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Yedinci Sayfada 
Felaket Tafsil atı 

. 

Cukurova Felaketinin Korkunc Biliincosu 
' ' ' 

150 ölü.. 50 bin Kisi Acıkta, 1000 den 
Fazla Ev Yıkıldı, 5000 Hayvan Boğuldu 
Zarar 3.000.000 
Birçok fl ileleri Suların 
Ortasından Kurtarmak 

Mümkün Olamadı 
Adana, 7 <TAN Muhabirinden} -- Şiddetli yağmurlardan sonra 

Seyhan nehrin=n kabarıp birdenbire Çukurovay! istila et
mesi, bugüne kadar misli 9örülmemiş bir felakt doğurdu. İn· 
san telôfatının hakiki yekunu, maddi zararın . kat'i rakamı 
henüz belli :>lmamakla beraber ilk tesbit edilen rakamlar, 
felaketin çok müthiş olduğunu c;;österiyor. Şu dakikaya ka· 
dar tesbit edilebilen rakamlara göre bu müthiş felaketin ilk 
bilançosunu ıöyle göstermek n1ümkündür: Şehirde 101 O ev ta
mamen yıkılmıştır. 685 ev yıkllmak üzeredir. Şehir hududu da
hilinde 1 O ·Jin kiıi yersiz, yurtsuz açıkta kalmışhr. Şu da· 

lavaflı Adananm oecen seneki tuğ yanda "TAN" Muhabirinin fo#oğra file almmış bir resmi: Hükumet 

tk H • ö .... reni~bilen ölüle-
rin sayısı 150 den fazladır. Fakat maalesef ölü sayısuun bun
dan çok fazla olduğu anlaşıhyor. 

Adana 
Felaketi 

Maddi zatarın 3000000 
lirayı aştığını söylemek. 
mümkündür. Su baskını 

felaketi ne uC"rayrp boğul
maktan kurtarılanlardan 

:Ahmet Emin YALMAN 200 kişi tedavi altına alın 

E 
mıştır. Hayvan zayiatı 

vvelki gece ve dün A- da mühiındir. Şehirde 
l danadc>,n acı haber- 5000 kadar hayvan boğu 
er aksetti: Suların taşması larak ölnıüştür. Bütün 

reticesinde Acianada yüz- Çukurovada su baskını fe 
erce vatandaş boğulmuş, laketine ug""' rıyanların akla 

l'i.izlerce ev yıkılmıştır. 
tı· Açıkta kalan vatandaşların sayısı dehşet veren sayısının 

1,ınıeri buluyor. Memleketin en feyiz- 50000 adedini geçtiği he-
1 sahalarından birinin mahsulü mah- aap edilmektedir. Şehre ci 
~olmuştur. Mali zarar yekunu üç mil var köylerde ve feyezanın 

011 lira tahmin ediliyor. genişlediği mmtakada 70 
~urt bünyesinin bir köşesindeki bü- kadar ail~yi kurtarmak 
~ d ıstırabı bütün bünye ayni sani- mümkün olamamış, hun~ , 
e e e duyacaktır. Fakat, felaket kar-
d:s~?da yalnız beraberce inlemek kafi lar kendi akıbetlerine ter- · 
k gıldir. Kış başlangıcında Y'.ıruuz, kedilmiştir. Bununla he
~~~siz kalan, aylarca süren emek- raber felakete uğrıyanları 
~ l'iııın ınahsulünü birkaç saat içinde 
~:~beden vatandaşların yıı.rdnnma her ne pahasına olursa ol· :nak bütün memleket için borçtur. sun kurtarnıak için en sor. 
~ U. müstacel vazifeyi yaptıktan gayretler d~ sarfedilmek . 
~ı:lllt-a Adanada vakit vakit tekerrür tedir. 

-

Şeker şirketi 
Tahkikatı 
Ankara, 7 (Tan) - Tasfiye edil . 

mekte olan İstanbul ve Trakya şe
ter fabrikalarının devlete olan 800 

1 
bin lir-alık borcu etrafında tahkikat 
yaptınlıyor. Şirket aleyhine henüz 

1 dava açılmamıştır. 

ll/ı:ı. tutan felaketlerinin önüne geç 
~~e ait esaslı çareleri düşünmek icap Bu müthiş ve korkunç 
ıu:r· l3ir gün içinde mahvolan maluıu felaket arasında yardım 

- Geçen seneki fuğyanda Adana: Mestan mahallesinni sulara 
gömü/mü§ manzarası 

~<i kıYJneti, sulara karşı sedler vü- k ll k 
~ a getinniye, tufanları ~z çok ka- o arı urulmu~, bunlar B ] k ] ' 

ııaltına alınıya kafi bir paradır. derhal faaliyete geçmis- a 1 çı arı 
ltel'(lenııeket, ilk ihtiyaç tanrdığı her tir. Açıkta kalan felaket- Kongresı· 
~1.e ~re buluyor. Adana tufanlan zedelerden 4000 kişi ca-
to.e~e hır derttir. Felaketin acısı geç- milere, hanlara yerleşti- Ankara, 7 (Tan) - Balıkçılar 
l~İlld ll buna çare aramak, ıstıraplar rilmiştir. kongresi bugünkü toplantısında en -
~leb·e bulunan Adanaya karşı göste- Şehir dahilindeki büyük cümenlerin raporları üzerinde müna
tit'<l<U~~~r. alakaların en ~üessiri, en binalardan T. icaret Mek- kaşalar yapmıştır. Kongre Celıil Ba. 

yarın nutlku ile kapanmıştır. Celıil 
• 111 • tehi suların hücumuna da Bayar, alınan kararların kanun pro-

l 1 ... yanamıyarak tamamen yı jesinde yer alacağım ve kanunun 
., ava s' 1 n kılmıştır. lfaJkevi ve ku· sür'atle Büyük Millet Meclisine ar -l mandanhk binaları harap zedileceğini söylemiştir . 

ekzibi bir vaziyettedir. Köyler - Aııllllı~~----
lı den henüz malfunat alı· Tuğyan hadisesi etrafında A-
'l aYas aiansı '.A:ntakya- namadı. Fakat köylerde dana ve Ankara Muhabirlerimi

•~di Ya dafr bir tekzip neş- zin gece sabaha kadar verdikleri 
j~l'or: Sancakta şiddet re- ]Iİıiızlerce kişinin boğulup bütn tafsilat yedinci ıaylamız -

Yokınus. örfi idafe • ,. üş olmalarından kor- dadır. 
(Arkası 3 üne • e)l , " 'kfıluyor, . ..;. . 

• '.il 
• 4 

Anadolu 
Avrupada 

Kıt'alan ilmi ölçü· 
lerle ayırmıya teşebbüs 
edince ilzerinde ilk du
rulacak mühim bir nok 
ta, Anadolunun Avru-
pa kıt'as1na dahil bu
lunduğudul'. 

Üniversite Jeoloji 
Profesörü 1-Iamit l'la
fiz Pan,İr ile yaphğr
ğımız n!ülakatı besinci 
sayfamtzda olruyu~uz. 

. . 

caddesi seller alfınc/a I 

1Hatayda tedhiş siya
seti durmuş değildir 

Mert HatayJıJar buna rağmen 
soğuk kanlıdır 

Sancakta Hataylılara kar~ı in~afsızca re\·a görülen mezaUme karşı 
Havas Ajanf';ının bariz bir sof!ukkanlrlıkla bigane kalan dünkü rinyetinl 
her halde okudunuz Hans, Sanrakta kimsenin burunu bUe kanamadı • 
ğıru söyliyerek garip bir örtbR..r,çrlık ediyordu. Biz R!;ıkça teklif ediyo
ruz: Havasla mü!:iterek bir lrnn,ite teşkil ederek Sancakta bir anket ya
palm1. Havas bıma, sanırız ki muvafakat edecektir. Şimdi Sancağa ait 
yeni lıaberleri okuyalım : 

Antakya 
Yağma 
Edildi 

Sancağa A~ker ve Tayyare 
Gönd\'!r<liler 

Halep, 7 (TAN Muhabi. 

Sancak halkının milli dava uğ
runda hakkında,, emin olanların sa
bır ve sükunu illj 9österdiği olg:.ın
luk, hariçte menfi propagandaya 
mevzu teşkil etmeİtte devam edi
yor. Fakat, hadiseler Antakya ve 
lskenderundakı vatdrd ~şla ~ımmn 
bu büyük meselE')d-3 intihap oHiği 

hareket tarzındali di.irustlük ve sa
mimiyetin malılyetirıi küçültrr.iye 
imkan olmadığını açıkçd anldtı -
yor. rinden) - Antakyada zu-
TEKZIPLERE RA(;MEN.. lüm, işkence ,hakaret had-

Havas ajansının Sancakta. şiudetli dini aştı. Dün Sdbah 200 as• 
b•r rejim kurulmadığı 1Je tazyik ya- ker, şehri tali\n etti. Yüzfer
pılmadığı hakkındaki neşriy.ıt.ım, de- ce Türk evi ve memleketin 
vam eden hadiseler külliyen tekzip ileri gelen cFrafından olan 

e~~~~~~evvelde Sancakta örfi id1.- ve Türkler("e 'sevilen Abdül. 
ganı Türkmenin evi basıldı. re ilan edilmiştir . Ayni gün ciile vak-

ti Kolonel Nelsonun idareye vaziyet Bir çok kimseler soyuluyor, 
etmesi ve halkın evlerine çekilmesini dayakla kışlalara götürülü • 
bildirerek saat beşten soma kim!'lfl- yorlar. Polit-ler, liste mud
nin dışarı çıkmaması hususunda dı- hince evlerden, dükkan!ar
varlara ilanlar yap1şt1rtması. mana dan adam topluyorlar. Yüz. 
vç mahiyetini değiştirmiye imkan Ierce Türk s~hri terketti. 
olmıyan hadiselerdir. Fakat iş bu ka- Şehrin etr8 fr ~tahkim ed'li-
darla da durulmamış, dd.ha ileri gi- 5 ~ k k! 
d·ı . t· yor. ancaga as er sev ıne 

ı mış ır. d I 
Antakyadaki son hadisei~r hakkın- ev~ 0 unuyor · 

da dün aldığımız telgraf ve hııberleri Dun gece, Antakyada iki 
sırasiyle a~ağıda okuyacaksınız· Türk evini meçhul eHer kun 

MiLLETLER CEM/YETiNDEN daklamak isteıujşler, fakat 
ÖNCE muvaffak o!amamıslardır. 

Adana, 7 (Tan muhabiri::ırfon) Sancak idare!'i, tamaı=nen as 
Şama gelen Cebeliduruz heyr;~i. yapı- keri ellerdedir. Hertaraf ka
lön müzakerelerde anlaşımş fakat, palrdır. Şiddet, bütün ağırlı
Lazikiyeliler uyuşmak arzusunu gös ğı ile devam ediyor. Fran-
termemişlerdir. 11. 

Lazikiye Türkleri arasında beyan- sızlar, Antakyaya e ı tay. 
nameler dağrtılmıştrr. Vata ıile· len yare göndermişlerdir. 
Riyaz sulh temini için Lazikiyeye 
gitmiştir. 

Şamda, Araplann ileri gelenleri 
"Sancak meselesinin halli i~in ev-

,·ela At.atürke, ondan sonra Mil. 
Jetler Cemi~·etine müracaat etme

(Arkası 3 üııcüde) 
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Türle oazetecileri, Yunan matbuat erkônt Afatürkün doğduğu 

4totiırkün portresi önünde 
evde 

Selinikte AtatUr
kUn doğduğu 
evin içinde 

S elaniğe, bu dünyaya büyük bir deha kazandıran 
şehrt: yaklaşıyoruz. Karların tenteneleri altında 

süsle·ıen sıra sıra mor dağlara sırtını vere=1 Selanik, etek
lerim Egenin ıhk ve sessiz sularında yıkıyor. Sabahın 
nemli sisleri arasında hayalleşiyor ... 

Selaniğ'e y6lklaşıyoruz. Yeşil çay:rrJarr. yırtarak, beyaz 
badanDlı, teıniz m:ınzaralı evleri iki tarafa iterek ilerlivo
ruz. 
Seliniğin içindeyiz. 

Halikedik Y arınıadasının 
koltuğuna sığınan bu ·güzel 
şehir, gözümün önünde bü -
yüyor, biiyİİ} Of \'C a bidele-
şiyor. 

Selaniğe; Türkiyeye A
tatürkü, dünyaya o büyük 
insanı doğur~n şehrin içine 
girerken, kalbimin tıormal -
den çok daha fazla çarptığı
nı, içimde derecesiz bir . he
yecanın kaynadığını hısse

diyorum ... 
Güneş karşıda denizin üstünil yel· 

pazeliyen tfilleri aıyıra.rak fışkın .. 
yor. Ufukta küçücilk kızıl leke git • 
tikçe büyüyor, gittikçe olgunla.§ıyor 
:ve renkler renkleri boyuyor. 

:l§te bUyUk insanın, küçücük bir 
çocukken bu deniz kadar mavi göz
lerine dolan ilk güneş te buradan 
doğmu~tu. Güneş kadar parlak ve 
güneş kadar hayatlı deha buradan, 
bu şehrin içinden fışkırmıştı. 

\. T ren Sellnikte ancak yanm sa. 
at kalıyor. Atatürkün evini 

muhakkak ziyaret edeceğiz. Onun 
doğduğu yeri. gözlerimizle içeceğiz. 
o evin duvarlan arasında saklanan 
büyük ve muhteşem bir tarihin ses· 
siz sayf ala.rını kana kana. okuyaca-

Afatlirkün doğduğu Seiônikte ·11 
numaralı evin kapm 

büyüdü ve o eski, ahşap sıvalı man -
zaranm altında muazzam bir granit 
heykelin canlandığını farkettim .• 

S elanikte Islahane caddesine 
bakan 71 numaralı ev .. 

Yan s o k a k t a k i viran ka
pıdan içeri g i r i p m e r d i v e n.. 
l e r i çıkıyoruz. D a h a doğru

su bu merdivenleri çıkmıyor, bu 
merdivenlerde yükseliyoruz. AtatUr
kün dünyaya gözlerini açtığı odaya, 
Atatürkün ilk hatıralarına doğru 

ğız • yükseliyoruz. 
Bizi istuyonda kareılıyan Selani • Hii.diselerin seyrini kendi dehası. 

ğin kıymetli matbuat mildürü ile nın kudretine rameden ,dünyaya ye. 
konsoloshane kançılan Arif Hortaç nt bir nizam, yeni bir ahenk ve yeni 
~unan hükumetinin sırf bizim bu bir yol gösteren BüyUk Atatürk. 
ziyaretimizi temin t~in trenin teah - bundan senelerce evvel burada bu 
hUr edebilmesine izin verdiğini söyle. evin ,u kUçücilk bahçesinde koşan 
dikleri zaman ne kadar aevindiğimi şu büyücek sofalarında oynıyan sa.. 
tarif edemem. n saçlı, mavi gözlü sevimli bir Mus. 

Bundan 9u anlqılıyordu ki, dost taf a Kemaldi. 
Yunan bü\<fımeti de bu ziyaretin o Mustafa Kemal bu evin içinde 
minasma ve heyecanına biz Türkler büyüdü. şu köşede çalıştı. Burada 
kadar ehemmiyet vermekte bizim TUrk tarihine en parlak sayf alarmı 
kalbimizdeki hisslyatnı kudıiliğlnl bulmak şerefini veren insan, b~ını 
blıim kadar görmekteydi. yordu. Ve şimdi kendi evi kadar 

Derhal otomobillere binerek o nl- SelA.nlği de bUyUtilyor, ve Selanik 
ınUtenahUerden gelip namUtenabtle • onun için gözümün önünde bir ~ehfr 
re giden tarih içinde en bUyUk şeref olmaktan çıkıp mukaddes bir beye. 
mevkiini alan Büyük Mustafa Kema.- can oluyor . 
llıı doğduğu eve gittik. Evi getlyonız. 

DarUlfilnun caddesini g~ince, 'bir KUçUk MMustafa Kemal, m~1tt.ep-
yol ayrılıyordu. BugünUn Kamll 1i Mustafa Kemal, Erklnıha.rp MUl!ı· 
'.AtatUrkU Türkün Atuı i4te bu yo·. tafa Kemal, Kumandan Mustafa 
ıu~ U~de 71 numaralı evde dün - Kemal burada çaltşDlI§, burada ye,. 
ya gelmi•tl • tişmişti 

MUtevazi, kilçük bir evdi burası. Bu evin sof alan bir müddet kU. 
~tında Uç tane dükkan vardı .. Yan çUk patik koşuşmalarmdan sonra ça. 
ıokaktaki bahçe kapısından içeri gi- hşkan mekteplinin ayakkabılan ve 
riliyordu. Kapmm UsUlnde au plA.kB. daha eonra bUyük ukerln çizmeleri 
ınsa.nm gözlerine çarpıyordu: aıtmda aşınmıştı. 

"Ttirk m111Htlnln bilyUk mticeddtdl Odalan dolaşıyonız .. 

Orta tedrisat Muallim Avcılar 

vurdukları 

domuzlarla 
beraber 

Siyaset alemi 

kadrosu genişliyo~_J 
lngilterede Kanunu Eaaıi 

Meselesi 
•ı nglltere mUhlm bir meselenin 

neticesini bekliyor. Mesel• 
Krallık makamına müteallik olduğu 

! için bUtUn ln&iliz ve bütün Britanya 
j ımparatorluğu son derece hassas Maarif Vekaleti 

Muallimlik İçin 
imtihan Açıyor 

Maarif Vekaleti, bu yıl da orta 
tedrisat muallimliği için bir mUsaba
ka imtihanı açacaktır .. Bu imtihana 
dört, beş ve altı srnıflı muallim mek
teplerinden mezun olan muallimler 
gire bileceklerdir. 
İmtihanlar Haziran 15 de TUrkçe.. 

den, 16 da coğrafya \'e tarihten, 17 
de riyaziyeden 18 de fen bllgisinden 

bir vaziyettedir. Bu sırada lngilter~ 
1 nin, ve Britanya imparatorluğunun 
1 
; hislerine gösterilecek saygının büyUk 
: bir değeri vardır. Matbuatımız bU 
!,hassasiyetin hakiki deierlni takdir 
1 ettiği için meseleyi allkadar oldu~u 

fahsiyetlere liyık olan vakar ılı 
1 karşılamıf ve bir mütalea serdinden 

'

içtinap etml,tir. 
Bu mıselı üzerinde mUtalea ser• 

detmek bize düşmez. Meselenin all· 
kadar olduğu taraflar son derece 
sarihtir. Karar vermek onlara aittir. 

ı Ve bu karar nı mahiyette olursa ol· 
sun, ancak hürmetle karşılanabilir. 

yazılı olarak yapılacak ve bu yazılı ---------
imtihanda kazananlar 17 ağustosta Bey kozda 

Dokuz domuz 
Öldürüldü 

Fakat bütün lngiltereyi ve bUtiln 
Britanya imparatorluğunu alftkadar 
eden bu kararın henüz verilmediğin• 
bakılırsa meseleyi biraz izah etmek 
fırsatı eldedir. 

Ankarada Gazi EnstitUaUnde sözlü 
imtihana tlbl tutulacaklardır . 

İmtihana girmek istiyenler ,ım • 
diden bulunduklan nuntaka.nın Me. • 
arif MUdlitlilklerlne mUracaat ederek 
bir mazbata alacaklar ve bunlan Ma 
o.rif Veklletine derhal gönderecek -
lerdir . 

Buğday 
Yükseliyor 

Londra gazetelerinden biri mesr 
leyi bir tek cümle ile izah etmlt bu
lunuyor: 

lngiltere Kralı istediği kadınla e.,. 
lenmek aalihiyıtinl haizdir. ınailte

rı ve Britanya lmparatorluiu dl 
istediği Kraliçeyi tahta oturtmak 
hakkını haizdir. 

Muallim mekteplerinin tatbikat 
kısmından mezun olup da bu imtiha.. 
na girmek istiyenler vekllete mUr~ 
caat edecekler ve evraklarını gön -
dereceklerdlr . 

Vekllet bunlardan imtihana &ltn· 
ması muvafık olanların 11.ate.ini ya. 
parak Maarif MUdUrlUklerine gönde
recektir. 

Avrupa buğday rekoltesı

nin noksan olması yüzünden 
buğday fiyatlarında bır haf· 
tadanberi hafif bir yükselış 
vardır. Bu yükseliş, yerli buğ
daylarıınıza da tesir etmiştir. 

Dün, piyasaya seksen va· 
gon kadar buğday gelmif ol
masına rağmen fiyatlar 8-12 
para kadar yükselmiftir. 
Yüzde 2 • 3 çavdarlı Polatlı 

malları 6,05 • 6,10 kuruf ka· 
dar fiyat bulmu,tur. 1 • 2 
çavdarlı buğdaylar ise altı 
kuruş on iki buçuk paraya 
satılmıftır. Değirmencilerin 

ellerinde stok mal bulunma· 
dığından ve Mersinden her
iÜn buğday ihraç edilditin
dan fiyatların daha ziyade 
yükseleceği söyleniyor. Yüz· 
de yirmi bir çavdarlı mallar 
bile 5,25 kuruştur. Mersinde 

Son zamanlarda Beykoz civarında 
yabani dommlar pek çoğalmıştır. 

Köylerin bütUn tarlalarını ve fidan • 
Iıklannı tahribe başlamıştır. Domuz • 
lardan en çok zarar gören müesese 
Deykozdaki meyvasız ağaçlar fidan -
lığıdır. 

Beykoz avcıları, bir av tertip et • 
miŞler ve şimdiye kadar gö:illm\yen 
bir muvaffakiyet te elde ~tmişlerdir. 
Diln sabah arabalarla. Beykoza (9) 

domuz indirmi§lerdir. 

Kraliçe ve imparatoriçe ile zevc• 
arasında bir fark hem de pek büyüte 
bir fark vardır. 

Bu imtihanlarda kazananlar dof -
nıdan doğruya şahadetname alarak 
muallimlik edeceklerdir. 
Şimdi muallim muavini tlnvaniyle 

ve ehliyetnamcli olara.k çalışanlarla 
bu haziranda açılacak imtihanda mu· 
vaffak olamıyan, fakat orta mektep 
muallimi olnuya mUatait ~örilnenler. 
den yaşlan otuzdan küçük olanlar 
Gazi Enstitüsüne alınacaklar ve Uç 
eömestrlik bir tahsilden sonra bun • 
lar da şahadetnameli muallim ola • 
caklardır • 

YumurtacılıR. 
için bir kongre 
Toplanacak 

Ankarada bir tavukçuluk ve yu • 
murtacılık kongresi toplanacaktır. 

Yumurta ve tavuk ihracatımız yılda 
15.000.000 lirayı bulurken bu miktar 
son senelerde dUgmU,tUr. 

Kongrede yumurtacılığmıızm inki
eafı için alınacak tedbirler görUellie
cektlr . 

Avcılar, Paşabahçes!nln üstUnde • 
kf Ayıderesinde iki muhtelif domuz 
sürüsüne rastlamışlar ve bunlardan 
dokuzunu öldürmüşlerdir. oıu do -
muzları sarp dağlardan indfrr.1ek çok 
;:or olmuş, avcılar bunları onıuzlann· 
dııki sırıklarla Akbabaya 1<-ıdar in· 
dirmişler, sonra da arabalarla Bey. 
koza getirmişlerdir. 

Domuzların hepsi de dişidir ve üçü 
<;ok büyüktür. Domuz sür•it0 rini te· 

vagon teslimi fiyatlar da 5,25 peJiycn avcılar §Unlardır: 
dlr. Bir haftadan~rl butırt•y •. • ~ H•H- 'AA•on ~ .......... ,, » ... ı.ı ... -1.1 • ..-c 

fiatlarında nev'ine göre 15-20 Abdürrahman, Osman, Celal. Ihsan, 
para gibi mühim bir yüksel- Rami, Mehmet, Ali. Cahit. Hasandır. 
ıne göze çarpmaktadır. Beykoz Ziraat MildUrlUğli, her bir 

OlôER MADDELER 

Susam fiyatları da yüksel· 
miye başlamıştır. Bursa malı 
ve çuvallı olarak kilosu 16,10 
kuruştur. Antalya malları 17 
kuruş fiyat bulmuftur. 

Arpa ve mısırlarda da üç 
&Un evvelkine nazaran iki Uç 
para aibi hafif bir yükseli' 
vardır. 

domuz kuyruğu getiren avcıya onar 

av fişeği vermektedir. Dlln bu avcı
lara da av fişeği dağıtmak suretiyle 
kendilerini teşvik etmiştir. Avcılar, 

~· domuz etlerini de lstanbulda toptan 
on beş kuruşa satmaktadır:ar. Son 

zamanlarda Yalova civarında da do

muz sUrüleri tahribata. ba&hmıştır. 
Ziraat memurları yakında köylerde 
silrek avlan tertip edeceklerdir. 

tktısat Veklleti, 'ehrimizdeki yu. 
murtacılar birliğinden bir rapor iste. -==-==---=-=-----=---
~:~ede yumurt• ihraç niz•m. TDrkofiste 

---
Adliye Sarayı 
Nerede 
Yapılacak 

namesinin ihtiyacı tamamiyle temin dQnkQ 
edecek şekilde değiştirilmeıl de bah-

se mevzu teşkil edecektir. toplantı 

iş ·bulmak için Adliye Sarayının Sultanahmette 
hapishane binasında yapılması mese
lesi hakkında şehircilik rnUtehasaısı 
Prost mütaleasını bildirmiştir. Müs • 
ta.kbel şehir pl!nmda Sultanahmet 

Bu fark yüzünden lngiltere hll
kümeti işe girişiyor ve tutulacal< 
hattı hareket yUzündın bir takırt1 

mütalealarda bulunuyor. 

lnailtere hükümıtinin Britany• 
imparatorluğu eczasına dayanaralC 
tuttutu hattı hareket lngiltıre Kra" 
tının arzusuna muhalif görUnmektr 
dir. 

Bu muhalefetin 11babı henUz r89' 
men izah olunınamıftır. 

Fakat gayriresmi surette veril•" 
nıalOmata göre buizdivaca hUkQnıet 
muhalefet etmektedir. Bu yUzdefl 
K r a 1 i 1 ı hilktimet sıır ... , ... tll 
bir ihtilaf çiKmıştır ve bugUrı liu ıW' 
tillf ın nasıl neticılenecefi maluıt' 
değildir. 

Bir aralık lngiltere Kralının t89 
ve tahtından feragati mevzuu ba11' 
solmuştur. Fakat mesele bu safh•1~ 
atlatmış gibi görünüyor. ÇUnl< 
Kral, hükümetle arasında başlıy•~ 
ihtilaf akabinde bu hattı harek~' 

takip etmekle meseleyi halletmiş ~ 
lurdu. Halbuki aradan gUnler g~ .. 
ve Kral umumi mesalihl 9ahsi dUşürt' 
celerı üstün tuttu&unu göstırrf11f 
oldu. 

Morganatik bir izdivaç meseıJ 
ııerçi mevzuu bahistir. Fakat trı•il
tere kanunlarında böyle bir 9ey yoW 
tur. Meselenin bu yolda bir kanıJll 
kabulü ile lıalledlLmesl çok muhtf' 
meldir. 

Bugün bUtün lnglltere ve bU~ 
Britanya imparatorluğu verlleC 
kararı bekliyor. Fakat bu, yalntı ı; 
glltere ile yalnız Britanya lmparıt 

11 luğunun değil, bUtUn dUnyanın b•" 
diği bir karardır. 

Anado~udan 
Şehrimize 
Gelenler 

Şehrimizde bulunan Londra, Parla, 
Roma, Brüksel, Riyo dö jenero, Ha:n
burg ve Bombay ticaret atcı~leriyle 
Beyrut ve Manıilya ticaret ajanlan 
dUn llta.nbul TUrkofis 9ubeıhde top· 
Janmışlar, ihracat işlerimiz etrafında 
ban haııbihallerde bulunmu,h.rdTr. 

ve civan arkeolojik mmta.ka olarak L 
ayrıldığı için mütehaasıs adliye lıllra- Omer Rıza DOôRU ~ 

lt bulmak veya tedavi edilmek ba- Bu memleketlerle ihracat ve itha· 
hanesiyle tafradan ıehrimize gelen llt yapan tUccarlann dileklerini tes

acezeler çoğalmıştır. Belediye bUtçe- bit etmitlerdir. 
si bunların hepsiyle meigul olmıya Dün sabahki toplantı iki saat ka-

dar sürnıUştUr. Ihracat ve ithalat 
kafi gelmediğinden bir çoğu burada tecirleri, bu memleketlerle .:-lan mü-
mll!kül vaziyetler karşısında. kal- nasebetleri etrafında dilek ve istekle· 
maktadır • rini anlatmışlardır. 

Belediye, bunlarm lSnUne geçmek Cenevre ticaret ataşesi KAmura·1'bı. 
için şehirdeki bUtUn acezeyi toplat • Stokholm ataşesi Hayrettin, dün ak· 
mış, grup halinde yerlerine gönder - şam yeni vazifelerine hareket etmiş
miye ba.şlamtttır. Diğer taraftan bU- terdir. 

ymm burada yapılmastnl muvafık .-JI 
ı:örmemiştir .,...., .. ~ 

Yerli 1\1~.h Haftası 

Hazırhkları 
Tasarruf haftası hazırhklanna de

vam ediliyor. Yerlimalları Koruma 
ve Arttırma Kurumu, ınekteplerde 
hafta zarfında oynanmak Uzere ço. 
cuk piyeslerini ihtiva eden kitaplar 
bastırnue ve her mektebe göndermi§
tir . t 

Hafta. zarf mda radyo vasrtasiyle 
Ekonomi Haftasına ait ne,riyat ya • 
pılacak ve Halkevlerinde özlü kon -
feran!!lar verilecektir . 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

H ukuk FakWteel Hukuku 
doçentliğine Hillevlll 

tayin edilı:ııittiı' • 

• 
B lr müddet evvel Ankara,.. d,4 

mif olan Gümrlik HatırıUd 
MU1t&fa Nwi dün fehrimbe d'. 
tür. 

tUn belediyelere bir tezkere göndere- Diğer mümessiller de temaslarmı 
rek bundan aonra İstanbul beledi • bitirdikten sonra bir iki gUne kaiar 
yesinin bu gibilere yardım edemiye- yola çıkacaklardır. 
ceğini bildirmiş ve bunların İstanbula ======================:=ı=====-:Elt= " Balkan lttlhadmın mllsahlrl Gazt Diyorlar ki Mustafa. K~Al ~seri 

Mu.tala Kemal burada dünyaya zamanlarını bu oda.da geçınr ve bu o ~~~~~emelerln~ tentlnhrl Wte: !AkVi"'·~ HAVAi 
E nurum valJliğine tayin ".'~ 

Tekirdağ valiıl Ha,ın.ı •~? 
yeni memuriyetine gitmek UJel'f 
kirdağından aynluu5tar . ~ pmlftlr.,, dada çalıtırdı • . .. 

E\ret burada M~tata Kemal ve Odalan dolaşıyonız. ~ıne ıo~IU : 
' k" Sel A ·k beledıyesi şımdi 

unl be be bUtün ihtlşamiyle ve vorlar ı, anı . 
on a ra r, . ~ 550 000 darhmiye bu evı s!lf;ın almı~. 
bUtUn kudretiyle bir mil:et dogmuş • ~u~da bir Atatürk milzesi vücude 
tu. Onun için bu eve o gozle bakmak, . . 

onun çatısını, duvannı, beirlntard adfmı ge~ı:~~:~·i parayla değil, •akat bU-
ayn &yn a.nlama.k onun ç e o • 1 

ğu i . d bUyUrken TUrk mil- tün bir kahramanlık, insani~ ;,e me-
l ~.on;:y!~ıe ve talihinİ bUytiten deniyet tarihiyle ölçülecek küç~k ev. 
~us~f a Kemali görm~ llzımdı. den kalbim büyük bir heyecan ile do-

Bundan dolayıdır ki, bu kilçük mil- lu olarak ayrılıyo~ • F AIK 
tevazi ev ıözilmün önUnde büyUdU, Mumtaz 

Bestekar Leylanın CenazE-11 ~ -
Gönlüldü 

Şair ve bestekar Leyllnm cenaze. 
si dUn merasimle kaldınlm14br. Ce • 
naze, vefat ettiği Kızıltopraktakl da
ınadı Mehmet Ali Ayninin köekün -
den kaldırılmış, ~irkeci araba vapu. 
ru iskelesine getirilmiş, Nurosmanl
ye camlinde namazı kılmmı3 ve 8.llesi 
mak.'oereslne defnedllmi§tlr • 

7 Birincikinun ı 
SALI Bugünkü Hava: DECIŞlK 

Ra&&t merkezlerinin tesbit ettifine ıore, 
bnrün memleketimizde umumiyetle hava 
vaılyetl tudur: ~ıamen bulutlu: ~ısmen •· 
çık ıececektir. Rü:ı:elrlar cenup ııtıkametin· 
den hafif esecektir. 

Dünkü hava 

.-12 nci •1 Oiiıı: 343 Katanı 31 
1355 Hicrf 1357 Rt"tm 
Ramaıan: 23 25 lkincltetrln 
Glinet: 7,12 - Oile: 12,06 
tkindı: 14.28 - Aksam: lb.•1 
Yatıı: 18,19 - Imılk: 9,27 Dün, hava ekseriyetle açık ıcçmiı;tir. Ha· 

n tazyiki 7&8 milimetre, en cok ııcaklık 
ıı, en u 3 kaydcdilmiıtir. Rüzgarın sür'ati saatte 10 kilometredir. 

T akas tetkik heyeti dtl11 ~ 
16 da vlllyette' topl~· 

Sovyetlerle yapılan ticari muaı•:ı 
Je:re dalr fi'er ha1tknula ı6rUP'-

tür. • ,.. ~ 

E kmek ve franoela ftyat,_ 
hafta daha Mkisi gU>I 

edecektir. 
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Asiler yeni bir taarruz General 

h 1 1 Ziya Nuriyi 
azır amış ar de kaybettik 

14 büyük Alman tayyaresi 
asiler hesabına çalışıyor 

londra, 7 (Hususi} - spanyada karadan ziyade hava faaliyeti ol
ftıuıtur. Hükumet Madrit cephesinde iki asi tayyaresini düıürmüıtür. 
Fakat asilerin tayyareleri şehirde tahribat yapmıııtr. Hükumet kuvvet
leri ispanyanın §İmalinde vaziyete hakim olmakta devam ediyor. 

Katalonyada yeni bir ordu vücude 1 
C~tirilmiştir. Ordunun her neferine 1 H t d 
c_unde 4 peçeta ve askerlerine ailele- a ay a 
tine 6 peçeta verilecektir • T d h . 

YENİ TAARRU~ e 1 ş 
Madrlt, 7 (A.A.) - Bütan cep -

lıeıerde hüküm süren sükun asilerin Sı·yasetı· 
hnn. yeni bir taarruza geçeceğini 

(Boıı 1 incicle) 
Merhum Generai Ziya Nuri Birgi tahmin ettirmektedir. Cümhuriyetçi

ler mevkilerini tahkim ederek muka
\te.nıete hazırlanmaktadırlar. 

lidir. Bu, en makul \'e tehlikelb Ankara, 7 (Tan muhabiriıı~enJ _ 

ld ,u ı Kocaeli Meb'usu Dr. General Ziya Nu-
Salamanka, 7 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğde deniliyor ki: 

yo ur.,, ,_.yor ar. 
TAYMIS/N MAKALESi ri Birgi, dün gece saat bire yirmi ka

la tedavi edilmekte olduğu Nümune 
hastanesinde zatürreeden vefat et -
miştir. 

Madrlt cep besinde topçu duellosu Londra, 7 (A.A.) - Röyter bıldi-
"a.rdır riyor: 

Baak cephesinde Belchitte ve Gu. Taymis gazetesi Fransa ile Türkiye 
lpuzcoa mıntakalannda topçu düello- arasında Iskenderun meselesin<!en do. 
ıu yapılmaktadır. ğım ihtilafı anlattıktan sonra ezcüm-

Kızıllarm Espiouzaya kar§ı yap - le diyor ki: 
bkJan bir taarruz püskürtülmüştUr. "Vakıa bugün Fransa ~uriye man-

Tayyarelerimiz, muhtelif askeri dasından sarfınazar ederse • r&7.ıyetin 
L...:ıı hil ne olacamnı nazarı dikkate almamış 11""efleri bombardıman etmiş ve - e• 
~rnetçilerin iki tayyaresini düşür • olduğundan dolayı eski itilafları t~n-
tlıUştür . kit etmek kabildir. Çünkü b:.ı vazi. 

HA VA FAAL!YETt yet şimdi husule gelmiştir. Fransa 
Madrit, 7 (A.A.) _ Asilerin tay- ve Türkiye hükumetleri bu eski itHaf

)treıeri, dün büyük bir faaliyet gös- ları başka şekillerde tefsir ~tmekte
~ştir. Birçok avcı tayyareleri dırler. Türkiye efkarı urnumıyeJı i
ttrafmdan himaye olunan 23 asi se Antakya ve Iskenderundaki Türk
\ornbardıman tayyaresi, Guada La • !ere karşı alakasız olmaktan pek uzak 
1'ra şehrine yangın çıkaran bomba- tır. 
~ a~lardır • Türkler Sancak dahilinde kat'i bir 

.Asilerin tayyareleri Ma~din u. ekseriyeti haiz midirler? 3u nokt.a 
~den uçmuşlardır. Bunun Uurine belki müphemdir. Fakat Türklerin 
~cuma k&M<an cümhuriyetçilerin Sancak dahilinde adet itib~riy'e en 
~!Yareleri, bunlardan UçünU dil - büyük elemanı teşkil ettik!f':rine inan-
'""11111şlerdir • '1il'&ca.K oırçoiıl eeoepHu• mevcuttur.,. 

Değerli ilim adamının bu beklenil
nıiyen ölümü şehrimizde büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Cenaze yarın 
akşamki 19,45 treniyle hus•ısi vagonu 
içinde Istanbula gönderilecektir. 

:ı. 

AL.'\IAN TAYYARELERİ 
lradıit, 7 (A.A.) - Madrlt mü -

«traa konseyi bildiriyor: Asilerin ü
~ermte mahallesi bölgesinde yaptık 
-.ıı bir hücum püskürtülmüştür. 

Doktor General Ziya Nuri Birgi, 
Katipoğullarından ve Mektabi Tıbbi
ye muallimlerinden merhum ~chmet 
Nuri Beyin oğludur. 1872 de Istan
bulda doğmuştur. 1307 de Askeri 
Tıbbiyeden mezun olmuştur. 1308 de 
müsabaka ile Mektebi Emrazı Umu
miye muallimi olmuştur. 1310 da Ha
riciye muavinliğine geçmiştir. 1S94 

te mektebin intihabı ile Berline git
miş, Kayzer Vilhelm akad?mtsinden 
mezun olmuştur. Bundan sonra 
boğaz ve burun hastalıklarında 
ihtisas yapmış, Parise, Brük~le, 

L~}'P7ig'e ve daha birçok yerlere tct· 
kik seyahatleri yapmıştır • 

YAP/LAN TAZYiKLER 1904 te Poliklinik hocası olmuş • 

lfwrumet tayyare kuvvetleri, 14 
buYilk Alman tayyaresi tarafından 
~Ilan bir bombardnnan teşebbüsü
~U. geri püskürtmüştür. 

Donanma 
Amiralinin 
Ziyafeti 
l İııxur, 7 (Tan muhabirinden) -
~l.tıınuzda bulunmakta olan Ya -

;:a orkestrası tarafından dün saat 
te KUitür Parkta bir konser veril

~. Halk konsere yüksek ilgi 
~nniştir. Amiral Şükür Okan ta. 
~llldan KUltür Park gazinosunda 

~ IÖlen verilmiış ve şöleni sergi e-
deki balo takip etmiştir • 

~ eeıırimiz . halkının şanlı bayrağnnı
~oat sularda §erefle ve büyük bir 
ti'..... bkıa taşıyan donanmamıza karşı 
i"-.~iği alaka her türlil tasvirin 
~dedir. Gemilerimiz yümclerin
~ deruı bir sevgi taşıyan ziyaretçi -

e dolup ta§maktadır • 

Şark Demiryolları lle 
ı. AnJaşma 
~~. 7 (Tan) - Şark demiryol 
llı_Üıa lllUrahhaslan ile bugün yeniden 
tt.... ~kerelere başlandı. İlk temas ne
~de muharrik ve müteharrik 
lııt ~enin bedelleri üzerinde anlaş· 
~ ;a.sıı olmuştur Görüşmelere ya -
~a.rn edilecektir. 

Galatasarayla 
berabere ka -
lan, Fen eri ye

nen ÇEKi 
Q KARLIN takı 

mı buıün saat 
12.15 de Tak 

Kınkhande intihabatın ne suretle tur. Balkan harbinde Selinik, Hadım
yapıldığmı anlatan şu mektubu ay _ köy, Gelibolu, Çanakkale mmtakala
nen neşrediyoruz: rında hizmet etmiştir. Hüyük harp-

Kırıkhan, 3 (Hususi muhabirimiz- te fakülte ihtiyat hastanesi başhe
den) - Milntehibi saniler köylerin • kimliğini yapmıştır. Cümh Jriy~tin 
deı;ı birer birer jandarma kuvveti ve ilanında, Darülfünun Univ?~9ıte ha
otomobillerle kasaba merkezine gö - line inkılap edinciye kadar müderris
türlumekte ve bir kimse ile iştiralc lik yapmış ve 933 Birinciteşr:inde Af.
ettirmeden hükumetin otomobili ile yonkarahisar, son seçimde de Kocae
kaza merkezine sevkedilmektedir li mebusu seçilmiştir. 

Bu arada istifa edenler veyahut Doktor General Ziya Bi~, nıem-
gitmek istemiyenlerden iki kişiyi Rey leketin ilim kütüphanesine en fazla 
haniyede Kırl<han istihbarat reisi eser hediye eden değerli ilimlerimiz.. 
cebren kendi otomobiline alarak gö- den biriydi. Zati müşahade eseri o
türmüştUr. Bunlardan ancak yakayı larak l5 türkçe, 5 fransızcıt, 1 Al
ele vermiyenler ,yani evini terkede - manca ve tetkik eseri olarak 4 Türk
rek semti meçhule kaçanlar kurlu - <;e, l Almanca, nadir milşahedeler 
labilmiş, diğerlePi alelUmum cebren olarak 8 tUrkçe, 6 franSYzca ve 8 al-
götürülmüştür · numca eseri vardır. 
Kasabayı terkettirilmek istenilen -------------

Türkler, bir cani gibi laakal üç milis 
ve bir jandarma, bir bekçi ile bir 
mahalden diğer mahale, yanj kara -
koldan karakola ve aynı şekilde en 
son olarak istihbarat dairesine götU
rülmekte ve polis dairesinde toplana
rak hariç kasabaya sevked.ilmekte -
dirler . 

Kırıkhan haricine müsellah kuv • 
vetler konulmuştur. Otomobillerde 
görülen şapkalılar indirilme~te, Tjirk 
olanlar geriye çevrilmektedir. 

Reyhaniye nahiye müdcril Zahit 
h;l.kkında tutulan bir çok muhtıralar 
vardır. İntihabın başlangıcından şim
diye kadar aldığı vaziyet bu muhtı • 
ralarda birer birer izah edilecektir. 
Ancak, köylerden götürülen münte

hibi saniler, müdürün yanma mevcu
den çıkanlmakta ve onlara karşı tür
lü türlü yemi.ıler edilerek Türklerin 
bütün sözlerinin propagandadan iba
beret olduğu anl•ıtılmaktadır. Bun • 
dan başka kendilerine masraflarını 
temin için birer Suriye lirası harçlık 
verilerek ayni şekilde müsellah kuv
vetlerle kaza merkezlerine sevkedil , 
mektedirler. 

HU4cümet, her ne kadar ilk inti
hapta kendi adamları olduklanna 
kanaat getirdi.kleri kimseleri intihap 
ettirmışse de (Arap mUltecileri 
ile Ermeni Taşnaklan müstesna) bun 
lar da eğer tazyik yapılmamtf olsay. 
dı intihaba iştirak etmezlerdi . 

Hük(ımet. intihan merkP.zindeki 

Kınkhanda Türkleri haıiçe attırdık· 
tan ve yoldaki bütün karakollara e
mir verdikten b·~ka, kasabanın 2 ve 
5 kilometre haricinde bile mUsellih 

kuvvetler ikame ederek kasabaya 
geçmek istiyen Türkleri yüzgeri çe
virtmiştir . 

Hükumet, her nekadar (Ankara • 
Paris hükumetleri arasındaki milza.. 
kere neticesinde İskenderun ve An

takyanın muhtariyet veya istiklili 
meselesi Cemiyeti Akvama tevdi e
dilmiştir. Halka sükiinet tavsiye e
deriz ) diye ilan etmişge de nahiye 
müdürü Zahit tarafmdan bunun 
Türkleri aldatmak için olduğu ye
min edilerek Araplara anlatılmıetır. 

İstihbarat reisi beyanatta buluna. 
rak bu işlerin neticesinde Sancağı ya 
Suriyeye ilhak, yahut Fransız idare
sine terkedilmek suretiyle müşterek 
bir idare kurulacağını anlatarak 
Türklere muhalif kalanların Fransız
lar tarafından himaye. edileceğini va
detmiş ve bu yolda şiddetli propa -
gandaya girişmiştir . 

Fakat, bu suretle dahi bir ~kseıi -
yet değil, bir akalliyet dahi temin e
dilememi§tir. 

lskenderun istihbarat reiai, muha
liflerin maneviyatmı yUkleltmek için 
kendileri ile görU§erek 4 tank gönde
receğini vadetmiş ve vaidini 2 tank 
ve bir zırhlı otomobil göndermek su
..retiyle yerine ~etirmiatir · 

ingiliz Krah henüz 
kararını bildirmedi 

Baldvinin Dünkü İzahati 
Londra, 7 (Radyo) -Bugün Baıvekil Mister Baldvin Avam kamara· 

sında şu beyanatta bulur.du: 
"- Vaziyet hakkında yeni beyanatta bulunmak fırsatına nail oldu

ğumdan dolayı bahtiyarım. Meseleyi heyeti umumiyesile nazarı dikka
te alan hükumet, gerek k~ndi saadetine, ve gerek bütün tebaasının men 

l faatlerine doğrudan doğruya taalluk olan bu kararını kralın en geniş 
·, bir tarzda tartarak verebilmesi icsin kendisine tam bir fırsat bırakmayı 

daima arzu etmiştir. 
1 Fakat ayni zamanda Büyiik Britan-
1 ya hükü.meti bu vaziyetin şimdiki 
; müphemiyet içinde uzun müddet sil
i rüklenmesini gerek milli ve gerek em-
1 peryal menfaatlerin umum3. çok bil· 
i yük zararlar verebileceğini de bilme-
1 nıezlikten gelemez ve hakikat halde 
; hUkfımetten fazla hiç kimse vaziyetin 
'bu ~kli üzerinde israr etmemiştir. 
t • 
1 Kralla hükumet arasındaki müna· 
1 sebetlere dair yapılan bey~ 1a: dola-
yısiyle, §Unu da ilave edeceğim ki, 
gayri resmi izdivaç meselesi müstes
na olarak hükümet tarafından krala 
hiç bir nasihat verilmemıştir. K~n
disiyle olan bütün konuşm ılarımız 
hususi bir mahiyette ve sırf hnber a
lıp haber verme şeklinde cereyan e:t
miıtir. 

iki haf ta evvel 

Madam 
Simpson 
Diyor ki: 

Connes, 7 ( A.A)"- Röy
fer. Mac/om Simpson bu ok
ıam aıağıdok; bf:yonatın neı

rine meıuni'tet .,·~rmİJf ir. 
"Eğer b';y:,.,. bir hareket me 

seleyi hallf:debilirse, ayni ıo· 

manda çok ar.::, hem ele foham 
mü/ edilmet bır ha' almış o/on 
şimcliki vaı.iyP.1fen c/erhol çe
kilmek arıusur.doyım.,, 

Bu bey:ıı-:ıf, Cannes'cleki 
Mojestik otelinclc Lord Brovn
low faralmJ~,, 30 kadar ga
zeteciye t;uc!i edilmiıf ir. Lor el 
Brovnlow, Modem Sımpsonun 
hiç bir gazHlec:ye hiç bir mü
lôkat vermediÇini söylemiıtir. 

Beyanat, bizzat Misfriss 

Havas'ın 
Tekzibi 

3 

(Başı 1 ineicleJ 

edilmemiş. Seçin• devri mü
him hadiıeler olmadan geç
miş. Dışarıdan gelen tahri
kita rağmen nizam muhaf a. 
za olunmu,. ·~ . . . 

Havas Ajansının tekzıbı, bıze etıkl 
Abdülhamit devrinin (asayiş berke· 
maldir) tarzında resmi tebiiğlerlni 
hatırlatıyor. 

Abdülhamit devrinde resmi vila
yet gazetelerinde veya lstanbul ga
zetelerinin resmi tebliğlere mahsuı 
sütunlarında "filan yerde asayiş her· 
kemaldir" yolunda bir tebliğ rör
dük mü derhal hükmümüzU verir
dik: ne:Uek ki filan yerde asayiş 
berbat şekilde bozulmuş, karışıklık
lar filin olmuş ... 

Bütün emareler şuna delalet edi· 
yor ki Fransanın Sancakta kurduğ~ 
idare her cihetle Abdülhamit devrı· 
nin ölçülerine muvafık bir idareair. 
Aylardanberi devam edip giden hl· 
diselerin "asayiş berkemaldir" -:[O
l unda toptan tekzip edilmesi de g~ 
rüşte ve gidişte ne derecelere kadar 
benzerlik bulunduğunu teyit ediyor. 

Aci.ı va zulüm 

A bdülhamit idaresi dU,mu 
bir muhitin ortasında Yllfa

mıya çalışan aciz bir idareydi. Bu. 
aczini zulüm, tethiş, intrika usulle • 
rile örtmiye uğraşırdı. 

Fransız idaresi Sancakta halka 
gCıya vasilik etmek iddiasile bulunu
yor. Halbuki biltün yapmıya çall§tıfı, 
olgun ,uurlu Türk halkını menfi 
mürt~i unsurların yardımile ezmek· 
ten, manevi varlığını boğmaktan 
ibarettir. 

Sancak halkı, bu düşmanca uğ
raşmaları görüyor ve elbette nefret
le mukabele ediyor. Böyle bir mu

hit ortasında korkak, ürkek bir ha-

Bu meseleler ilk defa oları.ı.'k hüku
met tarafından değil, bundan hırka<: 
hafta evvel benimle bir konıışma es. 
nasında kral tarafından ileri atılm.ş
tn. Kral bu konuşma esnasında Ma
dam Simpsonla evlenmek fikrinde ol
dıığunu ve bunun için madamın ~r
best olmasına intizar ettiğini bildir
miştir. Bundan anlaşılıyor ki bu me
!!E'le epey bir müddetteııberi kralm 
zihnini işgal etmektedir. Tn~ip ede
ceği yol hakkında bir karara da vasıl 
olunca bundan şüphesiz ki memleket
teki ve dominyonlardaki hükumetle
rini haberdar edecektir. O 1akit bu 
karara göre krala nasıl bir miitalea 
Sf'rdetmek vazifel~ri icabınıtnn old'..l
funu tayin etmekte bu hükümete ait 
olacaktır. 

Simpson forolırc/an ımza edil
miıtir. Madam Simpson be· 
yanatına soı: 'ıaltalar rarf ınd? 
gerek Maiest~yi1 gerek tahtı 
mutazarrır edecek her hangı 
bir hareket veya fclôkkicle b11-
lunmaHan bçındığtnı ve bu 
gün ele yoziyetin c/t:ğiımiı ol
maclığmı i/6ve ~tmeHecJir. 

1, yat geçiren Fransız memurları, ken· 

dilerine dost görünen bir avuç cibil

liyetsiz, adi adama körükörüne ilet 
oluyorlar, farkında olarak veya ol
mıyarak ancak onların şahsi menfa
atine hizmet ediyorlar. Antakyanın 

Krala Sempati 
Bu beyanatı bitirmezden evvel bü

tün Avam Kamarasının hi8setmekte 
olduğu bir fikri, yani krala karşı de
rin sempati ve hürmetimızı zikrei:tr.e
den kendimi menedemiyeceğirn.,. de
miştir. 

Bunun üzerine Mister Tttee. me8e
leye ait bütün tafsili tın m ~clise bil
dirilmesin iistemiş, Mister Baldvin şu 
cevabı vermiştir: 

"Münasip bir zamanda bütün taf
sili.tiyle lazım gelen maliıııı'ltı ver
mekle ben de bahtiyar olu!"ı n. Fa
kat bütün Avam Kamarası ı:la teslim 
eder sanırım ki. vaziyet bu kadar a
ğırken ve kral bütün bu meseleleri tet 
kik ederek henüz bir karar almamış
ken yapılacak olan istizahlara c~vap 
V<'rme kbenim için çok müskül1ür. 
Zaten bundan sonra versem bile bu 
cevanlar alelacele söylenmiş sözler o
lacaktır.,, 

Bundan B<>nra Churchille şu beya
natta bulunmuştur: 

"Mevzuu bahsolan kanunu esasi 
meselelerine ve bu meselelere müte

dair olarak ittihaz edilecek hattı ha
rekete dair Avam Kamarasına bya

natta bulunmadan önce tamiri kabil 

olmıyacak tarzda hiç bir 11.dım atıl

mıyacağına dair teminat hıterim. 

Ne karar verecek? 
Mister Baldvin şu cevabı Yermiştir: 

" Bu istihzaha bu sı~da cern.p ver
mek benim için gayri kabildir. Kra
lırı ne karar vereceğini, nasıl karar 
vereceğini bilmiyorum ve bilemenı. Fa 
raziyelere istinat ederek cevap V"r -
mek doğru bir şey olmaz .• , 

Baldvinin bu sözleri şidd~ ;le alkış
larımış ve bu sual ve cevaplar Psı.a
sında Baldvin lehinde ve Chrch:Jle 
aleyhinde tezahürat yapılmıştır. Mis
ter Churchille ayağa kalkarak hüki'ı
met aleyhinde şiddetli muahazeleri 
havi bir nutuk söylemek ist.enı\şsa de 
sözleri hük\ımet taraftan me!Juslarm 
gürültüleriyle karşılanmıştı!'. Mis -
ter Churchille meclisin ıki tarafın • 
dan gelen protesto aadalan arasında 
nutkuna güç devam etmiş ~ liit.rr.ıe
d~n yerine oturmuştur. 

Bundan BOnra hük\ımet •araftan 
liberal mebuslardan Mister Lam berk 
avağa kalkarak MistP.r BRldvtnfrı ken-

disıne karşı beslenmekte olan kuv • 
vdli sempatiden haberdar olup ol • 
rnadığmı sormuş ve bu sözler a.lkış -
lanmıştır. 

Mister Baldvin alkışlar arasında 
yavaş yavaş yerinden kalkarak Mis
ter Churchille memnun eder.ek tarzda 
bır cevap vermiş ve bu suutlc hadi
seyi kapatmıştır. 

Lordlar Kamarasında 
Londra. 7 (A.A.) - Lord Halifax 

Lordlar Kamarasında. Mister B:ıld -
vin tarafından Avam Kamarasında 
yapılan beyanatın aynini yapmışt:r. 

Şiddf"tli Hücum 
Londra. 7 (A.A.) - Mister Chur-

chill tarafından Baldvine karşı yapı

lan hücüm çok şiddetli olmuşt ır Aı.

vam Kamarasının bütün partilerine 
mensup mebuslar uzun senelPrdenbe

ri mühim bir siyasi şahsiyete karşı bu 
kadar doğrudan doğruya ve ani taar
ruz edilmesini tahattur et'Jlemekte
dirler. Hükumet taraftan rıebus -
lar Mister Churchillin bu hücumunu 
krala taraftar olmaktan ziyar.le Bald
vine aleyhtar olmak cephes:nden tef
sir etmektedirler. 

Halk ve Kral 
Londra, 7 (A.A.) - Htlkiımet ta

taftarı gazeteleri, kanunu esasi buh
ranı m'eselesi etrafındaki ya;:ılannda, 
Baldvinin ve dominyonlar hükumet
lerinin hakiki istekleri ile yanlış te
lakkileri ayırt etmekte, diğer gaze· 
teler ise bilhassa halkın kra 'n karşı 

olan muhabbetini tebarüz c~tirnıek-

tedirler. 

Times ezcümle diyor ki. 

"B. Baldvin, bazılarının i11ı.ndınnak 
istedikleri gibi kralı her han:.,'İ bir ul
timatüm karşısında bırakmamıştır. 

Bilakis,. izdivaç meselesinden ılk ola
rak kral bahseylemiştir. Bir taraf
tan kral, ve diğer taraftan muhalefet 
liderleri, kabine azası ve dominyon
lar arasında anlaşmazlıklar viicuda 
getirilmiye çalışıldığı da doğru 
değildir. Aynca, ya tahttılo .eragat 
veyahut izdivaçtan feragat için kra
lm üerinde tesir icra edildiği de 
hakikate tevafuk etmemektedir. 

DaiJy Telegraph gazetesi de, her 
hangi bir tesirin mevzuu ba!ıoolmadı
~mı kaydeyJemektedir 

azimli ve olgun Tilrk kütlesi k&l'fl· 
smda duydukları korkuyu da en adi 
tethiş vasıtalarile, zulümle, haksız
lıkla örtmiye uğraşıyorlar. 

lskenderundan Antakyaya, Antak
yadan 1skenderuna gidişini bile gizli 
tutan ancak senede bir kere halkla 
karşılaşan fena bir vicd~ 
tesiri altında daimi bir korku ıçın-

de yaşıyan "Elmendup,, Duryo, ac-
zini ve korkusunu elbette tethiş 
usullerile örtecek, itiraf edemiyeceği 
bu usulleri de tabü olarak inkar ve 
tekzibe çalışacak ... 

Kanunen doksan, ikinci müntehibi 
olan bir sahada bir, iki millet haini 
ile uşaklarından ibaret yedi münte
hibin "reyi" ile seçilen adamlara 
Sancak meb'usu adını vermlye yel· 
tenen bir idarenin tekzipleri, kendi 
mahiyetini teşhir ve ilandan bafka 
bir şeye yaramaz. 

"Hariçtmı tahrik6t" 

T ekzipte bir de ima var: · Ha
riçten tahrikat geliyormuf 

ta nizam ve asayiş ona rağmen mu
hafaza edilmiş ... 
Eğer hariçten lskenderun ve An· 

takya halkı üzerine bir tesir yapıl· 
mışsa, bu tesir, stikünu ve nizamı 
muhafaza ettirmek yolunda olmuf-
tur. lstiklile veya ana vatanla bir
leşmiye susamış, olgun ve fUurlu 
bir Türk kütlesi için tabü hal. mua
hedelerin teyit ettiği hakları titizce 
aramaktı. 

. Ancak meselenin Fransa ile mü
zakere edileceği ve muahedelerin ye
ni p.rtlara telif suretile tatbik olu
nacağı yolundaki teminat ve ana va· 
tandaki kardeJlerin sükun tavaiye • 
leri, Hatay Türklerinin sük\ınetleri
ni muhafaza etmelerini temin ede
bilmiştir. Gürültü çıkarnııya çalı9ao 
bütün muharriklerin gayretleri, Ha· 
tayhların sükun ve vakan kartuım· 
da, boşa gitmiştir. 
Eğer ortada muayyen bir netice 

veren tahrikler varsa, bun'ar Dur
yo ile etrafındaki adamlann tethif 
yolundaki tahrikleridir. Bu nevi tdı
rikler neticeeinde Hatay Türklerinin 
her tabakaaı uyanmakla kalmamı,. 
tır; Alevi, Ermeni, Rum, hatta ktı
men Arap bUtiln halk ayni rulıta 
ve ayni gayede Türklerle birle9mit
ler, Fransız ve Suriye idarelerine 
karşı tam bir tesanüt kurmuşlardır. 

Ahmet Emin YALMAN 
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i Ki ÇOCUK HAK K 1 N DAMA H - Onüç 
KUMiYET KARARI VERILDi · 
Meşhut suçlara bakan nöbetçi Sul!ı Ceza mahke

mesi, diin Necmi ve Ziya adlı il:i t'uçluyu yirmi
şer giin hap:;e mahkum etti. Çapada oturan davacı 
Saniye şikayetini şöyle anlattı: 
-l~u çocuklar, henim kapının önündı> gezinen iki ör

deği.111. çalmışlar, kaçarlarken bahçede futbol oynıyan 
çocuklar yakalamışlar. Ceza verilmesin; isterim. 

Hakim, Kara~ümrük Çukurbostan kar"ısında 1/3 nu
maralc e~de oturan Necmiyi sorguya çekti. 

- Bak siz ördekleri çalmışsınız, öyle mi? dedi. 
Ne,.mi yutkunduktan ve arkadaşı Ziyayı süzdükten 

sonra cevap vernıiye başladı: 

kilo tel 
calmıs 
' ' Dün Sultanahmct üçünciı ceza mah· 

kemesinde bir tel hırsızlığı davasına 
bakıldı. lddiaya göre, meşhut suçlu 
olan Haydar, elektrik teli çalmıştır. 
Davacı, Sarayburn.u Belediye gu.zino
su sahibiydi. Buradaki elektrik di· 
reklerini biri birine bağlıyan teller fn • 
tınada yere düşmüş, Haydar, bu tel· 
lerden ( 13) kilosunu çalmış, beş kilo· 

iPEK 
CASUSLAR 

BUGON 
Matinelerden 

itibaren 

• AŞK FiLMi 
SıNEMASINDA HEYECAN FiLMi 

DEHŞET FiLMi 

KARŞI KARŞIYA 
UMUMi HARPTE FRANSIZ ve ALMAN CASUSLARININ MOTHIŞ MUCADELELERl 
Muazzam ve korkunç ıahneler arasında NEFİS Btk AŞKMACERASI Fransızca aözlü 
Metro • Goldwyn Süpcrfilmi .. 
Ayrıca: ULU öNDER'in BUYUK MİLLET MECLlSININ açıbtında IRAT BUYUR
DUKLARI NUTUK. 

VATANDAŞLAR: Esrarengiz bir seyyare küreiarzı tahrip edecektir. 
Bu felaketin önüne geçmek için çalı9dıyor. 

BAY TEKiN Meçhul Dünyalarda 
FLASH GORDON 

Emaalıiz atlet BUSTER GRABE tarafından temıil edilecek olan bu emıalaiz film ıinema 
mn bir mucizesi olacak. bUyükleri hayrette bırakacak ve küçükleri alakadar edecektır. 

İnıani hayvanlar - Aralan adamlar - Atef ejdarhaaı • Tayyareler . mermiler • denia cana. 
varları. ı 

Bu harikalar filmi önümüzdeki Pertembe matinelerinden itibaren 

SDMEA Sinemasında TEKMiLi BlR DEFADA aöıterilecektir. 
~---------.- Sean• ıaatleri P•k ya/tında ilan edilecektir. ~ı•••••••••ı~ 

Bir ihtiyar 
Mahkum Oldu 
Polis, meşhut suçlar ulh hakimi 

ihsanın önline Aksakallı bir 1htiyar 
çıkarttı. Davacı yerini Ankara r.adde
sinde oturan Reşide adlı genç bir ka.
öın işgal ediyordu. Davasını şöyle 

anlattı: 

- Bütü!l kabahatler Zi
yada ... O beni baştan çıkar
dı: "Ördek çalalım da sine
maya gidelhn .. , dedi. 

Benim babam her akşam ispirto 
içer. Dün gece bir avuç buğday al· 
dım. Ispirtonun içine ıslattım. Saba· 
ha kadar buğdaylar alkolü emmiş ve 
şişmiş. Bunları tavuklara, hindilere 
serperek sarhoş edecek ve yakalıya· 
caktık. Diln sabahleyin Ziya llc hu· 
luştuk. Çapaya doğru avcılığa çık· 
tık. Bir yerden geçerken ZI ya bana 
bağırdı: 

EGGE A 'T: sunu da Dimitri isminde binsi.'lc sa~ l M A R T ff A 
mıştır. 

Dimitri de mahkemede suçlu ola· Ş E:l I'"I. t Ö ~ 
rak bulunuyordu. Şahitler dinlen{ii. ~-1111111•••••••••••••••••••-•-••iİI••••••••••••' 

Pt3ri~ll 
Hakin, Haydann suçunu sabit buldu. 
Kendisine iki ay hapis eczası verdi ve Acıklı Bir . <?Iüm 
derhal tevkif etti. Dimıtri!lin hırsız. Mcrh~m ~~eral Saıdın. kızı, Avu-

10,0t>O KiŞi ŞAŞIRACAK ___ .._ 
10 SENEDENBERI GöRMEDIGl MUCiZEYE ... 

lık telleri bilerek aldığı sabit olmadı· kat Celal Saıdın kızkardefiı, Berga~a 
ğı için bcraetine karar verildi. topçu alay komutanı Albay Te.vfı~ 

C'alayin baldızı Istanbul Unıvcrsıtesı KIZIL KORSAN - Ben sabahları bu ihtiyardan sa
l~p alırdım. 30 kuruş borcum vardı. 
Dün sabah istemiye geimış, ben "pa
ram yok, yarın gel!,, dedim. lhtıyar 
bundan müteessir oldu. Ağzından kö
pükler saçarak bana bağmn1ya baş· 
l&dı. Suratıma bir tokat indirdi. Bu· 
nurila da. öfkesini yenememiş olacak, 
edlep sopasını çekti, üzerime yürüdiı 
ve beni dövdü. 

- Necmi, burada bakırdaklar 

var. Ben bakırdağı anlamadım. Me· 
ğcr "bakırdak,, diye ördeğe derler· 
miş. Şişeden çıkardığım buğdayları 

ördeklere serptim. Hayvanlar açmış, 
bol bol yuttular. Biraz sonra da sar
hoş oldular. Şuraya, buraya yıkılmı
ya başladılar. Biz birer tane yakala· 
dık. Kucağımıza bastık. Satmıya gi· 
diyorduk. Çocuklar bizi yakaladılar. 

Poliee teslim ettiler.,, 

B 
Tıp Fakültesi sabık başasistımlıırın

e n Deli miyim dan Dr. Hulkiye Sait müptela olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak pek genç 

(KAPTAN BLUD) 
Tarihin korkunç konan harplerinin emsalsizi ... 
Kahramanlık ve cesaretin en ıon merhalesidir ..• 

öNOMOZDEKf PERŞEMBEDEN iTiBAREN D • s 1 yaşında rahmeti rahmana ka\'uştu. (yen UÇ U Cenazesi bugün kil Salı günü öğle na· 

SARAY SiNEMASINDA 1 mazı Yakacık camisinde kıhnarak 
brahim Bahkpazanndan geçer • Yakacıkta medfeni ebediıine tevdi o

kcn 3 kilo peynir çalmı§. Kaçarken 
ı.ı.ınacaktır. 

de yakayı ele verdiği için dUn meşhut ------------
Senenin film rekorunu kıracaktır. 

Bundan sonra ,suçlu sorgı.~·.ı çe
kildi. Adının Maksut ve yaşının 75 
olduğunu söyliyen ihtiyar, her şeyi 
inkar' ediyordu. 

Şahitler dinlendi. Mahkeme; Mak
sudun tecavüzünü sabit gördü. Kenrli
s!ni 25 lira. ağır para cezaBına mah
kum etti. Y~ı 65 i aştğı için bunu 
20 lira 80 kuruşa indirdi. 

Bir suçlu 
tevkif edildi 

Fatihte Sarıgilzelde Şahin Can so
kağında 26 numaralı evde oturan Zi 
ya da suçunu bülbül gibi itiraf etti. 
Hakim, bunları Uçer aya mahk<lm 
ettl. Hususi hallerinden dolayı cer.a· 
tarı yirmişer gUnc indi. 

teşekkür 
Beyoğlu milddeiumumiliği, dUn ts- Olürnü ile bizleri kederler içerisin

tanbul mtiddeiumumiliğine Halit is- de bırakan sevgili zevc ve babamız 
nıinde birini vermiştir. Halit, ah· Dr. !SAK DE TARANTO 

suçlar mahkemesine getirildi. Ha • 
kim İhsan sordu : 

- Peyniri niçin çaldın?. 
Aldığı cevap kısaca şu olcta: 

- Ben timarha.ncden çıktım. Ak· 
len hast yım. Ben! muayene ettirl • 
niz . . 

Hakim bundan sonra suçluyu tabi· 
biadliye gönderdi. Tabibiadli İbra -
himin müşahade altına alınmasına 

!Uzum gösterdi ve Tıbbiadli müesse
sine gönderildi. Alınacak rapora 
göre muhakemesine devam edilecek
tir • 

iki Çocuk 
Ceza Yedi 

KC1"1SER 
9 Kanunuevvel 936 akşamı 

MVNtR NUREDDİN 
Tarafından Saray Sinemasında 

Taks1mde rakstm Tıyalrosuna~ 
HAl.K OPlmiı.."Tf 

Bu A\<şam Saat 21 de 
ENAYİLER 

lHTlRA iLANI 
"Topçu malzemesi,, hakkında lı· 

tihsal olunan 30 Birlncik!nun 1934 
günlil ve 1886 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere ahe

re devrUf erağ veya icar edileceğin
den talip olanların Galata'da, iktı
s:ıt hanında, Robert Ferriye mUraca-

SARAY Sinemasında 
MÜNiR NURElTIN KON5E:RI 

9 Birincikinun - Yeni Program 
Fiyatlar: 50, 70, 100, 150 kuruttur. 

ŞEHiR TIYATROStı 

1
.,, \lllj'I'; ' !''I~ 

DRAM KISM · .. . \lıı ı . 
Bugün 20,30 da ı ı ı ' ' 

BUYUK HA LA l \111lıl.J\ı\\lllli1ı 
SON HAFTASI J lj~'llllllld~~ 

Kul.JTUKLAR: 60, fCI llt~nı~ 

'jEHIR TIY ATRo V laki bazı hareketlerinden dolayı z:ı.n- mın cenaze merasimine i§tirak veya 
nalbna alınmıştır. Halidln, aynl za· beyanı taziyet lütfunda bulu:ımuş o
manda oturduğu ev sahibinin ( 4!)) li- lan bilcümle zevata ayrı ayrı teşek
rasmı da çaldığı idda edil:ııektedir. kUre teessürümüz mani olduğundan 

atlan ilan olunur. Yusuf ve Mehmet adlı iki çocuk _____ ......, ______ _ ı ııııııııııııı;ıı·T OPERET KISlı{) 

Birinci mllstantlk, dün Halidi, 1.ıu derin gükranlarımızın iblağına sayın 
iki suçtan tevkif etmiş ve tahkikatı gazetenizin tavassutunu dileriz. 
derinleştirmlye başlamıştır. Miitevcflanm zevcesi ve çor.HklaN 

lşte Şakir içlerine düşeceğini sandığı mahpusları, 
iç avlu ile nizamiye kapısını biribirinden ayıran yük
sek tahta parmaklığa yüzlerini dayıyarak sessız 
sessiz dışarı bakışırlarken gördU ve bu da ancak bir 
hafta sUrdü. 

Mahmutpaşada Aronun dükkanın • 
dan gönye çalmışlardır. Sul•.ınahmet 

ımlh birinci ceza hakimi dUn Yusufu 
14, arkadaşı Mehmedi de 1 gün hap. 
se rnahkfim etmiştir . 

Kayıp - 1928 senesinde Kabataş 
lisesi onuncu 11ınıfından aldığım tas. 
diknameyi kaybettim. Yenisini ala • 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
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14 de 
Çocuk Tiyatrosu il' A T M A O l K 

olmak şöyle dursun, bir tehlike karşısında biribirlC" 
rinl kurtarmak için ölmeye koşacak kadar samirnf 
ve fedakar dost idiler,, diye söylenmesini sonuıı.• 
kadar dinlemek mecburiyetinde ldi. 

Sonra muhakeme safhaları başladı. Fakat mil&
tanti:: Şakiı-in bu katilde alakasını tesbit edemedik· 
ten sonra mahkemece yapılacak iş kalmamıştı. 

MEMLEKET ROMANI -30- SABAHA TTlN ALİ 

Hami Bey vak'a gecesini anlatmıya başlıyarak O 
gece herkesin sarhoş ve net'eli bir halde havaya tlı' 
bancalar sıktığını, bu ıenıeri kur,unlardan ikisi11tıı 
zavallı Aliyi yere sermiş bulunduğunu, ortada bit 
cinayet değil, bir kaza mevcut olduğunu söyledi· 
Ve şöyle devam etti: 

Yalnn; Alinin babasının uğraşması işi biraz uzat
tı. Şerif Efeııdi o gece dU~.Un yerinde bulunanlar
dan be.) on kişiyi şahitlik etmiye ikna etmişti. 
Bunlar ilk celsede vak'ayı gördükleri gibi anlattı
lar ve Şaklrin tabancayı Aliye doğrulttuktan sonra 
niı,.an bile aldığını söylediler. 
Diğer şahitler, ve bu meyanda kar~kolda i:ade 

veren ilk dört şe.hit bir şeyden haberlerı olmadıgını, 
o gece herkesin coşup havaya silah sıktığını .. ve ~u 
gilrUltU arasmda Aliye kimin kurşunu degdlğıni 
ketti::eıniyeceklerlni lleri silrdUler. 

Şaklrin avukatı Hami Bey oldukça zengin ve 
Hilmi Beyle de uzaktan akraba idi. Meslektaşları 
arasında biraz tuhaf bir l}Öhreti olan bu adam ka· 
sabanın en çok ı., yapan davavekill idi. Keskin ve 
gür bir ~esi, kandırıcı bir mantığı vardı. Aldığı da· 
valann heınen hemen hepsini kazanıyor, fakat bu· 
nun için tazan pek temiı denemiyecek yollara sap· 
tığı oluyordu. Onun fikrince nasıl harpte kazanmak 
i~i 11 her vasıta meşru ise adalette kazanmak için de 
milmkün olan her çareye ba9vurmakta beis yoktu. 
lfade değiştirtmek, atfı cUrUm etmek, yalancı şahit 
bulmak, beş on kuruş mukabilinde bir zavallıya 
"Bu işi ben yaptım!,, dedirtip o işi asıl yapanı kur
tarmıık gibi şeyler Hami Beyin hergUn tatbik etti· 
ği metodrı. dahildi. 

MR.amafih Şakirln davasında zekô.rıını pek fazla 
earf a vesile olacak vaziyetler zuhfır etmedi. Hacı 
Ethem her şeyi yoluna koymuş ve avukata iş bı
rakmamıştı. 

Reis Aliyi Şakirin öldürdüğünü biliyordu. Zaten 
l.ıunu bilmi,>en de yoktu. Fakat bu bilgiden daha 
mühim olan şeyler vardı: Şahitler, deliller •.. 

Bunlar lıep Şakirin lehine idi, veya öyle tertip 
edilmişti. 

Alinin batası mahkemede bağırıp: 
"Davacıyım, kana kan isterim.,, 
Dedikçe reisin yüreği parçalanıyor, fakat bir 9ey 

yapamıyacağını düşünerek: 

"Adaletten emin olunuz!., demekle iktifa edi
yorJu. 

Çünkü Şakirln katil olduğunu ispat edecek de
lillere mukabil ortada daha büyUk ve milsbet bir 
delil vardı ki, bu bütün şahit ifadelerini, bUtUn it
hamları çilrütüyordu. 

Bu bir doktor raporu idi. Bu rapora nazaran 
maktul Şerif oğlu Alinin eol göğsilnden çıkarılan 
kurşunlar bUyUk çaplı ve ham kurşun atan bir ta
bancadan endaht edilmişti. 

Halhukl mahkemede mevcut olan ve zabıt vara. 
kasına nazaran vak'a mahalline jandarma yetiı,tiği 
esnada Şakirin hllA. elinde bulunan tabanca kUçUk 
bir brov:ıing idi. 

Ve bu rapor meselesi ortaya atılmadan evvel ifa. 
deleri alınan şahitler, Şakirin Aliye sıktığını söyle· 
dikleri tabancanın cinsini tayin edememişlerdi. Şe· 
rif Ağa sonradan bunlann ifadelerini değiştirtip: 

"B!r. Şaklrin elinde bUyUk, toplu bir tabanca gör
dUk ! ,, dedirdi ise de bu ifadeler bir işe yaramadı. 

Ş'.ıkfr kendisine o gece hakkında sorulan bUtUn 
suallere: 

"Bilmem, sarhoştum, bir 9eyden haberim yok!,, 
diye cevap veriyordu. 

''Ali ile bir geçmişin var mıydı?,, 
"Ne gezer? Mahalle bir komşuyuz. Ne geçmışı· 

miz olacak?,, 
"Peki, bak ona kurşun sıkarken görenler var!,, 
"Yanlış, ben kimseye sillh doğrultmadım. Hava

ya sıktım!,, 
Bu cevaplan verirken yUıU: 11E, artık ınkıyorsun, 

ıtes bakalım!,, diyen bir ifa.do alıyor, kaşının blrl 
k'lkıyor ve dudakları &Jağı doğru çekiliyordu. 

Hami Bey, bu kadar açık bir hakikati müdafaa 
mecburiyetinde kaldiğından dolayı hayret ediyor • 
nıuş gibi bir tebessümle söze ba,lıyarak meseleyi 
bir kere dı..ha hulasa. etti. Evvel! Şaklrle Alinin 
dostluğıındtn, çocukluktanberl aynl mahallede be
raber oynadıklarından tutturup ortada düşmanlık 
tevlit edecek bir meselenin asla geçmediğini, hele 
birlhirlerinl öldUrmeyi dUşUndUrecek sebeplerin 
mvcudiyetiııl tasavvur& bile lmkln olmadığını söy· 
lçJı. 

Hakikatten Muaızez meselesi muhakemede bir ke
re bile ağza alınmamıştı. Bir kere hiçbir taraf kay
makamı işin içine karıştırıp kızdırmak istemiyordu, 
sonra Muazteıl tsternek meselesi kadınlar aruında 
yapılmı-, bir if olduğu ve Şerif Ağa blle kansını 
mahkemede şahit dinletecek kadar ileri gidemediği 
l~ln h:çbir taraf bu noktayı eşelemlyordu. 

Ve bUtUn hldlseleri bilen reis, Hami Beyin mah
kemenin tavanını gUrloterek: 

"Maktul Ali ile mUekkillm, biribirlerine düşman 

''Fakat bu kazanın faili Şakir Bey değildir. ÇUll' 
kil hükumet tababetinin fethi meyit neticesi.ıld' 
verdiği rapor sebebi katil olan ailahm evsafını kat.'i 
olarak tayin etmiştir ve bu evsaf müekkilimin kl.11' 
lttndığı tabancaya asla tevafuk etmemektedir. 
YUks~k hakimlerim. Burada tesadüfün ve Uaııf 

arzunun bir cilvesine daha şahit oluyoruz; bir kaı3 

oluyor ve bir vatan çocuğu ölUyor, bu klfi bir fetı· 
ket, artık bafk& bir f eli.kete yol açmak lstenrlye: 
tesadüf adaletin elini yanlış bir yere sevkedert 
hiçbir kaat 1 olmıyan zavallı hakiki mUcrinıln blJ 
arada unutulmasına tıebeblyet veriyor .•. ,, 
MUdafaıunn aonlanna doğru reisin yanında otU' 

ran iki l\za uyurr.rya başladılar. Şerif Etendi oğliJ: 
nun k•\tilinin göz göre temize çıktığını .eyretJll1 

• 

mek için ayakta durduğu köşeden sıyrılıp dı§aıı çı1' 
ti ve içini çeke çeke evine gitti. • ıııt 

Şakir de oturduğu iskemlede uyukluyordu. }Jıı. }'f 

Bey ıözUnU bitirdikten ıonra rel11 mahkemeyi bll.ş ôJ. 
,Unu bıraktı ve o giln kararın okunacağını e6y1C 
Bu ktrar, herkeal nbekledlği gibi beraetti. 

9 . ~ 

Kaymakam SellhaddJn Beye UzUntUIU gUnleri :çı 
]attıktan sonra geldiğini söylediğimiz gev klll< S ~ 
el bir ,ey değildi ve günden güne artıyordu: ı<cıı 
ıinde kalp hastalığı başlamıştı. 

'(Arka!! \fırf) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

T &n'tn hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, aamimi 
Olınak, kariin ıaıeteai olma1a 

çahtmaktır. 

1 Günün Meseleleri j 
SANCAKTA 

Türkiye gazetelerinde, birkaç &Un
denberi, cidden hakiki manasını an
lamakta güçlllk çektiğinıb Sancak 
laavadialerl çıkıyor. Bu haberlerden 
aııı.tıldlğma göre, Sancak Türklüğü 
llıertnde, ıtiddetli bir taz)ik her za. 
lbandan fazla hakimdir. Billyonız k1 
'-ncak Türklerinin nmauam bir ek· 
leıiyeti Suriye ıeçlnılne f6tlrak et • 
lbedUer. Faka.t iğfal veya tehdit ytl
"1n4en undık batma gel,.n birkaç 
kltlnın reyini, meb'ua intihabı için 
Un göstererek, yeni Suriye parti. -
'-ıtoaunda Sancak mUmesAlllerl 

TAN 

.. 

E .(rtİM --------,, ·"•;.-~..w;:--------- - - - - -
' .s.-~1ıı, 

1 .• it~•• Mıl.,ıı-.. il! T., Telur D.; 
f .• ~o- lli..l&r,.ııv T• .. Tuı ca 
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~--
fL~IHMt 1 

1 · Ilı - ,.. Q 

1••10000000"1 

-• lilllllJ 

' • -

j Tarihi Dedikodu 1 
Abdülhan-.ir Franc Masson 

Bir gün, Vefalı Galip Paşa ziya
retime gelmiştL Vefalı Galip Pap., 
iffetiyle, lltlkamettyle oldu&u kadar 
Balkan harbtnde ma.Ahlbiyeti ve eea
retl Ue de manıftur. Bu ziyaretbıe 1e

.,.,P, Abdülhaml4ln en mahrem ve en 
MVsfU mabeylnelll.n.la ajzından işit
tiği tarihi bir ıırdı. 

Bu sır, şu idi: 
"Abdülha:-nit Masondu. 

Ve Masonla" tarafından bü
yük himaye gbrürdtr.,, 

Şaşırdım ve şairi bam llsaniyle: 
"Almaz bunu ha\ı;ala.m, hayallnı .. ,, 
Dedim. 

!ma.mülmüslimin, Halifeiruylzemln 
olarak otuz Uç yd gazetelerin baş sU
tunlannda kendini dün)·anm en sofu 
adamı olmak üzere yazdıran ve sataa 
bir adam nurl olur da farmuo11 
olurTI. Nud olur da - halk arasm • 
da _ dinsizlik alameti olarak satıla• 
\'e sanılan bir mezhep ve mesleğe s&

llk bulunur!. "Bu olamaz ıterdlr,, d~ 
dlm. Fakat Galip Pata wv ettts 
ve Ulve etti: 

h.ııundunnak hususundaki 11rar, me- .. • . 

~:~=~~.::~!~ ANA o· ürlr.iye o"e T11rluyeyl• CIYoJlum·nlcla/orın Mion11 deYı inden .·onralr.i T elı.tonik kroliıi 

"- Sultan Allz Mıarra ~ttlll za. 
man yuuncla Şehude Murat ve Ha
mit Efendileri beraber IMilJ'mtltttt· 
Saltan AB, Şehade Murat Efencft 
ve eehaade Hamit Efendi hep blrllk
te M1111'...ter ve eeyalıatlnde Farma
son oldular; Mmır Muon loeuma 
yuddılar. Mımm Oruad Orlent'I em· 
rlne afrdDer." 

Kamutayın 28 SontetrlD top1Mtı-
11Jıda., mtllet mUmeMlllerlntn, haklı 
0kluıtı son vak'alarla Mblt olan. en
cl1'eJer1ne eevap verirken, Türkiye 
"31tıer1 Bakan• Tevfik Rüşttl Aru 
~ ki : 

- Söz sövllyen arkadaşlanmm 
\eyanıannm ·heİ>etnde lcll mtt~tettk 
.... endişe var. O da lskenderun ve 
4ııtaırya ve ha\'81191 hallanm içinde 
.... uncİuıamuz mtlzakt"re dP\'ftSln • 
~ emniyetidir. HUkAmetinlz hu 
'-tıım noktayı dalma Jtöıönttnde tut. 
..... tur. Saym BaşvekUlm, bo eıhem
~etll mevzua, Fransa bU~1lk elçl
\ltı mWikatnıda, ehemmiyetle te • 
k_:ml!)tir. Büyük mec1lstn hu 

bugttn g&ttırdlll lzttrabı hlr 
~if olarak tellkkl ettiğimi ane
~. (Bravo let'ltırl) 

JU. -hdln hUkUm1trl ve onun ...,....,rl u.tttade ~ tWiMüaa. 
• ayn. Fran,.,.m, 'bu bttitlfı 
~~ Cemiyeti huzunında hallet. 
~~ t•hhüs etmek hoıuundald 
~ k&b1l1 etınlt bulunuynruz. 
~etimizin kamutaya ve Tilrkl
)e 1-noyuna bu teklifi tercih ettir· 
~ için öne "ttrdlll\l de1Uler arasın
' bir defa h&kknnızclan tamamen 
-..... o1m&ktılunrz, IODra da, dava. 
-._ lıalUne kadar Sancak TllrklüfU • 
'lba .. yeti üzerinde hl9blr zorlama 
~brnyaeatma ve 8&ncakta hiçbir 
'.at &eeompll t*bbllıte bulunolnuya 
~ itimat etmeklllbnlz başta ge-

lanıhmyonak, Od taraf da lhtll'
~~ak ve ahtdlenı 19tbuufon ~derll. 
. -..ıae ftl'tbm t!dec5, ve avkm ha. 
~rİn böyte bir halll mtt!Jktlllfl$ -
~ine as1a mllsude etmlyl'C'.ektl. 
.-.ıutr ve ta:ıvfk1e, Sanca~ yatnıt 
~111 d~ll, kendi evli.dı bUe ad. 
.-..~llt lnunlarm Suriye parll -
~da bulundunı1mnı, otmala • 
'Ceaevrecıe \'1lzfvM1 t.etktk edecek 
~ üzerinde bir tesir yapmıya 
""'-~tufturf Fakat, bu t..elr, daha 
~ ~ tam&mf'll menfi olarak, 'l'llr· 
S ltamoyu tiAttlnde httkm\lntl .ııse-
1).ı 01' ve onu, o kadar temin olunan 
~ c!!:ttn karşıhklr "bhnumdan hak-

~~ tUpheye dtlfUrlyor. 

F alila Rıllu AT AY 

""'-----------------lf ava s~f erlerimiz 
!l Ceni,letilecek 
~Ob~ardan itibaren Dev\~ Hava 
~ tebekeıi geniıletilecektir. 
tt için yeniden iki bUyUlt yolcu 
...._ ~'f'!ei almacaktır. Izmjr - Anka
~;_ latanbul, Diyanbeklr - Adan! -
1'ıtura tayYare poıtalan tertip edi-
~ r. 

'~fıa Veklleti, kısa bir zamanda, 
)lı\ tren yolu yapılmamıe olan bU
~~hirlerimiz arumda tayvare se
\tl!ı tertip etmeyi dilşUnmektedir. 
Ilı~\ "e dördUncU umumi müfettişlik 
~ct~lne de tayyare seferleri yapı-

r. 

·~ ~ rde Bir Zehirlenme 
~ ~et Demiryolları lzmir Basma
~ laayonu ıefi lbrahimin oğlu "da Muzaffer hava.i'~Zinden 

et'ek ölmUatilr 

G eçenlerde bir arkadaşla 
konufuyorduk. Söz ara-

11nda son jeoloji tetkiklerinden 
bahMtti. Anadolunun Avrupa
nın bir parçası olduiunun tUphe 
kabul etmez bir ıurette ıabit ol· 
dulunu ı~yledl. 

Arkad&fımız j90IOI d•iildi • 
Fikirlerini nereden aldıiını ıor• 
duk. Universite Jeoloji profesö
rü H!mit Nafiz Pamirin ismini 
verdi. 

Hiç fasıla vermlyırtk Univer
ıiteye kottuk ve tanınmıf jeolo
ji mütehau11ımızdan malQmat 
iıtedik. 

Çok tıreddUt etti. Böyle bir 
bahsin yevmi gaıetı bahıl ol· 
~~ .. ~ ... "'*'' ........ Q~~~

.... ırt•ptM"111rda "1Unak• .,._ 
ltcek bir mevzu bulundufunu 
ileri ıUrdü. 

Biz de cevap olarak anlattık 
ki bu bahlı yalnız tlimlerl delil, 
bUtUn TUrk mlllttinl yakından 
allkadar tdtr. Nasıl otıa bun· 
dan bahHdecetıı. MtHltyl nok· 
ıan bir ıurettt ortaya atmak• 
tansa bir mUtthusıe qıından 
davayı iyi bir surette ortaya 
koymak ılbetu mUnuiptlr. 

Bu iddia Profesör Pamirl yu
muşattı. Anadolunun Avrupa ol· 
duiu hakkındaki tezi fÖylece 
ortaya koydu: 

A rzm kıt'alar& böltııuM8i hio 
bir ilmi esua dayanmadan 

yapılm19 bir takalmdir. 
Biz çocukluğumuzda bet kıt'a 

-kıtaatı hamee-- öfrenmi9tik. 
BugtlnkU çocuklar altı kıt'• öğre
niyorlar. 

Kurunu kadlmede yalnız Avru
pa, Asya ve Afrika maltlmdu ve 
kürevi farzolunan arzı, Akdeniz ve 
buna bağlı olarak Don nehri man
sabından Nile fiden hayali bir hat 
De Uç krt'aya taksim ederlerdi, 
Bahriahıner ketfedilince bu de. 
niz Afrika ile Asya araaındaki hu
dudu tefkil etti; Don nehri ise 18 
inci asra kadar Asya ile Avrupa a
rasında hudut olarak kaldı. An
cak 1730 da Ural dağlan, Ural 
nehri, Hazar denizi, Karadeniz, Bo
ğazlar, Akdeniz ve Cebelüttank 
Boğazı Avrupanm 9ark ve cenup 
hudutlan oldu. 

Amerika 16 mcı aaırda müstakil 
bir kıt'a olarak kabul edildi. 18 in
ci asırda Avuıtralya befinci kıt'a 
ve 20 inci asır baflangıcında da 
Antarktika (Cenup Kutubu Kıt'a· 
sı) altıncı kıt'a olarak coirafyaya 
girdi. 
Buıün cofrafya ile jeolojinin 

çok aıkı mUnuebetl anlqılmu~tır. 
Bir mmtakanın fizik morfolojisile 
(fizik cofrafyaaiyle) yeraltı bilnye
ainin alakaaı görUlmUş, morfoloji· 
nln yeraltındakl te,ekkUllerln 
(Tektonik) bir netlceai olduğu ta
hakkuk etmU,tlr. 

Jeolojinin her devrinde yeryU· 
zünde kara ve denizlerin taksimi, 
yani lut'alarla bu krt'alann arum. 
daki denizler, ba,ka bqka olmuş-

AVRUPADIR 
Profesör Hamit Nafiz 
Pamir, bu ilmi davayı 

teşrih ediyor 
Yazan: Htimit Nafiz Pamir 

Bu mühim ilm1 davayı tepilı eden tanın'f'ı; jeoloji 
müielıosmlanmııdan Profeıör Hdmit Nafiz 

tur. Arzın tarihi tetkik edilince 
bazı vasi mıntakaların uzun bir 
devir deniz altında kaldığı, ve bu 
nu müteakıben uzun bir devir dl 
oraların kara olduğu anlaşılır. Nis 
beten genç bir ilim olan Jeoloji bu 
ıtın her devirde neresinin deniz ve 
neresinin kara olduğunu, ana hat· 
larile, meydana çıkarmıştır. 

B u malumatm yardımlle bu· 
gUnkU kıt'alar şu suretle ta 

rlf edilebUlr: Denizlerin bugUnkl 
havzalarına çekildiği jeolojik ta
rihten itibaren kara olarak görü· 
nın mıntakalar arzın buıUnkü 
kıt'alarıdır. 

Tabiidir ki denizin bugUnkU 
havzalanna c;ekilmeıl her yerde 
ayni zamanda ve birdenbire o1ma
mıftır. (Böyle hldiaeler birdenbi
re olamaz.) Bazı yerlerde daha ev
vel, buı yerlerde daha 10nra ve 
nihayet her tarafta y&Vl.f yava9 
olmu.ıur. Meaell Şimali Amerika· 
da batka bir tarihte, Cenubi Ame
rikada bqka bir tarihte, Afrikada, 
Madagaskarda Hindiltanda ayni 
bir devirde, A vrupada ise bundan 

çok sonraki bir devirde vlkl ol· 
nuştur. 

Deniz bir yeri işgal ettiği zaman 
ırada bir takım rüsuplar bırakır; 
leniz çekilince o rilsuplar tabaka
' ar halinde kalır. Bu tabakaların 
lazılan - jeoloji d11iyle- "oroge
ıese,, ( daf teşekkUlU) hidiselerl-
1e maruz kalarak iltlvalanır ve 
lağlan meydana getirir. Bazdan 
· se denizin dibindeki ufki vaziyet
lerini, deniz çekildikten eonra da 
muhafaza ederler. İşte bu iltivalı w 
ya iltivasız taş tabakalarıdır kl, 
her yerde muayyen bir bUnye, mu
ayyen bir yapılıt tarzı husule ıe
tirirler. 

Arzın en yeni dağlan UçUncn 
zamanın ortasında teşekkUl etm1' 
olan silellelerdir. Bunlar Avnıpada 
Pirenelerden, Alplerden, Karpat· 
lardan geçerek Balkanlarda lmti
dat ederler. Bunlann bir diğer ko
lu da !rantla, Orta uyada devam 
eder. Bunlann hepsine birden Alp 
sistemi denir. 

Her jeoloji devrinde tetekkUl et
mif olan böyle •ll8lleler vardır. 

Her silsilenin bir timal kanadı, bir 

cenup kanadı, bir de orta mmtaka
ll olmuttur. BütUn bu mıntakala
nn kendilerine mahsus mUmeyyiz 
vuıflan vardır. Daima timal ka
nadının iltivaları şimale doğru ve 
cenup kanadının iltivalan da cenu
ba doğru yatıktır. Alp sisteminde
ki yeni ailsilelerin de böyle şimale 
yatık ve cenuba yatık iltivalan ile 
orta mıntakası vardır. Bu bUnye 
Avrupada tiı. Balkanlara, Yunanle
tana kadar vazıh surette görUlUr. 

1 G elelim şimdi kendi memleke-
timize ... MaatteessUf Türki· 

yenin jeolojisi henüz bUyük blr is
tifham işaretidir. Şunu sıraın gel
mişken söyliyeyim ki, .rek insan 
tabakalarında ve gerek tat taba· 
kalarmda -yabl ftsDr llemde
halihazır yalnız bir muvakkat saf
hadan ibarettir. Bir Milletin bu
günkU vaziyetini anlamak için na
sıl ki o milletin nasıl tetekkUl et
miş olduğunu bilmek llzımsa bu 
millet tarafmdıın işgal edilen arazi 
hakkında da bir fikir edinebilmek 
için bu arazinin ne gibi hldiBeler 
neticesinde t~ekkUl ettiğini bil
mek llzımdır. ı.te coğrafyayı kur
mak için arzın tarihini bilmenin 
ehemmiyeti budur! 

Türkiye jeolojisi hakkındaki ma
lQmatımız, aralan çok fuılalı, 
mevzii, dar bir takım aahalara 
mUnhaaır kalmakla beraber, bu az 
malümat ta yine bazı davalan va
zetmiye kifayet etmektedir. Bu
gUnkU malftmatımızla Avrupada 
Alp 11istemlnin •imal kanadı Bal
kanlardan geçerek Boğaziçi ve Ka· 
radeniz sahil ail11Ueel vurtuile Şi
mali Iran dağlanna, cenup kanadı 
da Dlnarltlerden gelerek, Girit, 
AnWyanın fimall, Kıbrıs Adası, 
Amanoalar ve Şarki Toroalar vası
tasile Cenubi Iran silsilelertne bal
lanır. Anadolunun bUyUk bir kıamı 
da orta mıntakayı teşkil eder. Bu
rul Avrupa orta mmtakasının 
bünyesine maliktir. BUtün bu silsi
lelerin heJH!i ayni zamanda teşek
kül etmişlerdir. Binaenaleyh Av
rupada, Balkan Yarımadasında, 

More Yarımadasında görülen bün
yenin ayni, Anadoluda da yer yer 
görülilr. UçUncü zamanın Mioc~ne 
devri ortuında Anadolu hlll he
nüz deniz seviyesindedir; Avrupa
nm da bUyUk bir kısmı ayni vazi
yettedir. Uçüncil zamanın nihay~ 
tinde ve dördüncU zamanda bu
gilnkü Avrupada ve Tilrkiyedeki 
morfolojiyi intaç eden arz hareket
leri vaki olmuştur: ve bu esnada 
bir taraftan Alp sistemi ve imtida
dı ve diğer taraftan Akdeniz bu
gUn kU hudutlarile tefekkUl etmi.f
tir. 

Bir coğrafya haritasına bakınca, 
Anadolunun morfolojisi ile Bal
kanlarm ve Alplerln morf olojisin
de fark görUlmez. Halbqkl Anado
lunun ştmalfndekl Rusyanm ve ce
nubundaki Suriye ve Irakm yek
nesak plltformlarlle bUyt.Kc fark
lar görülür. Buralan bUsbUtUn 
başka bünyededir. Anadolu yük-

Bea yine inat ettim. Oallp Pata ela 
inat etti. Nihayet W. blank baft
dlala membuU llyledl. 

11&...u.tn .......... , Abcltllhamldln 
en mahrem w en ...al mabeyhıclst 
Faik 8f'y.tl. Galip Pqa yalan 96' • 
lemez bir adamdır. 1 
MMeleyl tahkik l~n Faik Beyi bul • 
mak, ~örmek li.zmıJ(eldl. Anr.ak, 
Faik Bfayl nerede bulmalı ve nerede 
görmeıt!, 

Aradan !14~neter ~~; Faik Beyi 
11:örmek değil, aramak bile nasip ol • 
madı. 

Bir sene evvel batmllr eormala 
"ttlıtm bir kadmın evlade tM&C18 • 
fen Faik Beyle r:öriifmlyeytm mi!. 

Vefalı Galip Paşanm \'erdiği hava
dlslıl defni olap olma4ılım 110rd11"1. 

hk r;UnU "sonra an.ederim,, cevabile 
geeiştirdl. 

hdncl zlyarethnde "evet t,, dedi 
t k ünrU, dördüncü zi~·aretlerimıte 

tam izahat nrdi. 'Rfn c1e hnadisln 
do~luı?tına kanaat geftrdlm. 

Abdurrahman Adil EREN 

sek yaylalar memleketi olmak ü
zere Balkan Yanmaduma ben.e
diği halde, Ruıya ve Irak alçak 
dUzlUklerdir. 

Anadolunun Avrupa kitlesine 
bUnye ve morfoloji bakımından 
benzemesi, dağ silsilelerinin ayni 
y&§ta o l m a e ı, a y n l zaman· 
da deniz istılbmdan kur • 
tulmu, bulunması, bu meselelerle 
metıul olanların, bilhasa uzun ıe
neler Türkiyede jeoloji ara,tırma
ları yapmı' ve mühim eserler ne9 
retmiş olan Dijon Universitesi pro. 
fesörlerlnden Chaput'nUn, nuan 
dikkatini celbetml,tlr. Acaba la
tanbul ve Çanakkale Boğulan Av
rupa ve Asya diye iki i.lemi biribi· 
rinden ayırabilir mi?. 

B ugün artık ilmen a.btt ol• 
mu,ıur ki latanbul Boğazı 

ve Çanakkale blr nehrin itikal va
disinden baAJka bir ,ey değildir. Je
oloji bakımından bu nehir vadisi 
Karadeniz ve Marmaranın yerinde 
bulunan eeld bir karanm üzerinde 
akmı, olan bir nehrin ltikllile ka· 
zılmıştır. BugUn bu nehrin mecra· 
ımı takip etmek ve hatta çıktığı 

yeri ve mansabını t esbit etmek ka
bil olmuştur. Akdeniz seviyesinin 
krt'alara nazaran tesadUfi bir de
iifmesl neticesi olarak deniz aul1ıa 
n bu vadi mUnhatını işgal etmi9 
ve Boğazlar, Marmara ve Karade
niz t~ekkUl etmı,ur. 

O halde Avrupa ile My& aramn• 
dakl hudut nerede olmalı? Bunu 
keatiremem, fakat herhalde Bo
ğazlarda dejil ! Bunlan beynelml· 
lel jeoloji ve coğrafya kongreleri· 
nin r6vize etmesi ve kıt'alarm, bu· 
gUnktl jeoloji eıaalanna dayanan 
ilmi bir taJraimtnin yapılmam l&
zımdır. Oyle :sannediyorum ki, b11 
rövizyon yapılırsa, Anadolunun 
Avrupanm bir parçası olduğu ıd· 
di8.8I, mm adamlan arunı,.st çok 
taraftar bulacaktır. 
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Ankara Asri ve Güzel Ankaradaki merasime 
İ§tİrak edecek olan 

Fenerbahçe Bir Stat Kazandı 

Can sıkıntısile, farkında olmıyarak 
kapıdan girivermiştim. 

- Merhaba! .. 
Diyen bir sesle kendime geldim. 

8 - 12 - 936 

SERAP 

~~ 

Dalgınlıktan kurtulan gözlerim, kü
çücük dükk.3.nda daha çok ~ckünen on 
kişi ile karşılaştı. Gayriihtiyari ce
vap verdim: 

r - Merhaba beyim. 

Yazan: A. Ihsan Te. 
değildi. Fakat ne vakit uyanırsaI1l 
uyanayım kahvaltılarımı halayıklar, 

ayaklarının ucuna basa basa, ya· 
takta önüme getirirlerdi. Ut çalan 
birisi olmazsa edemezdim. Kahval -
tnn bitince bahçeye çıkardım. Once 
gözün alabildiğine uzanan geniş ko· 
ruluka; sonra da renk renk gUllerin, 
çeşit çeşit çiçek tarhlarının arasın· 
da gezerdim. Denize karşı iki büyük 
çam ağacının arasına alçak bir ha· 
mak kurulmuştu. Oğleye kadar o • 
nun içine girer, her iş gibi okumak 
ta zor geldiğinden, yanımdaki hala
yığın okuduğu aşk ve polis roman
larını dinlerdim. 

Açılış 
• • 

merasımıne 
Fakat, bu kafi gelmemişti. Hazır 

bulunanların hepsi kendine göre bi· 
rer selam verdi: 

- Selamünaleyküm! 
- Aleykümüs~elam efeııdım. 

-Bonjur! .. 
- Bonjur. 

üç şehrin şampiyonları 
iştirak edecek 

Aııkarada yeni yapılan büyük Stadın 13 Eirincikt· 
nun tarihinde acı1ma resminin ·yapılaca~ını 1stanbuldan 
Fenerbahçenin ;Tt.: şehrimizde bulunan Cdd Karlinın bu 

Once, bir sokak içi berbenndc
ki bu kalabalığın sebebini kavrı

ya.mamıştım. Sonra hatrrladım: Cu
martesiydi. 

Bunlan anlatırken düşmemek için 
hem duvara dayanıyor, hem de san 
dalyelerden birine tutunuyordu. 
Birdenbire sabrı tükenmiş gibi yere 
çöktü. Bu haline herkes gülmüştü. 
O, bir müddet uğraşıp bağdaş kur
duktan sonra: 

merasımde bulunacağım bildirmiştik. 
Yeniden aldığımız bir habere göre, Fenerin ~ompiyon takımı bir oracl~ 

'Ankara sfacJm,,, proiesi voHile 
tetkilc edil irkerı 

açılış merru;imiyle yakından alakadar 

;:~:;;k:::.~~:;:"~~~~~.~d~;i~ 1 Macar fut bo 1 u· · ı· n g ı· ı ı· z-
tırmış ve merasımın onumuzdeKı Şe 
ker Bayramında yapılmasrıa karar 

ve~~~~i merkezin bu hus·1sta ver- lerin takdirlerini 
diği karar ve hazırladığı program 

Başvekil Ismet Inönü'nün tasvibine k d 
arzedilecek ve ondan sonra kat'iyet a z a n 1 
kaza nacaktır. 

Umumi merkezin hazırla iığı prog-

ram şudur-
1 - Açılma resmi Bayramın birin· 

ci giinü olacak ve müsab:ıl<alar üç 
gün sıra ile devam edecekti ... 

2 - Aı;ılma resminde lstsnbul ~am
piyonu Fenerbahçe, lzmir şampiyonu 

Ge<;sende Londröda yapılan ve Maca~ mill! takımının 
İngiliz milli takımı karşısında 2 - 6 gibi c:ğır bir mağ
h1biyetle neticelenen maçın tafsilatını r~.clyodan alarak 
vermıştik. 

--------------ı Altmordu. Ankara şampiyonu Anka

O maça ait tenkitleri yazan Avrupd. gazetelerinden 
çıkardığımız hula~alarla okuyucularımı 'a teknik malu
matı da vermiş olacağız. 

lngiliz milli takımının her Avrupa 
milli takımiyle çarpışması fut.bol sis
temlerinin tahliline yol açmaktır. Tek 
ııik bahislerin tanınmış Avrupa mü
tcha.ssıslannın kaleminden okunması 
şüphesiz ki çok faydalıdır. 

Bu ayın 
13 ünde 
bir maç 
Fransa ve Yugoslav Milli 

Maçı Yapılacak 
Bu ayın 13 ünde Pariste Yugoslav 

milli takımın~ Fransız milli takimiy

le karşılaşmasına karar v~=-·lm"§tir. 

o tarihte Fransızlar Portekiz milli 

takımiyle karşılaşacaklardı. Fakat 

Portekizler, ispanya vaziyeti dolayı

siyle Parise gelemiyecekleıı:ıi bildir

dikleri için program. değişt;rilıniştir. 

Fransız federasyonu ayni tarihin boş 

kalmaması için Yugoslavlara. müra

caat ederek muvafakat cevaplarını al-

mı§tır. 

Paris muhtelitinin son Prag ve Peş

te maçlarında gösterdiği kıymeti na-

ıan dikkate alırsak Fransız futbo!ü-

nün ilerlediğini görürüz. Fransızla

rın profesyonelliği ve ecnebi oyuncu

ları kabul ettiklerindenberi ne kadar 

terakki etmiş olduklannı, bizim fut

bole kıyasen Yugoslav maçı dolayısi-

le ölçebiliriz. 

Hatırlardadır; Yugoslav mım taln

m1 Berlin olimpiyadından evvel lstan

bula geldi. Milli takımımızh. yaptığı 

maçta 3 - 3 berabere kalmıştı. Ayni 

eeraitte memleketinden başka bir ye

re giderek oynıyacak olan Yugoslav 

takımının Fransızlara karşı alar.ağı 

neticeden, kat'i olmasa bil&. bir fikir 

edinebiliriz. 

Şarki Avrupa - Garbi Avru
paya Karşı 

Frans:ız futbol federasyonu tertip 

edeceği dünya futbolü gampiyonasm

ds.n evvel Garbi Avrupa - Şarki Av

rupa namlariyle bütün Avl"'ıpa millet

leri arasından iki muhtelit ıeçerek 

çarpI§tırmak te§ebbüsündedir. 

Bu projenin yanlış tarafları lenkit 

edilmektedir. Milnekkitler Avrupanın 
dörde ayrılarak, dört siste.-n:.1 özünü 

te~kil edecek dört muhteht tegkilinin 

4aha doğru olduğunu yazıvorlar. 

ragücü ve Çekoslovak takımlnnndan 
Çeki Karlin ar8.1'1mda bir turnuva ya
pılacaktır. 

3 - Davet edilen lstanbul ve lzmir 
şampiyonlarına yataklı ve yemekli i
kinci mevki parasivle Ankarada ika
met veı:ıair masraflar umumi merkez

ce verilecektir. 
4 - Maçı\.r neticesinde birinci de

receyi tutan Türk takımının klübüne 
500, ikinciye 350, üçüncüye ~50 lir:.ı. 
nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Maçların ayırma suretiyle ya
pılması düşünülmektedir. Jlk iki gün 
takımlar biribirleriyle çarpışacak ve 
üçüncü gün de galipler ve mağluplar 
biribiriyle karşılaşacaktır. 

Yukarıda yazdığımız program gös
teriyor ki açılma resminde bir ecnebi 
takımiyle beraber en kuvveUi üç klü
bümüziin iştirak edeceği turn.ıva nıu
ha kka.k ki çok mtihim bir spor hare
keti olacaktır. 

Bu sene Türkiye birinciliği yapıl-

BugünküMa~ 
ö"ğLe üzeri 
yapılacak 

ÇEKLER - GÜNEŞ 
Şehrimizde bulunan Çekos

lovakyanm profesyonel ligin
den Çeki K&rlln son maçını 

bugün Taksim stadında Gün~ 
klttbiyle ... t 12.15 de yapa
caktır • 

Tertip heyeti müsabakayı 

öğle paydoıımna tesadüf ettir • 
mlş ve bu veslleyle iki saat ye
mek paydosu olan memurları-

mızın bu maçı görmesini te
min etmiştir. 

madığı cihetle karşılaşamıyan şehir- -------------
!erimize açılış merasiminin bıı fırsatı 
vermesi büyük bir kazançtır. 

Türk futbolünün yükselmesi için 
hayırlı bir netice olarak kaydetti~i
miz milli küme müsabakalarından ev
vel üç şehrimizin en kuvevtli takım
larının karşılaşması milli kümedeki 
vaziyetlerini evvelden bize ı;i$stermek 
noktai nazarından ayn bir ehemmi
yeti haiz bulunmaktadır. 

Kızların Hücu
muna Uğrayan 
Boksör 

Alman Milli 
Takımının 

Maçlrı 
Almanlar futbollerini ilerletmek i-

-;in hiç durmuyorlar. Bir taraftan o

yuncularının adedini ve kıymetlerini 

yükseltecek tertibatı alan Almanlar, 

diğer taraftan çalışmalarının semere

sini anlamak üzere beynelmilel maç

lar tertip etmektedirler. 

Alman futbol federasyonunun milli 

maçları için tesbit ettiği takvim şcy-

Alman boksörü Neusel, kı7.lar ta- ledir : 
rafından en fazla iz'aç edilen bir spor- 31 Kanunusanide : Almanya - Ho-
cudur. Ingiliz boksörll Beu F"ocrd'u 
mağlup eden Alman dövü3çüaü ile gü
rüşen gazeteci, Almandan evli olup 
olmadığını sormuştur. Alman bekar 
olduğunu ve evlenmek üzere nıizacı

r.c. muvafık bir kız aradığını ı:azete
ciye söylemiş, gazeteci de yazmıştır. 
Q gündenberi Alman boksöı:il ıe lngı
liz kızlan tarafından yapıh.n izdivaç 
teklifleri günde yüz bin mektubu aş. 
mıştır. Hepsine cevap ver() niyen ve 
hatta ekserisini okuyamıyan Alman 
teklif mektuplariyle me3gul olmak ü
zere hususi bir katip tutumıya mec
bur olmuştur. 

Auıtr!a Birinci 
Avusturya pmpiyonasını.fa. baelan

gıçta fena vaziyette gitm:')ltte olan 
Austria eski yerini almıya muvaffak 
olmuştur. 

Austria sonbahar pmpiyo 1luğu de-
nilen Unvanı kazanmısbr 

landa, 23 Mart: Almanya - Fransa, 

25 Nisan: Almanya - Belçika, 2 Ma-

yll!I: Almanya - Isviçre, 24 Te§rini

evvel : Almanya- Norv~. 

lngilterede 
Spor Nezareti 
Ingiliz gençliğinin askerliğe ve ha

yata daha gürbüz yetiştiril -nesi için 

bütün lngilterede kuvvetli bir cereyan 

baflamıştır. Bunun neticesi olarak 

spor nezaretine eski olimpiyat şampi

yonlarından 400 metre ma'lialı J:o~u 

birincisi Lord Burghley'in t ayini mu
hakkak addolunmaktadır. Spor neza-

reti namzetleri arasında en kuvvetlisi 

1928 olimpiyadında Ingilter~ye bir 

birincilik getirmi§ olan Lorddur. 

Macar milli takımının Skoç futbo
liinün güzelini oynadığı lngiliz fut
bol münekkiUerince kabul edilmekte
dir. 

Aradaki gol farkının büyüklüğünü 
bütün münekkitlerle beraber Macar 
tek seçiciııi de kalecinin hatasından 
ileri geldiğini kabul ediyorlar. T u
tulması muhakkak olan iki golU na
hak yere yemiştir. 

Macar milli takımının merkez mu:ı
vini olarak oynıyan meşhur ~aroşi
nin ilk devredeki hatasını da gol far
kının büyümesinde amil sayıyorlar. 

Vakıa Macarlann en muvaffak olan 
oyuncuları arasında Şaroşlnin ismi 
başta sayılıyor. Fakat bu me:?hur mu
avinin birinci devreyi ve ikinci devre. 
nin on beş dakikasını yalnız hücum
ları açmıya ve muhacimleri beslenıi
ye hasrettiği hatalı görülüyor. Şaro
şinin tabyesi, lngliz merkez muhaci
r.ıi Drake gibi bir şütçü karşı:Jında mu 
vııffak addolunmamaktadır. Çünkü 
Drake öyle boş bırakılacak bir oyun
cu olmadığını her fırsatta göstermiş
tir. !şişten geçtikten sonra, lngiliz 
golleri beşi bulunca Şaroşi, Drake'i 
kollamıya başlamıştır. Fakat o za
man da içler çalışmışlardır. 

Fransız ve Ingiliz münekkitleri 
Macar milli takımının gösterdiği o~ 
yun itibariyle Avusturya v~ lt.ılya
dan yüksek bir futbol tekniğine ma
lik oldukları kabul edilme'{t !dir. 

Gol fa~kı ise, yukarıda t?.llh ettiği
miz ve ~ır m~~letin futbol seviyesini 
gostermıye mutehassıslarca kafi crel
nıiyen til.i ~ebeplerden ileri gelmi:ıir. 
Macar mıllı takımı bir kal~ci ve bir 
müdafi bulduğu gün İngiliz takımına 
k&rŞI bu oyundan daha ~k iyi neti
celi bir maç yapabilir. 

tşte, büyük ve şöhreti ol1\n futbol 
münekkitlerinin kanaatıeriniıı hüli -
saları bunlardır. 

Mersin ldrtıan Yurdunda 
Mersin - !dmanyurdu kongresi 

yapılmış ve şu zevat merkez heye
ti aza~ıklanna ı:;eçilmişlerdir: 
Zekıye Ol~açay, Ünsiye Berker, 

Seza Üçer. Şıma GökçeI. Mithat Tor, 
Yakup Ersoy, Dr. Abdullah Ersoy 
Mans~r Bozdoğ~n, ~ecip Ergun, Fu~ 
at Morel, Hayrı GUitekin, Rıza Boz
kurt, Veysel Ankol, Muharrem Ye
ğin, Burhan Hekimoğlu, Asnn Gü
ler, Enver Ali, Bigam Dalgün Fev
zi Serdengeçti, Hakkı Deniz. ' 

Ufacık dükkanda belki her sınıf· 
tan insan vardı. Ve gariptir, her · 
hangi bir umumi mahalde, gişe ön
lerinde sıra bekliyemiyen bu insan· 
lar, burada nöbete girmeyi gayet ta 
bil buluyorlardı. 
Boş iskemle olmadığını görerek 

çıkmak üzere idim ki, gedikli müş
terilerd~n olduğu anlaşılan biri ye· 
rini bana terketti. Palabıyıklı, şiş • 
man usta ile saçları briyantinli, fa. 
vorili genç kalfası, biriken bu kala· 
balığı bir an evvel savabilmek eme· 
lile, nefes almadan çalışıyorlardı. o. 
turduğumu görünce usta, kuru bir: 

- Merhaba! 
Bastırdı. Artık içerde damlıyan 

bir muslukla muntazaman tıkırdıyan 
makaslardan; bir de köşedeki ihtiya
rın hıçkırığı andıran öksürüğünden 
başka ses duyulmaz olmuştu. 
Kısa bir zaman süren bu sessizli· 

ği karışık bir gürültü bozdu~ Kapı 
kırılırcasına açılmış: 

"Elele verelim, 
"Kolkola girelim, 
"Sinemaya tiyatroya 
"Gide liiiim ... ,, 

Diye şarkı söyliyen bir adam, yu
varlanır gibi, içeri girmişti. 

Bu; şemsiperl yana kaçmış kas • 
ketinin altından fırlıyan kirli saçla
rı alnından kaşlarına, şakaJ· -ından 
ourat."'lna.: d~ ...... 1 • .._•y1 -:.a--..ı- ... 

ortası sapsan kesilen bıyıklan sa · 
kalına kanşmış; kırk beş, elli yaş· 
larmda biri idi. Sırtında yer ,yer 
delikler açılml§ bir elbise vardı. Ren· 
gini kaybeden yakasından sarkan 
boyunbağının düğümü, hiç çözülme· 
mekten bir karış yağ bağlamıştı. 

Salondakilerin hep birden kendi· 
sile meşgul olmasına sinirlenmişti: 

- Ne var be, dedi, hiç insan gör
mediniz mi siz?! 

Oksürüklü ihtiyar yanmdekine 
fısıldadı: 

- Meşhur sarhoş Asım .. 
O, bunu da duymuştu. Bir an ce

vap vermek için duraladı; fakat, ev· 
vela bir sigara yakmayı tercih eL 
mişti. üstünde su kaynıyan köşede
ki mangala doğru sallanarak yürü· 
dil. Tam eğilmişti ki, ani bir parla
ma olur: İç cebine soktuğu rakı şi
şeei mangala dökülmüş, etrafa mide 
bulandırıcı, ağır bir koku yayılmış· 
tı. Berber koşup alevi söndürürken, 
sarhoş Asım; yüzli gözil kül içinde: 

- Kafir, artık şişede bile rahat 
durmama.ya başladı! .. 

Diyerek son kalan birkaç damla
yı da başına dikti. Şimdi sıra, ken
disini "sarhoş,, diye tahkir l ! ) ede
ne cevap vermiye gelmişti. Elindeki 
boş şişeyi bir kenara atarak: 

- Meşhur sarhoş mu dedin? Be· 
nim nerem sarhoş be!!.. Şöhretimi 
yanhş duymuşsun!.. Bana ... 

Salondakileri ayn ayn süzdükten 
sonra: 

- Tanımadınız mı, dedi, meşhur 
Paşazade Asrm! .. Siz benim bu kılı
ğıma bakmayın, biz ne günler gör· 
dük, ne günler! .. Avuç dolusu para 
hareadığımız zamanlarda bile içkiyi 
insanca içmesini bilirdik, meteliksiz 
kalınca mı sapıtacağız? .. 

Lafa niçin başladığının farkında 

değildi. Sade durmadan söylemek is
tiyordu : 

- Gülersiniz, değil mi, dedi, öy· 
ledir, kurt kocayınca köpeğin mas· 
karasr olurmuş ... Biz daha kocama• 
dık ama, kibarlar da düşünce ... Ki· 
barlar dedim de aklıma geldi: Tebdil 
gezmesini seven padişahlardan bi • 
ri, bir gün, gene kıyafet değiştirerek 
lalasile beraber Yenicami önünden 
geçiyormuş .. kademe kademe yükse
len merdivenin her basamağında pe
rişan kıyafetli ikişer, üçer kişinin 
büzülerek yatmakta olduğunu gör • 
müş. D~hşeUi kıı1n padişah lfılasmı 
dönerel: : 

"Nedir bu çirkin manzara, demiş, 
niçin bu serserilerin burada yatması 
na müsaade ediyorlar! .. ,, 

Lala gülmüş: 
"Aman şevketmaap, demiş, serseri • 

dediğiniz o kimselerin çoğu kibar ki• 
şilerdir. Çocukluklarında pek naz\J 
büyüdükleri, hiçbir şey beceremedik· 
leri için sonradan bocalıyarak bl1 
hale düşmüşlerdi. Hatta içlerin• 
.:le hi.şa sümme haşa şehzadeler bi· 
le bulunabilir! .. ,, 

Ne söylirceğini unutmu§ gibiy • 
di, durdu, biraz düşündü: 

- Beni de şaşırttınız be, diye ba• 
ğırdı. Ne diyordum ben? Haaa!! .. 
t\.l>ŞKtnııu.ı..u ..... ı ...... .Yv• üu.LU ut:ı:;ıı uu • 

Oğle yemeğine gelince ... 

Ağzından sızan salyaları eliniıl 
tersile silerek: 

- Hepinizin aç olduğunuz şu sa• 
atlerde öğle yemeğini tarif edere1' 
iştahlarınızı kabartmıyayım !.. Ye " 
mekten sonra iki saatlik uykum va.r
dı. Taş çatlasa bu uykuyu uyur " 
dum. ikindi! .. Işte en sevdiğim sa• 
atler! .. Neden mi? Çünkü, herke' 
ikindi kahvaltısı ederken ben, içki 
içerdim. O zamanlar şimdiki (fran• 
srzca imli üstünden türkçe tel9.ffu' 
ederek) firigidaireler daha çıkma " 
mrştı. Ama buzhanemiz vardı. ora• 
da neler, ne içkiler yoktu! Senelel"' 
ce eskimiş şampanyalar, her nevi " 
den türlü türlü şaraplar, viskiler! 

Gözlerine yeni bir parlaklık gel " 
mişti. Sanki mahzende içkileri.O 
karşısında imiş gibi, sevinçle söY' 
\üyordu: 

- Hele rakılar .. hele rakılar! .. 1/I 
ben bu buzhaneye iner; istediğirl' 
cinsten, beğendiğim gibi, fakat ef13tı' 
dice içer, içer ... 

O sırada kapı açılmış, karşıki }le~ 
vacırun çırağı içeri girmişti. Elinde 
yepyeni bir beş liralığı berbere doğ· 
ru uzatarak seslendi: 

- Usta bozukluğun var mı! 
Berber cevap vermiye hazırlafl1 : 

yordu ki, sarhoş yerinden fırlııdl~ 
sallana sallana ve zikzaklar yaparıı 
koştu. Çocuğun boğazına sarıldı. fi~ 
pimiz hayretten şaşırmış, ne ya.pac• 
ğımızı bilmez bir halde bakınırk8~' 
o, küçük çocuğu sarsarak bağırd1 •• 

- Baksana be, biz parası~et 
tan serap görüyoruz!.. Alay 1 
gibi yepyeni beş liralık uzatılır J1ll 

Samsunda Namık Kemal 
Gecesı , 

- Bizim, dedi, Kızıltoprakta yem 
yeşil ağaçlar arasından masmavi de
nizi gören, bembeyaz bir köşkümüz 
vardı. O vakit paşa babam ölme • 
mişti daha! .. Biricik oğlu olduğum 
için beni nasıl büyüteceğini bilmi • 
yordu. Emrimde çifter çifter uşak
lar, hizmetçiler, halayıklar vardı. 

koskoca aclam olduğum günlerdE> 
bile yemeğimi hala dadılarım yedirir
di. Uykudan kalktığım saat belli 

Samsun, (T:AJ.'l) - Halkevi tıı.~ 
fından, Büytik Edip Namık J{el'Jl• ti 
hatırasını taziz için bir müsa.ıtle,·t' 
hazırlanmış, büyük şairin bayatı i( 
eserleri hakkında malümat verUJJl 
tir. 

Ara,,kirde Kar ,~ 
Arapkir, (TAN) - Haftal~ t 

beri yağan yağmur durmuş, kar 1/8 
mıya başlamıştır. ıJlııf 

Otomobil seferleri tatil olutl 
tur 
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,F eliketin dehşetini bizzat 
' F eliketzedelerin ağzın

dan dinleyiniz: 

Geçenki feyıancla Karııyakanmuğramıı olduğu felaket 

Facianın · Bütün Taf -
· silitını Veriyoruz 

i 

Çukurovada 30 bin·· 
\latandaş yardım ve 

imdat bekliyor 
~ Adana, 7 (TAN Muhabirinden) - Adananın uğradığı felaketin bü
'tüklüğü gün geçtikse mevdana çık~yor. Sula~ dün çekilm~~~. ba~ladı. 
Sokaklar bugün 20 santim bal~ıklı bır t abaka ıle kaplıdır. Buyuk bır ma 
tem havasının kapladığı şehir, harap evleri, çıplak insanları ile hakiki 
bir facia sahnesidir. 

rak Adananın bu büyük f e! l ·~ti ve 
alınacak tedbirler konuşuluvo} 'Jıt. 
SULAR YUKSELIYOR 

Adana, '7 (Tan muhabirinden) -
Feyeı.a.n feliktitı bütüu Çukurovada 
apansız bir lbaskuı şeklinde oldu. 
Uğranılan fel&ketin arkada bıraktığı 
manzara en katı yüreklileri bile hün
gür hüngür ağlatacak kadar acı ve 
elimdir. 

Analarını kaybeden çocukların a
cı feryatları yürekleri parçalıyor • 

1 Öyle analar var ki bütün aile efradı 

1 Seyhanm ta§an suları arasında bo
ğulup ölmüştür. 

Tek başına bir kadın ki bütün sev
gililerini kaybetmiştir. Yalnız ağlı • 
yor ve : 

"- Keşki bım de boğulsaydım, di
ye inliyor. 

Küçük bir çocuk.. Karayağız bir 
yüzü var. İri siyah gö.ı!erindcn yaş • 
ıar boşanıyor. Yanma yaklaşıyorsu
nuz. Zavallı yavrucak : 

"-Ana. ana! .. diye inliyor. 
Çocuklarını, kardeşlerini sulann 

1 
boğan dehşeti ara.sına bırakmış, bil

! giin hayatta yapyalnız kalmıştır. Te
• essür duymryacak ckadar şaşkın .. 
l Normal seviyesinden altı metre bir 
1 den vükselen nehir, şehre okadar çal buk yayıldı ki, felaketin dehşetini ve 

azametini ancak bu akından sonra 
kavramıya imkan hasıl oldu. 

Şehrin manzarası bir panik halini 
arzediyordu. Su içinde kalan soka.k
larda kadın, çocuk binlerce insan 
bağırarak .ağlıyarak hemen hemen 

. ç:p1ak denilebilecek bir halde yıkı -
' Jıyor, bir taraftan su biitün korkunç 
ıuğu ile ve tasavvur edilmiyecek bir 
surette her tarafı kaplamıya devam 
ediyordu . 

Saat $ekizde gecenin sükfıneti 

Sel en büyük tahribatını Karşıya
tada yapmıştır. Evvelki gün ve dün 
~titemadiyen ölü ve yaralı getirildi. 
~alnız, aKrşıyaka.da enkaz altından 
a2 ölU çıkarılmıştır. Şehrin bu kıs
bunda300 den fazla ev yı~ılmıştır. 

Suıarm kapladığı caddeler tamamen 
~ olmuştur. Bütün vollardaki 
~ llarkeler söktilmüştür. 
~ V ALLI HASTALAR 

Felaket, çok ani olmuştur. ~ugünc 
kadar Seyhanın Adanaya ~irdiği kı

sımda hiç bir tuğyan olmamıştı Çün· 
kU şehrin bu ksımmda ihtivat scdlerl t 
kurulmuştur. 

içinde etraftan imdat için atılan si
Geçenlci feyıancla Meslonıacle ma- !ah sesleri ve bilhassa ocak ve bahçe 

hailesi sular altmda mahallesinde kalan halkın çığhklan 
tahammül edilmez bir hal alnııştı. 

1 Halki kurtarmak için yapılan bU
! tUn teşebbüsler akim kalıyor- ve hiç 

bir vasıta ile kendilerine imdat götil
recek bir vasrta bulunamıyordu. Ni
hayet bu yetmişten fazla aile talihin 
ve tabiatın merhametine terkedildi. 

Hastane sular ortasındat.irr. Yara
lılar askeri ve zührevi hastanesine , 
)erleştirilmişlerdir. Ticaret lisesi yı
ltılrnıştır. Adananın üçte ıki~i sel al
tındadır. Yalnız ~hirde binden faz
la ev yıkılmıştır. öğleye ka:iar tes
bit edilen 525 dir. 

Seylaba maruz kalan nüf ı'3 yalnız 
~birde 3 Obin kişidir. Şehrin garbı 
hala su altındadır. 
l>oQo HAYVAN 

lstihkim taburu müfrezeleri t')m
bazıarla tahlisle mE:,_şgurdUr. Şehir
den 5000 hayvan telef olmuştur. Be
lediye hududu dahilinde bula:ıan k<ip
l'U sokağı, Ada sokağı ve Midikta 
bi rtek ev kalmamıştır. Bütiln tele
fon hatlan bozuktur. Yollar kapalı
dır. 

lia.kikt facia rakamları anC'ak bir 
hafta sonra belli olabilecektir. 

liALK F AALIY E'l"l'E 
bahiliye Vekili Şükrü Kaya. acil 

hrdınılarm hemen yapılacağını bildir 
~i§Ur. Bütün milli teşekkül ,ümes
~illert toplanarak faaliyete ge('miş -
erdir. Sanat mekteplerind.- çama • 
•ır, h)kantalarda kazanlar kay;ı.~nal!
tadır. 

l{ızılay faaliyettedir. Kcıdmlar, o
~Obillerle mahalleleri dolaşarak ç:ı
~a,ır ve ekmek dağıtmaktadır. 

Orrnan idaresinin depoları.:dılci kö
~Ur ve odun stoklan Kızılay idare
~ltıin emrine verilmiştir. &z 'abri
~~ları 20 bin metre bez teberril et 
l' iŞierdir. Bugün 8 bin liralık te!>errü 
aplrnıştır. , 

ti Saimbeyli kazası ve Cüit köpnlle-
1'\Q ~kılmıştır. Belediye ihti 'd :m önü
~ g~çrnek için her maddenin stokunu 

bıt etmiştir. 
~~ADAN VERiLEN 
---u·.rınş TAFSiLAT 

.\~ara, 7 (Tan muhabirh1cn) -
<lu~rıanın geçirmiş ve yec:irnwkte ol
l'lıtft bUyük felaket etrafında buraya 
~ tenıınim haberler gelme:<te·iir. Çu
~~Vada, çok bereketli ve ve:-imli bir 
.\tık ıuı Yilı beklerken bu ant felaket 
cı11'rn arada çok büyük bir tesir uyan-
a lFJtJr. 
~ urun Meclis koridorları ~rla., veka

erae V'l halkın ~Un mevzuu ola-

Tuğyanın başladığı sabah saat 10 
da yükselme 24,80 rakamma kadar. 
çıkmışken saat 16 da 25,90 a. kadar 
yükselmiştir. 

930 yılında yine fevkalade taşmış 
olan Seyhan nehri 25.5 rakamına çık
mıştı. Buna nazaran bu tuğyanda 
930 yılma göre 85 santim bir yüksek
lik tesbit edilmiştir. 

SEDLER YIKILIYOR 
Tuğyan Karşıyaka, Cümhuri~·et ve 

Seyman mahalleleriyle şehrin garbın
daki Türkocağı, Hürriyet, M.ısaçele
bi, Mıdık mahallelerini tanıt.ı.men is
tila etmiştir. Asıl felaket sıı.at 18 e 
doğru başlamıştır. Büyük sen civa
nndaki taş duvar birdenbire yıkılmış, 
eehrin garbına doğru bas.tn su Di
vanyolunu takiben Kuruköpril ü:r.erin
den Agbaya doğru akmıya, 01;111de ne 
bulduysa sürüklemiş ve civ1r mahal
leleri tamamen kaplamıştır. Torsnl:ı
ra yağan yağmurlar Seyhanr lakika
lar geçtikçe daha çok kabartmış VI? 

şehirde misli görülmemiş bir panik 
başlamıştır. Bısrada Seyhıı.n vaJiı:ıi 

Tevfik Hadi Baysal, Seyh:tn Halk 
Partisi toplantsımda buıunnınk üzere 
gitmiye hazırlanıyordu. 

SU ORTASINDA 
KALANLAR 

Belediye, vilayet ve bütün i~tinıai 

teşekküller elbirliği ederek cld\?.. mev
cut iki kauçuk sandalla Kanıy LkaJa 
su ortasında kalmış olan halkı kurtar
mıya çalışıyorlardı. Yukarı mahal
ledeki köyler ve bütün ovada suların 
üstünde birçok hayvanat ve eşj·:ı yüz
mekteydi. 

SiNEMADA P AAlK 

Sinemanın sab~ matineslndc: fela
ketten haberi olmıyan halk, s..ı! ırın 

birdenbire içeri hücumunu görunce 
tam bir panik vaziyetinde dı"?an fır
lamışlardır. Şehir kıyısındakı doğu 

lokantası, Kız lisesi, Halkevi, hüku
met binası ve eski adlile •9.ıııaıniyle 
su ortasında kalmış, Hal';:•!Vi deki 
dokuz kişi kurtanlamanuş•ır. 
ILK KURBAN 

llk kurban, polis karakolu ldan Ki
li~eye doğru gitmekte olan hayvanla
n ve sürücüsü ile beraber bir araba 
olmuştur. Telefon ve telgraf hatları 
tamamen bozulmuştur. Tam bu sıra-

' da, Orduevi önündeki büyük se.:i, müt-

Aclanocla Karııyakaya uzaktan bir 
bakıı 

hiş bir gürültü ile yıkılmış, !!Uldr bu 
noktadan da şehri istila etmlştir. Sey
hanın bu anlarda irtifaı no • .. ıal se
viyeden 6,5 metre yüksekti. 

Kan;i1dan şehre bakınca tek bir şey 
görünmektedir. Saat kulesi.. 

Burada su, ancak kulenin yirmi 
metre kadar yakınına gele'ı:J ı1iştir. 

FECl RAKAMLAR 

Şimdi, her taraf, bütün şehir ma
tem havası içinde ... 

Yeryer imdat heyetleri dolaşıyor .. 
Yıkılan enkaz aıtnıdar bir çok bet -
bahtların cesetleri çıkarılıyor. Bun -
lann taşınmasını seyretmek bile in
sanı dehşet içerisinde bırakmıya ka
fi ... Ağızlarda bin türlü rivayet var. 
Seller, şehrin bütün kenar mahalle -
!erini, Köprü sokağını, Ada soka -
ğını bir tek ev kalmamacasına silip 
süpürmüş, diyorlar. Suların yeniden j 
yükselmeğe başla.dığmı haber veren
ler oluyor . 

Evlerini bulmak şöyle dunıun, o
turdukları semtini saatlerce anyan 
lar var. Su altındaki mahalleler ara
sında sandallar ve dumbazlar dola -
\nyor • 
Kıyıda köşede kalmış. zavallıları 

kurtarmak için .... 
He11kesin bütün tesellisi, sulann 

bu sabahtanberi en yüksek seviyesin 
Adana ovasında bütün rnczı:ıat den 40 santime yakın kaybetmiş ol -

mahvolmuştur. Zarar, 3 milyon hra- masıdrr. Muazzam bir felaketin al • 
ya yakındır. Olenlerin sayı ;mm ne tmda ezilen on bin!eree kişinin yegl
kadar olduğunu tahmin ..?t'llek hiç 1 ne tesellisi iste bu ..... 
mümkün değildir. 1 

Fakat. tamamiyle.ı su ile örtülil kiiy
ler ve mahalleler kurtarma vasıtaları 
tuğyanın aniliği ve şehrin içindi? bu
lunduğu panik gözönünde ".mhındunı
lursa 400 den az olmadığ ıtah!uin edi
lebilir. 

OTU BiN KtŞt AÇIKTA 

Suların bastığ ımıntakalnr, §ehrin 
en kesif kısmı olması itibarivlA açık
ta kalanlar 30 binden fazla ~ır. Kızı
laym yardımlan bUYük bri şükranla 
karş1Janmaktadır. Halk suarın kıs -
mt'n çekilen yeni mmtaka ia değil, 

evini, evinin yerini bile tayinde miiş
külat vekmektedir . 

Dün, sularda 25 - 40 santinıe ycı.knı 
rir azalma vardır. 

Bu saatte, Ankaradaki Adana me
buslari telefon ve telgraf b~ında, A
rlanada n haber beklemekt~dirler. A
dana mebusu Damarın, Adarı:ınaki ço
cuğundan aldığı mektupta, t.ığyan 

hadisesi bütün tafsilatı ile ~ilc?iril
mektedir. 

Seyhan hali fabiiden çok yüksekte ve çoıkun bir halele 

Felaketzedelere hü
kUmet, Kızllay ve 

halk yardıma başladı 
Adana 7 {A.A.) - Sular çekildikçe tuğyanın yaptığı tahribat biraı 

daha kendini gösiermektodir .. Bugün ıehirdeki sular tamamile çekildi. 
En ziyade tahribata uğrayan yer karııyaka ve ıehrin cenubundaki ma· 
halleler olmu§tur. · 
Şehirde yıkılan ev 500 den fazla

dır. Yakın köylerle beraber .'.200 den 
fazla. ev yıkıldığı anlaşılmaktad•r. O· 
!illerin hakiki miktarı henüz ·~sbit e
dilememiştir. Şehir hudufüı.:ı içinde 
yüzde nfaıla ölü olduğu anlaşıııyor. 
Su hücumuna uğrayıp ecsiz kalan in
sanlardan 400 ü camilere, h1nlara ve 
büyük binalara yerleştirildi. Iaşe e
dilmektedir. 
FELAKETZEDELERE YA~l)TM 

lsmet Inönü enstitüsü atöıyf' haline 
aokul~k se,.vlipzedelere süratle el
bise ve giyecek yetiştirmiye çalışıyor. 
Yardım için Kızılaya mens•ıp bayan
lardan birçok heyetler kuruldu. Mem
leketin zen~inleri derhal tel:ıa. riia baş 
ladılar. Yalnız bugünkü telıe:-ru mik
tarı beş bin liradır. Şehirle sel ta
rafından tahrip edilen bina:~r ara -
sında başlıcaları, Halkevi, Kt7. lısesi. 
Ticaret mektebi, Tümen kararkahı 
bulunmaktadır. Bilhassa Ticue: rnek 
tebinin harap olması büyük ~ecssür 
uyandırı:n:ı.ktAriır A tJl tiirk. Aıfa na,l<ı 

Sevhan lenanncia bir su dolabı 

Seylıan 1'.enarmtla su değirmenleri 

ilk ziyaretlerinde bu evde ob:'lluşlar
dı. 

MUTHIŞ TAHRIBAT 
Bugün istihkam taburundan bir 

müfreze tombazlarla yakın kbyl~re 

kadar gidebilmiştir. Bura1nrda tiiğ· 
yanın tahribatı azamt derer'3yi bul • 
muştur. Birçok köyler hala su içın • 
dedir. Jnsan ve mal zayia~ını tesbft 
mümkUn olmamµıbr. Şctirln eima • 
linde bulunan büyük Çakit kfıprUsU • 
nü sel götürmUştUr. Bunrbn b:ışka 
Saim beyli köprüsü de tamamen ha • 
rr;.p olmuştur. 

KIZIJ.,A LF AAI...JYE l*l'E 
Ankara, 7 (A.A.l - Km;ay Ku

rumu Adanada tuğyandan m1iteessir 
olan felaketzedelere ilk yardım olmak 
üzere beş bin lira göndermiş ve l{unı
mun Adana merkezi kasas11:la bulu. 
nan bin liranm da bu uğurda sarfe
dilmesi için emir vermiştir. 

Kızılay Kııırumu ilk para yarnımt f. 
le beraber evsiz kalanlar için 300 ça. 
dırla muhtaçlara dağıtılmak üzere bin 
don, bin gömlek, çocuklar için de 500 
don, 500 gömlek, 1000 yatak kılıfı 
ve bin yatak çarşaf.ı ve bin tane de 
battaniye göndermiştir. · 

SIHHAT VEKII..ıt MECLİSTE 
İZAHAT VERDİ 

Ankara, 7 (A.A.) - Kamutayın 

' bugünkü toplantısında Sıhhat ve iç. 
timai Vekili Refik Saydam Adana fe-

1 lakeli ve buna karşı alınan ilk tedbir
i ler etrafmda şu izahatı vermiştir: 
ı . "- Arkadaşlar, müsaade buyu • 
. rursanız bir meseleden bahscdece • 
j ğim: Dlin validen aldığımız bir tel. 
j grafta Seyhan nchı-inin taşmasiyle 
j şehirde büyUk bir Afet husule geldiği 

1 mahallelerin su altında kaldığı ve iki 
1 sahil arasında ittisalin kesildiği bildi
. rilmekte ; ·H Kırk kadar boğulan var
dır. Birçok ev yıkılmıştır. 
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Samsunda şarbon 
mücadelesi 
ve neticeleri 
S amsun (TAN) -Geçen sene vilayetimizin muhte

lif köy ve ka'8balarında görülen ,Erl::on vak'aları 
üzerine ha•talıkla mücadele için Ziraat VrkaJetince tan. 
zim olunan proırama tevfikan, merke7d~ aşı tatbikatı 
bitiri'miştir. Simdi Cartamba ve Vezirköprilde aşıya de
vam olunmaktadır. Bundan sonra da B~fra, Kavak. LA
dik prbon mıntakalannda a11 telkihine Laşlanılacaktır. 

Artvinde iki büyük 
bakır fabrikasa 
açıllyor 
Artvin (TAN) - Uç aene içinde Artvlnln mama 

rası ôeğiem•ı, devainlı ça1ıpna a:ıyeainde birçok 
bayındırlık iıleri b3eanlmıttır. 

Hültumct binaımın önllnil kaplıyan btnalar yıktın1a· 
rak cazel biı· ıııeydan açılmıe. buraya AtatiiC'kiln senç
liğe ve Türk kövlü~üne yüksek hitabel~,.inin hAkedilmiı 
olduğu merr.ner kaide üzerine büstleri yerleştirilmiştir. 

H4!r sene Samsun ve havalisinde yalnız hayvan telefa
tına delil. insıln zayiatına da sebep olan $arbon hastalı
ğına karşı b· !'er~e vaktinde yapılmağa l:aşlanan aşı çok 
iyi semereler •1ermiştir. 

T }l·ıova ocallonntl on ihracat yao:lıyoı · Coruh k()prlısüne uzanan 
yol tamir rc.lilmektedir. Ka
sa baya, çamlı dağlardan ıü
zülen temiz içmesuyu geti

Arap kirde 
bir kaçakçı 
mahkum 

J Diğer t~raft11'l çoğu Baf. . ı radan ve bı.·azı da Vezirköp-
Harap Bır Abıde rüden tedit .. ik edilecek bo-

.> • ğalar, vilay~tin bota yetiş-
tirmeğe en rrüsait köylerine 
dağıtılacaktır. 

Tekirova Krom 
Ocaklarında 

rilmiştir. 
Harap evler yılalmıf, ye!li yeni bi-

nalar kurulmut, bu meyanda bir ıl· 
nema da yapılıp agdmııtır. Arapkir, (TAN) - Clnfir k 

Kasaba yakmda elektrikle tt:nvir ihtiyar heyeti bumdan ve Selvi 
olunacaktır. ğullarmdan Ali oğlu Iamallin 

Bu köylerdeki işe yaramıyan ve da-
mızlığa elverişli olmıyan bUtUn ho
plar, memur gönderilip enettfrll~ 
cektir. 

GilrtUk ırmağı çiftliğinde, dört bin 
lira aarfile sıfat istasyonu inşa edil
miştir. Geçen sene Mercim..!k aygır 
deposundan getirtilmiı olan aygırlar 
~akmda buraya nakledil~k ve ba
harda sun't sıfat usuliyle tatbıkata 
baılanılacakbr. 

istihsal miktarı bir 
hayli artacak 

lı.. 
6 

l 1. ı. 
1

._ de 105 kilo kaçak rakı cibreel, 
"' o " .,.oor «ası kilo kagak ralcJ bulwımUf, 

Kovanhan balar ID&deni fa'brikul mahkemeye verUmlt. 8 yıl hapaıe 
tamir edilmekte olup yakmda bu it 100 lira mahk(lln 
bitecektir. Bet yU.lden fula ltçi t.a.- mtlftur para cezasına 
mir itlerinde çalıpnaktadır. l'abrl- lnhl~lar lf1&rl Nurettln 
kaya yeni kısımlar da illve edilmek- takibatında bul m k tıze 

1 

b ted' un_a_ re 

Akçaabat 
Civarında 
Tifo Çıkh 

Antalya, (T ,tH mulıobltln
den) - liı senedenberi i;letil
meHe olan T eUrovo Krom ocol
la11nda istilı-salar ,oA ıyi bir bol
dedit. Bu mod·ınleri iıletme itini 
iiıerin• alon nr• Limit.J Şirle
tinin bugiinAil ı•rmoyesi 125 bin 
lirod11. fala#, yahncla bir follrl• 

A:o tesis edilec.:ği ve bu IJ.' için 
ıirlef ıermoyesirıin 375 bin liret-

yo sıA:orılocoö• söylenlftelleJiı. ır. ge1mlftrL 
ŞiıA:ef, ltoYot hiı hatla bit deAc· BUyUk bacaıım tıışuı biter bitmez 

vil İnfCI efmiı';ı. Buncfon baılo, 
en yeni Ye 111,h: ıorlloıo uygun o
lotfll hir llfı.•one iuıulocoHır. 

Buno oif p10:.1., fomomlonmıı 

ve lı• IHıflonr'mııfır. Aynca, me-
mur ve doAf~r'o· evleıi ile ame

le lulübeleri o~ AurulacaHtr. 

ocak yakılacaktır. Maden danıarlan-
nm içinde bulunduğu gentı mağara
la!' temizlenmektedir. 

Bolvadinde Bir 
Soygunculuk Bu fabrika iti~ ~ -

tan eonra, bir k=Mt.eder daha bl-
ytlk olan Morpl balar madeni Afyonkarahlaar, (TAN) -
fabrlkumın c1a bll' an enet ~I • vadinde gecelfyln evine giden bir 
mMma ealqılacaldır. M~ dma tıç klfl hUcum etmif, k 
fabrlkasmda temlzleme işi rln boynundaki 3 befibirlllıı: Ut bir 

Trabzon, (Tan) - Akça.\ba.~tarı 4 ==-=====::ıa::::====================:ıı::z:: 

Sandıklada 
Yeni Bir 
Mektep 

ve yeniden malzeme celbi ı..:.ıy; altını alıp kaçmı,lardır. 
tine başlanılmıştır. Mnl'l'OI fahri- Soyguncular billhare 
kumm da açılmaslyle binlerce~ ve adliyeye verllmlttir. 

Boz6yDkte 
Kasım paşa 

camii 

saat ötedeki l;laravi köytlnde 24 gtın. 
denberf tifo salgını hllkilm silrmekte
dir. 

Hastalık ilkin 12 kl3ide görUlmt14, 
derhal tifo qıama bqlantlmıı, fakat 
18 kiti daha tifoya tutulmut, bıınla.r
dan 3 t1 6lmUtttır • 

Kaza doktonınun tesadüfen bu a
ralık başka yere tayin edilmiş olma-
11, sıhhi tedbirlerin kemaliyle ittihazı 
lmklnmı bırakmamqtrr. 

Kazaya hemen bir doktor göndeıil
Bosöytık, (TAN) _ Buradaki ka- mesi ve sıhhiye mUdürlUğUntln bu 

mm Pae& camit tarihi ulrdalıd&r, köydeki hastalık ile yakından aJAka. 
Tllrk mim&rlaln1n kıymetli bir lbide· dar olması beklenilmektedir • 

aidlr. .......... ..................... 

Kanuni SWeyman devrloie Mmr KOÇUK MEMLEKET 
ftlilifine tayin edilen Kuım Paşa HABER LERJ 
ta.rafından 936 hicri tarihinde yaptı-
nlıml olan bu caminin pe11ıere Uze- • Koaıa bllpel lpOI' mwa ..,_ 
rindekl yetil ve lflemell çiniler, ara- balalma llODJa it .. kHı 
cJan f20 tene pçmit olmuma raf- Dlrektlrta Wlk Alpmaa ptl-
men, bugiln bile tuellltnl muhafua rllmlttlr. 
etmekte, tnsaııa ~l bir bahçe his- • Nlbarda O. B. Putlll lmaıre-
lini vermektedir. il yapdlalf, ....._ llela _ 

Caminin mihrabı, mozayık ltleme- met Tana Parti hı'rnhlma 
!eri, mermerleri pek kıyme~tdir. Pen HÇllmlttlr. 
me-releri, ktıçük apç parçalan yerleş- • Mimar beledlyMI em benlr bv-
ttrilerek ve girift hendesi ~'.ltlllel' ve- Yetinde bir motör &...ne e -
ril•rek çok aan'atklrane yaptmnqtır. lektrlk teavtratau takviyeye 

Gerek mimari tarzı, gerlk lçinln karar vermiştir. 

Niksar da 
Feci bir ölüm 

Ntksa· (TAN) - R•ı• • 
diye - Ni~er yolunda çah
ı•n müh!le' amolec:len dort 
kiti Uzerf toprak örtülü bir 
baraka yop4trak, yeğmur• 

den koru ,mek için oreyı il
tica etn't•ilerclir. Fakat be· 
rake bitdonbire çökmüı, 
toprek eltınde k&len emele
clen blriı~ ö1ııtı&attür. Diğer 
üc; emol• yarelenmıtttr. 
Bunlar N:kwr dispanserine 
getirilmi.:ler ve tedavi altı· 
na alınrmılardır. 

Hava Düzeldi 
Niksar (TAN) - Değlı· 

ra ve huı~amııa ye~ıp lr· 
tifeı on santimi bulan kır 
iki gün otlece kt11lmıı, bir
den hıvı değiıerek lodos. 
çevtrrnlf, kırlar kılkmıı ve 
güneıli beher gUnlerl beı
lamııtır. 

bu gll7.elliklerl itibarile kıymetli bir • Flnlkede bu sene portakal, limon 

TUrk lbidesi olan Kasım Pa.şa camii, ve mandalina mabsnltt pek iyi ------------
bqUD pek harap bir haldedir. Bu il· J'etltmlttlr. 
bl .. rıerle allkadar olan Maarif Ve- • Meninde bir hayna bonuı im- B d d 
Wetl ile lılUseltr ldareetnhı, Kasım ralmoı._ karar verllmlftlr. Ur Ur a 
Pata camlln.l tamir ettlrmi!ti btıkle- • ......... ..... ....... ....... ç 1 
~· ::.., '=.... ~11= eşme er 

Bı·r çocuk . aa:n-=:· ~ Akmıyor 
Bahri Gir Alda..,.. teftllat • Burdur, (TAN) - Kan,.mum 

ki 
ta bal1111thaktaa --. 11fala 1 80 ıoo llDI evvel b&· 

arm ıttmtttlr ' am• IUJU, -

P a annı . übllar .. ........ DINMllt yır u.hlplerl tarafmdan rı.,tınlmQ 
RQl'llt, Kan pbeel cUnldlr- olan Qllmelerden temin edll~e~tedlr. 

kaybetti• IQtlne tayla olmam..-. UIWl ama.ndanberl t&m1r görmedi
• ülllıar mal kredi bofenttfl • lhıdln ld1nkler p.tlamJI, catmeler

dl ....... kooperatif •lfettlt. - tolu IUIU8 kalmJltn'. Aktığı •· 
,. P1'o11at, (TAN) - Ke'ı.Aetpqa 1m1aden Kahnmu tanrmaM mularda ıa 0 ih 1Dallı•Jeebl4e oturan Topalolull&rm • tetkllr ec11hnelrt.edlr. da pli IUlar nttııt• mu· 
daD v.,..ı otıu ()lmınm 12 '8flD •• .&rapldr htllılmet doktora e-tf, bakkaktır. 

t.d•'lll ., lnlhnudbt olUlllr .. 
Bupadan Artvlne kadar manan /zmı'r-'e ,, • 
aenlt ...... bir ....ayt b61psl h&- aj ır 
Unl mlacaktn' • k k f b 'k Bura hapishanesindeki mahpuslar- 6 me Q Tl 

dan bir kısmı yevmiye ile uray tısle. bmirde bir ekmek fabrikası 
Afyonkarahllar, (TAN) _ San· rinde, diğerleri de hapishane atölye- lacaktır. Bunun için Sovyet R 

dıkbda yapılan yeni llkmektebe uçe- sinde çalıştınlmaktadırlar. dan bir mütehauıs ptirilmiştir. 
tinkaya,, laml verilmlftlr. Bu mekte- rika gtlnde 75.000 kilo ekmek ç 
bin açılma reımlnde Alyon Valisi Kızılcahıamamda Köy racaktlr. Şehrin ıtınUlk lh 
Durmut Evren Dilek, beledlyP reisi Kanunu -15.000 kilodur. Kombinanın fuJa. 
HU.yln T1ey&ldoflu, Ktllttlr Direk. Kızılcahamam, (Tan) - Kaza karacajı ekmekler lzmire yakm 
tbrll Kemal Cenap Baeer de bulun • kaymakamı Vasfi Kolçak, :,tıttın köy hiye ve kazalara gönderilerek 
ınUflardır. muhtarlannı merkeze ça~ırmıf, bun· ekmek ihtiyacı temin edilecektitt 

Mektepte sehlrll psıere lıı:l.l'fl bi lara değerli bir konferanı vererek, 
de sığmak yapılmı9 ve inşaat mura~ Köy Kanununu ve yapacaklan köy 8ipd1ı Merinoı 
fı 21 bin lirayı bulmuştur. iflerinl birer birer açı~ llAnla lzah Yet~tir'lecek 

etmiş, köy. bütçelerinin tutulması Bip, (TAN) _ Buıtııılıl'de 
Bisada Kolonya ve Pudra ~ullertnl gös~rmlf, 1937 ıenealnden mı.. tayin edilen mutahauıa bir 

lınalatı ıtlbaren her köytın ne gibi lfler yap- tar tarafından nUmune köytl i 
ması llzmıgeleceğtnl ayrı ayn tayin , 

Bip, (TAN) - Burada kalonya etmiştir. olunan ve mer alan koyun 
ve pudra imalitı gUndenııü'1e çoğıl· Şiındlye kadar kuamızda tatbik te elve~tl~ bulunan birkao k~ydt 
maktadır. Bip kolonyaları, nefaset- edllıiıiyen ve bu ytlzden pek k&rlflk rlnoı cınınnden koyun yet~tirı 
lcri itibarile Balıkesir ve Çanakkale bir surette giden tahrir iflerl lçin, bqlanacak, htlkbıe~ •t:m 
piyasalarına tamamen hlkim olmuş, Köy Kanunu mucibince bul k3yler bu köyler halkına teni edile 
bu iki villyetin birçok kanlarından hap ve tayini de karar altma alm- mızlık koyunlar, mutah~StB 
da Biga kolonyacılanna mühim sipa- blrle,tlrilmek Uzere k&tipler lnU· nn nezareti albnda Uretilmelt 
rişler verilmeğe başlanmıftn'. nu,tır. 11lacaktır. -----

Bostancıda Fakirlere \' ardımlar 
• L 

Kltlp 
istiyoruz 

Yeni ve eakl y..-ı _ ~ 
ve okwıakh olacak, _._, 
ve beeap bilecek. çabUk al' 
laYifh, QC>k Q&lıtkan, lnu;:; 
ve it takip fikri olacak. .,. 
gösterecek, franmca 111:: .... 
türkc;eden tırcUm• kU ~ 
bulunacak. Bir fotofral• ...-· 
bir tercttmelhal ne... "11; 
t/tanbul Pomt& Kutud "il; 
No. ya mektupla Kltip c1Ul oonlta BahaettlD Qlra prarken .&...,.,. ...,.. .. ..., ,_... Bmm auan 4lkkate allJI Beledi· 

altı ,..mdald ....... yardan ... ...... ........ .......... ,_ıs, flmal lQme IU1'I ı.tatı yap. 
lan llmaJl letee't, bu eaada Baha- • AfJoa ......._. ~ ... mala Dn.r vermilth'· Aaoak, kaa-

mllraoaat edlnll. 

etttn1n ..ıa ln4lr4Jll balta avalh J'llldr blklalM propwlarr bammn IUIUI kalmamı• loln, çee· 1mm -ı eline labetle orta parmak· . tu• ve Dalıll"9 VelElletl- Bostancı fakirlere yardım blrlitf yardımda bulunmu,tur. Yukankt re· 
larml k6ktinden kesmiftir. ne inal eclDmlttlr melerln muntaaman alablmasma bu 1ene de '7 mWıtac aileye pata - slm, birlik merkezinde yapıl&ll tev • 

Yarab puk tetlavl aıt.uıa alın- _ _ _ _ _ _ ___ • ___ ._. da çare buluıımuı, hallan tatminini • .;'.asulye, asofan, pekmes, yat, .ıatı pteriyor. ~--------~ 
Blllbr. uırvırz vawrzırzv• - beklecllil bir nıtlvaçtır. 1 k8mftr ve aa1re dağıtmak euretile 

Evrakın prl 18nd• if, 
lıtenlyorıa potta putu iri 
edilmelidir. 
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Büyük Harp Hallraları 

BATARYA 
!le Ates , 

(M. ERTUGRULUN 
-7-

HATIRASI) 

Kruvazor, istim dada Bile imkan 
Bulamadan Denize Gömüldü 

Nihayet, bir haftalık intizardan 
•onra, bir gün, 8 mart sabahı saat 
dokuzu 10 dakika geçe, Şelidonya 
burnundaki gözcümüz, Aleksandra
rıın geldiğini haber verdi. Gemi, son 
•Urati'le, yelkenlinin üzerine geliyor
du. Iki kahraman nefer, hemen yel 
kenleri indirdiler ve küçük sandal:. 
binerek Agva limanına döndüler. 

Aleksandra, barutla dolu yelkenli
l>e dört kilometre kadar yaklaşara1< 
lteşe başladı ve tam 42 mermi attı. 
rakat hiçbirisini hedefe isabet etti
teınedi. Ye geldiği istikamete döndü, 
kitti. Kruvazörün ümit ettiğimiz gi
bi kayığa yanaşmadan gitmesi, ca
llıınızı sıkmıştı. Fakat öğleden son
l'a saat 14 te, ufukta yeniden du
llıanlar belirdi. Aleksandra, tekrar 
bütün hızile geliyordu. Biraz sonra 
ela yelkenliye yanaştı. Heyecanımız 
l1a.n tıkanacak gibi oluyorduk. 

Sanc:ltklar k,uvozore alıntyor 
Acaba ne yapacaklardı? Kruva -

tör, yelkenliye on metre kadar yak

laşmıştı. Biraz sonra, bir bahriyelinin 

denize atladığını gördük. Bahriyeli, 

~Uıe yüze yelkenliye kadar gitti. 

8andıklann içini dışını gözden ge -

Çirdi. Sonra iki elini ağzına götüre
~k, neş'eli bir tavırla, kruvazöre 
~lendi. Kruvazör, bu sırada yelken 
"Ye biraz daha yaklaşnrıştı. Gemiye 
~tnen bir halat attılar. Yelkenliye 
~an bahriyeli, bu halatı, kayığın 
L! tarafındaki babalardan birine 
.:Cladı. Kruvazör, yelkenliyi, borda 
~a bağlayıp, yedeğine alarak uzak
~rtııya başlamıştı ki, bataryamla 
~Qğım ateşle gönderdiğim Uç isa
lı:tit mermiden birisi, geminin tel -
~ antenini parçaladı. Kruvazör, bü 
't1Urı. gayretile top menzilimizin dışı
.:ı c;ıkmıya çabalıyor, biz de arka -
d dan durmadan mermi savuruyor
~lc. Kruvazör, yedi kilometre ka -
~ ?' açıldıktan sonra durdu. Bu sefe>r 

he.akından ucuzca kurtulduğunu 

sanmıştı . Beş on dakika sonra, ba
şına gelecek beladan habersizdi. Yel 
kenli kayığı, kruvazörün bordası -
na rampa ettiler. Geminin bütün 
efradı, güvertede toplanmışlardı. 

Bahriyeliler, kayığın üstüne atıldı . 
lar. Vinç harekete geldi. Ilk sandık 
kruvazöre alındı. Bunu heyecanla 
açtılar. Bir müddet, bekleştiler. Son
radan öğrendiğimize göre, geminin 
doktoru, portakallann zehirli olabil
mesi ihtimalini düşünmüş. bunu ak
lettikleri halde. gemiye dinamit ko
nula bileceğini düşünememiı,;ll?rdi. 

Doktor, portakalları muayene et -
tikten sonra, öteki sandıkları da. 
sür'atle güverteye almıya başladılar. 
Sıra, sondaki funyalı sandığa gel -
mişti. Bizdeki heyecanı sormayın. 

Adeta nefes almıyoruz. Vinç direği
nin boynu son defa, eğildi, tel halat 
aşağıya doğru uzandı. Bahriyeliler, 
çevik hareketlerle onu da bağladılar. 
Bir saniye sonra. siyah bir siıtun or 
talığı kapladı. Kayığın enkazile kü
peşteye yığılan insanların parçaları, 
biribirine karışıyordu. Kruvazörün 
su kesiminde korkunç bir delik açıl
rr.ıştı. Gemi, yan üstüne devrilmek-
te gecikmedi. Güvertedekilerin he • 
men hepsi ölmüştü. Canlannı kur
tarabilenler, büyük bir şaşkınlıkla 
şuraya buraya kaçışıyorlardı. Niha
yet, bir amele denize indirebildikle
ri iki tekneye binerek, gemiyi ter -
kettiler. Kruvazör, istimdada bile 
imkan bulamadan, beyaz köpükler i
çinde denize gömüldü. Tl:!kneye bi -
nenler. teslim olmak istemiyorlardı. 
Cenuba doğru sür'atle a~ıldılar. 

Ertesi günü öğrendik: Batırdığı -
mız gemiden kurtulan mürettebat 
fırtınaya tutularak - hepsi otuz iki 
kişi idiler - Antalyaya ilticay&. mec
bur olmuşlardı. 

Bu ikinci felaketten !lonra. Fransız 
gemileri, Antalya sahillerini ıneş·um 
addetmiş olacaklar ki, bir daha bu
ralara sokulmadılar. 

- Bİ'M.'I 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM ----·· .... , Soğukta Burun GüzeHiği 

l(ızarmıf burun, kabarmı' bu· 
tıın, çatlanıı, burun, bu soğuk 
'-'•'tıimde erkelerde de olabilir 
~il, bayanlarda olunca adeta bir 
l•llket sayılır. Çünkü burun gü
b•lliti kadınlarda ve erkeklerde 
.. ka başka şeylerdir. 

h Erkeğin burnu biraz büyük, 
.,~ttl ortasından tümsekli olsa da 
• 'iin yakışıklı sayılmasına en
''I 1 •tk 0 amaz. Hatta koca burunlu 
\t •kleri bazıları daha akıllı tu
fletlar. Nitekim büyük Napolyon 
~itk llıühim bir iş gördüreceği va•t mutlaka koca burunlu birini 

lrrn,, 
~u:•ka~ bayan burnu ne pek kü· 
o • "' de pek büyük olmamalı, 
.ı~ltıda biraz tümsek bulunsa 
~inP•k, pek hafif olmalıdır. Onun 
tıcıa. kıfın bayanların burnu kızar
~kll kabarmaktan, yahut çatla
ttn tan biraz şişince pek ziyade 

N ••kar. 
~Ot llik burunları bu hallerden 
btır~hıak için, ilkin, yüz yıkarken 
Clikk urı üzerini uvuşturmamaya 
Cftık at e.tmelidir, burun uvuşturul
.ıul Ça. üzerinin derisi parlak ve 
Sl,ll'ı~ur. Sonra rengi pembeleşir. 
~r burun hoşa gitse bile daha 
''fltı' k~pkırmızı olacağından hiç 
~ •dılecek şey değildir. 

ao d llhları asitborikli suyu 26 ile 
b1.ır., •rece arasında ısıtarak onu 
lır. ~11 iki deliğine çekmek iyi ge
~lıttıt llftat bundan sonra içerisiJıi 
... hııı.k . . w 

·""ll( b ıçın parmagı beze sa-
~'tıt'tl 

1 
lırnun içine sokmaktan sa-

lıdır. iyisi ince bir tülbendi 

biraz bükerek yalnızca onu soka
rak burnun içerisini kurutmaktır. 

Asitborikli vazelin yahut man
tollü vazelin nezleye iyi aelseler 
de soğuk olunca burnun biraz şiş
mesine sebep olurlar . ve burnun 
üzerını parlatırlar. Onun ıçın 

nezleli bir zamanda bunlardan sü
rülerek sokağa çıkmak doğru ol-
maz. 

Burun deliklerinin içerisindeki 
ince tüyleri makasla kesmek, ya
hut cımbızla koparmak ta iyi de
ğildir. Burun kışın bunlardan 
mahrum kalınca çabuk üşür, şişer, 
kızarır ve çatlar. 

Kışın yemeklerden sonra burun 
kızarırsa biberli, salçalı yemekler
den hemen vazgeçerek mideyi dü
zeltnıiye dikkat etmelidir. 
Soğukta burnun kızarmasına, 

şişmesine en ziyade sebep olan 
nezleye karşı bazıları mantollü 
asitborik tozuna biraz da kuru 
kahve karıştırarak enfiye gibi çe
kerler. Bu da fena değildir. Fa
kat toz sonradan insanın burnu
nu enfiye çekmiş gibi çirkin bir 
hale getirir. 

Onun için daha iyisi 3 gram va
zelin içerisine 5 gram asitborik 

ve 5 santiaram mantol kodurarak 

bunu merhem halinde geceleri 

burnun iki deliğine sürmektir. An

cak, yalnız geceleri sürmek il-
zımdır. Gündüzleri sürülünce, yu

karda söylediğim gibi, sokağa çı

, kıldığı vakit soğukta burun daha 

çabuk üşür, kızarır ve şişer. 
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Paralar 
Alı§ Satış - Afif Paşa Yal ısı 

Sterlin 614,-
1 Dolu 123,-

20 Fransa fr. 116,50 
20 Liret 12~.-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20,-
20 lsviçre fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak kro. 74.-

l Şılinı 20.-
1 Mar• 23,-
1 Zloti 20.-
Penıo 20,-

20 Ley ız.- ı 
Dinar 48.-
lsveç kurt>nu 30,-
Altın 997.-
Banknoı 240.-

Ç ekler 
Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Anısterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşov& 
Budapc~<• 
Biıkreş 
Bel erat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 
Hıhtım 

'516,-
0,7949 

17,0675 
15.1175 

4.6980 
88,7987 

3,46 
64,935 

l ,4625 
22,5025 

4,2450 
7,4594 
1,9756 
4 ,22 
4,3425 

108.605 
34.6590 

2,7775 
24,875 

3,1481 

Anadolu 1 ve rı kupon lresdı: 
II 

618,-
126,-
116,50 
130,-
S5,
n.-

575,-
23,-
6b,
tl0.-
?3,-
26,-
22,
l3,-
14,
'i0..-
32-

998,-
242,-

616,-
0,7947 

l 7,ll 
15,1075 
4,6975 

Cl8,79~7 

3.4590 
64,93!> 

ı . ı614 
22,5025 

• .2450 
7,45Q4 
1.9756 
4,22 
4,3425 

108.505 
31,t;SQO 

2.1775 
24 &7.5 

3,J t81 

.. 
ıo.~o 
40,30 
4Cı,30 

Mümeaııil 44,10 43.60 

Mı ıır tahvilleri ------1903 lI 
1911 III 

Eıham -----
Iı Bankas 

" N 

uı.-
102,-

., .. Hamilint 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankur 
3 7 Sivas 

l•tikrazlar 
Türk Borcu I 

" " II .. • 111 
Ergani A. B. C. 
istikrazı Dahili 
Sivas - Erzurum I 

.. ll 

112,-
103,-

81,-
10.ZO 
ıc..-
23,75 
42,70 
16,
lCı.50 
9,45 

B.-
88,
ıv.
Q9,50 

"2,75 
··1,22s 
21.25 
07,-
99,25 
Q9,7S 
1002~ 

iHTiRA iLANI 
"Demir yolu vagonları iı;in sademe 

tamponu .. hakkında istihsal olunan 
31 Mayis 1341 (1925) günlü ve 273 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
file konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olan
ların Galatada, lktısat Hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatları ilan 
olunur. 

Asliye 1 inci Hukuk Mah <emesin
den: Gala tada Karaköy Palast.1 hali
tasfiyede bulunan Türkiye Kibrit tn
hısarı Türk Anonim şirketi vı::kilı a
vukat Bensiyon tarafından verilen is
tidada, müvekkili §irketin Van bayii 
olan Salibin Ziraat Bankası Van şu
t-esinden bilistihsal bedelı Iı-tanbul 
Ziraat Bankası tarafından ödenmek 
üzere müvekkili emrine ı . :ı . l}2S ta
nhinde gönderdiği 1740.t No. hı bir 
kıt'a çek ziyaa uğradığından bahsile 
mezkur çekin iptalini talep etmesine 
nazaran Ticaret kanununun 938 inci 
maddesi mucibince 425 lira 62 kuruş 
muhtevi bulunan mezkur c-~k her ki
mın yedinde ise 45 gün zarfında "nah
l:emeye ibrazı lüzumu ve ib!'az edil
mediği takdirde mezkur miidd<?tin hi
hımında çekin iptaline karar verilf.'
ceğinin üç defa resmi ve gayri res -
:ni gazetelerle ilanına ve :>e.lclınin 

kimseye tevdi edilmemesi için de ke
şıdeci ile muhatabına tei.ıli~at ir.r:l
sına 4 - 12 - 936 tarihinde karar ve· 
rildiı?i ilin olunur . 

İ stinye kelimesinin 
kulağa aykırı ve 

yabancı gelmesinden, ne
reden çıktığını söyliye
lim. 

Eski zamanlarda İs
tinyenin guya iiç adı var
mış. ( Stenos), ( Leosthe
nion) ve (Sosthenion) .. 

Bu isimlt!riu ilki oradaki ti· ~ ., •n 
darlığına işaret olmak üzere takıl
mışmış. !kincisi, Yunan yarıma • 
dasında, (Corinthe) berzahı .~1vı;
rındaki (Mcgare) kasabasını lrn
ran adama atfen konulmuş. IJ~" 1• 

cüsü de, yine Grek mitolojisıne gö 
re, (Jason) un başkanlığı ıı.ltında· 

(Argo) namındaki gemiyle Kara
denize açılan mahut (Argonautos) 
ler, Boğaziçinde hüküm sürl''l 
(Bebryces) !erin Kralıyla bir r:en
ge tutuşmuşlar. Bir peri merhame 
te gelmiş ve bunları kurtarımo;. 
Bu periye ithafen lstinyenin b~
lunduğu yere bir tapınak ve ka
natlı bir heykel dikmişler, ona da 
(Sosthenion) demişler, 

• stinye koyunu yukan doğru 
1 dalan; burunda Şirketi Hay

riye iskelesi vardır. Sahil birdenbi
re kırılıp şimale, Yeniköy döneme
cine kadar dosdoğru gider. lRkPle
den itibaren beş, altı yüz adım bo
yunda ve gerisi arka caddeye da
yanan koskoca saha Ahmet Afif 
Paşaya aitti. 

Köyün ayrıldığı Devriş Reis, 
Kürkçübaşı, Mahmut çavuş, Se-

silşah Sultan adlı dört mahalleye bir, 
beşincisini, Ahmet Afif Paşan•l" ki

ni de ilave etmek mümkündür. 0-
tekilerden hepsinin birer me~widi 
olduğu gibi bu sonuncunun da ca
misi var. 

Kısacası, vapur iskelesinin iis
tUndeki yalıdan başlıyarak btitlin 
kıyı boyundaki binaJar, arkBiJıUd 
cami, Karagözdeki Şirinin kasrına 
benziyen cicili bicili yah hep paşa
nın. 

Şirinin kasrı, şeytan kulnğına 
kurşun, Siirtli enkazcıların cl icı
d:n kurtulabilmiş: hala duruyor. 
Bır aralık moda olan, serpintisi Is
tanbuldaki Şehzade, Sultan. VUke
la ve Paşa yalılı:ırına ve köşklPrine 
kadar yayılan modern stilin me • 
lezi bir mimaridedir. 

Bu şatafatlı bina da ahşaptır ve 
gel de buna şaşma ... 

- Ama neye? diyeceksiniz. O 
vakitler kim kagir yalı, kagir köşk 
yaptırırdı ki? 

Neden? .. Rumelihisarmdaki top

la yıkılmaz Zeki Paşa yalısı .n 
değil miydi? Caddebostanın1ald 
~abeyinci Ragıp Paşanın köşl\U, 
Kızınınki de -üstlerine tahta kao
landığına bakma- mis gibi kıi
girdi. Paşa boyuna Avrupayı 'ıoy
lıyan, oradaki yapıları gör~n a
dam. Kendine ahşap mülk yaptır
sın, akıl alır şey değil... 

A hmet Afif Paşa Birinci Fe· 
. rik, Yaveranı Hazreti Şeh-

nyariden ve (Babı Valayı ::)eras
~eri) de Levazımatı umumiye da
ıresi reisi... 

1870 de Mektebi Harl:::yPdcn 
mülazım çıkmış. (Erbabı seyf ve 
kalem) den meşhur Manastırlı Ri
fat Bey ve Hasan Bedrettin Paşa
nın sınıfından ... 

O zamanlar, Serasker kanısı üç 
kişinin elindedir denilirdi. -~cras-

HASAf'I 
~~~t-1 i 

HAJAN Klft"I r,.,JU KAR 
, • • • Cü1. 

• • • Atı •AOl/'f 

• • y,,.,,, 
• Ki • A~IUOIH 

• • • Gıu 
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~ Yalının Bugünkü Manzarası J 

YAZAN: 

S. Muhtar Arus 

ker bir, piyade reisi iki, bu üç ... 
Paşanın Edirneli olduğu, babac!:ın 

kalma malı mülkü bulunduju da 
söylenirdi. 

Bir portresini çizeceğim: 

Yahni yanak, az sakallı, orta 
boylu. tıknaz \ e g6beklice .. Sırt.ıı
da, yalnız Eyyamı bahur sıcakla
rında bej rengi üniforma, sair \'2.· 

kitler mutlaka kukuleteli avniye ... 
Kapı yoldaşları gibı kılıcını Y" .. "· 
rine, çavuşuna taşıtmaz; illaki yer· 
lerde şıkırdatacak. 

Müşir Ahmet Eyüp Paşanın da
madıydı. Züriyeti yoktu. Damat, 
gelin, torun derdinden içi rahat ve 
kulakları dinç. 

Bazıları gibi çalgı çegane m~ra
kı yok. Yine bazıları gibi lıa , ı .,.a 

zevki, Cuma selamlıklarından Eıon
ra setrcsindekı nişanları, rnadal· 
yalan çantaya koydurur koydur-
maz, yan şefiki Piyade Reisi Ce
mal Paşa ile beraber haydi Beyoğ
lu Caddei Kebiri .. 

lki ahbap çavuş, ikisinin de elle
ri arkasına bağlı, ikisi de öre ·a
ri sağa sola Rallanan bir yürUyi1~le 
tutarlar cadde boyunu .. 

Canciğerler , fesleri hafifçe ya
na yıkık, (filvaki.. maahaza .. bina
en alazalik .. ) lcri ilst perden çıka
ra çıkara, a"ada bir de biribi• 1 "ri
ne bir iki fısıltı geçerek, etrnftd
kilere çeşmiçerez ede ede, Pazar 
Almanım (1), Bonmarşesirı i (2) 

bir dolandıktan sonra ortalıktan 
sırra kadem basarlardı. 

A hmet Afif Paşanın baı:ı me
rakına şimdi geliyor-uz. 

O de\'İ.rde lstanbuldan Avrupayı 
boylıyabılm~k kimsenin hıddiııe 
düşmemiş .. lstcdiğin kadar ~Ur.
karın gözbcbeği ol, emniyetim ~•ıı
zanmış bulun, yine yasak .• \frsela 
karaciğerinde, mesancnde yunıur
ta kadar taş var da sancın -ı n e'!el 

terleri döküyorsul\ ... Mide Ulserin, 
prostatın, romatizıhalann ı:ı?.nuı; ti 
kı\·rım kıvrım kıvranıyorsun. 

- Aman bana Viyanaya kı:ııtıır 
olsun müsaade. (Etibbai h 0 -:'=al 
efrence) kendimi bir göstereyim. 
Ameliyat, kaplıca, herhangisi icap 
ediyorsa başvurup hayatımı kur· 
tarayım! diyorsun değil mi? ... lzin 
ne mümkün? ... 

Biricik müstesna. yalnız .Afif 
Paşa. Her nasılşa ruhsata ermif 
ve işini tıkır:ına koymuştu. Her se
ne, Fransa ve Almanya ve Bclçi· 
kanın en civcivli kaplıcalarına ve 
plajlarına sefer ederdi. 

Yazın tatil aylarından istifade 
ederek oralarda para yemeye gel· 
miş Amerikalı milyonerler en liikı 
k1rat kokonalan angaje ederler, 
mükellef villalar tutarlar, içlerini 
de en nadide ve antika eşyalarla 
donatırlarmış. 

Eyliıl girip herifçi oğullan mem· 
leketlerinin yolunu tuttu mu, koko
nalar da yalnız mücevherata ait 
ve yükte hafif, pahada ağır şeyleıi 
takıp takıştırdıktan sonra v -
daki varı yoğu, haraç mezat eder
lermiş. 

•ı ş o kadar batasıya gidermf~ ki 
mesela 30 bin franklı\< bir 

Gabelins halısı, değerinin onda bi· 
rinden, 3 bin franktan, 20 .:ıın 

franklık bir saksunya vazo 2 hın 

franktan, 10 bin franklık bir Au· 
busson kanapesi bin franktan yu • 
karı çıkmıyor ... Usl tarafı, yani 
kıymet biçilmez sevres tabaklar, 
kıristal avizeler, gUmüş sofra ta· 
kımlan, bronz biblolar, somaki sa· 
atler, abanoz dolaplar, pelesenk 
masalar hep hakeza ... 

Afif Paşa bu eşyanın en kalbur 
fistüne gelenlerine pey sürer, şip. 
şak satın alır, hemen denk etti
rip ve eigortalandırıp yallah .: •im· 
na yollarmış. 

lstinyedeki o Şirinin kasr :('f. 

li bicili binaya bir nefais me ;. 
dir derlerdi. .. Yalı bir aralık Sul• 
tan sarayı da olmuştu galiba ... 

(l) Simdıki Pazar dô Levan 
(2) Bugünkü Karıman Pasajı 

l~ktısat Vekii.lcti iç Ticaret Umum MüdUrliiğünd•n: 
Sıgorta § İrketlenllın teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 - G • 1927 

tarihli kanun hükümlerıne g&re tescil edilmiş olan ve bugi.ın faaliyette 
b~lun~n İttıhadı MHli 'Nirk sıgorta şirketi bu kere müracaatla P.lyevm yap. 
tıgı ~ıgortalarındaıı maada kaza sıgortasiyle de uğra§acağını bildirmiş 
"~ ~-azı~~gt-len kağıtları vermiştır. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık 
gorulmuş olmakla ilan cılunur. 

lkt'S~tt Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Yangın, ka'za ve muhtelif tchJıkelere karşı sigorta muamelitiyle işti· 

gal eylemek üzere lmnımi hükümler dairesinde tescil edilerc:e elyevm 
faa~ıyet halinde bulu: an ecnbi sigorta şirketlerinden Unyon Sigorta Şir
l<etı ~u ~ere mürac?A.t!R şi~k~t nizarnnamei dahilisinin 11, 12, 20, 3Q, 3f 
v~ 3 ı ncı m:ı.ddelerının tadıhnc karar verildiğini bildirmiş ve dd ı 
nı 'b 

1 
• • mua e 

zamnamı>yı ı raz P:J emışti::-. Keyfiyet muvafık görülmU l kl ·• 
g rta · k ı · · f . § o ma &. sı 

o şır et erınm te tış ve murakabesi hakkındaki 25 • 6 • l927 tarihli 
knnunur,un 6 nCJ mnddesine tevfikan ilan olunur. 

lstanbul !kinci lflas Memurluğun
dan: Müflis YÔrgi Efremidiye ait 
Değirmenciliğe mütealik makine a
lat ve edevat vesair kısımlardan be
deli icara kafi miktarın paraya çev
rilmesi ilan edilmiş ve birinci arttır
mada % de yetmiş beşini bulmadı· 
ğından ikinci arttırmaya bırakılmış 

Kayıp - Üsküdar malmUdUrlü • 
ğünden almakta olduğum tekaüt 

ma~ına ait tatbik milhrilmU kay • 

bettim. Hükmü yoktur. Bundıı.n son-

ra i.ıxızanu kullanacağım. 

Jandarma yUzba§Ilrfmdaıı 
mütekait Mithat 

\•e ikinci arttırma ise 14- 12-931'.3 ------------.... -
Pazartesi saat 14.30 da yapılacaktır. 
Istiyenlerin mahallinde yani Cibali
de Taş Iskelesinde 58 60 60/ 1 No: lı 

Değirmende hazır bulunmaları ve 
gümrük resmi müşterilere ait olaca• 
ğı ilan olunur. (28103) 
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No. 15 YAZAN: Z. §en.ay 

"Bu Gemiler, Karaya Hücum Ede
cekler, Fal<at içindekiler Kimler?,, 
Bu hadise; Halilin saf kalbine, ze

hirli bir hançer gibi saplandı . Artık 

hayatının lezzeti, büsbütün kaçh. 
Evdoksiyanın aşkı, bu zından köee 

!erinde ona uzun zaman bir teselli ve 
saadet mihveri teşkil etmişti. Şimcli 

ondan mahrum kalmak .. Bahusus o
nun meçhul bir felaket çukuruna yu
varlanmasına sebep olmak; Halile 
çok acı gelm~ti. 

Yemek getirenlere yalvarmış ya· 
karmış... Evdoksiyanm ne olduğnu 
öğrenmek istemişti. Fakat bu .kadın
lara, bir tek kelime bile söyleteme
mi§ti Bunun lizerine Halil artık ma
nevi istırabm son haddine gelmişti. 
Bütün emel ve hayalleri, bilebiltiln sö
nüvermişti. 

Bu gemile kimini 
Böylece aradan bir hafta kadar 

geçmişti. 

Bir sabah ,henüz ortalık ağarırken 
Halil hayretle gözünü açmış; gittikçe 
artan bir merakla dinlemeğe başla· 
mıştı 

Kasabadan, ve kalenin deniz tara· 
fmdaki burçlarından gittikçe artan 
bir gürültü işitiliyor; acı acı çalman 
kilise çanlarının birbirine karı9an ses
leri, korkunç bir uğultu gibi, şatonun 
duva.rlannda aksediyordu. 

Halil; bUyük bir merak içinde ya
tağından fırlamış, derhal pencerenin 
önüne sıçramıştı. Ve:gördüğü manza
radan donakalmıştı 

Ufka, büyüklü küçüklü birçok yel
ken gemileri srralanmıştı. Bunlar; en 
önde bulunan, ve sabah güneşinin ilk 
ziyalarile, tıpkı altından yapılmış bir 
biblo gibi parıl parıl panldıyan bir 
gemiyi takip ediyorlar; ağır ağır, ka
leye doğru ilerliyorlardı. 

Kalenin, liman ağzında bulunan i
şaret kulesine, bir takım bayraklar 
~ekiliyor; kulelerden acı acı borular 

· çalmıyor; kale bentleri üzerine topla· 
nan askerlerin bağırmaları, çağrrma

larr, kumanda sesleri ; birbirine karı
şıyordu. 

Halilin kalbi, şiddetle çarpmıştı: 
- Harp var ... Bu gemiler, kaleye 

hücum edecekler. Fakat, içindekiler. 
kimler? .. 
. Diye mırıldanroı§itı. 

Penqerenin kenarına dayanmıştı. 

Gözlerile gemilerin hareketlerini ta • 
kip ederken, düşünmiye b~lamı§itı. 

- Aceba bunlar, kimin gemileri? .. 
Biza.nslrla.nn mı.. Yoksa, Cenevizlile
rin mi? .. Buraya niçin geliyorlar? .. 
Kaledeki, ve kasabadaki telaşa bakı
lırsa; bunlar mutlaka. kaleye hücum 
edecekler. Kimbilir, belki de kaleyi 
zartedecekler; kasabanın da altını üs
tüne getirecekler ... O zaman, ben ne 
olacağım?.. Beni burada bulurlarsa, 
hiç şüphesiz ki ya öldürecekler; veya
hut esir edecekler. Bunca zamandtr 
burada, tekfur Kalotetin elinde sü
ründüğüm gibi, bir müddet de bunla
rın elinde sürüneceğim. Genç yaşım
da bu esaret hayatında, böylece sü
rüne sürüne eriyip gideceğim. 

Bu diişünce, Halile derin bir hüzün 
ve elem vermişti. Kirpiklerinin ucun
da, iki damla yaş belirmişti... Kalbi
ni sızlatan bir acı ile içini çekti. 

- Babam, niçin bana bu kadar 
kayıtsız davranıyor?.. Niçin, beni 
kurtannağa teşebbüs etmiyor? .. 

Dedi. 
Bu dilşUncesf, daha fazla devam e

demedi. Pençerenin altında bir takım 
ayak sesleri işitti. Başını pençereden 
çevirerek aşağıya göz gezdirdi. Kırk 
elli zırhlı ve harbeli asker; koşar a
dnnla gelmişler, pen<;erenin altına di
ztlntişlerdi. . 

Halil, bu tertibatın kendisi için a
lındığını hissetti. Geri çekildi. Gözle
rini tekrar deniz tarafına çevirdi. 

TehliAe mi var? 

dar zırhlar glymlıı bir takım adamlar 
dalmıştı.. . Bunların arasında, tekfur 
Kalotet de vardı. 

Kalotet, Halilin önünde iğilmiş
- Aziz misafirim!. Kalemizin hü

cuma uğraması, ve harp olması ihti· 
mali var. Bu arada, sizin de bir kaza· 
ya uğramanız muhtemel... Halbuki, 
sizin hayatınızı muhafazaya borçlu
yum. Bu mecburiyet dolayısiyle, şim· 
di pençerenizi taşla ördUreceğim. Si· 
zi muvakkatan bir sıkıntıya mahklım 
edeceğim. Harp hitam buluncıya ka
dar, buna tahammül edecekslniz. Ta.
biidir ki, bizi mazur görtirsünüz. 

Demişti. 
Büyük ve küçük otuz iki parça ge

miden mürekkep olan filo, bir ok atı
mı kahncıya kadar limana yaklaşmış
tı. Bu gemilerin ortasında demirliyen 
altın yaldızlı bir kadırganın direğinde 
Bizans imparatorlarına mahsus olan 
çifte siyah kartallı bayrak vardı. 

Filo, kalenin etrafında derhal mu· 
ha.sara tertibatına girişmişti. Ve son· 
ra karaya bir heyet gönderilmişti. 

Kalotet, bu heyeti liman ağzmdaki 
işaret kulesinde kabul etmişti. Bu he· 
yete riyaset eden imnaratorun Baş

mabeyincisi, tekfur Kalotete şu emn 
tebliğ etmişti; 

- Mukaddes İmparator .. Haşmet
map Ve.silyils .. Bizzat donanmanın 
başına geçerek, buraya ka.dar gelmiş
tir. Bundan maksat da, kalede esir 
ve mahpus bulunan Halil Beyin, der
hal kendisine tesliminden ibarettir ... 
Halil Beyin kendisine teA\\m edlldi~i 
takdirde, haşmetlu Vasilyils hazretle 
ri, filosunu alarak hemen <;ekilip gide
cek .. Yok: eğer Halil Bey teslim ediJ
mezse, harbe girişilecek ... Kaleye ceb
ren girilecek. Her taraf askere yağ
ma ettirilecek .. Yedi yaşından yetmiş 
yaşına kadar, kale dahilinde kim var
sa hepsi kılıçtan geçirJlecek .. 

Kalotet imparator namına verilen 
bu emri, büyük bir dikkatle dinlemiş
ti. Ve sonra, dudaklarında şeytanca 
bir tebessüm parlıyarak cevap ver
mişti: 

- Mukaddes imparator, haksız 
bir davanın başında bulunuyorlar. e
zeldenberi hü~fım süren bir kaide var
dır. Av, vuranmdır ... Biz, imparator 
hazretlerinin aciz bir tekfuruyuz. Bi
ze karşı haksızlık göstereceklerini 
zannetmeyiz .. Fakat. kendileri bu hak 
sızlığı kabul eder; ve bizi hakkımız

dan mahrum etmek isterlerse, o za. 
man biz de cenabı hakkın adaletine 
müracaat edeceğiz. Hak.kımızı, silahı
mızla müdafaa eyliyeceğiz. 

Bu müzakere, üç gün devam et -
mişti. Fakat, hiç bir netice verme
mişti. Tel.dur Kalotet; Halil Beyi 
tPslim etmek için, evvelce tel<lif etti
ği şartlardan hiç birini feda etme
mişti. 

Dödüncü gün sabahı: gUne~ doğar 
ken, Bizans gemilerinde hıırp boru
ları çalmağa başlamıştı. Bütün ge
milerden yükselen: 

- Zito, polmos ... (1) 
Sesleri, Koça kalesinin duvarlan

na çarpmıştı. 
Kale duvarlarından da, aynı şekil· 

d~ boru, davul ve trampet seslerin

den mürekkep bir harp hava.st yük

selmiş; Bizans filosunun üzerine doğ 
n. sürüklenmişti. 

Imparatorun ( Hassa filosu ) na 
kumanda eden baş amiral, (Ada fi. 
losu) nu teşkil eden ve (Dr·)mon) de 
nilen hafif gemilere, kaleye hücum 
elllrini vermişti. 

!ki sıra kürekli olan bu gemiler, 
derhal demir kaldırarak kalenin be
de:nlerine doğru ilerlemişlerdi. 

Su \cesimleri az olan bu gemiler, 
karaya sokulacaklar. Iç1.o?rindeki 
muharip askerler kale bUJ•ç!arınd::ıki 

miidafilerle ok harbine tut'lşacaklar. 
Kürekçilerden bir kısmı de. dı-nize 
atılıp, karaya çıkarak ıskele kura

•Ali MUHiTTiN 

HACI BEKiR 
Şeker, Şekerleme ve Lo
kumlarının nefaseti dünya
ya nam vermittir. 
Akide 60 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

Güllü lokum 70 Kr. 
Fındıklı lokum 90 Kr. 

Elvan şekeri 80 Kr. 
Sakızlı lokum 70 Kr. 
Fıstıklı lokurn 120 Kr. 
Kaymaklı lokum 120Kr. 

Bayram için taşradan sipa
riş kabul olunur. Siparişler Ti· 
carethanenin merkezi olan ts
tan bul, Bahçekapı, Hamidiye 

caddesinde Kadim 

HACI BEKlR 
Şekerci mağazasında 

\. kabul olunur. ___ ,, 

VE 

BATARYALARI 
HER VEADlt 

&ATIL.IA 

AMBRIKAN MAMULA1'101R 

Gemiler, hep birden manevra ya
pıyorlar, ağır ağır kaleye doğru yak
laşıyorlardı. Liman haricinde demir
lemiş olan gemiler. telaşla demir kal
drnyorlar: iç limana kaçıyorlardı. Bir 
takım halk, liman ağzına birikmişler· 
di. Bunlar da bağırıp çağırarak -
böyle tehlikeli zamanlarda kullanı· 
lan - büyUk zenciri ger:meğe, ve li
mRnm a~ınr kanamaıfa cııh!'lıvorlardr 

caklar .. Sonra, kalenin temellerine la- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~!!sı~ 

Halilin vücudu, birdenbire sarsıl· 
mıştı. Çünkü, birdenbire odanın kapı-

ğamlar vuracaklar .. Gedikler açacak 
lıı.r .. Ondan sonra da, diğer gemiler
deki askerler karaya a.tılarcı.k hücu
ma başlıyacaklardı. 

Bizans amiralinin bu emri, kolay
ca ta.tbik edilememisti. Ilk evvel ka.-

raya yakla§mak istiyen üç ( dro
mon), kale bedenlerinden yağdırılan 
oklarla ricate mecbur edilmişlerdi. 

(Arkası var) 

(1) Y~a.nn Ha11s. 

1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
Taklltll'rl çılı:mıthr. Tnklitlerinl al111ıı.mak !~in dlkknt "'tmelldlr. 

Her türlü malüınatı, vakitl .. ri. ıantlerl. mev•imlrrl, lıııva deiıitikliklcrlnl, hrlınıı.lnn, nrnbi runıi ıı.y. 
lan, tarihi vııka\;ırı, <lıırhım .. s,.\l .. rl. manileri. lıikiı.ye ve latifeleri lıavi. 
Umumun rağh<'tini lcn7AMn bu Takvimlerin taklitleri çıkmıttır. Aldanmamak için ( SAATLl MAARİF 
T AKVIMI ) adına ve (SAAT ) rcamine dikkat etmelidir. Merkezi: l . ı ıınbul MHrlf Kltııphııneıidlr. 

lst. Defterdarlığı lrat ve Server Vergileri Müdürlü~ünden: 
Jıfensu.p 

olduğu Ticaretluım, lhbarMm1.tt 
Şube8i Adı .'H~~ı.egc Mevkii J:'f f.1. .omuı81 LAra ıı.. Cilt Varcık 

Eminönü Mehmet Peynire: Balık pazarı 94/1 933 166 65 30 ·72 1 inci 
Nejat 

" H. Sırrı Bent.inci Sebze hane 2/ 4 933 21 27 30 74 
" " 

" Hüseyin O. Jlırtpostal Köprü meydanı 13/l 933 24 00 30 71 
" " 

Mehmet Ali 

" Ispiro Balık tu:ı:layıcı Meyhane sokak 35/1 930 168 90 

" Sit Aziz Tütüncü Köprü Boğaziçi 3 a32 123 82 
3 92 '? ,, 
6 30 2 u 

O. MUrteza 
Fener Kahraman Sall!ç KüçUkmustafa... 104 !.135 5 5e 15 56 1 " paşa mahalle ve So. 

" il " ,.. " ' ,, " 9.16 11 
21 

10 
00 

27 
29 " " 

Kadıköy Sırapi Arakel Foto Caferağa Yoğurtçu 11 935 2 ., ,, 
l>ark yokuşu 

Yukarda su besi, adr. işi ve eski ardesJeri yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bil· 
dirmemiş \·e yapılan araştırmada da bulunamamış oldu klarrndan hizalarrndaki yıl
lar kazanç vergileri ihbarnameleri bizzat teblıği mümkün olamadığmdan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 • 142 inci nıaddeleri mucibin~.: tebliğ yerine 
geçmek üzen: ilan olunur. (3465) 

Istanbul Iktnci Iflas Memurluğun
dan: Mliflis Pamuk ve Nebati Yağ
lar Türk Anonim şirketinin 5/ 12/ 936 
tarihinden olan toplanması Alacak
hlar ekseriyeti olmadığından toplan
ma yapılmamış ve toplanma Idare 
karan ve gelen alacaklıların talebile 
10/ 12/ 936 Perşembe günU saat n e 
talik edilmiş olduğundan alacaklıla
rın mezktir gUn ve saatte hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (28102) 

....................................... _ 
1937 YILBAŞI 

Hava Hurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
İstanbul ikinci icra memurluğun • Ayrıca : 200.000, 160.000, 100.000, 

dan: Bir alacağın temini için mah. 70 OOO 60 OOO 
cuz ve paraya çevrilmesine karar ve • ' • 50.000 30.000 20.000 
rilen Beyo~lunda, FeriköyUnd9 Da • 15.010 Liralık ikramiyelerle (400.00tJ ve 100.000) 
vutoğlu sokağında eski 12, 12 mü· LL·alık iki adet mükafat vardır. 
kerrer, yeni 17• 17 • 1 No. lı ahşap Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
haneyi milştemil kagir apartımanın 
14. 2~ hissesiyle yine FeriköyUnde Biletler~ (2,5), (5) ve (10) Liradır ... 
Büyükdere caddesinde Harbiye kar- Vakit kaybetm~den hemen biletinizi alınız ... 

§ısında kain eski 25 • 27, yeni 37, 39 ~'---------------------•••' 
No. lı iki bap dükkanın 10. 24 hissesi j 
açrk arttırmaya çıkarılmıştır. Davut 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
oğlu sokağındaki gayrinıenkule Uç ,. ... 
yeminli ehli vukuf tarafmdan (8038) 
lira kıymet takdir edilmiş oJup bina Beı~diyenln t11hsildarları tarafından kullanılan 14!:1084 - 146100 NO• 
biri a~kada ahşap ,diğeri önde kagir ya kada · 1 i Vı!r.1k ma~buzla tahsilat yıpmağa teı!bhtis ede"lerin1 ı;ıü
olma.k üzere iki kısım olup arka kıs- kelletler tarafından en yakın karakola bildirilmesi i~S:'I o' ·Jr:ur. 
mı ahşap hane: Zemin kat ,bir taşlık, { B.) ( 3495) 
bir kuyu, bir oda, bir mutbah, b:r ----------------------~...:.._:.__..:...._, 
kiler bir sarnıçı muhtevidir Birinci ~hlı oı nıl""P.il ilk 
kat: Musluklu bir sofa Uzerine bir he tutarı teminat• 

5,79 la, iki oda. İkinci kat: Çatı odası ve Beyoğ 1 u 44 ü"eü meHtbin su tesisatının tamiri 77 
çin~o bir teras mevcuttur. Beyoğlu Hcısla"lesi yeni paviyona ait odalara 

Kagir apartıman: Zemin kat bir I" 1 d · 
azım o an per d ve!>a•ret. 25,47 

mermer koridor üzerinde Uç oda, bir 
mutbah, bir musluk, bir hela. Bi.rfrıci Be§ikta~td Şo·:!ikdede mahallesinde hazine ve· 
kat • Mermer bir antre ,bir sofa üze- kili Üimanığa mokttbinin tamiri 50,73 3,80 
rinde üç oda, bir hela, kömürlük ze. Yukarda keşit bedelleri yazılı tamir ve malzeme ıyr, ayrı pazarlı9' 
mini kırmızı çini bir oda, alafranga konulmuşlardır. Ke~if PVrakı Encümen kaleminde gn·ijlebilir. lstekiiler 
ocaklı bir mutbah. İkinci kat • Bir hizalarında gösto:ilen ilk teminat makbuz veya m~kr .. bil9 beraber ıo/ı 
sofa Uzerinde 5 oda, bir mutbah, bir 12/ 936 Pe:iembe c;iirıü saat 14 de Daimi Encümen.i·l b1Jlunmalıdırl11r• 
hela. Üçüncü ka.t - İki koridor üzerine ( B.} ( 3491 ) 
beş oda bir hela, dört kiler, iki teras 
mevcuttur. Umum meeahası 187 met 

ro mUra.bbat olup bundan 86 metro 
mürabbaı k!gir bina ve 33 metro 
murabbaı arRlık antre ve 68 metro 
murabbaı arka ahşap kısımdır . 

BUyükdere caddesinde Harbiye 
karşısındaki 25, 27 eski ve 37, 39 
yeni No lu dilkkanlarm ise gene 3 
yeminli erbabı vu~uf tarafından 3470 
lira kıymet takdir edilmiş olup 37 
No. lu dUkkA.nm cephesi istor ke
penkli tütUncii ve 39 No. lu dUkka • 

run zemini çimento bir aralık, bir 
mutbah aşçı dükk8.nıdrr. Ve bunun 
arkasında bahçesi vardır. Umum! 
mesahası 138 metro murabbahı olup 
bundan 71 metro mUrabbaı mUsak . 
kaftrr . 

Arttırma 11 • 1 . 937 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16-
ya. kadar dairede devam olunacak ve 
verilecek bedel işbu gayri men kulath 
takdir olunan kıymetten satılığa çı. 
karılan hisselere isabet eden kıyme. 
tin yüzde 75 ini bulduğu takdirde ı:n 
son arttıran üstünde bırakrlaca1{ ve 
a.ksi takdirde arttnına 15 giin daha 
temdit olunarak 27 • 1 • 937 tarihine 
müsadif <:at1Şambıı ~nli saat 14 den 
16 ya kadar temdiden müzayedeye 
devam edilecek ve verilen bedel işbu 
hisseye isabet eden kıymetin yüzde 
75 ini bulmadığı takdirde arttırnıa 
2280 No. lu kanun hükümlerine gö. 
re tecil edilecektir. Arttırma p<>~in 

para ıledir. Talip olanlar gayri nıcn. 
kulata takdir edilen kıymett~n his • 
ıelere tıöre iıa.bet eden miktann vı1z 

Y aıadığlmız ekono· 
mi devri'lde size pa• 
halıya nıal edilmek 
istenen nasih1ltleri 
ıüpheli görüniiz. .-~ 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarım sa
at zarfmda o tesirini gös
termiştir, bile. 
Krem Pertev'in yanm a
sırlık şöhreti asılsız değil
dir. Yüzbinlerce kişiden 

Krem Pertev hakkında 
samimi ka.naatlerinı sora.
bilirsiniz. 

de 7,50 nisbetinde pey akcesı veya 
ulusal bir bankanın tem.inat mektu -
bunu vermeğe mecburdurlar. M•~te • 
rakim vergi ve tanzifiye ve tenvu;yE' 
ve vakıf icaresi ile dellaliye resmi 
Borçluya ait olup bedeli müzayede . 
den tefrik edilecektir. Yalnız 20 s~ • 
nelik vakıf taviz bedelile tapu harç . 
la.rr müşteriye aittir. 2004 No. ıu icra. 
iflls kanununun 126 mcı maddesi • 
ne tevfikan haklan ta.pu slcillertle 
sa.bit olmtyan ipotekli ala.ca.klılarla 

diğerlerinln ve irtifak hakkı sahiple. 
rinın bu ha.klannı ve hususiyle fa11 
ve masrafa dair olan iddialarını ili.n 
tarihinden itibaren 20 run icinde ev-

1 
rakı müsbiteleriyle birlikte da.irttıl 
ze bildirmeleri lazımdır Aksi ta)(~ 
de haklan tapu sicilleriyle sabit 1 
mıyanlar satış bedelinin paylaEJt11 
11mdan hariç kalırlar. Arttırrna ~~ 
namesi herkes tarafından görüle ~ 
mek için 30 . 12 • 936 çarşaınbS. 
nünden itibaren dairemizin diVIJ.11~ 
nesine asılacaktır. Daha fatlfl 1 
lfunat almak istiyenlerin datrer11 e' 
93!5 - 935 No. lu dosyasına mUl'I 
atla vaziyet ve takdiri kıymet ~ 
runu görUp anhyabilirler. Artt .111 
ya iştirak edeceklerin isbu ga~r~ 
kulata ait bütUn maltımatı öğt' 
addolunacaklan ilA.n olunur. (2S 



-=== ~ 8-12-936 ===========:::a:==============ıa::====~=============== • T A N 

Sinirli ve ciğerleri ÇAM HUIAsası ile ban-
zayıt olanlar yo yapımz ' 

Çanı ağacının bütün tifai te5İrlerini haizdir. Çam banyosu te
Keffüıü k?laylattırır. Sin=rleri teskin eder. Cildi güzellettirir. 
okuları ızale eder. Ne9'enizi artırır. Şitesi 60 kuruttur. Her 

eczanede arayınız. Deposu: Taksim Eczanesi. (ÇAM) isim 
Ye nıarkasına ve etiket üzerinde Taksim Eczanesi firmasına 

_""'••------• dikkat ediniz. --------~ 

BEYKOZ 
Deri ve Kundura Fabrikası 

TÜRK ANONiM ŞlRKETlNDEN: 
Fabrikamızda mevcut ve sene sonuna kadar toplanacak: 

1 - Her nevi mamul deri ve küçük kösele parçaları 

' Dudaklara 
en ~ok ya· 
raşan ve 
cazip renk· 
lerile kulla 
n a n ı ·arı 

2 - Kromlu derilerin tıraş talaşları 
3 - Nebati- derilerin tıraş talaşları 

11-12-936 tarihinde saat 14 te 3 kalem üzerinde açık arttırm~ 
ile satılacaktır. Muvakkat teın ? ııat akçesi birinci kalem için 300, 2 nci 
kalem için 50 ve üçüncü kalem için 50 liradır. 

Mallan görmek için Fabrika ldare Şefliğine ve fazla tafsillt için 
de Fabrika Ticaret Servisine müracaat olunabilir. 

1
hayrete di 

1 şüren ~ok 
sabit VE· 
"üS rujla· 
rı 35· 60 · 

--------------- 80 kuruş· 
Denizyolları işletmesi tur. 

"ımellerın 

en iyisidir. 

VErtüS ri· 

meli ile tu

valet gören 
•lrplkler 
çok cazibeli 
olur. Yayll· 
mazveyak· 
maz 75 ku· 

11 

ilenvieat reçetesi No. 3 
Şinıdi Osranı • anı· 

pullerinde aydınlık kuv· 

veli Dckalunıen ile, ve 

az sarfiyat tenzinatı da 

Vi~tt ile gösterilnıcktedir. 

Çalışılan bir nıasa için 

65 (DLnı) lik bir Osranı 

m (ll1l[Jllllt iktiza eder. 

Müdürlüğünden: 
K,\RADENlZ POSTALARI. -----------·S·ai·lı·iı·k·o·ru·m-ak•,;h.as;ta;lı;k;la;rla' ---------------------

'k• 8 İlkkanundan itibaren Karadeniz Yolu postaları de- utr&fmaktan daha kolaydır. lstanbul Dördüncü • 
ıcra 

&lşecektir. Bu tarihten itibaren postalar İstanbuıdan PA-ZAR SA 1 1 E Grip, Difteri, Kızamık gibi M 1 v 
. .. ve P RSEMBE günleri kalkacaklardır. em Ur UgUndan 

P AZ c\R postası saat 12 de kalkacak ve gidişte Zongul- ~ .mikroplan afız ve bofu yolile d k t giren baflıca hutalıklar 
l , ne~olu, Sinop, Samsun, Gireson, Trabzon ve Rize- r, Mclrko Langa tarafından Emniyet S3tıdTğına ipoteJC te uğrıyarak Hopa'ya kadar gidecek ve dönüşte bu iske- B '- zamanında olup tamamına (3680) lira kıymet takdir edilen Kaba· 

q:lere ilaveten Pazar'a uğnyacaktır. "e; AKRı.DOL taşta (Ileyoğlunda) ömeravni Haçehn•un mahallesinin 
G SALI po3tası saat 12 de kalkacak ve gidişt.ı· 1nebolu, G_üm"ışsuyu caddesinde İzzetpaşa sokağ,'nda eski 7, 9 ye-

erze s~msun, Unye, Fatsa, Ordu, Girel'on, Görele, kullanmak, sizi ve c;ocukıannı- nı 28/ 1 No.lı hududu Jorzisimons ar'5attı ve Seniye ve 
'l'rabzon ve Rize'ytı ufrıyarak Hopa'ya kadar cidecek ve zı hastalıklardan korur. Fatma Hatice apartımanı ve Ceımi cilzet Hüseyin arsası 
döni.iştc bu iskelf'lere ilaveten Sürmene, Akçaabat ve Si- cephı:$i İzzetpaşa sokağı ile mahdut 472 M2, cadde tara-
lıob'a uğrıyac;\ktır. AK RiDOL fında duvar ve deniz tarafında duvar ve ortasında kısmen 

PERŞEl\'IBE postası saat 16 da kalkaC'ak ve gidişte temcı ve sc.t duvarı ve tonos kemer bulunan arsanın dört-
t ld ı t ' ı A k s· s t" Ağız, Boğaz ve bademcik ilti- t b" h" ·1 . . h ongu at, neco u, yana , ınop, amsun, .ınye, e r ıssesı e yıne aynı ma al ve soka~t.a eski 7. 9 yeni 
)' O .. G haplarını da pek çabuk geçirir. 28/ 5 N l 

atsa, rau, "ireson, Tirebolu, Vakfıkebir ve Trabzon'a o. ı tamamına ( 4950) lira kıynıet takdir edilen 
nyarak Rize'ye kadar gidecek ve dönÜ$te bu iskelele- Her eczanede bulum;"· 325 M2 olup huduuu: Şirketin uhdesinde olup ahara fe· 
ilaveten Of'a uğnyacak fakat Sinab'a uğramıyacaktır. 15 

tanelik kutusu 35 kuruştur. rağ olunan 2 harita No. lı arsa ve şirketin 4 harita No. lu 
Muvakkat DördüncU Postalar CUMART"iSt &iınlt-ri ~~~~~--------4•0-•'•' __ .. _

1
•
0 
__ .. - arsası ve şirketin 9/1 No. lu arsası ceph~~i lzzetpaşa soka 

'tat 12 de kalkacak ve gidişte İnebolu, Samsun ve Ordu- -------------~::...:.::...=:: --------'- ğı ile ma,ıdut ön Juvarı kagir çatısı galva"liz ahş:ıp diğer 
t'. uğrıyarak Trabzon'a kadar gidecek ve dönüşte bu is- IStanbUI oo·· rdu•• RCİİ İ~•a tara'· pah·anizle mestur ahşap döşemeli altrnda bodrum 
~lelere ilaveten Gireson~a .utnyacaktır.. "33Ql '' ...r ~ ve deni. cihetincJ. .... t cluva .. mevcut olan diger arsanın 

Memurlug
v undan dörtc~ bir hissesi ve yine ayni mahal v~ sokakta eski 7, 

H~s 1 ıın Emniyet Sandığına birinci tf~recede ipotekli 
~lup tamamına yeminli üç ehlivukuf taraundan (YOO) 
lıra kr /nıet takdir ulunan Boğaziçinde O taköyde Dere
boyu caddesinde eski 163 yeni 193 No lı lıır tarafı Mevlut 
hanei'. biı tarafı Osman hanesi bahçesi, bır tarafı Halil 
uhde~mde olan arsa ve tarafı rabii Der~hoyu caddesile 
mahd ıt aşağıda cvf-afı yazılı bahçeli bir ev açık arttırma
ya vazoıunmuştur. 

Kcipıdan giriidikte bir pabuçluk, bir sofa üzerinde 2 
o?a b~ - hela, birinci kat: Yüklü bir sofa ü~·erindt! iki oda 
bır h:la, bodrum, 1 oprak bir kömürlük, lı·r mutfak, bah
çe: D1 .t, eril{ a::açları vardır. Etrafı tah~aperdc!idir. U-

dn:ıum mesahası: 113 M2 olup 54 M2 bi .. ,.d kalanı bahçe
ır. 

~azedilmiş olduğundan 11/1/937 tarihine mü
sa~ıf Pazartesi giinü saat 14 ten 16 ya kadar 
daı~ede birinci an tırması i~ra edilecektir. Arttırma be
d~~ı k'~ı;-ıeti muhammenenın % 7 S ini bLtldugu takdirde 
muşte '&\ üzt:rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
ar~tıranın taahhtidii baki kalmak üzere a:-ttırma 15 gün 
muddetle temdit edilerek 26/1/937 tantı1ne müsadif sa
lı g~:ıG s~at 14 ten l 6 ya kadar keza da~r'!miı:de yapıla
cak ıkıncı açık arttıı masında arttırma bedel: kıymeti mu-

9 y~nı 28/~ No. 1ı olup tamamına (6600 J lira kıvnıet tak 
dir edilen ve hududu şirketin 3 harita No arsası ·ve şirke· 
tin 5 harita No. arsası ve 9/ 1 No .arsa cephesi İzzetpaşa 
sokağı ile mahdut mesahası 437 M2 o\up üzerinde kıs• 
men 28 .'5 No.h arsa üzerindeki salaş ve bölmelerin bir 
kısm.c mevcut olan arsanın kezalik dörtt.= bir hissesi .. de· 
niz nezareti knmilesi vardır.,, Mezkur hisseler açık arttır· 
maya vı.zedilmi,tir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti n1uhammenenin 'fo 7 ,5 nisbetinde pey ak· 
çesi v~ya milli bir bankanın teminat mekll\bunu hamil ol· 
malar! icap eder. Arttırma şartnamesi 7 / \2/ 936 tarihine 
müsadif Pazartesi günü Dairede mahalh w~~hsusuna talik 
edile"'ektir. Birin,·i arttırması 7 / 1/ 937 tllrihine müsadif 
Perş~mbe günü dmremizde saat 14 ten lfi ya kadar ıcra 
edile ·ek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammene· 
nin <jo 7 5 ini buljnğu takdirde üstte bırak&lır. Aksi tak· 
dirde son arttırn1an1n taahhüdü baki kalınak üzere arttır• 
ma on beş gün daha temdit edilerek 22 · 1/ 937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede ya
pılacak ikinci artt,rma neticesinde en ço1< arttın-mırı iis· 
tünde bırakılacak•ır. 2004 numaralı İcca ve İflas kanu
nunun 126 ıncı ınaıldesine tevfikan hakla ı tapu sicilleri· 
le sabt olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın 
ve irtHalt hakkı sahiplerinin bu hakların. \·e hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilin tar"hınden itibaren 
20 gün zarfmdc: evrakı müsbitelerile bir~ıkte Dairemize 
bildir.celeri lfızımdı::-. Aksi takdirde hakları tavu sicilleri. 
le sat>it olmıyanlar satış bedelinın paylaşmaıınrfan hariç 
kalırlar Müterakim vergi, tenviriye v~ tanzifiyeden ve 
dellat1yeden ibaret olan Belediye rüaunıı1 ve Vakıf icare
si ve 20 s~nelik Vakıf icaresi tavizi tuta\"ı l>cdeli müzay~
dede:-ı tenzil olunur. Daha fazla malunı:ıt almak istiyen· 
lerin 934/ 1351 numaralı dosyada mevcu.. evrak ve ma· 
haHcr. naciz ve takdiri kıymet raporunu göriıp anhyacak
ları tlan olunur. (3486) 

ham~enenin ~ib 7 5 ini bulmadığı takdfrde satış 2280 
No.lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenleı ~n kıymeti mu -
hammenenin <ja 7 .5 nisbetinde pey akçe,:,i veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamıl bl.4lunnıaları lazım
dır. 'Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
larda diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hnsusjJe faiz ve masarife dair olan iddiala
rım evrakı müsb;te?eri ile birlikte ilan tarıhinden itibaren 
nihayet 20 gün zartında birlikte dairemize bildirmeleri 
lazundır . Aksi takdirde hakları tapu sidl~~ ile sabit ol
mıyanlar sattş bedelinin paylaşmasından harıç kalırlar. 
~üterakımvergi,tenvkıy~tanzifıyeden n1üteve1~t Be-~-~~~~~~~~~~~~~~----~~~ 
tediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik Vakıf icaresi ~----•POKER-----~ 
tavi.zı bedeli müzayededen tenzil olunur Daha fazla ma
lumat alınak istiyenler 1/12/ 936 tarihinJen itibaren her 
kesin görebilmesi için dairede açık buh:Tldurulacak art
tırma ~ai·tnamesi ile 934/1749 No.h dosv-l:va müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebi~~c:ekleri ilan olu-
nur. (348.~) 

Ki N O P R i N kaıeleri HER '(f:RDE 1:', "''JRus 
BA .Dİ .ROM.ATİZM.A A~Rll RİLE.GRİ VE NEZLEYE !\AR 1 B'PIC ":LAÇTIR 

T ırat bıçaklan 
SERT SAKALLARI 

YUMUŞATIR 

ve cildi pamuk ıibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Sahibi: Alunet Eaıln YALMAN· Umumi Neertyatı tdare eden: & IALDI ._ _____________________ _ 

Quetecilik ve Nlfrl)'&t Tllrk Umlı.t ltıt:etL BwldıiJ yer %AN matlllıHı 



DÜNYA iN E MARUF SESLi Si NEMA MAKiNALARI ASiDiR 
J ınafa.t ve ihtisas sahRları 

1. Portatif Sesli Sinema Prsjeksion Makinaıarı 
2. Tiyatrolar için Sabit Sesli Sinema Projeksion Makinaları · 
3. Sesli ve Sessiz Filim Ahcı Makinalar · 

Dünya Matbuat Kralı Hearst'in muazzam havadis ve propaganda servisi için alınacak kül-
liyetli miktarda sesli alıcı makineleri dolayısile bütün dünya sesli sinenıa makineleri 

Fabrikalar~·nın İştirak eyledikleri bir münakasada DeVry fabrikaları . mamutatının emsaline 

• 

DeVry sabit ıesH sinema projekıion makina
ları fennin en son ve mütekamil bir eseridir. 

DeVry fabrikalarmın milimetrelik aeıli film
leri göştermek için imal eylediği portatif 
sesli sinema projeksion makinelerinin mü. 
kemmeliyet ve nefasetine hi~bir varlık yeti
şememi4lir. 15 vat ail>i muazzam bir çıkıt 
kuvvetini haiz olup 2500 kitiye kadar hti bı 

ıolan onlard Jrullandabilir. 

tamamile fa.ik olduğu tesbit edilerek sipariş 
~u fabrikaya verilmiştir. Ame ·ikanın en bü
.vük sinema stüdyolarında De Vry tercihen 

kullanılmaktadır • 

DeVry sesli fl!m alıcı makinaları hususi ter
tibat sayesinde istenirse : 
1 - Aynı film üzerinde hem ıeı ve hem de 

reıim kaydeder. 
2 - Aynı zamanda ses ve resmi ayrı iki film 

üzerine kaydeder. 
3 - Renkli film resimleri alır. 

DeVry Fabrikalan, Amerikan bahriyP.si, M aarif y, kaletine bağ}, bütün kültür teşek

külleri, !"'1afıa ve Ziraat Vekaletler1 gibi hü kUınet dairelerinin daimi müte,hhididir. 

Bundan başka acunsel ıosyett:lerden F ord otomobil kump~nyası. Standard Oil, Shell 

J&Z 'kumpanya tarı, lnternatio. 
nal otomobil ve kamyon fab
rikaları ve M~tro - Goldwin 
Mayer gibi b~rçok büyük ve 
mühim fabrikalar ve teşekkül
ler propagandR. vauta~ı olarak 
yalnız DeVry Fortatif Sesli 
Sinema Projek•~yon makine· 
lerini kullanmaktadırlar. 

DeVry fabrikaları, geçenlerde Amerikada yapılan Reiıi Cumhur seçimin'cle pro· 
paganda vasıtası olarak kullanılmak üzere Repuhiican Milli Komitesine 2e 
adet kamy.~nu. seali ıinema makinaları ve tertibatile teçhiz ederek teslim eylemit· 

tir, Bu resim içinde ıeıli portatif sinema tertibatı 
buJuna.n kamyonları göstermektedir. 

Fazla ve mütemmim malumat a1mak için bize müracaat ediniz 
Türkiye Umum 

ELEKTRON M 
.. messili 

ESSE A 1 
Galata Voyvoda caddesi 58/62 - Telefon: 41460 


