzinos) un uamadı; 

ve şimdiki imparatorun d:ı bacanağı 
idi. 

Orhan Bey tarafından gör.derilen 
haberi, imparatorun bu kadar büyli!< 
bir hararet ve memnuniyetle kabul 
etmesi; acaba sevgili bacanağına o
lan muhabbet ve hürmt'tlnden ileri 
mi gelmişti?.. Yoksa buııda, başkn 
sebepler mi mevcuttu? 

{Ark sı var) 

( l) IJafif harp gemileri. 

Floryı)da Kalitarytl mahallesinin Floryı 
sokağır.dtl 14 N. lı dükkan 

Floryada Kalitary5 mahal!l>!:İnin Florya 

sokaqında 25 N. lı üstü.,de iki odalı 

Senelik muhcm
men kirası 

6J 

/Jk fert'ir:atı 

4,50 

dükkan ı 6'> 12 
Yuk<trdct senelık muhammM kiralarile teminatları /~17ılı bulunan Flor

yada iki düHar. teslim tar:hiııden it ibaren 937 veya 93~ Sl3neleri Birin

cikanun sonu-:ı .. kadar kiravd verilmek üzere ayrı ayrı açıic arttırmaya 
konuı. :ıu~lardır. ~ar+namel·~ ·; levazım müdurlJğündc görülebilir. lstekl:

ler hi::c.ıl~rır.da ;ıö!i+~rilen ilk teminat makbuz veya m'3HubilA beraber 

8/ 121936 Salı günii saat 14 de Daimi Encümend e bı.ılımmeılıdırlar. 
(B.) (3123) 

Devlet Oemlryollar1 ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanlar. 

Nluharr1men bedel\ ~97016.- lira olan lokon1otif ba
kır o~aklarr ve sair b~kır aksam 18/ 1/ 1937 Pazartesi gü
nü saa1· 15,30 c!a kapöh zarf usulil ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmel\. istiyt!nlerin 15630 lira 64 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 
gazetenin 7 15 , 1936 ~. 3297 No lı nüshasında intişar et
miş oıan talimr.ıtname dairesinde alınmış vesil:a ve teklif
lerini ayni gün saat 14 ,30 a kadar komisyon rei~liğinc 
verm>!leri lazımdır. 

Şartnameler ~ 148 S) kuruşa Ankara ve I-Iaydarpaşa 
veznelerinde satı1maktadır. (3292) 

lst. Posta T .T. Başmüdürlüğünden · 
ı -- İstanbul Şehir dahili postalarını nakleden otomo

bil, lVlotosiklet kamyon ve kamyonetleri:nizde, şoför ay
nı zan1anda nak~iye memuru olarak çahşttnlrr,ak tizere 
50 - 60 lira li-:.retle ve- imtihc:mla 7 şoför alınacaktır. 

2 --- Taliplerin müsabakaya girebilmeleri için Türk, 
Ortcı.0kul mezunu, Askerliğini bitirır.iş, ~of<lr ehliyetini 
haiz ve sıhhi va;,.iyetlerinin bu hizmete müsait olması ve 
Devlet Hizmetine alınmasına mani bir suç ve hali olma
ması lazımdır. 

3 -·Bu vasfı haiz olanların 5 gün zarfında Başmüdür-
lük yazr !şleri kalemine müracaatları. "3336,, 

.... - l.- - vv 

Birçok muhtelif tıraş bıçakları vardır. Fakat; 

MOND·EXTRA 
• bir tanedir ve CROTBART) mamuliıtındandır. Her yerde satılır. 

Konya Vi layeti iskan Müdürlü' 
ğ ünden : 

Aksehir ve Çumra Kazalarında yaptırılacak göçtrl 
evled için :nuktazi v~ şartnamesinde dı.1~i ve eb'at 
miktarı yazılı ( 2912) metre mikabı ve ( 6 9 O) desimet 
mikabı rnamul kerestenin 19. 12. 9 3 3 tarih ve 2 / 3 71 l S8 

yılı Vekiller Heyeti kararına tevfikan Birincikanun 9~ 
ayının 1 O uncu Perşembe günü saat 14 de Konya 1sk~1 Müdürlüğündeki İskan Komisyonunda pazarlık suretı 
ihales: a~ağıdaki şerait dairesinde yapılaca~tır. 

1 -· Keresteler Beyşehir kazasının ( A~amas) Ornı3 

!arından orman resmi hükumete ait olmak :izere göstet1 
lecek ~11aktadan kesilecektir. 

2 - Kerestelt!r Hazıran 937 ayının 15 ine kadar tS 
mamen teslim edilmış olacaktır. . 

3 - Kereste lt-rin ( 18 4 5) metre mika br ( 5 9 o) deS~ 
metre mik~bı Akşehir ( 1067) metre mik&bı ( 100) de51 

metre mikabı Çumra istasyonunda hiıkl!n1etçe gösterile' 
cek dep< fara na.~il ve teslim olunacaktır. , 

4 -- Kerestelerin c.ns ve eb·ar.ıını ve miktarını ve b' f 
gi tarihe kadar ve ne gibi şartlar dahilinde jmal ve i~ 
ve teslim edeceklerini ve buna müteallik hususatı gôS d 
ren şartn::ıme (Ankarada İskan Umum Müdürlüğilı1' 
ve K0nya ve İstanbul İskan Müdürlüklerinde) mevc~ 
olup talipler mezkur dairelere müracaatla şartnameyi t 
rebilirler. 

5 -- Talipler kerestenin muhammen krymetine nat f 
ran o/o 15 nisbctinde teminatı kat'iye akçası depozito e 
meğe me\:burdvrlar. 

6 - - Kat'i :n~le günü muayyen olan saatten bir 581 

evvelı.1c k?.dar talipler teminatları ile birlikt·~ ya bi:t~ 
vey:ı vekilleri vc.sıtasıle eksiltmeye iştirak edebilecekl 
ilan olunur. \3355) ...../ 

1 7Duuafef·' 
abunfarz 

-~.r[o.k 
birgfüler4 
-~umuşak 

11e aartf deri 
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HAVAtAil ~OF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 _KURUSA MAL DLUA 

TAN 

r:K!.~u~!!! 3 :.~!!~be' 
günü sandal Bedesteninde fevka 1 
ade bir tektaf yüzük Batılacaktır 

' -
# ' 
Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.köy KöprO.bq1 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhürdar 

.. _ zade Han. Tel 22740 ... 

MERSİN BlRtNCl 
POSTASI. 

Bugün kalkan Mersin posta
sından itibaren !stanbuldan sa-
lı günleri kalkan Mersın birinci 
postaları Payaetan evei DORT
YOLA da uğrayacaklardır. 3324 

iHTiRA iLANI 

11 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 

"Yumurta şeklindeki el humbaraill.

n ıçiiı ıştial tertibatiyle birli tte kilit 

tertibatı,, hakkında istihsal olunan 

19 '!em.muz 1932 günlü ve 1400 sayı-

li~M~. li AZ 1 s 1_ ~ ı~ ~- tıihtiraberatıbudefa mevkii fiile • 1 konma!\ üzere a.here devrüfoı:-.1ğ veya 

-
1 

~ ~ ).. , icar edileceğinden talip oiaaıarın Ga-
lınıl ı:::ıı ıat.2da, Iktisat hanında Robert 1'erri-

j S T j Kl AL\ (AD ~ j Z A H AT ye robracaatları ili.n olunur. 

101 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
O. No. Semti ve mahallesi Sokağı e:ml!k No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

Beyoğlu 

Kamerhatun 

Arnavutköy 

Beyo~u Emıncami 

Beyoğlu Hüseyina.ğa. 

Kımaltapı Şahsuvar 

Fatih Dülgerzade 
Hoca Şemsettin 

Silivrikapı Fatih 
Sultan Mehmet 

Çengelköy 

Usküdar 
Selami Ali 

Beyoğlu 

Hüseyin ağa 

Ortaköy 

Beyoğlu Emlncami 

Ed.irnekapı Kef evi 

Şirket 

E. Yağha,ıe 
Y. Uğul çıkmazı 

Dar 
Valide 
ç~mesi 
Kadirga 
limanı 

Arslan 
ha.ne 
E. Veli ef. Y. Seyit 
Nizam cad. 

Hasanpaşıı. 

seddi Yukan !l:Jka.k 

Babacan 

Sultan çeşmesi ve 
Arnavut çıkmazı 

Taşacağı 

n&r 
E. Sarraf 

Y. Faizci 

-

E. 23 

Y. 25 

& 19 • 21 
Y. 124-19-21 

E. 99 Y. 61 
ve ada 163 

Parsel 27 

E. 1-3 Y. 3 
mahallen 28 

E.1 
Y. 9-9/1 

E. 8-8 Mü. 
Y. 3-13 

E. 13-15-17 
Y. 15-17-19 

22-6 

E. ve Y. 29 

E.19 Y. 21 

E. ve Y. 1 
ada 16 

.. Harita 106 

muhammen K. 

54 metre arsa 162 Açık ar
tırma 

Içinde yemiş a.ğaçlıtn 
ve dolaplı kuyusu 
ve ahırı olan bos -
tanın 76/ 2400 his. 100 
172,25 metre arsa 450 
115 metre arsanın 
% his. 320 
Arsanın %, his. 50 

.. 

,, 

Arsanın 90/ 120 his. lOVO Kapalı 
zarf 

lçinde kuyusu olan 
bostanın ve ahırın 500 Açık ar-
1/ 6 his. tırma 
Bahçeli ahşap hane 420 ,. 

lki kıta arsa. 330 .. 

34,50 metre arsa 110 " 

Tarlanm 7 dönüm 

mukataalı mahalli

nin 30/ 120 ve icare
teyinli 8 dönüm ma-
hallinin 40/ 120 His. 440 
21 metre arsa. 70 

Kargir hane 610 

,, 

" 
" 

Kuzguncuk Çiçek E. 9 54,50 metre arsa 50 " 

. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 14-12-936 tari· 
hıı:ıe teeadlif eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

l~-a-.-• .. • ı\fl.\fl. 
, \et't.' 

tmo~1\~ "0 

\\1oi'~ 
S''\tt~~. ,,'(\\-,, 
~ <'"'\'l" 
~el' "l ltJ Og U İstik. 

Caddesi 405 

, __________ .... ______________ __ 
Mektebe giden çocuklarınızı 
Kızıl, difteri, grip, nezle ve boğaz 

olmaktan korumak için 
çantalarında birer kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. 

AKRlDOL 
Boğaz: ve bademcik iltihaplarını da. 

pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35 kuruştur. 
40 tanelik kutusu 70 kuruştur. 

l'elefon : Sahibi: Ahmet Emin YAJ.MAN ·Umum! Ne§riyab idare eden: 8. SALIM 
___ 4.....:0:....&lou.&...-..;__ ____ ~Guetecilik ve Ne§l'Jyat Tilrk Lfmltet Şiıitet.i. Baaıldığ1 yer TAN matbaası 

Pastil Antiseptikl EN•ÇETiN•VOLLARA·DAVANIR 
KArtZUK ·· · ·· 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bıonşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklannda 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu · 
hitlerde, bulaşık hastalıklardan 
vikaye eder. 
lNGllJZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbuJ , ______ _, 
KAYIP - Deniz Ticaret müdür

lüğünden aldığım esfanb8.ide süvari • 
lik liınan cüzdanımı kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Kanarya vapuru süvarisi: 
Cel8..l Sarıoğlu 

157 
Birinci 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her huauata 
teminatlıdır 

Herkesin zevkine 
uygun yegane 

saattir. 

Cep.kol ve 
spor saatleri 

Depoau: 
Istanbul Sultan 
Hamam, Havuzlu 

Han No. l 

Boyabat Belediye Reisliğinden: 
Boyabat kasabasının tahminen yüz hektar meskun ve 

kırk l·tktar gayri me"'KUn hali hazır planin yapdması işin 
müstaceline mebni 20/ 11 / 936 tarihinden itibaren otuz 
bir giın ınüddet]e aç1k eksiltmeye konulmuştur. Talip 
olacaklar 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunun
daki şeraite ve şehir p;iınlarını yapmak için Nafia Bakan
lığından ihtı'3as vesikssını haiz olmaları ve hususi şeraiti 
a~lar.ıak için ihale gürıü olan 21/ 12/ 936 Pazartesi gü .. 
nunden evvel Boyab~t Belediye Encünıcnine müracaat 
eylenıelcri ilan o1unur . "3 3 40,, 

Müflis Mehmet Sabit ve Biraderleri Alacaklıları Sıra Defteri. 
Sıra No. Alacaklının ismi Ta.leb ettiği Kabul edilen Sırası Reddedilen M ü ı A. h a zat 

miktar ıııikta.r miktar 

1 Şöbert Salzer Anonim 699 699 6 
Şirketi V. Ismail Agi.h • Akkan 

2 Maliye hazinesi 4996,98 4996,98 6 
3 Zülfiye 800 800 6 
4 Servet 1060 1060 6 
5 Ibralıim Lağodalı 30 30 6 
6 Fethiye !'.iOO 500 6 
7 Fatma. Bedriye lOOO o 1000 Vesaik oimadığındınt 
8 Hatiçe Fethiye 500 500 6 
9 Ka.stelli ve Zervodaki V. 

Kalınoğlu Bodos 500 1500 6 
10 Hacı Celal 165 165 6 
11 Avukat Andre Pirim. 495 495 6 
12 Adapazarı T. Ticaret 

Banka8ı V. Ekrem Ilha· 
:ni ve Atıf 158,55 158,55 6 

13 Aliye 200 200 6 
14 Osman Ziver ve mah 

dumu Haydar. 550 550 6 
15 Rif at Paşa zade Şinasi 300 300 6 
16 Mehmet Refik 400 '.400 6 

12354,53 11354,53 1000 
lflb idare lza.ta.rı Avukat lsmaiI 

\gi.h Akkan ve Ekrem Ilhaml 

İstanbul Birinci lfli.ı Memurluğundan: 
lstanbulda. Mahmutpa,ada Abut efendi hanmda 53/54 No.da çorap fahrikaıı i•letmekte iken 25-3-936 tarihin .. 

de Istanbul Asliye Mahkemeı!!i Ildnei Ticaret Dairesince iflasına karar verilen Mehmet Sabit ve Biraderleri 
Şirketine ait alacaklılar sıra defteri ifl!s idaresi hey'etince hazırlanarak dairemize tevdi edilmiştir. 

Alacaklıların alacaklar veya mralan hakkında bir itirazı olanların icra ve iflas kanununun 235 inci madde
si mucibince sıra defterinin ilanı t:ıri hinden itibar~n beş gün içinde alakad.tr makamlara müracaat et:mive 
haklan vardır. Ikinci toplanma 22-kanunuevvel Salı saat 11 tayin olunmuştur. Alacakları tamıtmen veyıt kı~ .. 
men kabul edilmieı olan alacaklıların mezkur gün v@ Hatte birinci iflar,ı dairesinde hazır bulunmaları ilan 

olunur. (2784:7) 
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Beyoğlunda 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün m.allar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir 
En son modaya muvafık bütün mevsimlik ~eşitler 

Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 
Kadınlara 

Hazır Elbise 
dairesinde 

SPOR 
MANTOLAR 
kürk garnitürlü 

MANTOLAR 

Yünlü veya ipekli 

Gündüz ropları 

ipekli 

MUŞAMBALAR 

Şapkalar 
En Son 

Viyana ve Paris 

Modelleri 

Florida marka tabii ipek 

ÇORAPLAR 
Gayet dayanıklı cins 

190 Kuruş 

Ankara 

Yününden 

Kostüm 
Tayyörler 

Gayet 

Güzel cir1s 

19 Lira 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~--

1 ı 
• 

EL ÇANT AL.ARI 

Rekabet kabul etmez fiatlarla 
BlNBIR ÇEŞlD EŞYA: 

ÇORAPLAR 
Gayet iyi musölin çorapl:u 60 kurus 

iPEKLİ ÇORAPLAR 
Reklam fiatı 100 ve 88 kuruı, 

DERl EVRAK CÜZDANLARI 
88 kuru.tan itibaren 

PARA CÜZDANLARI 
40 kuruf 

Emprime Krep Birmandan 
KADIN EŞARPı;ARI 

225 kuruf 
Kadınlar için 

Son moda gofre 
MAROKEN ÇANTALAR 

Siyah, Mavi, ~ıaron 750 kuruş 
Fermuar Eklcr'li Büyük 

SPOR ÇANT ALARl 425 ~uruş 
Timsah taklidi yeni forma 

ÇANTALAR 370 kuruş 
Kodak şeklinde iyi deriden 
ÇANTALAR 225 kuruş 

ELDİVENLER 
KADIN ELDiVENLERi 

Podüı;üet ve glase 190 

kuruştan itibare~ 

Y ~i desen, üç köşe 

EŞARPLAR 
165 kuruf 

Avrupada boyanmıf Krep Marokenden 
F ANT AZİ EŞARPLAR 

375 kurut Safi yün 
PULOVERLER 

F ANT AZI Jl'LELER 
490 kurut 

Ankara yününden kadınlara 

F ANT AZ! Jt·LELER 
Çizgili triko ROPLAR 

güzel modeller 15 lira 

ERKEK ELDiVENLERi Pirene> marka beyaz ve renkli batiıtten 

N'appa derisinden, teminatlı 200 Kr. KADIN MENDlLLERl 
15 kuru, 

390 kuruftan itibaren -

Hakiki 

LASlEKS 
Fantezi kadın 
Şemsiyeleri 
Guneş ve yağmur 

KORSELERi 
için 

425 kuruş 
Sağlam cins kadın 

ve erkek 
Kusursuz şekild~ Şemalyel eri 

325 kuruş 125 kuruş. 

ÇOCUK EŞYASI 
Bebeler için fapka ve patik!eri ile 

YON ROPLAR 125 kuruf 

Bebeler için fapka ve patikleri ile 
YON JAKETLER 140 kuruf 

Erk~klere batiat MENDtLLER 11 kr. 
Kadınlara batiıt MENDİLLER 

6 adedi 30 kuru~ 

ERKEK LEV AZ11\t1A Tl 
FANELA PiJAMALAR 

Son moda 

ekose 

yUnlU · 

Erkeklere MENDİLLER ıyı cına 
6 adedi 60 kuru?· 

Kadınlara deriden BEL KEMERLERi 
88 kuru• 

Küçük kızla·r için muhtelif c;e•itlerde 
EL ÇANTALARI 
110 kuruftan itibuen 

Atkılı ve itelmeli beyaz ve renkJi 
ÖNLÜKLER 

88 kuruf 
En son moda fekillerde kadınlara 

FOTR TERLİKLER 
165 kuruf 

Tabanları kösele, fötrden 

ERKEK TERLlKLERl 
250 kuruf 

ŞARKVARİ TERLİKLER 
80 kurut 

Reklam fiatı 
Spor ipekli gömlekler 
Çizgili poplin gömlekler 
POPLiN GÖMLEKLER 

iki yakalı ve iyi cins 
ROP Dö ŞAMBRLAR 

,, Şamua ,, kumatından 
KUAN Dö Fö 
Yakalar, nim sert iyi cins 

340-290 Kr. 
450 ,, 
180 ,, 

250 ,, 

1250 ,, 
·aso ,, 

25 ,, 

SAÇLARI 
Toplamak için alet son mod• 

adedi 25 kurut 

Yünlü ve pamuklu FANELA vı 
TRiKOLAR, kadınlara Külotl-' KP AMU KLU KOLOTLAR ~ 

Kravatlar 
Erkek, Kadın 

88 kuru9 GlSLAVED 
ve Çocuklar için 
LASTlKLERl 

Kadm ve erkekler için son moda ekose 
Yünlü KAŞKOLLAR 150 kuruş 

SOED TAKLiDi KOLOTLAR6f 
Parfümler, sabunlar, pudralat 
allıklar, losyonlar, kolonyal'1 

vesaire ... Pek mutedil fiatl~ 

En mükemmel markalardan ı 
ZOCCAClYE VE PORSELEN TAKIMLARI 

Rekabet kabul etmez fiatlar 
Hakiki Porselen tabaklar 6 adedi 88 kuru' 
Ponelen çay fincanları 6 aded: 8B kuru\' 
51 parçadan mürekkep porselen 

1 

j 
SOFRA TAKIMI 1450 kurut ' 

Paılıınmaz ve teminatlı çatal, ka,ık takımı 
18 parça 420 kuru, 

Past'1 lakımı 7 parça reklam fiatı 185 kurut 

KORKLER l 
Avrupada boyanmı,, gri, siyfth ve maron 

TiLKiLERiN zengin çe~itleri 
GARNITOR tÇlN 

Karakül,.Breit,vanta ve Kastorct veaair kürkler 
TiLKiDEN YAKA 

16 1h lira 

RöNAR ARJANTE 
19 1h ve 25 lira 

Ahiren Avrupadan gelen 

CAZIB ve GOZEL ÇEŞİTLERDE 

OYUNCAK VE BEBEK SERGiSi · 

Mektepliler için iyi deriden güzel 

EVRAK ve MEKTEB ÇANTALARI 

Yeni Viyanadan ge)en 

MOCEVHERLER 

Kız ve erkek çocuklar için BERELER 70 kurut 

PlJAMALAR: 175 kurutlan itibcueın 
Çocuklar için YON KOSTOMLER 350 kuruf 
Şapkaıile beraber küçük müflon MANTOLAR 

lnanılmıyacak fiat 450 kuruf. 
Küçük kızlar için en son model Manto 

ve Roplar 1 

Porselen mutfak takımları 
FiNCANLAR, ÇAY FiNCANI ve Takımları 

1KI TiLKiDEN KAP 
20 ve 25 lira 

T~lı yüzükler, Mercanlar ve Türkuazlı 

brotlar ve küpeler 88 kul'Uf 
....................................................................................................................... 

KARLMA GECiDi 
Beyoğlunun İstiklal ve r epebatı gibi iki büyük ve mühim cad

delerini biribirine rapteder. Herkea geçidden ıerbeslçe geçer ve 

sergileri gezip d'1Jatabilir. Etya almak mecburiyeti yoktur. 


