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Fransanın Notamıza Cevabı 
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PARiS 

BÜYÜK 

ELÇiMiZ Bugün Resmen Veriliyor 
Başlıyan 
imtihan 

Ahmet Emin YALMAN 

A ntakya ve İskenderun me
selesi hakkında Türkiyf' 

ile Fransa arasında temaslar 
başlamıştır. Cevap notası gelir 

Bugüne Kadar Yapılan 
Temaslar ihzari Bir . 

Safha Teşkil Ediyor 
gelmez bu temaslar resmi müza- N t. H k k da Ta m .1 . kere şekline girecektir. Böylece\ e 1 C e a 1 n a m 1 e 
başlıyacak müzakereler bizce • • k L A 

herşeyden evvelTürkveFran- Nıkbın Olma azımdır 
aız milletleri arasındaki hedef 
ve menfaat birliğinin bir imtiha
nıdır. 

İki millet arasında hiç şüphesiz ta
rihi bir dostluk ve çok sıkı bağlar 
vardır. Fakat acaba ayni sulh yollıt -
nun ayni derecede samimi yolcuları 
mıyız? Ayni hedefe doğru mu gidi -
yoruz? Aramızda dost bir işbirliği -
nin icap ettirdiği Karşılıklı güven ve 
yakınlık var mı? Bütün bu noktalnr 
çok berrak bir imtihandan geçecek -
tir. 
Eğer söylediğimiz şartlar varsa An 

takya ve Sancak meselesi için uzun 
uzadıya hal çaresi aranuya ltizum 
yoktur. Bu çare apaçık ortada duru
yor. En basit hakkaniyet prensiple -
ri fiile çevrilir ççvrilmez, Türk - Fran 
......-- _ ___...~- ı.ıı 7 56.••v -~rh~ 

tarafı, aydınlanır, Sancak işi aytrıcı 
bir amil halinden sıkar, bağlayıcı bir 
vasıta olur. 

Arık bir Jav:ı F ran~len Buyon itilafı Türki -
yenın en müşkül bir dakika -

sında aktedilmişti. Mütarekenin ka -
ranlık günlerinde Fransadan, !stan -
bul ve Ankarada bir müttefik mua _ 
melesi görüyorduk. 

Fakat Adana, Urff, Gaziantepte 
çarpışıyorduk. Bu gtıyri tabii vazi • 
Yete nihayet vermek ve bütün kuv _ 
vctimizi Anadoluyu işgalden kurtar
~ak hedefi üzerine temerküz ettire _ 
b.ilmek bizim için en büyük menfaat
tı. 

Öyle olduğu halde Antakya ve ts. 
k:nderun TürklUğünü feda etmeyi 
goze almadık ve buna razı olmadık. 
Sancağın Fransa mandası altında 
:muhtariyetinde, idarenin TUrk olma
sında, resmi lisanın Türkçe kalma -
smda, halkın kültürel hüviyetini mu
hafazada tam ve serbest imkan ve 
fırsatlara malik bulunmasında israr 
ettik. Sancak ancak bu şartlarla Fran 
saya emanet edildi. 

Mandate.r Fransa, sıkı kayıtlar 
altında teslım ettiğimiz emaneti bi • 
zimle danışmadan kimseye devrede _ 
mezdi. Sancak muhtariyetinin Suri
ye muahedesine karrştırılmasmı, biz 
Fransadan sadir olmu3 bir suiniyet 
eseri değil, bin türlü gaile arasında 
düşünmeden yapılmış bir yanlışlık 
diye telakki ediyoruz. Lisanımızda 
"yanlışlık Bağdattan döner,, diye bir 
aöz var. Elbette Paristen de döner. 

Olgunluk karan 

F ransa \'esayeti altına verilen 
coğrafi sahayı r~it ve olgun 

hale gelmiş addediyor ve bura1arım 
ıstikl8.le layik görüyor. Bu bakımdan 
ilk istiklale layik görülecek sahanın, 
daha ilk günden ayn bir muhtariyete 
liyakati tasdik edilen Sancak olacağı 
na şüphe edilemez. Dil ve kültü: bir -
liğine rağmen, sırf bazı mahallı hu -
eusiyetıer dolayısile. Lübnanı Suriye 
den ayrı bir aha addetmek ve Sa~ -
cağı böyle diye kabul etmemek, hıç
bir rnantığa ve prensibe Siğamaz. 

bernek ki, Fransanm Sancak hak· 
kındaki muhtariyet taahhüdü, man / 
danın tasfiyesi mUnasebetile kendi 

[Arkası 3 Uncüde] ---

Fransa hükiımeti Antakya ve İskenderun hakkında
ki notamıza c~vap hazırlamı§br. Bu cevap bugiin An. 
karada F ransr.7. Sefareti tarafından resmen hükfuneti
mize tevdi edilecektir. Dün akşama kadar notanın ha .. 
zı kısımlal"ı tclgTafla Ankaraya aksetmİ§ olmakla bera .. 
ber tam metin henüz alınmamıştı. 

ASIL MÜZAKERELER 
Notamızın cevabı gelinciye kadar devam etmiş olan 

temaslar müzakere zemini hazırlamaya mahsus ihzari 
safha diye telakki edilebilir. Asıl müzakerelere nota 
resmen tevdi edildikten sonra başlanacaktır. 

NiKBiN OLMAK CAlZDlR 
Bizim açık ve berrak bir davamız vardır. Fransızların ilk hamlede 

vaziyetin bazı safhalarına daha müğlak bir :zaviyeden bakmaları bek
a ....... ;ı;,. Cıı :ynt\"ln do;,tlaı arasın cereyan eden müzakerelerde bile 

başlangıçta bazı görüş farklarına tesadüf edilmesi normal addolun -
malıdır. Bununla beraber netice hakkında tamamile nikbin olmak 

caizdir. 

Sağhk siyasetimizin 
ana ve · esas hatlar1 

SIHHAT VEKili DEDi Ki: 
"Kurulmuş çerçevemiz var. Para ve 
vasıta nisbetinde verim de artabilir,, 

• 

-
SQglı4iy~~timiz hakkıncl a . .. ' -_, . 
i q,all/\iZahat veren 

· . ..!:;!;akanı Relik 

Suat Davaz. 

Muhittin 
ı Ustündağ 
ile konuştuk 
Vali "TAN" a, Müstakbel 

Mamur İstanbul Hakkınd~.
ki Projelerini Anlattı 

MADRiT 
YANIVOR 

Hükiimetçiler şiddetli bir 
taarruzla asileri püskürttü 
Asilerin Yirmi Tayyaresi Harap Ol
du, Mevzileri Bombardıman Edildi 

Londra. 12 (Radyo) - Madrit harbi hakkında en son 
haber]er şöyledir: Madrit, şiddet ve sebat ile mukave
mette devam ediyor. General Franko kuvvetleri Manza
ranes nelırini geçenıediler. Bilakis hükumetçiler Nladrit 
kapılarından gece vakti şiddetli bir mukabil taarruz vap
tılar, Asileri Kasa clel Kampa ormanından geriye piis • 
kürttüler. 

Asiler bu taarruza şiddetli bir bom 
bardımanla cevap verdiler. Bu yüz
den şehrin birçok yerlerinde yan -
gınlar çıktı. General Frnnko Madrit 
teslim oluncaya kadar bombardıma
na devam edeceğini, şehrin tahribin 
den mUteessir olmakla beraber baş
ka çare olmadığını söylemiştir. Bu 
muharebeye iki taraftan da ağır top 
lar, tayyareler, tanklar ve mitral -
yözler iştirak ediyor. Fakat yapılan 
sayısız taarruzlardan iki taraf ta kati 
bir netice istihsal edemiyor. Çarpış
malar son derece kanlı, korkunç ve 
insafsızdır. 

ASiLER ÇEKlLDl 
Asiler, Mn.dride girmek Umidile 

diln şimal istasyonu civarında La 
Karogue yolu Uzcrindeki köprü üze
rine hücum ettilerse de müdafaa 
karşısında geri çekilmeye mecbur 
kaldılar. 

Manzanares nehri üzerindeki bü
tün köprüler hükumet kuvvetleri e

[Arkası 9 .•11cuda) 
ispanya Başuekili 

Kaballero 

iktisat Vekili Sözverdi: 

Küçük san'at sahip
leri kredi bulacak 
Türk San'ati Modern 
ve Satış Değerine 
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Bir tüccar, dün hırsızhk 
sucundan tevkif edildi 

11------,. 
Yunan 

Murahha
sı ile 

müzakere, 

Siyaset alemi 
Viyana Mülakatı 

• talya. Avusturya ve Macsrı 
1 tan Dış Bakanlarının i•tir 

kile yapılan Viyana mülakatı ilk " 
ticesini verdi. O da. ltalyanın Ha 
şistanda kurduğu imparatorluğu 
nımaktır. Bu suretle Avusturya 1 

Macaristan, Almanyayı takip etnı 

oldular. 

lrallta yakın hôcliıelerin kay naımıf olduğu Bağdatta Türk 
Sefaretinin bulunduğu köşe 

Bağdat Mektubu 

Cafer Pasanın 
katli hidisesi 

nasll oldu? 

Çalınan Eşya 
Arasında 2035 
Altın da Var! 
Kırımlı Halim Canoğlu Ab<lülke

rlm isminde bir tüccar hakk!nda dün 
tevkif kararı verilmiştir. Abdülke
rım, Sultanhamamı hanında ilikçilik 
yupan ve zengince tanınan bir adam
dır. Ayni handa da Aron adlı bir top
tancı terzi komşusu vardır. 

Aronun zenginliği Sultanhamamı 

civarında herkesin ağzında dolaşır

mış. Şimdiye kadar hiç bir' sabıkası 
olmıyan ve çok namuslu bir tüccar 
tanınan Abdülkerim de bu şöhretin 
cazibesine kapılmıştır. AbdUlkerim, 
dört gün evvel tanıdığı çilingirlcrden 
birisine başvurmuş, gizlice maymun
cuklar ve anahtarlar tedarik etmiş ve 
o gece handaki odasında kalmıştır. 

Abdülkerim, saat yarımda yavaşça 

hanın koridoruna çıkmış ve Aronun 
odasını açtıktan sonra paraların sak

T rak~·a.da Yunan toprak
lanndan geçen demir

yolunun Türkiye lehine tashihi 
müzakert"Jerine dün ba~la.nmış
tır. Yunnn murahha!iiı tstana
ımtos, Türk murahhası Şark 

Demi~ olları Ba~miifetti';'i Sa
lahattlndir. '.:\liizakcreler ~·nkın
ıla bitecektir • 

Viyana mülakatında bundan baŞ 
ka Macaristanın adalete kavuşnı 
ve silAhlannıa müsavatına nafi oırrı• 
sı için Macaristana müzaherete ki 
rar verildiği bildiriliyor. 

Sinyor Mussolini bu ayın baş'"d 
söylediği nutukta Macaristandı 
bahsederken bu memleketin adale 
kavuşması lazımgeldiğini ve buf1LI 
için sulh muahedesinin tadili liıı 

geldiğini anlatmıştı. 

Bu sözler Macaristanın dileği 

1

- uygun geldiği için bu memleket 1t 

G. mubad.ıller rafından hararetli bir kabul görnıli 
ve Macaristanın sulh muahedesln 

G 
tadil ile hudutlarını tashih edebil ene Şikayet si için bir başlangıç sayılmıştı. 

Macaristan, Büyük Harp netiee 

Edl"yorlar sinde arazisinin nıühiın bir kısın•" 
kaybetti. Bu arazi, asıl Macaristan• 

G 
. yüzde altmışı nisbetinde tahmin ol 

ayrımübadil bonolan son gün-B ağdat. (Ilususi muhabirimizden) - Dış Bakanı 
Doktor Naci Elcebel, Taymis muhabirine beyanat

ta bulunarak son vaziyet hakkında dikkate değer izahat 
vermiştir. Bu beyanata göre, son değişmenin nıanası ve 
sebepleri ~udur: 

lı bulunduğunu tahmin ettiği dolabın ~ 

kilidini ve orada bulduğu ba~ka bir -------------• 

lerde on bir kuruşa kadar düşmüşti\r. nuyor. Kaybedilen bu arazinin biJ 
Bonolar çıktığı vakit piyasada kıy _ yük kısmı ormanlık ve kömür ile d 
meti 24 kuruşu geçmişken, bugün mir madenleri havzalarıdır. Bu şı 
böyle yarıdan aşağıya düşmesı, bil _ kilde kaybedilen arazideki Macar n 
hassa küçük istihkak sahiplerini mUş fusu da bütün Macar nüfusunun 
kül bir vaziyete koymuştur. Bunlar 'atı yukarı yüzde altmışı sayılıyor• 

"--- Haşimi kabinesinin Mektubu kralın yaverlerinden biri 
sukutundan evvel memleket götürmüş olsaydı mesele kalmazdı.'' 

anahtarla da çekmeceyi açnııştır. Çek 
mccede bulduğu 4 00.,ibirliği, üç kıy
metli altın kordonu, bir pıı-lanta yü
ziiğü cebine indirdikten sonra ı;eknıe
cenin alt kapağını kaldırınca da 2035 
altın lira bulmuş ve bu sarı yuvar
lakları da bir mendile dold:ırmuş ve 
evine dönmüştür. 

hoşnutsuzluk içinde i-1i. Bu
nun en kat'i delili bu kabine 
zamanında beş isyan vukuu
dur. Ordu bu yüzden kendi
sini dostlar ve kardeşlerle 
mücadele halinde görmekte 
idi. Hoşnutsuzluk kabilelere 
münhasır değildi. 

Şehirler de ayni vaziyetteydi. 
ÇünkU Haşimi kabinesi muhalefete 
tahammUl etmiyordu. Halk, milli 
bir lider olarak meşhur olan Haşimi 
Paşanın 16 aylık idaresinden bir §ey 
kazanmadığını anlıyordu. Bilakis 
halk muztarip ve mU§teki idi." 

Naci Bey daha sonra hariçte Irak 
ordusunun hareketine kartı gayri -
mi\Bait birtakım tefsirat yapıldığını 
ıöylemiş ve inkılabın kan dökülme
den vuku bulduğunu ilave ederek Ca
fer Paşanın katlinden şu şekilde bah· 
ıetmiştir: 

"- 29 Birinciteşrin gilnU kral, 

Yeni hükumetin 
tutacağı yol 

1 rak Hariciye Nazırı daha son
ra !rakın kanunu esasi ah

kamı dairesinde ilerliycceğini ve or· 
dunun bir daha siyaset işlerine ka
rışmıyacağını, Bekir SıtkI Be)'in, or
duyu milli ihtiyaca muvafık bir su
rette kurmakla meşgul olduğunu an
latmış ve beyanatına devam ederek 
ordunun, siyasi işleri tamamile ka
bineye bıraktığını, hükumetin, milli 
buhrana karşı gelmek için iş başına 
geçtiğini söylemiş, yeni hükumetin 
Arap, Kürt ve Türk arasında din 
farkı ve milliyet farkı gözetmeksi -
zin müsavi hukuku ve müsavi adale
ti temin ed~eğıni, "HafiM Siybe te 
Ingiltere ile en dostane münasebeti 
ve en sıkı t~riki mesaiye devam 
edeceğini söylemiştir. Hariciye nazı
rı, son senelerde lraka karşı bilhas
sa yardımı dokunan ve teveccühünü 
gösteren Türkiye ile dostluk bağla
rını sağlamlamayı ümit ettiğini, Iran 
ile hudut ihtiliıfını sür'atle bertaraf 
etmeye ehemmiyet vereceğini, Suu

di Arabistan ile yapılan muahedeyi 

Bağdadın üzerine doğru yürüyen 
askerlere yaverlerinden birile bir 
mektup göndermek ve Haşimi kabi
nesinin istifasını bildirmek kararını 
verdi. Cafer Paşa, müdafaa nazırı 
11ıfauıe bu mektubu götürmek istedi. mübadele için derhal parafe edece-
Kral, Cafer Paşaya tehlikelere işa
ret ederek böyle bir adım atmama
sı için iki defa ihtaratta bulunmuş, 
fakat Cafer Paşayı ikna edememişti. 
Cafer Paşa, azası bulunduğu bir hü
kumete karşı kıyam eden ordu ile 
tek başına karşılaşmak üzere hare
ket ettl. Netice son derece şayanı 
eseftir. Fakat Cafer Paşay~ lazım
geleıı ihtarlar yapılmıştı. Cafer Pa
tanın hareketinden sonra kral, Hik
met Süleyman Beyi davet etti ve ka
bineyi teşkil etmesini istedi. Hikmet 
Bey, Cafer Paşanın orduyu karşıla
mak üzere olduğunu haber alır al
maz fevkalade endişeye düşmüş ve 
bu kadar tehlikeli bir anda hükumet 
teşkil edemiyeccğini söyliyerek Ca
fer Paşanın derhal Bağdada davet o
lunmasını istemişti. Fakat vakit geç 
mif ve Caf cr Paşa öldilrUmlüştU. 

Askerler, Cafer Paşanın kraldan 
bir mektup getirdiğini bilmiyorlardı. 

ğini ilave etmiştir. 

Katle iıtirak ecl en zabitler 

N aci Elemil Bey, bundan son
ra lrakın Filistin mukadde

ratı ile son derece alakadar olduğu
nu ve Filistin Araplarının adalet ve 
insafa kavuşmalarını istediğini, son
ra !rakın Suriycye dost olduğunu, 
hulasa !rakın bütün Arap memle _ 
ketlerine karşı kuvvet ve yardım 
membaı olmak dilediğini. onun için 
!rakın kuvvetli ve kendine güvenen 
bir memleket olması lazımgeldiğini 

söyliyerek sözlerini bitirmiştir. 
Diğer braftan tarzı hükumete 

rehber olan Bekir Sıtkı Bey, Cafer 
Paşanın katline iştirak eden bütün 
zabitlerin tevkifini emrettiğini bil
dirmiş ve kendisinin Kürt olup ol -
matlığı hakkında sorulan suale cevap 
olarak ta: "Irakta Arap, Kürt, Asu
rt yoktur. Hepsi Iraklıdır." demiştir. 

Şehir Meclisi, Pazartesi Günü 
Toplantılarını bitiriyor 

• 
Ş 

~ir Meclisi dünkü toplantısın
da şehir işlerine alt bazı ka

rarlar verdi. lnkılap Müzesi memur
luğu Unvanının müdürlüğe çe\Tilme
si kabul edildi. Fatihte Sultan Seli
me gitmek iizere Kazuker mezarlı
ğı içinden açılan yola evvelce Yavuz 
Selim ismi verildiğinden yeni ad ko· 
ııulmasma lüzum olmadığı hakkında
ki karar tuvip edildi. 

Bundan sonra, Meclisin 933 ve 934 
yıllarına ait kat'i hesap raporları o
kundu. Bu raporlara göre. 934 yılın
da 75460 lira ücret ve 34828 lira di
ler masraflar olmak ve müteferrik 
1nasraflar da ilave edilmek suretiyle 

123,483 Ura sarfedildiği anlaşılıyor
du. 

Yürükali plajı hasılatının Adaları 
Güzelleştirme Cemiyetine terkedil -
mesi hakkındaki teklif bUtı;e ve ka • 
\'anin encümenlerine havale edildi. 
Belediye kooperatifine açılan 20 bin 
liralık kredinin bakiye kalan 13 bin 
lirasının yeniden iki sene müddetle 
tecili hakkındaki teklif kabul edil • 
di. 

Çubuklu gaz depolarında hıfzedile
cek ve 3 kilo istiap e d e n 
küçük bazı tenekelerin bcherinden 
bir aylık muafiyet devri gf'çtikten 
sonra beher ay için on para. resim a-

Polis, bu işin tahkikatiyle dört 
ı;Undenberi meşgul olmuştur. 

Aron, handaki birçok adamlardan 
şiiphelenmiş• fakat çok namuslu ta
nman Abdülkerimden şüphelenmeyi 
aklından geçirmemiştir. 

Evvelki glin, Abdülkerimin yaşa

yışındaki değişiklik Arona ve polise 
haber verilmiş. fakat Aron hala bu 
namuslu komşusunun böyle bir şey 
yapacağına inanmamıştır. Halbuki, 
polis, Abdülkerimi yakıılamış ve ça
lınan şeyleri tamamen bulmuştur. 

Suçlu aldığı paralardan yalnız~lOR>,, 
lirasını harcamıştır. 

Dün, Sultanahmet sulh birinci ce-
za hakiminin önüne çıkarılan Abdül

kerim, sorulan suallere büyük bir he
yecan içinde şu kısa cevabı vermiştir: 

".:_ Gaflet ettim. Bu işi yaptım . ., 
Hakim, Abdülkerimi tevkif ettik -

ten sonra müddeiumumiliğe gönder -
miştir. Handan bir müddet evvel yi -
ne bir tüccarın 800 lirası çalınmış \'e 

sonra da bir yangın başlangıcı olmuş, 
fakat, o vakit bu suçlarm faili de 
yakalanamamıştır. Bunları Abdlil -
kerimin yapmış olması ihtimalini de -
rlnleştirmek için müddeiuınumili!c, 
A bdülkerimi polise iade etmiştir. 

Ameleden bir 
Kısmı tekrar 
işe Başladı 
Ahırkapıda Mithat Nemlinin depo

sundan çıkarılan 800 ~adar a.mele -
den bir kısmı dün işlerine alınmış ve 
tekrar çalışmağa başlamışlardır. 

Bir kısmı da bugünlerde alınacak
tır. Ancak, depo müdürlüğü. ameleyi 
yevmiye meselesinde kışkırt1.nları al
mamağa karar vermiştir . 

lmması muvafık görüldü. 
Galata köprüsünün tamiri, telefon 

ve kırtasiye masarifinin temini için 
bütçeden 12 bin liralık bir münakale 
yapıldı. 

Halka mahsus iyi su çeşmelerinden 
sakaların su almamalarına dair da.i
mi encümen kararı tasvip edildi . 

!kinci celsede, Eyübün kaz.tya tah
vil edilmesi üzerine burada belediye 
teşkilatı yapılması hakkında verilen 
takrir kabul edildi. 

Mevcut çöp kamyonları ihtiyaca 
kafi gelmediği için yenilerinin alın
ması hakkındaki bütçe encümeni maz 
bata.ın münakaşalara yol açtı. Aza _ 
dan Hamdi Rasim, bu işin niçin vak • 
tile düşünülmediğini sordu. 

Belediye Reisinin izahatından son
ra, beş kamyonla, üç çöp arabaSJ a
lmması için yeniden 43 bin lira veril
mesi kabul edildi. 

Meclis, pazartesi günü, son celse
sıni aktedecektir. 

Tan'ın 
Filmi 

ellerindeki birkaç yüz veya bir iki bin Macaristanın kaybettiği arazidlft 
liralık bonolarile hiçbir emlak satı- mühim bir kısmı Romanya, bir k .. 
şma girememektedirler. Bundan baş mı da Çekoslovakya tarafından ilh 

ol unınuştur. 
· ka saWığa çıkarılan emlak te :ızdır. 

Dün Akşam Halk Tarafın- Gayrimübadiller bu işe kat'i bir care Bunun neticesi olarak Macarist 
nın Triyanon muahedesini tadil il' 

dan Alkı§larla ve T ezahü- bulunması için tekrar hükumete mü-
racaat edeceklerdir. hinde müzaheret görmesi üzerine R 

ratla Seyredildi manyada nümayişler vuku buldu " 
Tan foto muhabiri Remzinin An - ı Romanyanın milli sesi, Romanyadatı 

takya ve lskenderunda aldığı film Ma tada bir tek karış toprak feda etmiyeee 
dün akşamdan itibaren Sümer sine- ğini ilAna başladı. 
masında gösterilmeye başlanmıştır. Bu•• yu• • k Yalnız bu hadise Orta Avrupa1' 
Halk filmi büyük tezahürat ve alkış- tehdit eden tehlikeyi göstermeye 1<'°' 
larla "yaşa,,. seslerile karşılanmıştır. fidir. 
Alkışlar dakikalarca sürmüştür. Film Macaristan, temin ettiği müzatıf' 
türkçe sözlü ve izahatlıdır. Filmin Hazırlık rete istinat ederek yeni bir teşebbtlt' 
sözleri çok beğenilmiştir. Heyecanla te bulunduğu takdirde mühim belıd 
söylenen bu söı.lf!r filme büyük bir de tehlikeli bir mukavemetle karşıt• 
caıılılılt v ·rmcınedlr. Filmde gü7.el kaıtayr ziyarete ec k ol~n donan- nacak ve bu yüzden Orta Avru~A .,.. 
Antakya ve lskenderunun manzara - mamızı, hareıcctinden evvel bugün-- 111111 ııA...ıı,,ı;ıı1:1re a lu1:1 ıuı..4 ur. 

ları, inkılabımızı adım adım takip e- lcrde Bükreşten dönecek ol~n Erka- . Viyana m~lakatının Habs~u~ıı',~ 
· f l · · ıade ıneselesıne de temas ettığı '""' 

den, merasimle şapka gıyen es ermı nıharbiyei Umumiye Reisi Mareşal • 
nehire atan, abideye çelenk koyan. he götürmez. Fakat matbuat tara 

Fevzi Çakmak tefti şedccektir. fından verilen malQmata göre bu 111' 
Soncak polisinin mümanaatına rağ - .,, 

B lt d t ·t l sele nıUstacel sayılmadıüı ı·çin 'ılerir men toplantılar yapan istiklal marşı u ayın on a ısın a orpı o ar, on • 
söyliyen Sancak Türkleri görül::nek - ~·etlisinde de Yavuz limanımızdan ha- bırakılmıştır. 
tedir. reket edecektir. Ingiliz donanması, Hakikatin bu mahiyette olup oll'f1' 

Bu f ilm, bütün zorluklara ve ta - dığı sonradan anlaşılacaktır. 
Maltayı ilk ziyaret edecek olan Tür-

kiplere rağmen foto muhabirimh Lonclra Mülakah: 
Remzi tarafından gizlice çevrilmiş ve kiye Cümhuriyeti d<>nanmasını karşı-
Türkiycye getirilmiştir. Filmde ayrı- lamak için büyük bir program hazır-
ca Musadağı Sancağın en güzel ve en la.mrştrr. . . 

rnur kasabaları olan Reyhaı:ıiye, Malta Jımaumı zıyaret edecek olan 
~~rıkhan Bityas

1 
Beyhan göı illnıekte "harp gemilerimizin adet V<d evsafına 

dir. göre, lngiliz donanmMtnd3:'11 ~a a~'Tli 
Balk dün akşam Sümer sineın:ı _ adet ve evsafta harp gemılerı fılo

sında abideye çelenk koyma merasi- muzu karşılıyacaktır. Bu gemilerde 
mini. şapka giyme merasimini, Ata _ bulunan zabitan ve mUr~tll'bat, ge -
türkün resimlerini ve şanlı bayı·ağı • milerimizde bulunan zabıtan ve mü -
mızı ve askerlerimizin geçit resmini rettebata mihmandar olacaklardır. 
büyük heyecanla karşılamış ve uzun .Müteaddit ziyafetler vcrıleccktir. 
uzun alkışlamıştır. 

Maarifte Tayinler 
pertevniyal lisesi jimnastik mual

limi Fazıl ilaveten Fatih orta mek -
tep jimnastik muallimliğine, Cümhu
riyet kız orta mektebi resim mualli
mi tıhami ilaveten Fatih orta mek -
tep resim muallimliğine ve Kadıköy 
birinci orta mektep Fransızca mual • 
limliğine Şahap, Fatih orta mektebi 
riyaziye muallimliğine Ismail Orhan 
tayin edilmiş, Bakırköy orta mcktf'p 
katibi Kerim Fatih orta mektebine, 
Beykoz orta mektebi katibi Mehmet 
Ali Usküdar ikinci orta mektep ka -
tipliğine nakil olunmuşlardır. 

Adliyede Yeni Terfi 
Liıteıi 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
Adliye Vekaleti 450 kişilik yeni bir 
terfi listesi hazırlamıştır. Liste şu 
günlerde tasdike gönderilecektir. Ter 
filer sene başından itibaren alakadar 
lara tebliğ edilecektir. Yeni listede 
lstanbulda stajlarını bitiren 35 ba -
yanın da isimleri vardır. 

Parti kaza kongreleri yarın 
ba9lıyor 

Halk Partisinin kaza kongrelerine 
yarın başlanacak ve ilk olarak saa~ 

15,30 da Beyoğlu kaza kongresi top
lanacaktır. 

[JAkVi/t\il~NAVAI 
l3 lkincitcşrln -, 

CUMA Bugünkü Hava: KAPALI 

Dün hava kısmen kapalı kısmen 
açık geçmiştir. Evvelki gece yansın -
dan sonra hava, poyrazdan lodosa 
çevirmiştir Bu yüzden Marmarada 
deniz kabarıktı. Adalar ve Kadıköyü
ne işliyen vapurlar sallanmı§tır. 

öğleye doğru lodos şiddetlenmiş, 

fırtına ile beraber biraz yağ
mur yağmıştır. Lodostan esen rilzga
rm sür'ati saatte 30 ~ilometreyi 
bulmuştur. Memleketimizde umumi 

ı . . G' 11 ıncı ay ıin: 311 Kasım: 6 
1355 Hicrt 1352 l<umt 

Şaban: 27 31 Birlncitcırin 
Günet: 6,45 - Ojle: 11,58 
!kindi: 14,36 - Akıam: 16,53 
Yatıı: 18,27 - lmılk: 5,03 

hava vaziyetjne gelince: Bugün za

man zaman yağışlı geçecektir . 

Dün en çok sıcaklık 19, en az 7 
kaydcdilmietir . 

L ondra mülakatından maksı' 
lngiltere Dış Bakanı ile L,. 

histan Dış Bakanı arasında vuku bı.I' 
lan ve üç dört gündür dünya mat• 
buatını meşgul eden mülakattır. 

Müllikat neticesinde yapılan nef' 
riyat, Lehistanın emniyet sisterrı1 
haricinde kalmıyacağına dair tenıl -
nat verildiğini anlatıyor. 

lngilterenin önayak olduğu garP 
emniyeti işi, lngiltere, Fransa, Al ' 
manya, ltalya ve Belçikaya münhr 
sır kaltnıyarak bütün Avrupa rıı•' 
selelerinin tesviyesi için mukadd~ 
me olacaktı. Fakat başlangıcı dlf" 
tahakkuk etmesila ve kolay ko1•1 
tahakkuk edemiyecek gibi görUn,ıl 
bu te,ebbüsün yalnız Carp devlet• 
lerine inhisar ederek Avrupanın ,ar 
kını açıkta bırakmasını endişeler d' 
furuyordu. 

Lehistan bu yüzden endişeye dd • 
şen devletlerin biri idi. En son hl' 
berlere göre lngiltere Lehistana dil' 
diği teminatı vermiş bulunuyor. 

Fakat bu teminatın tahakkuk" I' 
çin başlangıcın yapılması l!zınıı•ll
yor. 

ômer Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aaril Vekiletl, Beyaz B.....,. 
dan A. \'uilef t.arafmdall Y" 

zılmıe olan 1200 sayfalık B~ t_-..; 
rlhlnin Türkçeye tercümesine ..-...
vermiştir 

••• 
V arşova sefareti mU91tefS~~ 

bU, dün ıabalild eklP'"--
~hrlmlze &elmlttlr • 

• • • 
Ç ekoslovaky-. Türk ply&8~ 

dan yeniden 250.00o 
tütün alacağını blldlrmm,tır 
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Akdeniz Meselesi için: 
italya ile ingiltere Yakın

da Anlaşacaklar mış 
Lehistan Yalnız Kal -

maktan Kendisini 
kurtarmış 

Viyanada ise KommÜ· 
nizm Mücadelesine 

Karar Verilmiş 

Lehistan 

ve 

lngiltere 

arasında 

.. 

Londra, 12 (Radyo) - Röytcrin verdi
ğı bir habere_ göre, İngiltere ile İtalya ara
sında Akdenız meselesinin halli maksadile 
yakınd~. gö:üşmeler yapılacaktır. İngiliz 
EaşveJ:ıiı Mıster Baldvin'in son nutkn, bu 
Y_?lda ı.lk fırsatı hazırlamış deniliyor. Hat
ta Ingılte;e tarafından İtalyadan hususi 
bazı tahkıkler yapıldığı da bildirilmekte
~i.r. Bununla beraber böyle bir anlasma 
ıçın İtalyanın ne gibi _şartlar ileri süre~~eö-i 
veya İngilterenin neler dermeyan edecc~i 
hakkında İngiltere tarafından henüz bir 
teşebbüste bulunulmamıştır. 

Lond1ada Lehi.tan için bazı teminat almaya mu
vaffak olan Miralay Bek (yanındaki karısı) 

rek İngiliz • İtalyan anlaşması etra • p t • v • ı A. t k 
fmda hükumetiyle görüşecektir. Ro- a r 1 1 a ye on 
manm bu hususta anlaşma arzusunda -

iktisat Vekili Sözverdi: 

Küçük Sanat Sahip
leri kredi bulacak 

(Başı l incide) 
lek aşkiyle çalışmakta, ayakta dur _ 
mak için çırpınmaktadırlar 

Mesailerinin mükafatını arzu ettiği
miz şekilde göremiyorlar. Emelimiz, 
emeklerini, iç piyasada ve mümkün o
lanlarını da dış piyasada kıymetlen -
dirmektir. 

aJakadarlara yayacaktır. Bütün 
san'atkarlanmız zevk, ve san'at husu
sunda bu bürodan, kendi öz teşkilat
lan gibi maddi hiç bir külfet mu\cabili 
olmaksızın istüade edebileceklerdir. 
Nihayet mevkut sergilerle bu sahada 
Türk zevkinin Türk kabiliyetinin en 
güzel modellerini muntazam teşhir 

Emek değeri edip muvaffak alanlan mükafatlan -
. . dırncağız.,, 

Mcmleketımızde büyük endüstri po- Vekıl Celal B.'lyann nutku uzun 
Jiti~ası bu~hiln .. büyük ~illi. davası uzun alkışlanmıştır . 
halındc takıp cdilırken elışlen ve kü-ı 
çük san'atları ihmal etmek çok hatalı A B. z 
bir harek.~t olur~u: Hükumet asla bu CI 1 r ıya 
hataya duşmemı§tır. Bu noktayı na-
zarlarınızda ehemmiyetle tebarüz et
tirmek isterim. 

Biz kendi öz prensiplerimiz bakı • 
mından devletçiyiz. I<'a~at mülkiyeti, 
ferdi mesaiyi, emek değerini temel 
diye alan devletçiyiz .Bizim politika
mızın karakteristiği yapıcı ve yaptırı
cı olmasıdır . 

Teşvik ve himaye 

Büyük sanayi işlerinde bunlardan 
birincisi, küçük sanayide ikinicisi, 
devletin bütün teşkilfıtı ve imkanları 
gerek birincisinde, gerek ikincisinde, 
daima milli menfaatin gösterdiği is
tikamette fertlerin daima emrinde ve 
'ıizmctindedir . 

Küçük sanayi etrafında~i düşünce
lerimiz bir rapor halinde okunacaktır. 
Size esaslarından bir ikisini hulasa e
debilirim. 

Elişlerimizi ve küçük san'.ııtlerimizi 
teşvik ve himaye edebilmek için mev
zuu maddi ve manevi bir şekilde ele 
almak ıstiyoruz.,, 

Kredi temini 

Tanınmış Bir Ailenin Kıy
metli Bir Kızı Dün Öldü 
İstanbul ve 1zmirin en tanınmış ai -

lelerinden Şerıf zade ailesi diın çok 
acı bir zıyaa uğramıştır. Merhum Şe
rif zade Süreyya Beyin kızı Bayan 
Nüvcyrc henüz yirmi dört yaşında 

olduğu halde ani bir hastalıktan az 
bir zaman içinde ölmüştür. 

Bayan Nüveyre çok iyi tahsil gör
müş ve yetişmiştı. Birkaç ecnebi li
sanını hnkkılc bilirdi. Memleketin if
tihar edeceği meziyetlerde bir bayan 
dı. Bu kadar genç bir yaşta gözlerini 
hayala kapaması, Islanbul, lzmir ve 
Aııkarnda Şerif zade nilesini yakın
dan ve uzaktan tanıyanlar arasında 
çok umumi ve ço'.< derin bir elem ve 
alaka uyandırmıştır . 

fElEK 
= Berberlerin Tatili 

Sakalımızı eline ,. rdiğimiz i~i • 
nedendir, biz berberi re ayrı bi~ mı, 
hem mi~ et 'eriri"" Hatta ki Pa.di~ 
ahlann b rberba ılan olacak kad 

~ ar 
saray erkanı ara ına girt>n hu san'at 
nihayet bizim i~in bir tırn tan ileri gi. 
dernc1H Ge~i - Allaha şükür • ben 
sakalımı kim enin eline \ermi:;; de _ 
gmın. Oku~ uculan hm tnn bir lllJıza 
fariğ olup kendi kendimi de ttraı~ e
derim, e<lerim anınm gelgelelim yine 
haftada, on günclc bir, açımı onlann 
makas lnnna \'C ba...,ımı ellerine emn. • 
net etmeden yapamam. Bununla be • 
rnber ben, herber i ine, bir bü)iik e
hemmi~ et atfedenlen1en olmadığım 
icin su günlerde (berberlerin tatille _ 
ri hakkında) bir kanun projesi hazrr
lanclığını okur okumn.z clo~rusu biraz 
:\ıt<lrrg-ndıın. 

• Heli' bu ıırojenin iki gazeteci ,.e 
hususiyle birisi İstanlml Ba.sııı Kuru. 
mu Başkanı olan iki avla\ tarafın • 
dan teklif edildiğini görünce şasnla -
d.ım. 

Demek, J:azrtedlikll' berberlik ar _ 
hk enikonu akraba zennatlerden a
),h) onnu di~ e düsiince~ e de \ardım. 
Ve dtisiiniirken bir ukitler bu i içtn 
dinleclii{im JiiOar aklıma geldi • 

}~minönii gibi pazar günleri müste
risi olmı~ an bcrberlerdr11 J!ayri esnaf 
iddia edi,\·ordu ki, pazar giinlerl \'e 
herhangi bir giin herlıer e nafı clük
kfinlannı kapamryn i<'bar edilirse, her 
giin tırns olını,\'B nlı '"'"' olan müşte
riler o giin fıra olmnclan yapamı~ a
cak \'e jiletle kendi lrnndilf'rine tır~ 
olmaJl iığreneccklerdir. Ondan on • 
ra dn bir daha l>erbere tıra olmaz.Bu 
uretlc berberlerin erkek müsterileri 

eksilir. Kalfalann i i azalır. • Çiinkü 
bunlnnn ço~u erkekleri tıra eder. 

Gazetelere göre İtalyanm Londral 
sefiri Grandi yakında Romaya gide-

~:~=~;,b::::d:·i:·:~::t:~ grelerine başlanıyor 
anlaşmasına İngiltere siyasileri de 
ekseriyetle taraftardır • 

Vekil Celal Bayar, mazide çok ih
male uğrayan ktiçük sana'tları kur _ 
tarma~ şerefinin Cümhuriycte nasip 
olduğunu söyledikten sonra demiştir 
ki : 

Hiç beklenmez surette bu kadar acı 
bir zıyaa uğrayan Şerif zade ailesi
ne bilhassa merhumenin çok kederli 
annesi bayan Sezaya, kardeşi Alman 
yada tahsilde bulunan maruf sporcu 
lnrımızdan Bay Semihe ve Galatasa
ray lisesinden Bay Melihe gazetemiz 
büyük bir teessürle taziyelerini bildi 
rir. 

Cenaze resmi yarınki cumarte<.>i gü 
nü on birde Şişli Sıhhat yurdunda 
yapılacaktır. 

Bu özler, bana ilk \'t>hledc pek ay
kırı gelmi:rnr. Uıkm elbette hn ka • 
nunu teldif edenlerle J abul ede<>..ek o
lanlar isin her tarafını C\ irlp çe\ire • 
<'eklerclir • 

Benim ası) im mncern<la nnlnmndı
ğım nokta uclur : 

Yine gazetelere göre, böyle bir an
laşma pek yakında temin edilecek -
tir. Kont Ciynnunun Londrayı ziya -

Genel Sekreterin riyasetinde 
Mühim Bir Toplantı Y a~ıldı 

- • -·-• ., .. SU" l',iUı .un::Y"oıw~r~ .Ankara, 12 (A.A.) - Cümhuriyet Halk Partisinın 
iki senede bir yapılmakta olan il kongrelerine mcm!eke
tin her tarafınd::ı başlanmak üzeredir. 

sayılıyor. 

lNGlL TERE - LEHIS . 
TAN KONUŞMALARI 

. ~ndra, 12 (Radyo) - Burada 1n
gılız H · · · . ancıyesıyle temaslar yapan Le-
hıst~n Hariciye Nazırı miralay Bek 
Lehısta!1m yeni Lokarno anlaşmas~ 
yapıldıgı takdirde bu anı h . . aşma arı -
cınde bırakılmamasını temin için ça -
lr§mış ve muvaffak olmuştur. 
G~b~ Avrupa için yapılacak her -

bangı hır misaknı geçenlerde tecdit 
edilin' .. ış olan Fransız - Leh ittifakını 
nı~tcessir cdemiyeceği hakkında te
nunat almıştır . 

~u da ?~steriyor ki İngiltere de, 
nsa gıbı, Lehistan meselesinin 

~arki Avrupada ehemmiyetini muha. 
faza etmekte olduğuna kani bulun -
makta ve yapılacak herhangi bir iti -
larnı garbi A vrupaya münha..c;ır kal
mıyacağı miltaleasında bulunmakta -
dır • 

VtY ANA KONUŞMALA
RININ NET1CELER1• 

v· ıyana, 12 (A.A.) - ItaJyan - A· 
vusturya • Macar konferansı .. . nıunase-
betıyle neşredilen resmi tebliğ, Avus-
turya ve Macaristanın ı;iJıihlnnma 
hakkını teyit etmektedir. Tebliğ, Ma
caristanın ve A vusturya.nın, Italyanın 
Habeş imparatorluğunu tanımaya 
karar verdikleri ve Habeşist.a ıın eko
nomik sahada işletilmesine iştirak 
hususundaki Macar Ye Avusturya hü
kumetleri tarafından izhar edilen ar
zunun Italya tarafından nazırı itiba
re alınacağını ilave etmekterlir. 

Kongrede Roma paktı devletleri,1in 
beraberce komünizme karşı mücade
le ede<:ekleri de kararl~mı§tır. 

Roman yada Ya
h udi Duşmanlığı 

"Asla Bir Karış Toprak 
V 

. ... . ,,, 
ermıyecegız. 

Partinin, memleketin siyasi ve içti
mai hayatında güttüğü yüksek mak
sadın tahakkukunu kolaylaştırmak, 

inkişafını arttırmak ve hızlandırmak 1 
ve Parti faaliyetile hükümet idaresi 
arasında daha sıkı bir yakınlık ve da
ha ameli bir beraberlik temin edilmek 
Jçin parti genbaşkunınca alınan ka
rarm tahakku~u derecesini yakından 
tetkik ve müşahede etmekle J:>erabcr 
bu kongrelerde partili vatand~la.rın 
millet ve memleket işlerinde ileri sil -
recekleri fikir ve mtitalealara yakm -
dan temas etmek ve kongrelerin dilek 
işleri üzerinde serbest münakaşası ve 
keza tüzük htikümleri içinde yapıla -
cak seçimle1in serbestçe cereyanı 
maksadiyle bu yıl il kongrelerine 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden mü
şahit sıfatiylc birer mcb'us iştirak 
ettirilmesi partice karar altına alın -
mıştır. 

Bugün saat 15 de parti merkezin
de Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet 

Halk Partisi genel sekreteri Şükril 
Kayanın başkanlığında toplanan gen
yönkurulda bu maksatla il kongre
lerine müşahit olarak iştirak edecek 
olan meb'uslar da hazır bulunmuşlar 
ve bu vazifeleri Jıt!lkkmda kendilerile 
görüşmeler yapılmıştır. Bu münase -
betle Şükrü Kaya tarafından parti ve 
memleket işleri üzerinde umumi bir 
hasbihal de yapılmıştır 

iş Kanunu 
Tatbikat Hazırlığına 

Başlanıldı 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

F ransada Faşist Fırkası 

kongresini bitirip neş
rettiği bir beyannamede ko· 
münizmle mücadeleye giri~e· 
ceğini bildirmektedir. 

• • 
• talya Kralı Viktor E
l manuelin rahatsız oldu

ğu Romadan bildiriliyor. 

• • 
• ngiltereden Filistine gi· 
1 den tahkik heyeti çalış 

maya başlamıştır. 

F ransada kralcıların d'l· 
ğıtmak istediği 150 bin 

beyanname milsadere edil · 
nı iştir. 

• • 

Ş imal denizinin lngiltere 
sahili taraflarında çok 

şiddetli fırtınalar hüküm sür 
ınektedir. 

• • 

Ç ekoslovakyada yakındll 
büyük hava manevra· 

ları yapılacaktır. 

• • 

V arşovada Yahudiler a • 
leyhinde yapılan bir 

nümayişte 12 polis yaralan -
n1ıştır. 

KRAL 
EDVARD 

Ankara, 12 <TAN muhabirin -
den) - Bu ayın birinde faaliyete geç
miş olan iş dairesi, iş kanununun tat
biki için teşkil olunan mmtakalar teş
kilatının tesbiti ile uğraşmaktadır. 
İş dairesi, iş kanunu mucibince çı

kanlması lazımgelen nizamname ve 
nizamnamelerin hazırlanması ile de 
meşgul olmaktadır . 

lNGlLlZ DONANMASI -
NI TEFTiŞ ETTi 

BUkreş, 12 (A.A.) - Nazırlardan 
~istor, Lapedatu, tnculetz ve Valer --================== 
l>opp ile Liberal Fırkası Reisi Brati - miştir ki: 

Portland, 12 (A.A.) - Kral, hü
kümdar sıfatiyle ilk defa olarak, bu

gün anavatan filosunu teftiş etmiştir. 
Kral, İngiliz bahriyesinin inkişafları
nı görmek üzere son defa Portland
da bulunduğu sırada alelade bir bah
riye yüzba.,ım idi • 

1.no, Aradea'da Yahudiler aleyhinde "-Romanya, asla bir kanş toprak 
~yilk bir nümayiş tertip etmişler - vermiyece',<tir. Silahlanma siyasetimi
dir. B.ratiano bir nutuk !!C5yliyerek de- ze devam edeceğiz. 

"- Pratik olarak işi ele aldığımız 
zaman ilk ağızda bu kollarda çalışan 
vatandaşların sermaye noksanını gö. 
rü •oruz. Bu v landa 1, ra sermaye 
vadetmek dogru bır hareket olamaz. 
Fakat hiç olmazsa muhtaç oldukları 
krediyi kolay, ucuz ve bol olarak te
min çarelerini ihzara r: ecburuz ,. e ih
zar edeceğiz., , 

lı •ahiplerinin kazancını 
kendilerine mal etmek 

Bazı san'atkarlarımız büvük mah • 
rumiyet içinde çalışmaktad~rlar. 
San'atlannı icra edebilmek için muh
taç oldukları iptidai maddeleri bile te 
darikten acizdirler. Mesailerinde baş
kaları hesabına ayırmıya mecbur ol
dukları pay, kendi paylarından bü
yilktUr 

Biz alacağımız tedbırleı·le san'at • 
kiı.rlanmızı teşkilatlandırma~. muh • 
taç oldukları iptidai maddeleri kendi 
teşkilatları vasıtaslyle temin etmek 
istiyoruz. 

İstihsale ait te<lbirleri ittihaz ettik
ten sonra yapacnğmıız teşkilata sa • 
tışlara rehberlik vazifesini vereceğiz. 
E!işleri ve küçük snn'atıar mamulatr
nrn satış kıym ti bulunması bu i~

lere kendini vermiş vatandaş için ka
zanç vasıtası olması ve ihraç kabili -
Yeti olanların milli bir ihracat ~olu 
halinde muntazam inkişaf etmeleri 
laznndır. 

Yeni teıkilat 

San'atkarlarımıza bu balmndnn 
nıuhtaç olacaklan rehberliği, yardımı 
da yapmak için Vekfılet bünyesinde 
bir teşkilat vucuda getireceğiz. 

Ressamlardan ve teknisyenler • 
den mürekkep olacak olan bu teşkilat, 
san'at, ticaret, piyasa, orijinalite, 
milli renk estetik ve hakiki kıymet 
bakımından en iji modelleri tesbit ede 
cek ve en ekonomik imal tekniği ile 

Birkaç Alman 
Rusya da 

Tevkif Edildi 
Ermenistanda gü 
rültüLer Kopmuş 

Londra. 12 lH.ndyo) - Moskovada 
Alman tebaasından birkaç ecnebi mii 
tehassıs, devlet aleyhinde faaliyet au 
çundan tevkif edilmiş bulunuyorlar. 
Adliye tahkikat ile meşguldür. Yerı
len malumata göre mevkufların suçu, 
faşist teşkıliıt vücuda gebrmeye ça
lışmaktır. 

Almanya hükumeti, hadiseyi pro
testo için Moskova elçisine talimat 
vermiştir. 

Roma, 12 (Radyo) - Rusyadan 
gelen haberlere göre, Azerbaycan, 
Enncnistan ve şimali Kafkasya ile 
Gürcistanda gürültüler kopmustur. 
lhtiliı.llerın hedefi, Sovyct idaresini 
yıkmaktır. Hükumet icap eden tedbir 
leri almıştır. 

Çimento 1htik5.rına 
Karşı Tedbir 

Ankara, 12 (TAN muhabirin • 
den) - Hükumet çimento ihtikarı • 
nın ônünU almak için haricten gelecek 
çimentonun gümrük resmini indire • 
cektir. Çimentonun tonundan alman 
6 lira gümziik resmi 3 liraya ndirile
ccktir. 

Kral Karol Pariı;te 
Sofya, 12 ('I'an) - Romanya kra

lı Karol, l{anunuevvelin bidayetinde 
Parisi ziyaret edecektir. 

Rütiin rsıuıf Mnıle nmtlakn elin -
lendinıi) e, i tirnhafe n~ hu nretıe 
himayeye muhtaç olan m~ ziirnre ber
berler midir? • 

B.FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? 

Su.sten başka 1ıcdcn konuşabilir • 
lcr1 - Sııat Dcrv~, TAN, 12.J ı.936 

Oyle za~~edıyorum ki muharrir bu cum
leyı once bahsetmek,. hılı ıle du unnıuş· 
s~~ra, daha munıs bularak, "konusmak ' 
fıılını kullanmış. Çok iyı etmıı>' .. Fakat ·•ne'~ 
den,. .Y~rıne de sadece "ne,, deyıverseydi 
dah~ 1,Y• ederdi. llele cumlemn sonuna bı; 
~1· 1 kı,,k~oyup: "Susten ba~kı ne konuşa-

1 ır1er ı?,. deseydi, i te o zaman tam turk
çe o urdu. 
(''Konuşmak fiıli yalnız "şundan bundan 

konuşmak,, tabirınde mefulun - anh alır) 
. "Ulus., un "Dıl koışe ı,, nde (10. 11 l .36) 

kımın olduğunu bılmedı~ım. ·•ur h 1 k 
dı soy! . r d d . " eş a ır-emeyı ay a an uzak sormayorum 
cumlesı şoylc tenkit edılıyor: " 

• • 
".'Jç beş sö::n denilebilir amma "ıiç 

b~ .lakırdı,, denilemez. Çıiııkü üç beş 
so::ım hepsi birden lakırdıyı te§hil 
eder. 

"L "k k ' a ır~ı., manasız veya ehemmiyetsiz ? 1,~Ugeçırmek için soylenılmı &tız demek~ 
_ır.. ç beş satır likırdı ettik,, oyle hır de
~.cn zolmıyan şeylerden bahsettıl: demek-
~r. aten "lakırdı,, veya "15.kırtı., kelime
sını~ asıl manası, leyleklerin gagalarını \'U
r~ra _çıkardıkları gurUltu demektır, boş 
sozlerın de, ancak o gurultu kadar kıYmeti 
vardır, diye, "lakırdı .. denılm13, O halde 
mad nalı uç beş soz, bir araya geldıği zaman 

a bır "lakırdı,, te:skıl etmez. 
• • 

Tarabymlaki Alman mezarlığına 
gömülecek Emdc11 kruva::öril yurın 
Varnadaıı geliyor. - AKŞAM 1.11.SG 

Cok uk~r, Emdcn boyle bır kazaya uğ
ramadan gıtti. 

• • 
fü:lanmı..-ı11 askerliğe lcarşı gös • 

tcrdıklcri alllknyı, yurdun miidafaa _ 
sında 011 ıızlarmrr almak i.sic<l'lı 1 . 

~ ''k'' f '·/' [ tCCrt agır yu "" ar\c ır c kar~ları... N 
ı.: ... - u 

Sa. Co. AÇIKSOZ, Jf.lJ.lDSG • 
Muharrir, hiç şilphesiz· ,1 

boyle bır yuk almak i t ' ••• omuzlarıM 
istemİli. Soyliycııden dınel!'"eler~nı ... ,, demek 

ıyen arıf .ıerekl 

Ahfe 

Başllyan 
İmtihan 

\iki Tren Çarpıştı Sabancalı Hakkı öJdü -
Eski İttihat ve Tera~ki Ce . . 

(Başı l incıide) 

kendine istiklal şekline girmiştir. Bü
tün mesele, hadiselerden doğan bu 
zarurt neticeyi kabul ve tasdikten 
ibarettir. 

Meselenin bu bcdahnti karşısında 
Antakya ve lskenderun meselesinde 
hadiselerin zaruretine uygun bir hal 

Dün akşnm Ycşilkoyde bir tren 
çarpışması olmuştur. Marşandiz pos
tasını yapan tren başka bir trene 
çarpmış, bazı hasarnt olmuş,, fakat 
niifns zayiatı kaydedilmemiştir . 

rkanmdan Sabancalı Hakkı d~ıyetı 
ce filc'eten vefat etmi tir sa:n ge
Hakk · ancalı 

bet
. 

1
mmb. muhtelif hadiseler nıUnase-

ıy e ır zamanlar ismi ç,ok 
mişti. geç -

ç~resine pek çabuk vnrılabilec:ğinoen Sigorta Şirketler• H 
şuphe etmek, Fransız dostlugundan y . 

8
. 1 a}d'..1nda 

ve Türk - l<'ransız hedef ve menfaat A k enı ır T eclbir 
birliğinden şüphe etmek demektir. 

1 

~ ara,. 12 (TAN) - Tarifeh; .. 
tasdik ettinneyen si nnı 

Ahmet Emin YALMAN hakkmda taklb gorta §h~etleri 
at yapılacaktır. 
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SOkakta Taşkınlık Yaptığı için 
Tevkıf Edilen Bir Kadın 
"Ben Rakı Tiryakisiyim, Bulur
sam Bir Kilo İçerim.,, Diyor 
Şehzadebaı}ında İstiklal mektebinin karşısında yangın 

yerinde bir kovukta oturan Fatma, dün saat dertte Sa
raçlıanebaşında tramvay raylarının üstüne oturmuş ve 
bağırmaya başlamış: 

Bir Arkadaş 
Katilinin 
Muhakemesi 
Ağırcezada üç sene evvel ar

kadaşı Ahmedi başından yaralıyarak 
öldürmekle maznun katil Alinin dava
sına devam edildi. 

Alinin köy muhtarı Kerim ile, köy
lü hesabına alınan bir mandanın ölü
mü yüzünden araları açılıyor. 

Onun, muhtarın idaresini beğen -
memesi, köylüyü ziyana soktuğunu 

söylemesi muhtarı sinirlendiriyor, ve 
intikam almak istiyor. Bu işi de dost
larından Ahmet denıhde ediyor. 

- Devlet, millet sayesin
de bugüne bugün bu sokak
ların hakimi benim. Beni ye
rimden kimse oynatamaz. 

Gelen tramvaylar durma
ya mecbur olmuş, halk top
lanmış ve gelen polisler Fat
mayı sürükliyerek rayın üs
tünden çekmişler ve karako
la getirmişler. 

60 yaşnr aşan Fatma rakı tiryakisi 
bir ayyaştır. Dün de ininde kahyı 

çekmiş ve yanındaki bir hasırda ya
tan Mustafanm hamallık numarasını 
almıştır. Mustafa numarayı isteyinc~ 
de aralarında başhyan ağız dalaşma 
sı tramvay caddesine kadar sürmüş 

' tür. 
Sultanahmet sulh ceza hakiminin 

önüne çıkarılan sarhoşluk suçlusu 
Fatma pervasızca şunları söylemiş
tir: 

• 

rş 

Kabadaydığa 
Dayanınca .. 
Ceketinin bir kolu tırmandığı bir 

ağaca takılıp yırtılmış, paçasının bir 
kısmı ayaklar a rasrndan top kurtar -
mak için didişirken ko.Elmuş, mektep 
kaçağı mahalle haylazları vardır 

Onlara benziyordu. Oturduğu evin Ust 
katındaki kiracı kadının sofada duran 
lastiklerini çalıp 15 kuruşa satmış, 
parasını arkada.şile paylaşıp sigara 
almış. 

Fakat, öte.ki isyan etti: 
- Vallahi yalan .. Benim, haberim 

bile yok! Kendini kurtarmak için üs
tüme atıyor. 

Davacı kadının da söylediği gibi 

hakikaten onun ka•oahati yokmuş. 
Zrplıyarak salondan çıktı, gitti. 

Fakat suçlu, inkarda ısrar gösteri-
yor: 

Hakim, poliste verdiği ifadesini tet

'kik ettikten sonra: 
- Bak, dedi. Deli'kanlr, sen poliste 

itiraC etmişsin! Burada niye inkar 

ediyorsun ? . 

- Orada dövdüler de onun için ba
yrrn. 

Yalancı Şahitlik Etmedi, 
Diye .. 

Bakırcı Arifle Azi'Z dükkan komşu
sudurlar. Azizin geçenlerde Hukuk 
mahkemesinde bir davası varmış. A
zizi şahit yazdırmış. Arif Azize yalan
cı şahitlik teklif etmiş. Fakat mah•n:e
.me yemin ettirdiği için Arif doğruyu 
söylemiye mecbur olmuş. Bu yüzden 
de Aziz davayı kaybetmiş. Aziz evvel
ki sabah Arifi dükk8.nına çağırmış, 
"Senin yüzünden davayı kaybettim.,, 
dedikten sonra elindeki çekiçle döv -
müş ve elmacık kemiğine de vurmuş. 

Aziz meşhut suçlar hakimine karşı 
kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Arif yalan söylüyor, bay hakim 
yalan... Ben ona niçin yalan şahitlik 
etmedin, demedim. Niye mahkemede 
yalan söyledin de benim davamı kay
bettirdin. Dedim. O da bundan müte
essir oldu. 

- Ya elmacık kemiğine kim vur -
du? Bak şişmiş .. 

- O benim sözlerime kızdı, hm;ıla 
dükkandan çıkarken kafasını bakrr~ 
çarptı .. 

Mahkeme, Aziz hakkında bir ay ha
pis kararı verdi ve derhal tevkif et -
ti. 

Darünafakaya teberrü 

Pangaltr Bay Sungur sokak mer -
hum yüzbaşı Hüseyin Hüsnü kerime 
si Bayan Fatma Macide tarafından 

Darüşşafakaya bir koyun verilmiştir. 
Darüşşafaka direktörlüğü teşekkür

lerini bildirmektedir. 

r;;~~~VLER1NDE 
Keman ve lisan dersleri 

BORSA _ ............. 
12 1K1NC1TEŞRİN PERŞEMBE 

Paralar 

Alı~ 

SterlLn 616,-
1 Dolar 122,-
20 Fransız fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 22,50 
20 lsvıçre fr. 565,-
2C Leva Zl,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak ku- 72,-

ronu. 

Satı~ 

616,-
126,-
117,
'30.-
85.-
23,-

5?5.-
23.
(:;6.-
78,-

1 Şilin& 
1 Pezeta 
I Mark 
1 Zloti 

20.- ıı.-

1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
hveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil an o 
Brükse 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Vyana 
Madrd 
Berlin 
Varlliova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

Rıhtım 

Tescil edilmemiştır 
24,- 26.-
19.- 20,50 
20,- 23,-
12,- 14,-
47,- )(),-
Tescil edilmemi ı>tıı 

30,- 32,-
989,- 990,-
240,- .a.42.-

613,-
0,796182 

17,15 
15,124 
4,7055 

88.9875 
3,4625 

65,2525 
1,4792 

22,50 
4,261 
7,43 

1,9796 
4,23 
4,323 

lOtı,76 

34,8287 
2,79 

24,75 
3,164 

613,-
0,795 

!i,15 
15,124 
0,7088 

88,9875 
3.3625 

65,2525 
1.4792 

22,50 
4,261 

7,43 
1,9796 
4,23 
4,323 

108,?6 
3b,8287 

2,79 
24,75 
3,164 

Anadolu I ve 11 kopun kesik 
tG.•t' 
42,40 
42,20 .. II1 

,, Mümessil 45,60 45,25 

Radyo 
Bugiinkü program 

İstanbul 

p!'Jll 
Öile neşriyatı - Saat, 12,30: .x .• k:eliı 

hafif müzik; 13,25 - 14: ı»I"' 
plak neşriyatı. ~ 

Akşam neşriyatı - Saat 18,30: pıı;ri: 
dans musikisi; 19,30: Spor musahabel5~ Eşret Şefik tarafından ; 20: Türk rıııı ıa.11 
heyeti ; 20,30: Vedia Rıza ve arkad~$ fil' 
tarafından fürk musikisi ve halk 6ar 
lan; 21: Orkestra · 

1 - Spendiaroff: (Kazak Marşı). 
2 - Strauss : (Mavi T~a) vals. 
3 - Arlesienne : No. 2. 
4 - Poggi: (Melodi romantik). 
5 - Dvorak: (Slav dan~ı). '!!! 
6 - İppolit - İvanort : (Kafkas 'İİ'~ııo' 
22: Plakla ::;otolar ; 22,30: Ajans vt. 

s:. haberleri; 23: SON 

Kahire 

18: Mohammed Ahmed; 18,30: c;o~ 
proııramı; ı9,30: Haberler ; 19,40 : !{~ti 
rans; 20: Kur'an; 20,55: Radyo piyeiı ... 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

21 Varşova: Filarmoni; 22,10 Vi1'111 
Beethoven, Strauss ; 23,30 Frankfurt: Sııı" 
tana, Dvorak. 

Ha.fit konserler: 

18,15 Bükreş: Sandu Marku orkeııtrafl 
18,15: Breslau: Hafif musiki ve dani Jıl'. 
valan; 18,15 Torino: Hafif musiki: 
Laypzig: Opera ve operet musikisi ; ı9'ı 
Budapeşte: Çigan bandosu; 20,40 Fraıı 
furt: Halk musikisi ; 20,50 Tuluz: }'lı 
musiki ; 20,45: Varşova: Opera parça!• 
21,05 Prag: Askeri bando; Zl,10 Kotorı1' 
Orkestra; 21,10 Hamburg, Laypziıı: ı,oıı 
dra filarmonisi; 22,10 Tuluz: Hafif mııl' 
ki; 23,30: Stutgart: Karışık konr.er. 

Operalar: 
20,30 Brüno: Mozartm (Figaros }{o~ 

zeit) opereti ; 20,30 Prag: Mozartın (1.• 
merflote) operası; 21.15 Bükreş: Vaaıı1 

rin (Tannhaeuser) operası. 

Ahmet 1stanbula geldiği zaman 

'.Aliyi oturduğu handa 'buluyor. Onu 

köyünden tanıyan hemşerisi odasına 

alıyor. Birlkaç gün böyle beraber 

otururlarken, bir gün Ahmet, Aliden 

(10) kuruş borç alıyor. Ali parasını 

isteyince, ona bir tahta sandığı gös

tererek: "Bunu odun diye yakarsın, 

sayışalrm . ., cevabını veriyor. Ali ka

bul etmiyor. Sokağa çıkıp g~lişinde 

yatağını, yorganını hanın avlusunda 
buluyor. Buna hırslanarak anasına 

sövüyor. O da bıc;ağmı çıkarıp Ahme
di başından yaralıyor. 

- Ben rakı tiryakisiyim. Bulur . 
sam bir kilo içerim. Sarhoş bile ol
mam. Şurada burada çalışırım. Aldı
ğım parayı rakıya veririm. Bazı ke· 
yif ehli erkekler de bana rakı ikram 
ederler. Dün de içmiştim. Fakat fazla 
sarhoş değildim. 

- Polis adamı dövmez. Gel şunun Şehremini Balke~·inden: istikrazlar Oda musikisi : 

doğrusunu söyle yoksa, bu zabrt vara- Evimizde keman dersleri verilmeğe 
kasını imza eden polisi çağırırsak, ha- başlanmıştır. Öğrenmek istiyenlerin 

iki fotoğraflarile pazardan maada 15 
kikat meydana çıkar. Haydi kabada- t 

Trük borcu ı 
,, ,. II 

23,25 
22,10 
22,45 

21 Zürih: Triyo konseri (Dvorak)·· 
,,~ .... ıtaıJt:-.r: 

.. .. 111 

.. en sonra müracaat ederek kaydolma-
ytlık sende kalsın soyle. ları rica olunur . 

Ergani A. B. C. 
istikrazı Dahili 

96,-
99.25 

18 Münib: Mozartm org eserlerinde# 
21,4-0 Roma.: Piyano - keman resitali. 

Böylelikle, istekleri kadardan kuv
vetli olmryan Ahmet, Aliyi öldürmek 
için lstanbula geldiği halde keneli ölü
yor. Polis katili ancak vak'adan iki 
sene sonra yakalryabiliyor. 

'Şahitler dinlenmiş, sarhoşluğu sa
bit olan Fatma bir gün hapse mah
kum olmuş ve tevkif edilmiştir. 

Bekçiye Sövdüğü İçin .. 

Bu şekilde hitap, derhal sihirli te- · 

sirini yapmıştı. Suçlu, azametle başını 

kaldırdı: 

- Buna sözüm yok bayım. !{aba -
dayrlrk dedin mi, bütün palavrasına, 

martavallar top atar. Evet, aşırdım, 

Müddeiumumilik meşhut cü- kadının lastiklerini... Onu yaptım 

rümlere 'bakan Sultanahmet sulh ü - amma. Kabadayılığı kaybedemem.,. 
-

Evimizde lngilizce . Almanca ders
leri verilmeğe başlanmıştır. Öğren
mek istiyenlerin ilki fotoğraflarile 15 
ten sonra müracaat ederek kaydol -
malarr rica olunur . 

-r BUGÜNJ 

TARAS BULBA 

Sivu - Erzurum 1 I \t 

I,, lI 
99.75 

100,25 "' 20,45: Kolonya; 23,45: Roma, Vart";. 
23,SO: Königsberg; 24,15: Torino; :Z~·.ı 
Londra (Nasyonal); 1: Radyo - NortP' 
eli. 

Eaham 
11 Bankası 8\.-

N ıo.- ŞEIUR TiYATROSU 
.. • Hıımnfnı 10 - DRAM 

Anadolu % 60 25,20 KISMI 
.. % 100 39,50 Bugün 20,30 da 

Sirkctı Ha1rı1e ıtı .- A y A K T A K J •11 
Tramvay 20,50 LT 

Bomonti Nektar ı~- ARA S 1 N DA 
Tcrko 12.- KOL K 
Aslan Çım~nto 1 ~ ııtn TU LAR: 50, 40 kttır:rJJ 
Merkez Bankası 89,- - - s1J 

ve Osmanlı Bankası 29,- ŞEHiR TiYATRO 

ALEMDAR - HlLAL .Mı • ı r ta h v i 11 e r i 20,30 da 
Son celsede Alinin suçu işlediği 

tarihte handa beraber oturduğu ve 
elyevm Niğdede bulunan metresi 
Kezban'm ifadesinin alınmasına karar 
verildi. 

çüncü ceza hakimine Moiz adlı bir 

suçlu verdi. Davacı yerine Sirkeci 

bekçilerinden Mehmet geçmişti. Da

vasını anlattı. Şahitler dinlendi. Mo
izin Mehmede ve kanunlara sövdüğü 
sabit olduğu için hakim kendisini bir 
ay dört gtin hapse mahkum etti. Po
lis Moizi tevkifhaneye götürürkM o 
hala: 

Karşılıklı Bir Sövme Da va.sı 
Dün akşam saat 18 de meşhut suç 

lar davasına bakan nöbetçi hakimi 
Salahaddin Demirelli bir mahkiımi -
yet kararı verdi. Davacı vatman Ha
sandı. Suçlu yerinde de Vecihi vardı. 
Suçlu, vatmana hakaret etmiş, o da 
Vecihiye "sen kim oluyorsun?,, diye 
bağırmış. Hakim bu bağırmayı da 
Vecihinin şeref ve haysiyetine teca
vüz saydı. 

ZENGİN MİKİLER~ ~r~ ~i::~u Eczanesi 9~:~~ OPER~=)ll 

.. _ Dühuliye: 20 kuruş ~;~~ g1 ~~i:= !~~'.- MASKA R ~ 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~____,/ 

Bir Sahtekar1rk Davası 
Neticelendi 

Verdiği bonoların bazısına Diyo
nis Garpis, bazılarına da Balzil 
:imzasını atarak sahtekarlrk yaptığı 

iddiasile Garpis isminde bir tacir a -
leyhine ac;ılan dava neticelenmiştir. 

Suçlu, asıl isminin Diyonis Garpis 

- Vallah vallah sövmedim hiı.kinı 
efendi; diyordu. 

babasının isminin de Balzil olduğunu 
nüfus kağıtları ile isbat etmiştir. 
Mahkeme, Garpis'in beraetine karar 
vermiştir. 

Her ikisini de ikişer gün hapse 
ve birer lira ağır para cezasına 
mahkum etti. Yalnız hakaret karşılık 
olduğu için düşürmesine de karar ver 
di. 

(ÇIKAN TEFRIKALARIN HULASASI) 

1903 sencs ııde Kuyuw köyünıi basan eşkiyalar bir karı 
kocayı oldurdiller. Bunlar, Yusufun anası ve ba
basıdır. Tahkıkat için köye gelen k a y m a k a m, 
&ocuğun metanetine hayran kalıyor ve Yusufu evlat edine
rek l"aıabaya dönüyor. Karısı Şahende, çocuiun Getirilme
sinden memnun değil. .. E&ascn, karı koca arasında daimi 
bir ,eçimı.izlik var. Bunun bir sebebi de ikisinın arasındaki 
ya& farkının fazlalıiıdır. 

Yusuf, evde kaymakamm kızı küçiik Muazzezle oyalanı

yor. Fakat, bu meşgale de onu tatmin etmiyor. Nihayet, 
Yusufu mektebe veriyorlar. O, ilk cü.nlerde mektebe alaka ile 
~dip geldi. Sonraları. mektepten ııktlmrya baıladı. Bir sı.!ni 
kıvır zrvır bilgı ııahibi olmak için bey çocukla·ı ıle duşup 
kalk'lmıyacaroını söylemeye baıladı. Bu, tabii karı koca 
ara!iında birçok münakaşalara yol a.çıyordu. 

Edremit, ~irince bir kasaba.• 

ahenk ve uygunluk vardı'. . . .. 
Bu ağaç, minare ve kıre~ıt kUmesının etrafını 

ayva, nar ve diğer meyva agaçlarmda~ ve. ova ta
rafından bnğlardan ibaret açı~ yeşıl bır c;cm
ber sarıyor; onun etrafında da sıya~. yaprak~ı . :~y
tinlerin daima kıpırdıyan halısı goz alabildıgme 
uzanıyordu. 

Şehrin içersi ortahal.li bir esnaf ma~zarası arze • 
derdi. Dar sokakların iki tarafındakı ahşap, fakat 
oldukça biçimli ve aşağı yukarı biribirine benziyen 
evlerin hepsinde muhakkak bir bahçe vardı. Bun
ların arasında hazan sivriliveren büyük eşraf evle
ri beyaz badanaları, çifte kanatlı sokak kapıları'. 
ve ikinci katın sokağa doğru yaptığı çıkıntıdaki 
tozlu, kalyon ve muharebe resimleri ile insana kü • 
çUkken dinlediği masalları hatırlatırdı. 

Salahaddin Beyin evi Bayramyeri dedikleri semt
te, yabancı memurların oturduğu Rum mahallesi 
ve Aşağıc;arşı taraflarından uzaktaydr. 

Sokağın köşesinde olan evin arkasında büyük bır 
bahçe vardı. Dere bahçenin kenarından geçer ve 
çocukla~ ellerindeki fıçı çemberlerinin keskin ta
raflarını vurarak, bir karıştan daha derin olmryan 
suda balık avlarlardı. 
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MEMLEKET ROMAI\I 

Evin öıı tarafındaki meydanda mahallenin bul
gur değirmeni vardı; büyük bir taş çanağın üzel'in
de tahta kollar vasıta.siyle döndürülen yine taş bir 
nakıs mahruttan ibaret olan bu değirmeni, kadınlar 
gülü~üp oynaşarak çevirirlerdi. 

Biraz ilerde, derenin bir parc;a genişleyip derin
leştigi yerde mahallenin büyükçe çocukları ördek 
döğüştürürlerdj. 

Burada çocukların büyük adamlar gibi, muhtelif 
sınıfları, muhtelif grupları vardı ve bu tasnifte 
büyüklerinkinden çok farklr esaslar gözetiliyordu. 

En itibarlı ve en sözü geçen sınıf kabadayı, ayni 
zamanda ağtrbaşlı olanlardı: Bunlar olur olmaz 
şeyler için kavga etmezler, fakat kavga ederlerse 
ucunda ölüm olsa da yılmazlar. Küçük ve zayıf ço
cuklan daima himaye, mahalledeki çocuk müna
zaalannı güzellikle, olmazsa zorla halle-ierler. Yani 
her hususta hakimdirler. Bunlar ekseriya ortahalli 
veya fakir fakat namuslu ailelerin çocuklandır; 
ya bir esnafm yanında çıraklık yahut ta babaları
na yardım ederler. 

Bunlardan sonra terbiyeli ve kendi halinde ~o
euklar gelir. Bunların hemen hemen hepsi mektebe 
gider ve çalışkandırlar. Kimseye çatmazlar. Kendi
lerine çatılsa bile mukabele etmezler ve yollarına 
giderler. Taarruz daha ileri giderse ağlıyarak baba
larına şikayet ederler, fakat babalarından ziyade bi
rinci sınıfta zıkredilen "namuslu kabadayı" ların hi
mayeleri bunları korur. Bilhassa mahallenin kadın
larile ihtiyarlarının bunlara teveccühleri vardır ve 
analarile babalarının "medarı iftihar" ıdırlar. 

Bir de haylaz, kavgacı, insafsız kabadayılar vardır. 
Bunla nıı da ~özleri hiçbir şeyden yılmaz; fakat diğer 

Bu akşam TDRK Sinemasında ,. 
Istanbul halkının en fazla sevdiği büyük Fransız artistleri PlERRE BLANCHAR KATE DE NAG°f· 
GABR1EL GABRIO - GINA MANES tarafından sureti fevkaladede oynayan aşk ve macera dolu 

Ask - Olüm Ve Seıtan ,_ Emsalsiz filminin ilk iraesidir. Da veten: Fransızca EKLER JURNAL dünya havadisleri. 

SABAHATTiN ALl 

teri gibi ağır başlı değilılirler. Durup dururken kav
ga, vukuat çıkarırlar, ve işleri güçleri ördek döğüş -
türmek, boncuk oynamak yahut ko~u bahçelerinden 
dut taşlamaktır. Mahalle bunlardan yaka silker ve 
uslu çocukların en yıldıkları bunlardır. .. 

En istihfaf edilenler yüzsüz, korkak, yılışık ve hay
laz olan bir sınıfdır ki, bunların ekserisini memur ro
cukları teşkil eder. Usulsüz bir terbiye sistem.i lle 
evde mütemadiyen dayak yiyen, izzetinefis namına 
bir şeylerı ka lmıyan ve mektep kaçakçılığını itiyat 
eden bu çocuklar hakiki kabadayılar tarafından daı
rna hor göriilür. Diğerleriq_den, birtakım istifade dil
şüncelerile, yür. b~salar .. bile (çünkü bunlar sırf ya
ranmak için evlerınden oteberi bile çalıp getil'ırlel'.) 
tık fırsatta teı slenir ve kovulurlar. Mahalle kavgala
rında ve gezmelerde yerleri yoktur . 

En sonra korkak ve suya sabuna dokunmıyan za
vallı birtakım çocuklar gelir ki, kimse bunlarla meş
gul olmaya tenezzül etmez, ve herkes tarafından ra
hat bırakılırlar. Çünkü bunlar feleğin sillesini yemiş, 
ya boğazı tokluğuna bir nalbant veya kahveci yanın
da çalışan ve böylece günün on sekiz saatini işbaşın
da geçiren fukaralar, yahut da yazın tarlada, kışın zey 
tinde çalışıp anasını beslemeye uğraşan yetimlerdir; 
ve herkes bunlara merhamet ve çekingenlikle bakar. 

-6-
Yusuf bir müddet mahal.lenin işlerine karışmadı. 

Bir kere eski ve korkunç hatıraları kafasından ata
bilmiş değildi, ikincisi kendisini burada oldukça ya -
hancı buluyordu. Buranın insanları çok şeyler bili -
yorlardı; kendisinin hiç bilmediği birtakım şeyler ... 
Ve bu bilgiçlikleri her tavırlarından dökülüyordu. Bu 

yabani çocuğa evvela ehemmiyet vermediler; fak8~ 
asıl ve hakikaten ehemmiyet vermiyenin bu yahal11 

çocuk olduğunu farkedince onunla alay etmek, onll 
kızdırmak istediler. Yusuf onların bu incelmiş ala.Y • 
larmdım da bir şeyler anlıyamadı, fakat bir gün, keJl' 
disi hakkında yine manasını anliyamadığı birşeyıet 
söyliyen ve bu pekte Yusufun lehinde olmıyan sözler' 
le etrafındakileri güldüren Karabaşın Mehmet is : 
mindeki bir çocuğa Yusuf birdenbire iki kuvvetli 
yumruk ekleştirdi. Neye uğradığını bilemiyen çocll1' 
ağLI kan içinde iki kere yerde yuvarlandı, kalkıp ~ıı· 
sufa atılmak istedi, daha doğrulmaya vakit bulaıtı8' 
dan ikinci bir hücumla yere serildi. Yusuf, etrafta se' 
çıkarmadan bakakalan çocukların yanından ağır ~· 
ğır çekild1 ve eve döndü. O zamandan sonra bütli1' 
mahalle ondan çekiniyordu. O sırada birkaç arkad~ 
peyda etti. Bunların en b~mda bakkal Şerif Efefl.' 
dinin oğlu Ali vardr, muntazam mektebe giden ve l11g 
kimse ile kavga etmiyen bu çocukla evde, annesin!: 
yarımda tanıştı. Yaşç;a kendisinden büyük oldtlg 
halde onu korumaya, ona ağabeylik etmiye başısdf· 
Ali mektepte birçok şeyler öğreniyor, bunları Yu5ıJ' 
fa da anlatıyordu. Yusuf bazan hafif bir tebessüınl6' 

d'tl' bazan da ciddiyetle kaşlarını kaldırarak bunlart 1 
,. 

ler, fakat kat'iyyen hayret eseri göstermezdi. A~e~ 
bütün b~ anlatılan şeyleri önceden biliyormuş gibl b 1' 
hali vardı. Dünyanın en meraklı ve hayret verec~ ~ 
hadisesi bile onun 18.kayitliğini izale edemiyecek ~ • 
biydi. Ali buna biraz içerlese bile ses çıkarmadan °.~:. 
!ediği için memnun, anlatır, anlatır, sonra, akşaıJ'I i.1 ri 
tü onunla beraber sokaklarda geım.iye veya. testil8,,. 

alarak yine beraberce Çınarlıçeşmeye su doldurrrıs~ şt 
giderdi. Kasabanın en iyi suyu olan bu çeşmenin 1'~f 
bilhassa akşam ilzerleri mahşere dönerdi; t~tl ,. 
taktıkları kolun mukabil tarafına meylederek a~ı~eJI 
rında sakız, çıplak ayaklarında nalınla gelen yetıe ıe' 
kızlar: emzikli toprak bir ibrik ile ıkına sıkına ge t' 

ı·lfl. , 
ve karanlığa kalınca ağlamaya başlryan çocu • ~ 
ellerinde iki tt.neke, sacları ortadan ayrılmış beYJ 

(Arkası var 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

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

çahtmaktır. 

Günon Meselel~~~ 
Para ve imkan olursa 

ı tanbul \'ali ,.e BelediJ e Reisi M~
hlttin Cı;tünda,;'1n bugün gazetenu • 
r.in ı tan bul sayfasıncla çıkan beJ ana
tıru okumanızı ta\ SİJ e ederiz. 

BeledİJ e Reisi ı tan bulun lntannı 

iki şarta bağlı görü) or: Para n ka • 
auni jınkin. 

tstanbul BelediyMlnin parası olma. 
dığın•, kanuni imkii.ıılann temini de 
zaınana bağlı olduğuna göre, 1 tanbu. 
ıun iman ~imdilik bir hayal demektir. 

O halele Beledi;:re Rei ine clü en \'a
:ılfe llk,ince RelediJ enin \'arldnt kay
naklarını arttırmaktır. aniyen hu 
kaynaklara daJ anarak para bulmak • 
tır. 

lUuharririmlz kendbılne bu husus
taki fiklrlnl 50nna.ılıit lçht l\luh'ttin 
t' stllndağın \'arldat mf'~t'lesi lıakkm • 
da ne dü ündli~nU bilmiyoruz. 

Fakat hıtanbul gibi hlr şehfrde he
IH!lye için hmlutsuz \'Rridat memba
lan • hulunduğunu ö~·lemek için uıun 
tetkike bile ihtiyaç ~·oldur. Yarah<'ı 
bir el tstanhultla mlh•onlar getirecek , 
ka,·naklnr l\eşfedehlllr. 

Şf"hlr l lerlne ait bl~k mesto1Pler 
\'ardır ki, bunlann iteledi\,. tarafın • 
dan 'anılma"' hem lin;ım, hem fayda
hdrr. Bu l"lerl, hf'lediye üzerine al • 
dığı J:lln para"ızlıktan kurtulat..l'lr 
\•e derhal ,,ehrln lmanna geçebilir. 

• • 
Karşılıklı Saygı 

Sayı:ı karşılıklı olur • 

Türk mathuah dost g~lndi~imlz 
tnemleketlerl l't'nclde edecek yazı ve 
!'Mimler neşrinden ~eklnlyor. Onlarm 
de\'let adanılan, rejimleri, hlare tarz. 
lan haJdmıda bitaraf olmağ_a ?Iışı • 
JOr. 

Da.zan ufak bir hata eseri olarak 

gazetenin birinde bir tenkit, bir yan
lış Çtba, derhal o ~ azı ile alakadar 

memleket mümes..~lllerlnm alRka<lar • 
lara müracaat ederek na.zan dikkati 
celbettiklerint ı itiyoruz • 

Halbuki 0 memleketlerin gazete • 
lerlnde Türkiye \'e TUrk rleali hakkm
da bir çok heıeyanlarp yanlışlar, ,.e 
tnlna.sız propagandalara şahit oluyo
nız. 

Saygı ka11ıhklı olursa rnutebe.r o. 
Jur. Bir tarafın saygı göstermesine 
mukabil öte taratm uluorta neşriyat 
Yl.pntakia kendisini erbest hsnuısı 
h1zlm aleyhimizde oluyor. Bu ·husu
sa da hlz alikadarlann dikkatini 
celbetme~ faydalı buluyoruz 

• *. 
!stanbulun yarısı 
Okumak bilmiy .. 1r 

latanbul Ttirklyt>.nln en ileri ~hrl • 
aır. Fikir hayatı senelerdenberl bu • 

rada t:oplannuıtır. Türkiye ma.tbuab
nm merkezi hul'Mıdır. Zannedilir ki 
htanhul nUfmmnun hiç olmazsa dört
te U~U okumak, Yazmak bUfr. 

Halbuki son sayım üzerine ne,re

dilen rakamlar bu hususta bizi hayal 
ıukutuna uğratacak kadar acıdır. 

t tanbulda 741 ,148 !kişi vardır. Bun. 

Jardan okuyup yazmak bilmlyenlerln 
1Nl~1!H 818,712 yl bulur • 

l'ani aşağı yukan İstanbul nüfu • 

tunun J ansı olrumaJc J azmak bllmJ • 

yor, demektir· 

Bu rakam bize önUmUzdekl çalışma 

aahasmm ne kadar gen~ olduğunu 

gösterir. Cümhuriyet N!jiml esnasm • 
da mektep ,.e talebe miktarı iki mis • 

Une çıkmıştır. Fakat t tanhulda bile 

henüz lhtiJ aca cevap 'erecek hale 

Celınediğimlz anlaşılıyor • 

Bu ra:Jnunlan gönlükten sonra 

'l'Urklyede niçin kitap okunmuyor, nl

tbı gazete satılmıyor sualine ce\'&p 

\'erıne11: basitleşiyor • 
Okunıayı arttınnak için evvela 

lnımuık nisbetinl bu korkunç VaziJ e~ 
ten ~&erektir. 

TAN s 

J Tarihten Buhuşlar 1 

BARBAROS Şehir Tiyatrosunda 
Şehır Tıyatrosu operet kısmının 

k•ymetli artis11erinden Mııalllınerin 
300 lira ücretle Turhal fabrikasında 
bır işe tayin edildiğini meınrı..ıniyetle 
haber aldık. Muammer tiyatro:ta 100 
fıra Ucretle çalışıy.ordu. Şimdi yeni 
işe geçınce tiyatro müdüriyetine bır 
ıstıfaname göndermiştir. Bu istifa, 
kendisini çok seven arkadaşlarını ınü. 
teessir etınıştir. Dotrusu Muanınıe
rın tiyatrodan ayrılmasıııı sahne na
mına biz de büylik bir kayıp telakki 
ederiz. Fakat ne yaparsın. geçıın dün. 

• • 

ICIN 
' 

Tarihin Henüz 
Yazmadığı 

SATIRLAR 
Yazan: İbrahim 

Barbaros, dün Garbın 
korku ile, bugün 

bütün dünyanın saygı ıle 
andığı bir Türk denizcisi
dir. Bugün düşmanları o
lan milletler bile onun 
hatırası önünde yerlere 
kadar eğiliyorlar. Zaten 
en makbul fazilette düş
manların şahadet ettikleri 
fazilet değil midir? Bar
baros beynelmilel deniz
cilik muvaffakıyetinin hir 
sembolü olmuştur. Garp
lı analar beşiklerinin ö
nünde yaramaz çocukla
rının ninnilerine Barba
rosun adım katarlardı. 
Andrya Dorya 'nm kor
kunç rakibi Akdeniz kıyı
larındaki Avrupa millet-
1 .. r.· ~~in bir ölüm k&bu~ 
olmuştu. 
Garplılar. onu tanıyorlar, se\i· 

yorltır. 16 ıncı asırda kuvvetli düş
manı Andrya Doryanın donanma
sını rnah \'Cdcn, Fransanın yardı -
mına koşan, Türk donanmasını 
dünya donanmasına üstün \'e Ak
denizi bır Türk havuzu yapan bu 
kahraman TürkU biz iyice tanıyor 
muyuz? .. Derhal söyliyeyim ki: 

- Hayır, tanımıyoruz. 
Tanınmayanın da sevildiğini id

dia etmek en az bir yalancılık ve 
riyakarlık olur. 

B en Barbarosun Topkapı Sa
rayında Müze DirektorU 

Tahsin Oz'ün bulduğu yeni ve ha
kiki bir resmini okuyucularıma ta
nıtmaya karar verirken bir defa 
da onun Beşikta.ştaki türbesini 
görmek istedim. Bır haftadanbe
ri günlerimin yarısını onun türbe
sinde ve etrafındaki mezarlıkta 

geçiriyorum. Birinci .ziyaretimden 

sonra ilk işim Barbaros Hayrettin 

Paşa hakkında denizcilerimizn, ta

rihçilerimizin yazmış olacakları bü

yük ciltleri aramak oldu. Bu dUn
ya tutan şöhret hakkında elbette 

birçok bakımdan yazılmış muaz
zam ve sayısız eserlerimiz olacak

tı, öyltı sanıyordum. Maalesef müt
hiş hır hayal kırıklığına uğradıın: 
Acınarak ve utanarak söylüyorum 
ki Barbaros hakkında hal tercU
mesi kitaplarında aşağı yukarı bi· 
ribirinden kopye edilmiş yalan, 
yanlış beş on satırla 11ayısı liçü, 
dördil geçmiyerı romanımsı birkaç 
kitaptan başka bir şey bulamadım. 
Bunların hiçbirisi de onun tUrbesi 
görülerek ve tetkik edilerek ya~ıl
mamıştır. 111:1 bu en kolay ta!'a.fı 

bile ihmal edılıniştir. 
Bugün, onun türbesi ve çeV!'e· 

sindelci mezarlık bir milliyetçiyi is· 
yan cttiı ecek 1tHd:ır fecidir. Çöp-

lük ve harabe içinde unutulan bu 
Türk dahisine yüksek ve lcil bir 
alaka temenni ediyorum. Tarihçi 
geçinen denizcilerimizi de vazife· 
) e çağırıyorum. Mezarından baş • 
Jıyarak Bnrba"'osu bize tanıtsınl11r. 
O kadar çok bilindiğini ve tanın
dığını sandığımız bu dahinin hiç-

bır tarafını bilmıyoruz: Yaşını btl· 
miyoruz. anasını bılmiyoruz, ço _ 
cuklannı bilmiyoruz, karısını bil
miyoruz, hatta denizciliğinı bile 
bilmiyoruz. llize vatan parçaları 
kazanan, Türktin adını ve bayra
ğını dünyaya yayan ve tanıtan bu 
bUytik adam hala dört meçhullü 
bir muadeledir. Tekrar ediyorum, 
biz onu tanımıyuruz ve işte soru
yorum: 

- Tanıyan vaı'Sa el kaldırsın! 
Onu hakkıle yazabilecek bir Bar

baros komıtesl teşkil edılmehdir. 

D onanmayı Osmani Mıuıve
neti Milhye Cemiyeti 6 

Temmuz 1325 tarihinde Barbaro
sa ancak bir tunç madalya ver -
miştir. Onun lahdi başındaki so
:uk yastıp takılan bu kıymetsiz 
madene bUtUn Türk dünyasının 

şükranlarını taşımak vazifesı ve -

Türk bahriyeainin büyük pirle
rinden Barbaroaun bugün ba· 

kımaız bir halde 
bulunan mezarı 

rilmiştir. Bu maden parçası bile 
kendisıne yükletilen bu muazzam 
i~ten utanmı§ olacak ki kıpkızıl 
kesilmiştir. 

Barbarosun sade ve vakur tür· 

besini cehaletin ve ümmiliğin tım· 
sali olan Ali Sua,inin katili, Ah· 

dülhamidin Be§ıktaş Muhafızı Ye· 
di, Sekiz Hasan Paşanın beton ve 

çirkin tUrbesı kapatmşıtır. (1) · 
Hasan Paşa türbesi gıbi etrafını 

saran ve onu vasiyet ettiği dalga 
seslerinden mahrum eden beş on 
köhne dükkanla, kaşık fabrikası ve 
hatta Beşiktaş iskelesi oradan kal· 
dınlarak büyUk ölüye yakışan bir 
saha hazırlanmalıdır. Türbedarı 
Halilden öğrendiğime göre böyle 
bir tcşebbUs halınde türbenin sa· 
ğmdaki Evkafa ait olan kayma • 
kamlık binasını Evkaf derhal kal· 
dırmaya sbz vermi9tir. Hatta Ye· 
di Sekiz Hasan Paşanın mahdum
ları Yahya Efendide bir mezar 
yaptırmışlardır. llk işarette baba· 
lannm enkazını oraya kaldırmaya 
hazırlanmışlardır. Şirketi Hayri • 
ye de iskeleyi şimdiden Saman is· 
kelesine kaldırmayı kabul etmi§ • 
tir. Şimdi bu müsait vaitler ve 
§artlar karşısında belediye l 1 e 
müzelere derhal faaliyete geçmek 
işi dUşliyor. Oyle sanırız ki, Kül-

yası! 

Kabıliyettir husul it matlabın 
sermayesi, 

Elde istıdat olunca kar kendin 
gösterir! 

Lakin şimdi düşünüyorum. Şehir 

tıyatrosunda. operette. bilhassa Mu
ammerden açık kalan mevkiı kiın dol. 
duracak? Belki yakında ıazetelerde 
şöyle bir ılan görürüz: 

''Şehir Tiyatro l Genel Dircktör
''lıığımden: 

"inhilal eden bir artistlik için bir 
'arti,st armııljor. Muhcmlis, mı ~c

"bcci kimyager, ekonomist olanüır 
"tercih cdılir. Taliplerin derhal genel 
"<lircktörluğe nıüraomıtlart. •

1 

Sağ Sol Mese,esi 
Her tarafta sağ sol mücadelesi var. 

Sade Avrupada değıf, bütiiıı dliııya 
sağlar, sollar diye iki kısma ayrılmış, 
biribiriyle çarpışıp duruyor. ispanya
daki son dahılı harp sağ sol kavıası
nın bır şekli degil nudir? 

Barbarosun T uokapı Sarayında mahfuz henüz hiç intişar 
elmemif tam benzer reami 

Bizıın de kendıınıze göre bir uf ak. 
ufacık sağ sol meselemiz vardır. La
kı~ bi~iın sağ sol meselası ayaga l • ..ış
ınuştür. MalCım ya; şehirde sa.,.dan 

tUr .,.e Mılli Müdafaa Vekaletleri 
de yardım ellerini seve seve uza

tacaklardır. Hayır sevenlerin, zen

gınlerimizin, ve hususi müessese
lerin bu iş ıçin alfıknlanncnklarını 

umarız. Bu suretle hem Beşiktaş, 
güzel bır paı ka karnşacak \C hem 

de buyuk olumüze yakışan bir sa
fia zırlanmış olacaktır. Bu par
kın kenarına da Amerika ve dünya 

hv.rıtalarıle cşsız .:Jenız kılavuzıle 

ılım dunyasına büyük hakıkatler 

oğı n Pırj Reıs içın bır anıt ya. 
pılmalıdır. Bu abıdenın iıstüne de 
rcısımizın 1513 tarıhli ılk Amerıka 

\'e dünya haı ıtası kazılmalıdır. 

B en birkaç yazımla Barbaro
su tanıtmaya çalışacağım. 

Bugün, onun yem bulunan bir res
mim veriyorum. Bu resım Topka
pı Sarayında Hazıne Kütüphane . 
sınde 2134 numarada kayıtlidir. 
Resmin sagında beş satır hahnde 
şunlar yazılmıştır: 

PADiŞAHIM 

Reiıler çok velı (Nıkkıtı Haydar) 

GOlırdan hem ıecıdır, hem dıllver 
Cl:cnler gonnedıler mtilkı Ruıı 

(Nici.n) ıoyle yaıdı Barbaroıı 
Resim, renkli bir minyatUrdür . 

Barbarosun sırtında siyah bulutlu 
kırmızı kürk, altında mavi cntarı, 
helinde hançer, sol elinde şeşper, 
sağ elinde kırmızı karanfil var
dır. Gür beyaz sakal ve kaşlı, ka
lınca enselidır. Barbarosun resmi 
Fatihin gene Saray Müzesindeki 
bUyUk albümde bulunan resmı gi

bi elinde karanfıl olarak yapılmış
tlJ'. Bu resmin iki bakımdan bü
yük kıymeti vardır. Evvela Bar
barosun sağlığında yapılmış bir 

resmin! tanıyoruz. Şimdiye kadar 

Barbarosun resimleri ya ecnebi 

ressamlar tarafından şemailine 

göre, uydurularak yapılmı§ veya

hut doğruluklarına güvenilemiyen 

bazı kaynaklardan alınarak göste
rilmişti. Barbarosun şemailine de 

pek uygun düşen bu resim bize da
hı denizcimi.zı hakikt çehresile gös
termektedir. Bu resim bize Britiş 
MUzeuında ve Fransada birkaç 

kıymetli eseri bulunan bir Türk 
san'atklrmı da tanrtmıştıt 

N akka~ Haydar kimdir? Bu
nu tetkik edehm: Nigart 

mahlasını taşıyan Nakkaş Hayt.!a
rın il. Selime nakış hocalığı yap • 
mış denızci bir san'atk r olduğunu 
öğreniyoruz. H. 980 yıllarına doğ-

ru ölmüştür. Barh::ırc-; 953 H. de 
oldüğüne gore, ar:ıda 2i scnelık 
bır zaman rnrdır ki Barbarosu 
lıayat.ında ve yakından rnnımama
Hna miı.nı degıldır. Talısın Oz. 
Nakkaş Haydarın bu ı camı ı ... Se
lıım verdiğim kabul ~rt•) or. Ben 
~ıt.ı r esmın Barbarosun sağlığında 
y ıpıl arak Selimin babası Kanuni
ye r.ıJnuldugu kanaatınd :->im N:ı.1<
ka, Haydar (Menakıbı HUn rve · 
ran) a göre, n. Selim zathanında 
ter ar e reisllgı yapmış padi ahın 
hususi ıneclıslenne ka1..l:tr gırmış • 
tir Resım yapmakta ÇOK mahır
dir. 11. Selimın çok rnu· n•fakıyct
lı ı rsıınlerinı nakşe• •.~iştir ( 2). 

(Tezklrei Hasan Çelebiye) ye gö
re ~ıg::ıri Galatalı \e her Galatalı 

gıbı de denizcıdir. il. s~ıır in işret 
Meclı lerınde bile hemen d ıma 
bulun:n du. Şohretli ve kudret..? bu 
ı..akknştır. Bu ışte Çın ve Hat:ıy 

:e amıarını bile gcçmı t1 • Bır kız 

resmi yapsa hemen yü Ü}Üvere· 
cekmiş gıbi canlandırır, bır gill 
nak Ctf.t> etrafında bi.ılbüller btü
§Ürdu. 9 O H. yıllarında nnkış ha
yatı bozulmuştur (3). 

(1) Huan Pa$anın okuyup yu:maııı 
olmadıfı ıçLn ımzası e~k v .. ~ ' 
rakamlarının arasına bir çizgi çekmek 
ıurctıle atardı Bunun ıçın ona 'k' etı ::h 
kiz Haııan Paşa derlerdı. 

(2) Menakıbı Hi.lnerveran, aayfa: 69. 
(3) Nurooımanlye Kutüphane11, No: 

3716. 1 

1 ECNEBİ KARlKA TORO: 

•. •• •• o 
yuruyup soldan yürtinıemek mevzuu 
bahistir. 

Kazalara Karşı 
Belediyelerin gelıri arttırılmai< is

teniyormuş. Kim gelirini a'"ftırmak 
ısteınez? Elbette belediye de !<asasın

da biraz fazla dünyalık gorm•I< is. 

ter. Fakat bu kararın en hosuma. gi· 
den cıhetı. beledıyelerin halkı yeni 
mükellefıyetlere sokmadan ıefırferi
nı arttırmak ıstemesıdır. Na ıse, bu 
nokta şimdıden sıgortaya alınmış 
demektir. Fakat halk yenı ııi.iksllefi
yetlere sokulmadan gelır nasıl arttı
rılır? Tasarruf nıu edecek? Belediye 
mallarını ını satacak 7 'V oksa şehır. 
lerde belediyelere ait nızamlar daha 
sıkı bir surette tatbik edılecek? 
~ünkü bu suretle cezalardan gelen 

varı.datın artması çok imkan dahllin
dedır. Bu mesele üzerinde fikir yo. 
rarken aklıma şu nokta geldi: Sakın 
lstanbulda sağ sol meselesi de böyle 
bır çare olmasın? 

Fakat hayır! Bu, şehirde seyrüse
feri iyi tanılın etmek ve kazaların ö
niine geçmek için konmuştur. Eğer 
kaz~ra sağ yerine soldan yürtiyı..ir te 
~~r fıra cezayı nakti verirseniz bu tak. 
ırde kazaya rızadan başka çare yok

tur ç·· k'" · · un u yıne tekrar edelim. bu u-
su• kazaların önüne geçmek için vaze. 
dilmiştir. 

Mümtaı FAiK 

Kürük iti/al bir bloktur1 fakat bı·r h p· h d ... 
a 11 ane egıl. 

(Alman memballlrı, Kuçuk ltılafın daiıl k 
ma uıere bulu d z. • sırada bu ıtıllfa dahıl devlet reı'lleri b rıbırleri le n Uıı;~nu ııae ettıl 

verdıler. Bu münasebetle Moment .ımındekl ; &oruştuler :e ıtilafı takvı er. Bu 
mıs r ) omen &aıetesı şu ka Yeye karar 

rıkaturu neşret-
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r f Bergöıı F 
Bir Hikiye atoşun Şemsiyesi 

~------~'----~---------~----Bir iki gün bu takip böyle devaJll 
etti... Dördüncü gün delikanlı traJil• 
vay beklerken şapkasını çıkarara!t 
ona yaklaştı: . 

Basketbole Niçin Çalışmıyoruz? 

Bir şemsiye insanın başına felaket 
getirebilir mi? .. Evet bir şemsiye in
sanın başına bir felaket getirebilir 
hatta genç güzel bir kızın kısmetine 
mani dahi olabilir. 

İşte mesela bir şemsiye kocaman 
bir çadır kadar büyük bir şemsiye 
bizim Fatoşun kısmetine marn ol
muştu. 

- Efendim diye söze başladı. Siıl 
rahatsız ediyorum biliyorum aınıtta:· 

Genç kız ondan başını çevirıned1• 
Harikulade ciddi olan kalbi dört giifl· 
dür değişmiş gibi idi. AyıplanUYınıı 
onu ... O: tipim diyebileceği bir erke
ğe birinci defa olarak rastgeınıiştı. 
Mahmut da öyle .. Mahmut da ... Bu i1Z 
benim tipim,, diye düşünmüştü. 

iŞ BAŞINDAKiLERE 
ŞUNLARI SORUYORUZ 

1 Klüplerde, mektep
1 - Anla~ılmıyan bir mesele: Basketbol. Niçin 

Tenis Fede;.·asyonuna bağlandı? 2 - Kışın kapalı 
sahalarda niçjn basketbol oynanmıyor? 3 - Olimpi
yatta yenil<lik diye boş durmak reva mıdır? 4 - Ni-

çin mıntaka brindlikleri için harekete geçmiyoruz? 
5 - Niçin Tilrkiye Sampiyonasına teşebbüs etmiyo
ruz? 6 -- Neden basketbol hakemi yetiştirm~k için 
kurslar ac;mıyoruz? 

~~--------------------------------' 

lerde, Üniversitede 
hiç hareket yok 
YAZAN: BURHAN FELEK 

Spor teşkilatımr.zm &ek1zınci kongresi kurulup da iki senelik iş hesaplan 
orta.ya konurken, ben • o zaman Atletizm Federasyonuna bağlanmış 
olan - ba.sketboJ hakkında, bu sporun ileri götürülmiye değeri buJundu
ğunn, çünkü kolay tatbik edilir bir cem'i atletik oyun olduğunu söylemiş

---------------------------------.. tim. Kongrenin ne dti~füulüğünü bilmem,. çiinkü kalabalıkların maşeri 

• • 

Koç Omer için federasyon 
reisinden izahat istedik 
Fakat Gene Saruyaruz 
Dün yazmı~trk: Bundan iki hafta kadar evvel verem

den ölen amatÖr güreşçi Koç Ömerin, bu hastalıktan kur. 
tulamayıp ölmesindE" amil olan bir takun ihmaller vardır. 

Bir dedikodu mahiyetinde ortalık
ta dolaşan bu şayiaların ne dereceye 
kadar doğru olduğunu anlamak için 
dün bir muharririmiz güreş federas -
yonu azasından Sadullahla konuş -
muş ve şu maIUnıatı almıştır.: • "- Kıymetli ve istikbali parlak 
bir güreşçi olan Koç Omerin aramız 
dan ebediyen ayrılmasına biz de siz
ler kalar müteessiriz. 

Federasyonun bu çocuğa yardım 
yapmaması, hastane işlerile alaka -
dar olmaması ve daha birtakım şey • 
ler hakkında ortalıkta dolaşan şayia-
1ar tamamen asılsızdır. 

Ha~tahğın bqlangıcı 
Yalnız son zamanlarda Koç Omer 

kendisinde bir takatsizlik, bir halsiı: 

• 

Güreı Federasyonu Reisi 
Sadullah 

lik hissettiğini söylediği için muaye
nesini yaptırmak üzere spor kurumu 
nun doktoru olan Emin Şükrüye ken- ..._ 
disini yolladık. Aldığımız cevap, bu 
çocuğun bundan sonra güreşlere iş

tirak ettirilmemesi ve kendisinde ve 
rem başlangıcı müşahede eWğini bil
dirir mahiyette oldu. 

dedir? Tutulmadıysa hatta Ruslara 
karşı bile güreşmiş olan bu gencin u
mumi merkezin müteaddit emirlerine 
rağmen muayenesiz müsabakalar:ı. 
sokulmasının sebebi nedir?. 

Biz de üstümüze dUşen vazifeyi 
yaptık. Kendisini güreşten menettLlt. 
O zamanlar esasen inatçı bir genç o
lan Koç Omer, kendisini güreşten me 
netmek arzumuza karşı gelmek iste
di. Ve takıma sokmamak için hasta
lığını bahane ettiğimizi iddia etti. 

llaç parası 
Hatta bir iki defa kaçak surette 

bizden gizli idman da yaptı. 
Fakat kendisini son bir ihtarla min 

derden uzaklaştırdık. 
Hastalığı müddetince ilaçlan için 

lazım olan bütün paralar federasyo
numuz tarafından tediye edilmiştir. 
Bu husustaki faturaları her zaman 
gösterebiliriz. 

Tedavisi için hastaneye yatırılma-
11ı yolunda kendisine federasyon ta
rafından lazmıgelen teshilat gösteril
miştir. Ve hastanelere federasyonu -
muzca resmi tezkereler yazılmıştır. 
Fakat yatırıldı mı yatırılmadı mı ora 
smı pek iyi bilmiyorum. 

iki nokta 
Bu beyanattan anlaşılan iki nokta 

vardır: Birisi, Omerin halsizliktm 
§İkayeti üzerine doktora gönderilme
si ve doktorun verem başlangıcı nıü
~ahedesine mebni çocuğun güreşten 
menedilişi; 

!kincisi de hastalığı esnasında f e
derasyonun kendisine ilaç parası ver 
miş olmasıdır • 

Sonıyoruz 
Güreş federasyonumuzun bu hare 

ketlerini takdir etmekle henüz te -
nevvür etmediğimiz şu noktaları tek 
rar alakadarların izah etmesini bek
liyoruz. 

1 - Koç Omer ıniltt takıma girin
ceye kadar sıhhi muayeneye tabi tu
tuldu mu? Tutulduysa raporu nere-

ilaç tedavisi ? ! 
2 _ Veremin ilaçla tedavi edilir 

bir hastalık olmadığını herkes bilir. 

Teşkilat doktoru da çocuğun hemen 
bir hastanede tedavi altına alınması-
ru istemiştir. Bunun için derhal nere
lere tezkere yazılmıştır? Ve bu tez-

kereleri infaz etmiyen müesseseler 
hangileridir?. 

3 - Koç Omerin tedavisine yardım 
olsun diye arkadaşları Şehzadebaşm 

da bir müsamere yapmışlar. Doğru 
mudur?.. Madem ki, federasyon bu 

gencin bütün ihtiyaçlarını temin etli-
yordu buna ne lüzum vardı? .. 

Biz bu suallerin bir kısmını ala -
kadar teşkilat erkanından, bir kısmı 
nı da Koç Omerin arkadaşları ve ya 
kınlarına tevcih ediyoruz. 
Maksadımız, güreş sahasında maa

lesef tekerrür eden verem vak'aları 
nm önüne geçmektir. 

Beden terbiyesi dersleri 
Beşiktaş Halekvinden: 

Spor komitemiz tarafından verilen 
karar ve yapılan anlaşma üzerine Be
şiktaş spor klübü jimnastik salonla • 
rında her çarşamba günü saat 16-17 
de kızlarımıza öğretmen Bayan Mü • 
beccel ve saat 17,30 - 18,30 arasında 
da Bay Mazhar tarafından beden ter
biyesi dersleri verilecektir. 

Bu derslerde çalışmak istiyen kız
larımızm her çarşamba günü evimiz. 
de veya Beşiktaş spor klübünde öğ -
retmen Bayan Mübeccel ve erk~kle. 
rin de Bay Mazhara müracaat ederek 
isimlerini kayıt ettirmeleri 

düşüncelerini l<eşfetnıek müşküldür • bu sporu yeni teşkil edilen Tenis 
Federasyon una bağladı • 

Bu bağlanış (o da oyun, bu da o -
yun!) fikrile mi oldu. Yoksa (teni • 
sin işi azdır. Buna da baksın!) müta
liasile mi yapıldı? Orasını da bilmi
yorum. Şimdi basketbolün tenis fede
rasyonuna bağlı bir spor olması bir 
emrivakidir. Gerçi yeni federasyon 
kuruldu kurulalı tenis işile bir Iahze 
bile meşgul olamadı. Zira her şey

den evvel teşkilatın bütün uzuvları 
olimpiyat macerasına atıldı. Olimpi
yatlar programında da tenis yoktur. 
Binaenaleyh 936 yazında tenis fede
rasyonu tenis için ne mahalli, ne u • 
mumi, ne de beynelmilel bir hareket 
yapmadı. 

OYNANDI AMMA 

Türkiyede tenis oynanmadı değil .. 
Oynandı. Fakat bir tenis federasyonu 
yokken de oynanıyordu. Gönül bu 
yeni federasyonun h iç olmazsa kuru
luşunda bir isabet olduğunu ispat için 
bir şeyJer yapacağını bekliyordu.; Bu 
ümit tahakkuk etmedi. Bizde kapalı 
kortlar olmadığı için artık bundan 
sonra d a bu .sene tenis har keti olaca 
ğı tabü beklenemez. 
V A.KTİYLE SÖYLEMİŞTİK 

Basketbol Federasyonu Reisi 
Tokat Saylavı Süreyya 

Fakat bu federasyona sıkı sıkı bağ ----
lanmış olan basketbol kışın kapalı sa
halarda pek güzel çalışır. 

Basketbolün bir federasyona bağ -
lanır bağlanmaz olimpiyatlara götü
rülmesi lakırdıları edilirken (TAN) 
gazetesi uzun bir makale yazarak bu 
fikrin isabetsizliğini ileri sürmüştü. 

Alakadar federasyon reisi bizzat ba
na (TAN) daki bu yazının esassız vP. 
yanlış bir mütalea olduğunu ve bas
ketbolcülerimizin muvaffak olması i
çin her şey yapildığmı ve nihayet 
mesuliyet kendisine ait olduğu için ta 
kmumızı olimpiyatlara götüreceğini 

söyledi. 
FAKAT YENİLDİK 

Olimpiyatlarda hiçbir mazeret der 
meyan etmiyecek şekilde yenildik. 
Bundan dolayı kimsenin ne sual so
racağı, ne de mes'ul olacağı var. Fa
kat kimseyi yenemedik diye içerleyip 
te kabuğumuza çekilerek durmak re 
va mıdır? 

NİÇİN ÇALIŞMİYORUZ? 

Neden olimpiyat arifesinde olduğu 
gibi birkaç beynelmilel nıaç yapmıyo
ruz? Neden mmtaka birincilikleri için 
harekete geçmiyoruz? Niçin, şimdiye 
kadar yapılamamış basketbol Türki
ye şampiyonası, Tilrk mektepleri şam 
piyonası, üniversite şampiyonası gibi 
gençliği harekete geçirecek teşebbüs 
lerde bulunmuyoruz? Neden şimdiye 
kadar pek güç bulduğumuz basketbol 
hakemi yetiştirmek için kurslar aç
mıyoruz? Ve kısaca neden basketbol 
le meşgul olmuyoruz? 

Olimpiyat yok diye mi?. 
B. FELEK 

Serbest Güreş 
Müsabakaları 

Haber aldığımıza göre kısa bir 
müddet sonra şehrimizde yeniden bir 
serbest güreş müsabakası tertip edi. 
lecektir. Bunu tertip etmek teşebbü
sünde bulunanlar en maruf alaturka
cılan bir araya toplamak tasaVVUrurı. 
dadrrlar. Müsabakaların ne zaman 
ve nerede yapılacağı henüz malfıın de
ğildir • 

TENiSÇi 
BOROTRA 

YENlLDI 
Bilhassa kapalı kortlarda oyun fa

ikiyeti ile maruf Fransız tenis oyun
cusu ve şampiyonu Borotrayı Destre
man adında genç bir Fransız oyun • 
cu 6-3, 7-5, 11-9 sayılarile yani Dır 
set bile vermeden yenmiştir. Gazete
lerin neşriyatına bakılırsa eski şampi 
yon tam formunda idi. Mağlubiyeti 
için bir mazeret yoktu . 

Bu iki Fransız oyuncu (İsveç Kralı 
kupası) maçlarında Fransayı texxısil 
edeceklerdir. 

Futbol 
Lüksembı.ırg - lsviçre 

3 1 
5000 kişi kadar sayılan bir seyir

ci kütlesi önünde Lüksemburgda ya
pılan Isviçre • Lüksemburg futbol 
maçında ikinci haftayimde 10 kişi oy
namalarına rağmen Lüksemburglu -

lar 3-1 İsviçrelileri yenınişlerdir. 

Büyük Harpte Maktül Dü .. 
şen Yugoslavlar İçin 

Atina, 12 (TAN) - Büyük Harpte 
Makedonya cephesinde maktul dü§<ln 
Yugoslav askerlerinin hatıralarını 
tebcil için Zeytinlikte dikilen abide _ 

nin küşat resmi çok parlak bir şekil
de icra edilmiştir · 

Bütün Yunan gazeteleri bu nıüna
sebetle Yunan • Yugoslav dostluğu • 

na hararetli makaleler tahsis etmiş • 

lerdir. 

Pirinç Fiatleri Düsük 
Ada.na - Geçen sene fazla kış 

olduğu için çiftçi bu Yil bir buçuk 
misli fazla pirinç ekmiştir. Yeni malı 
sul piyasaya henüz çıkznamakla be 
raber fiyatlar düşüktür. Senenin 
mahsulü satılmaya başlanınca fiyat
ların yeniden düşeceği sanılıyor. 

O Fatoş incecik uzun boylu kap
kara saçlı, kapkara gözlü bir genç 
kızdı. O kadar güzel ve öyle simsi -
yah gözleri vardı ki, bu gözlerle han 
gi erkeğin yüzüne bir kere iki sani
yeden fazla baksa o erkeğin başını 
döndürmemesine imkan yoktu. 

Fakat, Fatoş gayet akıllı ve uslu 
bir kızcağızdı. Gözlerinin bu inanıl -
maz kuvvetinden bir kere bile istifa
de etmeyi aklına getirmemişti. Onun 
hayatta bir tek merakı vardı. Hukuk 
tahsil etmek .. 

Fatoş !stanbnul Üniversitesi hukuk 
fakültesinde okuyordu. 

Her sabah Nişantaşmdaki evinden 
çıkar koltuğunun altında notları ki
tapları Beyazıda giden bir tramva~:ı 
atlar Beyazıtta tramvaydan iner ve 
bütün gün yalnız derslerile meşgul 
olduktan sonra, yine ayni ciddiyetle 
evine avdet ederdi. 

Fatoşun başına felaket getiren la
civert şemsiyeyi bu ders günlerinin 
birinde değil bir pazar günü satın al 
mıştr. 

Bu pazarabir ilkbahar pazariydi. .. 
Hava açıktL. Hukuk tahsili kadar ta 
biati de seven genç kız notlanru kol
tuğunun altına almış. Şöyle bir Hürri
yet tepesine doğru açılmıştı... Tam 
bir ağaç altında kağıtlarını açıp o
kuyacağı zaman... Birdenbire bir 
yağmur boşandı. 

Demin size Fatoşun bir ağaç al
tında oturduğunu söylemiştim ... A -
ğaç ama ... Ne ağaçtı .. Bir tek yap -
rağx olmıyan bir ilkbahar ağacı ... 
Fatoş üstüne ince bir manto giy -

mişti.. Yağmur altında bir anda bu 
ince manto bir suya dalıp çıkmış ka
dar ıslanmıştı. 

Birden karşısında sanki yağmurla 
beraber gökten düşmüş gibi şişko 

bir kadın peyda oldu. Şişman vücu
dUnü yağmunlc:ı.n oıuha..Ccu.a. c.dc n Jr.i.r 

de şemsiyesi vardı. 
Bu şemsiyeyi Fatoşa doğru uzat -

tı. Ve: 
- Bayancığım, dedi şemsiye ister 

misiniz, sırılsıklam olmuşsunuz... Si

ze pek ucuz bırakırnn gayetle ucuz ... 
!ki liraya ... 

Böyle bir havada bir şemsiye i~ln 
iki lira pek fazla. bir şey değildi. Ve 

Fatoş çantasını açarak içinden iki li
ra çıkardı. Ve hiç bir şey söylemeden 
şemsiyeyi kadınm elinden kaptı. 

Şişli çaddesine geldiği zaman ça • 
dır gibi şemsiyesine rağmen kendini 

eski piyano hocasmm evine dar attı .. 

Beş on dakika oraya barınmak ve 
iistünü başını kurutmak istiyordu. 

O üstünü başını henüz söndürülme 
ıniş sobada kurutuncaya kadar ... Ha

va da açtı, Fatoş da şemsiyesini, şem
siye taşımaya alışık olmadığı için ho 

casmın eVinde unutarak evine dön-
dü. • 

Bugünden bir hafta sonra bir pa -

zar günü Mahmudu tanıdı. Mahmut 
uzun boylu sapsarı saçlı bir delikanlı 
idi. 

Fatoş bir arkadaşiyle Beyoğlunda 
buluşmuş, sinemaya gidiyorlardı. 
Mahmut da sinema antresinde onların 
karşısına çıkıvermişti. Sinemada yan 
yana oturdular. Sinemadan çıktılar. 

Fatoş arkadaşından ayrıldığı za
man delikanlının kendisini takip et
mekte olduğunu farketti. Beraber bir 
tramvaya bindiler, beraber tramvay
dan indiler. Fatoş eve girdi, Mahmut 
ortadan kayboldu. 

Fakat ertesi gün Fatoş Beyazıt 
tramvayında onu buldu. 

Doktor, ümit var mı? 

Mahmut iyi bir delikanlı idi. Mil ' 
hendisti. Şark vilayetlerinin birinde 
işi vardı. Esasen kızla sokak ortasııı· 
da konuşmasına sebep te ertesi gıııı 
seyahate çıkmak mecburiyeti değıı 
miydi? Bu genç kızı biran kaybet ' 
mek istemiyordu. Yalnız eğer anla · 
şabilirlerse hayatına onu eş altlla) 
istiyordu: 

Fatoş hayatta ilk hatasını yaptJ. 
Ve bu yabancı delikanlıya cevap veJ 
di. Beraber tramvaya bindiler. Tr&ııl 
vayda müthiş anlaşmışlardı. Ayriılf' 
larken Mahmut ona: 

- Akşam dersten çıktıktan so!lrf 
tekrar görüşelim diye ısrar etti. :Fa' 
toş kabul etmedi.. Nihayet o ... 

- Ne olursa olsun ben sizi Ta1'' 
simde saat altıda bekliyeceğim dedi· 

Altıya on kala Mahmut TaksiIIld 
bekliyordu. Fatoş da Tünelden çı~· 
mış Taksime doğru ilerliyordu. 

Fakat Fatoş tam GalatasaraYd 
eski piyano hocasile karşılaştı. 

İyi yürekli kadıncağız FatoşUJl t 

vinde unuttuğu şemsiyeyi Fatoşa 1 
türmek için evden çıkmıştı. Beyoğ 
lunda bir işi vardı. Onu bitirmiş f" 
toşa gidiyordu • 

Fakat Fatoşu karşısında bulUJle 
bu fikrinden vazgeçti. Ve: 

- Yavrum. dedi işte bak şeınE1 
yen elimde. Artık bunu eve kadar r 
türmeye hacet yok Al şemsiyeni,.. 

- Teşekkür ederim. 
'\" Am .... n Allahım ne iri bir şenı!11 

idi bu .. Ne çirkin ne biçimsiz bir ı"'i~ 
Fatoş elinde bu şemsiye ile ne yar'' 
caktx. ? 

lhtiyar kadıncağız Fatoşun y,aıl~ 
dan ayrılınca Fatoş olduğu yerde b , 
detle durdu. Bu mel'un şemsiyede 
nasıl kurtulacaktı.. Böyle aç!Jc 11

; 

günde bu kadar sakil bır şemsıye 
d: •ıaş•11ak, ne gülünçtü ... !ki a.dJlll Gr 
r: döndü? ... 

Pek; nereye gidiyor.iu? Saat a}t~ 
be.' geçiyordu. Ihtiyar hoca ayr~ 
fa onu epey söze tuı muştu. 'fclı 
yoluna devam etnı~k istedi. F'a~~ 
yctnı:.:dan geçenlerin bu kocaman r 
:ııyeye ~ülerek bakt:l<larm.. g·1!"dll·~ 
Fatoşun yanakları kıpkırını:tı • 

muştu. Neredeyse çare-::;i.zlikten a~~ 
yacaktı ... Tekrar geri döndü te~ 
yürüdü ... Karşı kaldırımcı geçti.... . 
Hayır .. Hayır ... Bu koca. şenısı. 

ile onun yanına gidip gülünç ol~1 

:iı. Birden bir çocuk Sdsi: 
- Hey abla dedi srrılsıklam olıtl 

sun açsana şemsiyeni.. 
Fatoş etraf rna bakındı. Müthiş yşt 

mur başlamıştı.. ı ~ 

Ve kendisi de hakikaten pek ıel 
mıştı. Ve hemen şemsiyesini actt 

Taksime doğru yürünıeye b~JIJ 
Hiç olmazsa şemsinenın elinde ol~ 
sına bir mana gelmişti. Nıhayet ~. 
sime gelmişti. Fakat Mamhut ta. ot<' 
dan kaybolmuştu. Içi en temiz dıl) 

\ 

larla bu genç kıza karşı dolu oJnfl , 
onu hayatına eş yapmıyı, sabab:~o 
beri daha ciddi bir surette d~~J'b' 
Mahmut onun gelmeyişile büyu,i.{ 
sükutu hayale uğramıştı. . Ot 

Ve Fatoş demode bir şenısı)'e ~ 
gezememek züppeliğinin cezasıtıl ~el 
beğendiği bir erkeği ebediyen kB) 

mekle çekmişti. ı,ıt 
!şte görüyorsunuz ya! .. Bazeil IJ ı 

şemsiye züppe bir ele düşerse i~!ii(·ı 
nm hayatının seyrini değiştireb11 

Suat DE~ 

Bilmiyorum, ne ümit ediyor•unuz! 
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Muhittin Ustündağ, Şehrin imarı 

Hakkında Düşüncelerini Anlattı: 

Mahmut 

Paşa 

Türbesin 

den üç 

manzara 

·Mahmut pasa tUrbeSi 
~ 

tahrip ediliyor 

\ 

Bugünkü inşaat, Plinın 
Tatbikcitını Bozmıyacak 

YENi ŞEHiR PLANI 
•

1 lstanbulun Planı Ticaret, Sanayi 
Seyyah şehri Olarak Kuru l malldır,, 

H azreti İs.a, .kendi~~nde ~kanimi selaseyi toplamış
tı. !VIulııttın Üstundag da şahsında İstanbul Va· 

liliğini, Belediye Reisliğini ve Parti Başkanlığmı topla
mıştır. 

İstanbulun imc:ırı hakkında kendisile görüşmeye git
tiğim l\~uhittin Üstündağ ile, ben, bu resmi sıfatları ha
ricinde, bir vatandaş gibi, İstanbul hakkında söz söyle
meye belki en salahiyettar bir vatandaş gibi göril§tüm, ve 

lstanbu için b ,r 
kaç liman lazı 
dır. Serbest li-
man, Gümrük 
limanı, Seyyah 
limanı, iç liman 

ilk sualim şu oldu: \ 
- İstanbul un imarı ne 1 duğu için, karşılayacak tedbirlerimiz ö_?üne geçmeğe çalışıyoruz. Fakat bü. 

şekilde tahakkuk ettirilebi- var. Bu tedbirlerin en mühimmi, sahi- tun bunlar, umumi plan için hazırlık 
lir? li .kurtarmaktır. Belediye kanunu sa- tedbirleridir. Plan yapılınca, icabına 

Güldü. hillerde ancak on metre ötesinde i~a- göre ve şehrin hususiyetlerine göre 
ata müsaade eder. yapılacak inşaatın şekli kat'ileşecek _ 

- Her şey para ile olur, Ur. Bizim şimdilik yaptığımız sade-
rledi. ben imar işini düşün. Umumi plan İçin hazırlık ce, zaran azaltmaktan başka bir §ey 
düğüm zaman kanuni im- ted6irleri değildir. 
kanlan da düşünüyorum. - Fakat geçenlerde, mesela Boğa- Dört ayn liman 
Fakat bizim memleketimiz znı bazı yerlerinde, on metre geride, - İmar işinde, ilk planda gözönfin. 
d · genişlik olmadığı için, bu kanunun de tuttuğunuz ana prensip nedir? 
aıma iyiliğe, iyi imkanlara b' - EvvelaA ana yollardır. Şehn' ba"'-

d 
tat ıkına imkan olmadığı görüldüğü ~ 

oğru giden bir memleket- b d · ·· d ed •· tanbaşa, tulani ve·arzani olarak kate-ve uralar a ınşaata rnusaa e ildii:J 
tir. Bugün olmasa bile, ya- söyleniyordu? den ve topoğrafik vaziyete göre en 
rın muhakkak bir başka, bir _Hayır, böyle bir müsaade veril_ kolay, en ucuz gidilebilecek yollar 
yeni imka"' n ortaya çıkacak- · d ~-1d· E t N d" d ., yapmak. Sonra, §chri, ticaret, sana)i, mış egı ır. ve ... e ıyor um ... 
tır. Sahili böylece kurtarıyoruz. Bundan mesken, spor mıntakalanna, mezar -

başka, kanun. belediyeye. yapılacak !ıklar, tayyare meydanları mıntakala
bina için irtifaı tesbit ha!tkmı ver - rma ayırmak ve limanlar ..... 

Mesela, her sene, kanalizasyon için, 
~ehir, altı, yedi yüz bin lira veri
yor. Bu taahhüt yarın bitecektir. Va
kıa bu paranın yansı yine ayni işe, 
ve o işin temadisine tahsis edilecekse 
de bir imkan bırakmış olacaktır. Bun
dan başka yeni birtakım membalar 
Umit ediyorum ve mecliste müzakere 
ediliyor. Bu membalardan, imar işine 
ıarfedilecek para ümidi vardır. Hem 
bugün, şehirde, hergün, devlet, bele
diye ve hususi şahıslar tarafından in
,aat yaptmlmaktadır. Bugün plan 
mevcut olmadığı için, eslki kanun ve 
vaziyetlere göre. yapılan bu inşaat, 
umumi plan tatbıkinden sonra da de
vam ~eceğine ve o plan dahilinde ya
pılacagına nazaran, imarın bir klsmı 
kendiliğinden meydana çıkacaktır 

- Bugün yapılan inşaat, yann tat
bik edilecek olan umumi planı bozmı
yacak mıdır veya bunlann yıkılması 
icap etmiyecek midir? Bunlar pekala 
umumi plana uymıyabilir! 

miştir. Sahilleri bozabilecek binalara - Limanlar dediniz, birkaç liman 

YÜREK SIZLATICI 

Bu mozayikler Mahmut Paıa türbesindedir 

Türbenin bir cephesine bir ev ••• 

... ı,;, rcphesine de şu duvarı yaılamıflar. 

MANZARA 
Bu Şaheseri 

Acele Tedbirle 
Kurtarmalıyız! 

1 stanbulun en eski ca
mii diye anılan ve pla-

nın bir kısmının Bellini ta
rafından çizildiği söylenilen 
Mahmutpaşa camii hemen 
herkesçe malumdur. Fakat 
Fatihin sadrazamı Mahmut .. 
paşanın. camisi. arkasında 
fevkalade güzel bir tiirbesi 
olduğunu birçok kimseler 
bilmezler. Daha doğrusu, bu 
türbenin mevcudiyetinden 
haberdardırlar amma. ne 
mükemmel ve ne nefis bir 
eser okl11ğunu bilmezler. 

Ben d~ 1ilmiyordum. Bir dostun 
tavsiyesi lizerine gidip gördilm. Ev
vela, manzaranın sihrine kapılarak 
hayretten donakaldım. Lakin biraz 
sonra, yüreğim sızladı, bu 1stanbulun 
C.§Siz türbesinin uğrndığl tahrip, deh· 
şetten tüylerimi Urperili. 
Şu resimlere dikkatle bakınız. ora .. 

dn, Ulrbenin kiimllen taş üzerine kak~ 
ma mozayik olduğunu göreceksiniz. 
Bu mozayiklerin bir kısmı, o civarda 
bulunan ve ismine Aynalı konak de· 
nilen bir evin bahçesinde yapılmış 0 • 

lan bir ev ile örtUlmüştür. Bir ba§ka 
ceı>hesine, yine yukarda resmini gör
düğiinüz şekilde kUlüstlir bir duvar 
getirip dayamışlar. Türbenin etrafı 
çöpl~k ve pislik içindedir. Kapısmm 
oldugu cepheye, kapının olduğı.ı yere, 
meçhul bir el bir oda yapmış, odanın 
Uzerine de bir dnm. Cephe bu dam 
ile feci bir şekilde tahrip edilmiş. 

Bu şaheseri kurtarmak lazımdır. 
Bunun için de. evvela, türbenin cep
helerini berbat eden ev ve duvarı 
~aldırmahdır. Esasen kim ve ne hak
la bunları yapmıstır? Türbenin etra -
fmdaki mezarlığı nasıl istimlak et
mişler? Bu noktalan tahkik edip 
mevdana çıkarmalıdır. 

Sonra, hiçbir yerde emsali olmıyan 
bu türbeyi rcstaurcr etmelidir. Bu
nu da yapmak kolaydır. Çtinkü Mah
mutpasa camii tamir ed:liyor. bu i§ 
te, arada çıkabilir. Yalnız. eğer res
tauration işi yine çimento ile yapıla
cak isp "llahaşkına olsun, dokunul
masın. Zira dört yilz yetmiş bu kadar 
senenin. cephelerine yaslanan evlerin, 
kazmaların. sUprüntUierin ve pisli • 
ğin vapamndığı işi bu çimento yapa .. 
caktır. 

- Evet. Fakat inşaat umumi plana 
uymıyacak şekilde olunca. Kafamızda 
az çok tebellür etmiş bir A~l!.a plıiJı ol-

irtifa verilmiyor. Sonra, kanun. abide mı tasavvur ediyorsunuz? 
mahiyetinde olan binaların on beş - Tabii değil mi? Bir değil. birkaç 
metre etrafında inşaat yapılmasını liman mütalea edilmek lazımdır. Fa -
meneder. Biz, buralan da kurtarmak kat bunlardan biri, dünya iktısadiyab 
için on beş metreden gerisi için de icabından şimdilik ihmal ediliyor ki, 
yine irtifa bakknnıZT kullanıyoruz. bu, serbest limandır. Sonra, bir güm
l'ren hatlarının etrafında dıı, ayni ka- rUk limanı lazımdır ki, bu halledilmiş 
nun. inşaata müsaade etmiyor. ~fak - bir iştir. Kolordu binası dahil, Fm -
sat, oralara kulUbe ve teneke evlerin dıklıdaki Güzel San 'atlar Akademisi -
yapılmasına mani olmak ve oraları ne kadar. Galata nhtnnı yapılacak ve 
ağaçlandırmaktır. Daha sonra, de - tamir edilecektir. Tahsısat ayırıl -
nizden itibaren 40 rakımdan sonra mıştır bile. Üçüncü olarak liman de -
inşaat yaptırmıyoruz. irtifa vermiyo· mek en ucuz şekilde maliyeti temin 
nız. Böylece. yama~lar üzerine kurul· demek olduğuna göre, bugün, Ana
muş olan İstanbul amfiteatr şeklini doluya giden mal!ann iki defa tahmil 
muhafaza eder. Bu cümleden olarak. ve tahliyesini icap ettiren bir limanın 
Fındıklı, Cihangir gibi yerlerde yapı- yeri yoktur, veyahut, bu a.meliyeyl 
lan inşaata ancak arkadakilerinin indirmiyecek bir başka Umana lüzum 
manzarasını kapamıyacak kadar ir - vardır. Fakat bu tamamile • devlet 
tifa veriyoruz, bitişik ev, apartıman işidir. Bütün bunlardan başka bir de 
yapılmasına müsaade etmiyerek. ora- seyyah limanı lazımdır. Bugün görü -
larm manzarasını kurtarıyoruz. Bey- yorsunuz ki, ekseri seyyah vapurları 
oğlunun denizden bakılınca ne çirkin ve hemen bütün limanı ziyarete ge -
manz~a arzettiği malUmdur. Bunun len harp gemileri Dolmabahçe önüne I 

geliyorlar. Buraya, denize bir "dil" -=~~-=--=-~-:-~:----=-~-----------------------------a-. _ 
Ve kapısını da böylece harap etmişler. 

lıtanbul Valiıinin, gümrük :Ve antrepoların kalclırılmcııc ıure
tile bir gezinti yeri haline getirtilmeıini düıündüğü ıo.hanın 

bugünkü manzara11 

halinde yolcuların kolayca çıkabile • §etmiştir. Bu güzel tabiatin cazibesin. 
cekleri bir iskele yapılrrsa, en iyi sey- den kurtulmak imkU.nı yoktur. 1stan
yah limanı olur. bul, seyyah şehri olmak için ideal ve 

İstanbul, ticaret sanayi ve ~n büyük şehirdir. Sonra otuz asrın 
seyyah §ehridir ?8~Uste yığdığı. ya~yana sıraladığı 

- tstanbulun imardan sonra bariz abı?~ler var. Şehn gezerken tarihin 
karakteri, vasfı ne olacaktır? s~~nnı kulaklarmızla duyabilirsiniz. 

- Şehir, esasen karakterini kendi Bınaenaleyh, lstanbulun planını tica _ 
yapmıştır. Bir tek esas üzerinde dur- ret, sanayi ve seyyah şehri olarak 
makta isabet ve fayda yoktur. Coğ- kurmak lazım gelir. 
rafi mevkii itibarile ticaret şehridir. - Müstakbel ve mamur lıir tstan
An'anevi olarak şehrin daim& müte - bulda, merkezi sıklet İstanbul cihetin· 
ha.ssıs amele yetiştirmesi ve kazam: de nıi, Beyoğlu cihetinde mi olacak? 
ile geçim arasmda bir muvazene mev- Ve imara nereden başlanacak? 
cut olması, tstanbulu bir .küçük sana- - Bu sualinize cevap veremiyece· 
yi ııehri yapmıştD'. Ca.m, de~'.me~ - ğim. Çünkü bu cevap birçok hare -
sucat fabrikaları bulunması ıtıbarıle ketıere sebep olabilir. Fakat imar de
bUyUk sanayi şehridir de. Seyyah ve nince akla evvela İstanbul gelir. Me
eğlence şehri olarak, insanı ve tabi • scla, ben, ötedenberi, 1stanbulda bu -
ati, lstanbula bet §CYİ mebzulen bah- gün gümrüklerin bulunduğu yeri ve 

antrepoları kaldırarak, Sarayburnuna 
kadar .EminönUnden itibaren genış 
bir nhtım, bir gezinti yeri yapılma
sını düşünüyorum. DUşünUnüz şehrin 

güzelliği nekadar artar ve burası ne 
muhteşem bir yer olur. Beyoğlu tarafı 
bitmiştir ve bilhassa Galatadan itiba
ren Tilnel ile Galntnsaray hattına 
kadar olnn yamaç oturulmaz bir hale 
gelmiştir. Zamanla, belki oraları da ..... 

Şehrin sayfiyeleri 
Muhittin Ostündağın resmi şahsi

yeti uyanıyordu. MUtemadiyen ziller 

çalara~ telefon işliyordu, görUşmemi

zi bitirecek olan son sualim sayfiyele. 
re aitti, sordum. Dedi ki: 

- Boğaziçi, ebedi, gUzel bir yerdir. 
Orasını tabiat kurmuştur. Adalar da 

öyle. Şimdi Floryayı yapıyorıız. Ora. 

sı da kendiliğinden bir sayfiye olu • 
yor. Fakat ben daima k d' . • en ıme !lU 
sualı soranın: "Sultanahmett 't'b Ce ah en ı ı a. 
ren rr paşaya kadar tramvay yo 
lun?n ?:niz kısmının Erenköyünd~ 
tabıat ıtibarile ne farkı var?,, Ceva • 

~~ menfi olur, hatta burasını daha 
ıyı bulurum. Binaenaleyh, orasmı sa 
f y. 
ıye yaparsak, gazinolar, deniz kena. 

nnda bir "promenade" yaparsak İs
tanbul sayfiye aramak iht:ı· 

Yacından 
vareste kalır. Vakıa bur 

' ayı Yazın 
poyraz tutmaz amma ng .. açı d 

. ' an ırmak 
suretile, fazla hararetin ön· 
mek kabildir. Une geç • 

GörU§memiz burada bittt. 

Fikret ADIL 
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Piyango Keşi desi Dün Tamamlandı 

Otuz bin lirahk büyük ikramiye 
24082 numaraya çıktl 

Dün ve Evvelki Gün Kazanan 
Numaraları Sıraya Konmuş 

Olarak Neşrediyoruz. 
Tayyare piyangosunun yirmi ikin-ı 

ci tertip birinci keşidesi dün bitiril
miştir. Dün kazanan numaraları ev
\·elki günkülerle bir arada ve sıraya 
konulmuş olarak aşağıda bulacaksı

nız. 

Bu tertibin en büyük ikramiyesi o
lan 30 bin lira, 24082 numaraya isa
bet etmiştir. 

Bu numaranın son iki rakamı ile 
niharet bulan bütün biletler 20 Ura, 
ynni onda bir biletler 2 lira amorti 
kazanmışlardır. 

Bu tertibin ikinci büyük ikramiyesi 
olan 15 bin lira 944 numaraya düş

müştür. Bu numaranın son iki raka
mı olan 44 ile nihayet bulan bütün 
biletler yirmi beşer lira amorti ala
caklardır. 

Bu keşidede mevcut olan biri 10 
bin, diğeri 20 bin liralık ıki büyük 
mükafattan 10 bin liralık mükafat 
18085 numaraya isabet etmiştir. Ay
nca 3250 numaraya 10 lira. 624.4 ve 
19828 n ume.ralara da 1000 er lira 
düşmüştür. 

Yirmi bin liralık büyük 
ise aşağıdaki şu kırk bilet 
taksim edilecektir: 

1457 2075 
4117 4292 
8571 8892 

11687 11884 
13525 16268 
18485 21278 
23214 27397 
28416 28990 
32473 32762 
35519 38684 

3263 
6245 
9017 

12472 
17186 
21727 
27436 
30149 
34411 
39343 

mükafat 
arasında 

3618 
6900 
9621 

12876 
18261 
21956 
27623 
30338 
35451 
39861 

30000 lira kazana.n No. 
24082 

15000 lira kazanan Na. 
944 

12000 lira kazanan No. 
9260 

10000 lira kazanan No. 
3250 

2()()() lira kazanan No. lar 
3150 34838 

1000 lira kazanan No. lar 
6244 19828 33932 

500 lira kazanan No. lar 
1089 1457 2075 2772 
2888 3263 3613 3956 
4117 4292 6245 
8571 8892 9017 
9621 10386 11687 

124 72 12876 13525 
15893 16007 16268 
18261 18462 18485 
20892 21278 21956 
22936 23370 23714 
25209 26124 27397 
27624 28416 28609 
30149 30338 31884 
32473 32535 32762 
34044 34201 35451 
36692 37473 28175 
38684 38842 39343 

6900 
9335 

11884 
15336 
17381 
18741 
22617 
24860 
27436 
28990 
31945 
33587 
35519 
38500 
39861 

150 lira kazananlar: 
831 988 1440 2318 

3023 5225 5776 5951 
6013 8257 8634 8947 

10500 12112 12943 13669 
14336 15228 15753 16452 
18119 18789 19027 21616 
21674 21948 22338 22533 
23997 24081 25796 25913 
25955 27113 27993 29921 
30172 30263 30428 30551 
30943 31163 31318 32661 
34012 34078 34200 36258 
36757 37005 37290 3787 
37700 39752. 

100 lira kazanan N o. hr 
15 154 1532 1604 

2449 2571 4148 5247 
5285 5388 6169 6623 
6836 6993 7090 8656 
8905 9217 9381 9689 
9918 10066 11377 12017 

12086 12617 12922 13178 
13443 13457 13959 14075 
14 790 15060 i5207 15484 
15541 16074 16273 16522 
16543 16623 17632 1838i 
20023 20687 20702 21145 

21367 
22754 
25348 
27154 
27789 
28440 
30860 
32023 
32967 
34622 
38143 
39384 

21377 
23799 
25487 
27240 
28040 
29080 
30969 
32862 
33418 
34638 
38480 
39619 

2144.9 
24656 
2661.4 
27482 
28367 
29605 
3103fi 
32867 
34198 
35020 
38591 
39802. 

50 lira kazananlar: 
9 

298 
509 
692 
999 

1053 
1628 
2025 
2586 
2791 
3336 
3716 
3976 
4222 
4858 
5177 
5485 
5749 
5901 
6637 

7465 
7745 

7814 
8218 
8508 
8839 
9139 
9582 

10107 
10854 
11156 
11361 
11585 
11754 
11903 
12558 
12833 
13321 
13674 
13956 
14263 
14595 
15027 
15631 
J6193 
16408 
16643 
17147 
17580 
19084 
18511 
19079 
19419 
19979 
20222 
20730 
21137 
21484 
22282 
22752 
23089 
23808 
24507 
24729 
25027 
25199 
25394 
26224 
26828 
27320 
28020 
28468 
28973 
29228 
29328 
29848 
30400 
30801 
31097 
31583 
32350 
33178 
33487 
34064 
34896 
35760 

26 
309 
521 
699 

1035 
1196 
1750 
2093 
2682 
2921 
3337 
3745 
4020 
4439 
4880 
5215 
5654 
5769 
6097 
6945 

7477 
7767 

7860 
8290 
8655 
9022 
9231 
9610 

10182 
10915 
11159 
11486 
11631 
11763 
12020 
12599 
12855 
13325 
13796 
14096 
14288 
14603 
15382 
15808 
16303 
16477 
16668 
17364 
17590 
18127 
18670 
19109 
19558 
20006 
20236 
20842 
21185 
21672 
22532 
22734 
23300 
23958 
24445 
24891 
25089 
25225 
25551 
26234 
27135 
27386 
28232 
28737 
29109 
29265 
29654 
30035 
30538 
30805 
314.13 
31682 
32552 
33240 
33770 
34378 
34997 
35819 

42 
432 
637 
808 

1042 
1210 
1831 
2372 
2704 
3010 
3492 
3825 
4060 
4532 
49fi3 
5287 
5735 
5811 
638S 
7339 
7586 
7775 
7959 
8338 
8749 
9103 
9474 
9654 

10396 
11083 

11200 
11502 
11656 
11817 
12033 
1261.6 
12863 
13489 
13856 
14201 
14378 
14709 
15411 
15975 
16342 
16500 
16722 
17390 
17791 
18301 
18678 
19188 
19735 
20137 
2026.13 
20853 
21351 
22129 
22570 
22824 
23370 
24221 
24576 
24925 
25165 
25269 
25953 
26441 
27139 
27459 
28315 
28757 
29150 
29300 
29658 
30164 
30608 
30824 
31487 
320ô6 
32574 
33264 
33974 
34089 
35635 
35874 

21835 
24982 
268J7 
27513 
28380 
30857 
31363 
32887 
34491 
35468 
35826 

225 
449 
642 
989 

1048 
1585 
2015 
2520 
2708 
3146 
3599 
3915 
4161 
4784 
4992 
5424 
5744 
5871 
6623 
7447 
7655 
7194 
8046 
8437 
8765 
9103 
9538 
9673 

10635 
11089 
11229 
11518 
11722 
11881 
12501 
12761 
13123 
13630 
13942 
14244 
14460 
14773 
15412 
16017 
16405 
16580 
16736 
17439 
17980 
18489 
18695 
19291 
19816 
20175 
20543 
21040 
21457 
22184 
22702 
23019 
23623 
24266 
24628 
25016 
25166 
25309 
25966 
26568 
27209 
27964 
28393 
28784 
29138 
29317 
29718 
30187 
30753 
30981 
31538 
32321 
33164 
33445 
34052 
34861 
35643 
36012 

36045 
36348 
36776 
37280 

• 37719 
38090 
28432 
39127 
39631 

36127 
36372 
36781 
37390 
37883 
38134 
38508 
39228 
39731 

36319 
36657 
36856 
37461 
37902 
38339 
38652 
39281 
39892 

36321 
36712 
36897 
37508 
38015 
38092 
38673 
39391 
39936 

30 lira kazanan No. lar 
7 22 48 113 

304 540 673 712 
737 769 777 835 
878 1925 105ô 1064 

1071 1130 1174 1185 
1217 1438 1489 1589 
1590 1597 1600 1640 
2060 1821 1703 1646 
2790 2566 2503 2299 
2263 2861 28G7 2891 
2935 2998 3093 3193 
3236 3301 3303 3331 
3428 3490 3495 3584 
3645 3780 3891 3902 
3927 4024 4042 4168 
4397 4537 3869 4907 
4929 4984 5018 5508 
5618 5645 5787 5854 
5957 4979 6106 6164 
6203 6305 6335 6336 
6392 6396 6400 6535 
6626 6697 6909 7070 
7146 7203 7231 7344 
7352 7386 7387 7394 
3437 7462 74P.9 7587 
7602 7693 7795 7808 
7818 8073 8088 8150 
8187 8201 8242 8274 
8304 8433 8507 8584 
8616 8640 870~ 8716 
8848 8880 8907 8927 
8946 9044 9062 9118 
9149 9184 9275 9310 
9326 9396 9420 9.175 
9505 9542 9620 9698 
9787 9808 9869 9875 
9904 10256 10295 10353 

10337 
10602 
11117 
11198 
11582 
11732 
12459 
12689 
12965 
13256 
13837 
14313 
14514 
15131 
15567 
15774 
16076 
16138 
16419 
16718 
17031 
18400 
18928 
19153 
19533 
19657 
19804 
20034 
20346 
20657 
20745 
21001 
21217 
21560 
21699 
21995 
22146 
22362 
22613 
22790 
23258 
23352 
23797 
23972 
24228 
24377 
24825 
25132 
25390 
25577 
26109 
26488 
26697 
26928 
27527 
27727 
27976 
28069 
28360 
28628 

10355 
10608 
11120 
11322 
11599 
11782 
12586 
12913 
13011 
13364 
13933 
14391 
14580 
15189 
15571 
15811 
16081 
16304 
16491 
16923 
17816 
18489 
18934 
19222 
19574 
19695 
19856 
20099 
20349 
~0716 

20834 
21015 
21316 
21563 
21714 
22011 
22149 
22513 
22663 
22828 
23280 
23603 
23900 
24107 
24236 
24385 
24839 
25150 
25434 
25678 
26250 
26549 
26732 
27305 
27529 
27740 
28013 
28330 
28377 
28720 

10493 
10730 
11137 
11358 
1163 7 
12190 
12606 
12951 
13013 
13551 
14116 
14414 
14890 
15233 
15648 
15829 
16130 
16328 
16679 
16937 
18081 
18690 
19039 
19340 
19590 
19777 
19869 
20296 
20367 
20725 
20808 
21043 
21396 
21605 
21804 
22019 
22155 
22582 
22688 
22836 
23306 
23642 
23924 
24172 
24269 
24414 
24864 
25339 
25448 
25701 
26413 
26626 
26872 
27371 
27698 
27742 
28026 
28354 
28472 
28733 

11180 
11185 
116H 
12453 
12630 
12959 
13228 
13626 
14295 
14485 
15077 
15369 
15713 
15997 
16133 
164-04 
16693 
17002 
18312 
18723 
19122 
191:95 
196;)9 
19784 
20018 
20345 
20561 
20744 
20949 
21212 
21521 
21680 
21839 
22022 
22167 
22605 
22768 
22922 
23330 
23735 
23935 
24195 
2-1293 
24744 
24865 
25340 
25150 
26086 
26432 
26635 
26902 
27506 
27699 
27969 
28045 
28358 
28525 
28761 

Sağlık Siyasetimizin 
A na ve Esas Hatları 
SIHHAT VEKiLi DEDi KI: 

(Başı 1 incide) ı Bu sene Kayseri ve Adana gibi kalelerinin sıhhi müesseselerin a.leY 
üzerinde sağlık faaliyetlerini ~e mü- istihsal mıntakala:ında sr~m~nın faz- hine olmasının önüne geçilmiştir. 
cadelelerini gösteren renkler, ışaret- la olduğundan şikayet edildi. Kayse- Veremle Mücadele 
ler görünüyordu. riye bir mütehassıs gönderdik. ileri Verem yüzünden memlekette bil 

Sualler sordum ve cevaplar aldım. sürülen iddialarda mübalağa bı.lduk. yük bir ıstırap vardır. Verem müc.a 
Az not tuttum. Sözleri kağıt üzerin- Fakat bu sene umumiyetle sıtmanın delesi en müşkül ve masraflı işt1r 
de tesbit etmektense bahsi kavrama- çok olduğu doğrudur. Sebebi de yağ- Bütün yatak adedi ihtiyaca göre ço 
ya çalışmayı tercih ettim. Sözü iyi murların çokluğudur. Arızi su biri- azdır. Verem dispanserleri de ınilt 
anlamamışsam veya iyi ifade ede- kintileri memleket için mücadelt:> çer- tarca kafi değildir. 
mezsem kabahat benimdir. . çevesinden hariç bir afet vaziyeti Ancak mevcut imkan.J.ar dairesind 

Hiçten başlıyan faaliyetler husule geti~miştir. Normal tedbirler, mücadele devam etmektedir. Heyb 
Sıhhiye Vekili suallerime cevap o- beklenmez afetler karşısında elbette li Sanatoryomu 150 yatağa çıkarıl 

larak' şu izahatı verdi: ta~ verim temin ~d~mez. Fevkalade mıştır. Bütçe imkan verirse bu sen 
_ Eski imparatorluk umran na - vazıyetler olunca ıstıhsal mmtakala- bir miktar daha yatak ilave edile 

mma ne yapmışsa uzaklarda yapmış~ l~rı~~a~ patronların müc~deleye el cektir. lstanbul ve lzmir sari hııS 
tır vatanın asıl merkezi ve mihverı bırligı ile karışması beklenır. Halbu- talıklar hastaneleri de en çok ve 
ol~n sahaları ihmal etmiştir. Terket- ki bilhassa Adanada amele patron- remlilerle m~gul oluyor. Diğer y~ 
tiğimiz yerlerde, Rumelide, Suriye- !ardan ya:dım görmüyor. Bütün bj. !erdeki umumi hastanelerde de, di 
de sağlık namına türlü türlü mües- haller: ~-agmen __ ~danad~ bu sene s~t: ğer hastaları ve şehir halkını b~ 
seseler ve teşekküller b"ıraktlk. ma yuzunden olum yedı veya aekızı madan kurtarmak için vereınlile~ 

Günün birinde vatanın merkez sa- geçmez: . mahsus koğuşlar ayırmak usul itti 
balarının ihtiyaçları ile karşılaşınca Bu gıbı f~~kalade afetler gelir, ge- haz edilmiştir. 
her tarafı boş bulduk. Şurada bura- çer. Esas .mu?adeleye gelince bu'. p.a- Memleketin acil bir ihtiyacı da k 
da hastane denilen yerler vardı. Fa- ra ve yetışmış unsurlar meselesıdır. mik veremine mahsus bir ha~tan 
kat boş bir odaya bir, iki yatak ko- Kinini, mem~rları, ~iğer masrafile den hazan bir çocuğun altı ay alçı 
nunca nekadar hastane olursa ancak bir sıt~a mucadelesı heyeti ::;enede durması icap edebilir ki bu anc 
o kadar hastaneydi. 12.000 l~aya mal olur. Kaç 12.?00 hususi bir hastanede yapılabilir. 

llk hamlede sağlık faaliyetleri cep- lira verılı~~e 0 ~ada~ heyet faalıye- Bizi bir dereceye kadar rn~tese. 
he gerisindeki bazı hizmetlere mun- te sevkedilır. Bıttabı eld~ faydalı eden bir notka var: Verem şımdıl~ 
hasır kalıyordu. 350.000 liralık bir surette çalış~cak ve sarfedile~ para- büyük şehirlere munhasırdır. Na!d1 

bütçeyle ufak bir mevcudiyet göster- dan tam verım alınmasını temın eı:le- ye vasıtalarının ve iktrsadi münas 
meye uğraştık. 1924 te ilk sulh b~t- cek unsurla: bul~nmas~ da ş.arttır. ~etlerin çoğal~ası neticesinde bcllÔ 
çesini yaptık. Bunun esbabı mucıbe Eskı devırde lırengı ilerde de muhıte yayılır. Fakat bil 
layihasını risale halinde bastırıp tev- Memlekette zannedildiği kadar gün için mücadele sahası mahdut 
zi ettim. Yapılması laz.ımgelen işler frengi yoktur. Frengisi çok addedi- tur. Köylerde 10 ila 20 arasında çO' 

10, 12 madde halinde tesbit edilmiş- leıı mıntakalardaki nisbet en fena cuk ve gençlerde pirhe teamülü ya 
ti. zamanlarda bile yüzde dördü geçme- trrdık. Yirmiye yaklaşmayınca. te• 

Kurulan çerçeve 
O zamandan başlıyarak çalışmala

rıınrz tamamile çerçevelenmiştir. Se
neden seneye değişen hiçbir esas 
yoktur. Bir tarafta yapılacak iş var, 
diğer tarafta bütçe ... 

Bir sıtma mücadelesi heyetinin, 
bir dispanserin, bir doğum evinin, 
bir nümune hastanesinin tesi.s mas
rafı, ilk sene ve ondan sonraki sene
ler işletme masrafı tamamile hesap 
ve tesbit edilmiştir. Mesela kaç do
ğum evlik, kaç dispanserlik tahsisat 
verilirse o kadar doğum evi ve dis
panser açılır. Ancak bunun da zaru
ri bir haddi vardır. Bize: "Bol bol 
para vereceğiz, çabuk yürü~n, 
memleketin sağlık ihtiyaçlarına bır
denbire çare bulun .. " denilecek olur
sa hadsiz derecede geniş tahsisatı 
kabul edemeyiz. Elimizde mevcut 
vasıtalara, teşkilata göre milletin an
cak muayyen bir miktarda parasını 
faydalı ve verimli bir surette kulla
nırız. Hazırlık ve vasıtalar tamam 
olmadan daha fazla para sarfetme
ye kalkışacak olursam verim azalır 
ve para israf edilmiş olur. 
Dediğim gibi ilk adımda türlü tür

lü seri ihtiyaçlar karşısında kaldık. 
Hiçbir şey yoktu. Her şeyi yapmak 
lazımdı. Sıtma, frengi, drahom mü
cadelelerine atılmak, dispanserler, 
doğuın evleri, nümune hastaneleri, 
muhtelif sağlık müesseseleri, mer -
kezde bir sıhhati koruma müessese
si kurmak icap ediyordu. Buna mu
kabil adam yoktu. Hala bugün 
memleketin resmi sağlık hizmetinde 
çalışanlar, kendim de dahil olduğum 
halde dört bin nüfusa bir nisbetin
dedir. · Hususi çalışanlar, doktorlar 
da hesaba katrlırsa iki bin nilfusa 
bir doktor gelir. Halbuki mesela 
Amerikada 375 nüfusa bir doktor 
geldiği için bir kısım tıp fakülteleri
ni kapamaya teşebbüs edilmiştir. 

Doktor ihtiyacı karşısında Tıp Ta
lebe Yurdunu kurduk. Resmi sağlrk 
teşkilatına ait hizmetler için daha 
geniş ölç~de doktor yetiştirmeye _ve 
yetişenlerın memleketin her köşesın
de hizmet kabul etmesini temine 
başladık. 

Sıtma Mücadelesi 
Bugün 12 mıntakada sıtma mtlcR

dele teşkilatımız, frengi ve dra.lıom 
mücadelemiz, 9 yerde doğum evleri
miz, 5 nümune hastanemiz, 200 dis
panserimiz vardır. 

Bütçemize ve vas!talarnnıza göre 
ne miktarda teşkilat yapmak milm
künse o miktarda teşkilat kuruyo -
ruz. Mücadelede en ziyade yardıma 
muhtaç olan yerlerden işe başlryo
ruz. Bir tarafta vaziyet iyileşip has
talıklar münferit vak'alar halini 
alınca teşki:latı başka ı:nıntakalara 
geçiriyoruz. 

miştir. mili bulmadık. Tetkik yalnız bin l<~ 
Eski devirde o zamanın kafası ile ye inhisar etmiştir. Bu ölçüde J 

yapılan mücadeleler garipti. Bir va- araştırma elbette kafi değildir .f&' 
kitler Kastamonuda çok frengi var- kat diğer delillere de bakarak v 
mış. Oraya mücadele teşkilatı gön- min şimdilik büyük şehir mesel 
derilmiş. Iyi neticeler alınmış. Artık olduğuna hükmedebiliriz. 
Kastamonuda mücadele ihtiyacı kal- Sözün burasında dedim ki: 
mamış. Fakat teşkilat senelerce boş - Veremliler • tedavi için hep bil' 
yere orada bırakılmış ve Kastamonu yük şehirlere toplanıyor. Burada gı 
hakkında frengisi çok bir yer diye da fiyatları yüksektir. Büyük 
yanlış bir tesir husule getirilmiştir. tarda hasta ile meşgul olmaya iıJl ' 

Bugün frengi mücadelesi biten ba- kan olmuyor. Acaba havası mU.aitı 
zt yerlerde deri ve tenasül dispan- maişet ucuz olan yerlerde kampl3l' 
serleri diye hususi dispanserler var- kurularak az masrafla pek çok ve • 
dır. Fakat hiçbiri olmıyan sahalar- remli ile uğraşmak mümkün olıxı~ 
da bir frengili hükumet teşkilatına mı? 

müracaatle parasız tedavi görür. - Basit bir kamp hayatile bellÔ 
Doğum Evleri. de vereme müstaitlerin bünyeleri tak• 

viye edilebilir. Fakat vereme tutu "' 
Doğum evlerinin tipi, kadrosu, !anlar için basit bir kamp hayatı l<A" 

masrafı tamamile taayyün etmiş bir .. ~1' 
fi değildir. Esaslı takayyütler isı-' şeydir. Bir doğum evi ilk sene mal-

zemesile beraber 80.000 liraya, ikin- Göçmenlerin lıkanı 
ci seneden sonra senede 45.000 lira- Vakit ilerlemişti. Son sualimi il()!' 
ya mal olur. Kaç 45.000 lira verile- dum: 
bilirse 0 kadar doğum evi yapılabi- - Ya göçmen meselesi ... 

- Göçmenleri mevcut vasıtaJst 
lir Memleketteki diplomalı ebelerin nisbetinde memlekete alıyoruz. Is 

kan normal bir hale O'"irmek üzeredit1 
kadrolardaki ihtiyaca kifayet etme- 0~ 

Buna ait muamelelerin süra'Undcll diği fikri yanlıştır. Memlekette 1.400 
ebe vardır. Bunların ancak beş yU _ henüz memnun değiliz. Çerçeve at' 

tık taayyün etmekle beraber mua. ' 
zü mevcut kadrolarda çalışıyor. De- melelerin usul halini almasını vı 
mek ki 900 fazla. ebe olduğu halde 

kendi kendine işlemesini temine çall' bunlardan henüz istifade etmiyen 
birçok belediyeler vardır. şıyoruz. !el 

Kaza Diıpanserleri 
Memlekette 200 kaza dispauseri 

kurulmuştur. Bazı yerlerde hususi 
idareler ayni nümuneye göre dispan
serler vücuda getirdikleri için umu
mi yekıln 250 dir. Bir dispanserde 
5 yatak vardır ki icabına göre krs
men erkek, kısmen kadmlar tarafın
dan kullanılabilir. 80 kalem ilaç da
ima bulunur. Bir küçük sıhhiye me
muru, bir de hademe vardır. Hedef, 
dispanserin tekemmül ettirilmesi, 
daimt doktoru, ebesi bulunması. ya
nında minimini bir temizleme evi 
vücuda getirilmesidir. Böylece mev
zii bir bakım ve tedavi yeri meyda
na çıkmış olur. 

Tecrübe neticesinde vardığmnz 
kanaat, ilmi ve teknik işleri mahalli 
surette muvaffakıyetle yapmaya im
kan bulunmadığıdır. Bir belediyede 
tasarruf yapmak 13.zımgelirse evw~la 
belediye ebesi hazfediliyor. Husust 
bütçelerden münakale lazımgelince 
evvela hastane masrafına el uzatılır. 
Bugün tatbik edilen usul, hususi ida
re hizmetindeki doktorların buradan 
tayin edilmesi ve ma~ miktarının 
burada tesbit olunması ve maaşın 
hususi idare tarafından ödenmesidir 
Hususi idare bütçe mUnakaleleri 
mutlaka Dahiliye Vekaletindeki bir 
heyetin tasvibinden geçer ki bu he
yette Sağlık Bakanlığı da temsil 
edilmiştir. Bu sayede bütçe milna-

Geçenlerde meb'uslardan bir ı. 
arkadaş dediler ki: "Memlekete gi• 
recek üç buçuk milyon göçmen vat• 
Bir taraftan bol para temin ette• 
göçmenler memlekete birdenbire ır 
lemez mi?" 

Derhal cevap verdim: "Getirdildel' 
sonra gelir. Fakat biz yaşıyacak "' 
kolu tutacak adam istiyoruz. Hazır " 
hksız surette gelenlerin çoğu öliltıı6 

mahkU.m olur. Ancak yaşryabilece1' 
surette iskan edeceğim miktar göY' 
meni getirmeye vasıta olabilirim.'' 

Eıki ve yen i laki.ılte 
Eski ve yeni Tıp Fakültesi ara~rıı; 

da bir mukayese yapmasını sagll 
Vekilinden diledim. Dedi ki: . ~ 

- Yalnız şu kadarını söyliye)'l~t' 
Eski Tıp Fakültesinin 400 yataklı ~ 
hastanesi vardı. Bunu 250 yata 
hakiki bir hastane haline koymak ;: 
çin 300.000 lira. harcamak lazırxıge 
miştir. Eski hastanedeki yatal<lııı' 
senede vasati 160 gün dolu buıunıl~ 
yordu. Şimdi her yatak vasatI 32 ıı 
ili 340 gün dolu bulunuyor kı b&i 
nisbet bir hastane için azam.idir. "/. 
nrz uzun tedaviye !Uzum gösteren :: 
kıl hastalıkları hastanesinde yata 
lar vasati 360 gün doludur. , 

Bu srrada kapıdan bir baş u.zstı,, 
dı. Başka bir randevünün dakika. '~ 
saniyesi gelmişti. Sağlık Bakanll1 
teşekkürler ederek ayrıldım. 

~- E. y. 
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Ne Hebert, Ne Arkadaşları Bu 
iftiranın imkansızlığına ihtimal 

Vermediler 
Dehşetli ithamlar 

(30) eylül günü kunduracı Simon 
dan güya bir mektup geliyor. Bu 
mektupta Simon kendisine birçok 
şeyler anlatacağını bildiriyor: Dai
ma bir itham vesilesi aradığı için He 
bert derhal bu davete koşuyor. Ora
da öğrendiği şeyler o kadar garip ve 
korkunç ki bizzat işe girişmekten ür
küyor ve işi bir komisyona havale 
ediyor. Bunlar Tample gelerek vak:ı
yı Simondan dinliyorlar ve yazıyor -
lar. Mari Antuanete karşı dehşetli 
ithamlar var. Ancak öyle vak'alar 
ki, anlaşılması ve anlatılması bile im 
kansız .. O zamanın bozulmuş sinirle
rinin ve zehirlenmiş dimağlarının dü
şünüp bulacağı fecaatler ... 

Küçük veliaht bir zaman bir dey
nek ile oynarken kendi kendisini ka
sığından yaralamıştı. Annesi çok me
raklı olduğu için derhal bir doktora 
müracaatla (fıtık) ın önüne geçmek 
için bir kasıkbağı yaptırmıştı. Bu ha 
dise çok zaman evvel vuku bulduğu 
için hemen hemen unutulmuştu. Bir 
gün Simon ve zevcesi çocuğun odada 
yalnız bulunduğu zamanda bu bağı 

çözerek ~endi kendine bazı münase
betsiz hareketlerde bulunduğunu gör 
müşler. Yakalanan küçük inkar ede
memiş ve itiraf etmiş. 

Giıya Simonun rivayetine göre 
böyle yapmayı annesinden ve hala -
sından öğrendiğini söylemiş. 

Simonun sorduğu sualler neticesin 
de böyle bir şeyin çocuğa zorla söyle 
tilmiş olduğu muhakkaktır. Fakat 
kraliçenin her türlü ahlaksızlığı ya
pabileceğini gerek Simon gerek diğer 
etraftakiler farzettiği için ço -
cuğa öyle sualler sordu ki, kendisini 
adeta telkin altında bıraktı. 

Henüz dokuz yaşında olmıyan bir 
cocuğun böyle bir itirafta bulunabil
mesine normal bir devirde hiçbir 
aklı başında insan inanmazdı. Fa -
kat ihtilalin en ateşli bir devrinde 
dul Capet hakkında en berbat iftira
lar etrafta dolaşırken bu iftiraların 
en şeniine de inanmak güç bir şey de 
ğildi. iftirayı hazırlıyan Simon, He -
berti kolayca ikna elti. Herkes Mari 
:A.ntuanetten her fena şeyi iimA~ 1~t
tiği için bu hali de ihtila! muhitinde
kiler gayri tabii bulmadılar. Trianon 
un sefahat günlerinde birçok kadın 
ve erkeği baştan çıkaran bu kadın 

şeklindeki canavar etrafında kimseyi 
bulmayınca masum ve müdafaasız 

hır çocuğa, keneli çocuğuna tecavüz 
etmişti... 

Ne Hebert, ne de arkadaşlan bu 
'eni iftiranın imkansızlığına ihtimal 
vermediler. Derhal bir rapor hazırlı-

• yarak bu Avusturya Prensesinin ne 
mal olduğunu bütün Fransaya ilan 
ettiler. Buna karşı, giyotini bile ha -
fif bir ceza olarak gösterdiler. 

Dokuz yaşındaki bir çocukla on 
beş yaşındaki kızkardeşine zorla bir 
çok şeyler söylettiler. Madam Elı

zabeti de şahit olarak aldılar. Teh
ditle, yalanla bir rapor hazırladılar 
•.re üçüne de imzalattılar. Bu sarar _ 
mış e•Tak hila Paristeki evrak mah
zeninde mahfuzdur. 

isticvap/ar başlıyor 
Çocuğun birinci isticvabı 6 teşrini

evvclde oldu. lkincisi de ertesi günü 
yapıldı. Esasen hayali kuvvetli ve 
geveze olan sekiz buçuk yaşmdaki 
çocuk annesine Tamplde muavenet 
edenleri de birer birer ele verdi. Bu 
meyanda Tulonun da ismi geÇti. 

Bundan sonra en büyük ve en 
alçakça iftiraya. sıra geleli. Çocuğun 
bu fena huylara annesi tarafından 
alıştırıldığını ve bizzat bunların Ma
ri Antuanet tarafından öğretildiğini 
zorla ve hileyle çocuğa itiraf ettir -
diler. 

Orada hazır bulunan sekiz kişi de 
bu şeni iftirayı şahit olarak tasdik 
ve imza ettiler . 
Çocuğun böyle bir itirafta bulun

duğu inkar edilemez, çünkü elde ve
sikalar var. Çocuğun bizzat (Louis 
Charles Capet) diye imzaladığı evrak 
hala mevcuttur . 

Fakat bunun bir hilekarlıkla söyle
tilmiş bir iftira olduğu da herkesçe 
muhakkaktır. O zaman on beş yaşm-

daki küçük prenses mahkeme huzu -
runa çağırıldı. Kardeşiyle oynarken 
münasebetsiz hallerde bulunup bu · 
lu.nmadığı ve annesiyle halasına da bu 
gibi halleri görüp görmediği sorul -
du .. 

Çocuk böyle bir şey olmadığını 
şiddetle tekrar tekrar söyledi. O za
man mahkeme iki kardeşi karşılaş -
tırmağa karar verdi. Veliaht müte -
madiyen telkin altında israr ediyor, 
kızkardeşi de inkar da devam ediyor
du. 

Bir türlü neticeye varılamıyordu. 
O zaman üçüncü bir şahidi çağırdı
lar. Bu da Madam Elizabet idi. Yir· 
mi dokuz yaşındaki genç kadını ço
cuklar gibi ellerinde oynatmak ve 
istediklerini söyletmek kolay değil -
di. 
Evrakı eline alıp ta okuduğu za

man yüzü kıpkırmızı oldu. Ve bu ka
dar alçakça bir iftiraya cevap bile 
vermeğe tenezzül etmediğini söyle -
di. O zaman yeğenini karşısına ge
tirdiler. Küstah oğlan halasına mü· 
temadiyen annesiyle birlikte ona fe· 
na şeyler öğrettiğini söyliyerek israr 
da devam ediyordu. 

Madam Elizabet hayret ve tees -
sürle: "Ne canavar gibi çocuk ol -
muşsun?,, demekten başka söz bu
lamadı.. 

Hebert derhal evrakı şahide imza
latarak Mari Antuanetin çocuğu ta
rafından bile ahlaksızlıkla itham e
dildiğini dünyaya ilan etti . 

Dokuz yaşındaki bu çocuğun an • 
nesine karşı bu ithamı dünya tarihin· 
de emsalsiz bir haldir. Kraliçeyi her 
zaman müdafaa eden kral taraftan 
müverrihler, Hcbcrt ile Simonun 
çocuğu tehdit edere~ bunları söylet
tiklerini yazarlar . 

Bazıları ise dayak ve işkence bilt· 

yaptıklarını rivayet ederler. Hatta 
birisi çocuğu sarhoş ettiklerini ve 
öyle şahadet ettirdiklerini bile yaz -
mıştır . 

Bütün bunların ne dereceye kadar 
doğru olduğu malfım değildir. Ço
cuğun bu garip ve şeni iftirada bu -
lunduğu muhakkak, sebebi ise meç
huldür. 

Bazı rivayetlere göre de Velinht, 
guya annesinden ayrılıp da Simona 
tevdi edildiği zaman büyük bir tees
sür duymuş, birdenbire içtimai sP.vi
yesini kaybedince sinirleri zayıf düş 
müş. Fakat bu ihtimali tamamiyle 
bertaraf etmek lazımdır. Hiç doğru 
değildir. Ne kadar fena bir muhit o
lursa olsun c;ocukların yaşadtklart 
yere derhal alışmak hassaları var _ 

dır . 
Sonra bu dokuz yaşındaki <;ocuk 

Simonun muhitinde daha serbest ya

şıyor, daha çok gülüp eğleniyordu .. 

Müstakbel Fransa kralı olacak diye 

annesi ve halası onu mütemadiyen 

sıkar ve çalıştırırlardı. Halbuki Si

mon kendisine şarkı ve oyundan baş
ka bir şey yaptırmıyordu . 

Her çocuk eğlence ve hürriyetini 
ders ve terbiyeye tercih eder. Içti -
mai seviye düşüncesi ancak zekanın 
tekamülü neticesinde yani, on iki 
veya on beş yaşında gösterir. 

Veliaht her çocuk gibi bulundufu 
muhite derhal alışmıştı. Kızkard:şi 
bile onun ağıza alınmıyacak küfür
ler ve şarkılar öğrendiğini itiraf et
miştir . 

Çocuğun bulunduğu muhit ve esa

sen kuvvetli olan hayali onu yalan 

uydurmağa müsait bir hale getirmiş

ti. 
Henüz dört buçuk yaşında iken 

annesinin mürebbiyesine yazmış ol _ 

duğu bir .mektupta ta şu cümle var

dı: 
_ Çok hayalperest bir çocuktur. 

Her istediğini tekrar etmeği, hatla 
biraz da uydurarak tekrar etmeği se
ver. Bu en büyük kusurudur. Tashih 
etmeğe çalışmalı. . 

Mari Antuanet çocuğunu herkes -
ten iyi tanırdı.. Halası Madam Eli
zabet te söylediği bazı sözlerle va
ziyeti daha aydınlatmıştır . 

(Arkası var] 
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Öksürük Pastilleri varken bu 
ıztıraba katla

nılır mı ? 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 
Hastalıkfari!e sesi kısılanlara şifai tesirleri çok

tur. 30 Kr. HASAN ECZA DEPOSU 

Deniz 
Müesseseleri 
"Deniz Bank,, a 
Bağlanıyor 
"Deniz Bank,, teşkiline ait tetkik -

ler ve hazırlıklar devam etmektedir. 
Kararlaştırılan esaslara göre, halen 
lktısat Vekaletine bağlı bulunan; fa
kat ayrı ayrı bütçelerle idare edilen 
deniz müesseselerıyle liman idareleri 
"Deniz Bank,, a bağlanacaktır. Bun -
larm başında Denizyolları, Akay İda· 
resi, Haliçteki fabrika, havuzlar, li
manlar, Van gölü işletmesi "Deniz 
Bank" a devrolunacal&:tır . 

Süngercilik Şirketi ile Balıkçılılk 
Enstitüsü, yeni kurulacak deniz 
mahsulleri konserve fabrikaları da 
yeni bankaya verilecektir . 

Sümerbank labrika/afı 
Sümerbanka merbut olan Beykoz 

kundura fabrikası da, Feshane ve 
Hereke fabr;•.\.alarında olduğu gibi, 
bir şirketin idaresine verilmiştir. Yal
nız şirketin aksiyonları diğer şirketler 
oföi hükumetin elinde bulunacaktır. 
Aksiyonlar Borsa kotuna dahil edil
miştir . 

7 rabzon büyük 
Bir Fırtına 
Geçirc'i 
Trabzon, (Tan) - Geçen aym son 

haftasında buraları dehşetli bir fır
tına ve yağmur kasıp kavurmuştur':" 
Bazı tarlaları sular mahvetmiş, di
ğerleri de civardan kopup gelen bu· 
yük taş ve toprak yığınları altında 
kalmıştır. Köylerde kopan yarların 
alıp götürdüğü evlerin haddi hesabı 
yoktur. 

Vakfıkebir civarındaki dere taşa
rak kasabayı basmış, oradaki biricik 
oteli, gazhaneyi ve diğer birkaç bi· 
nayı alıp götürmüştür. 

Mac;kada postahane ve uray bina· 
sı sular tarafından yıkılmıştır. 

Şehrimizin elektriğini temin eden 
elektrik fabrikası hasara uğradığın
dan bir hafta Trabzon ışıksız kalmış, 
elektrikle çalışan fabrikalar da işli

yememişlerdir. Telefon ve telgraf 
telleri kopmuş, bir hafta mülhakat 
ile muhabere temin edilememiştir. • 

Vilayetin hemen bütün yolları bo
zulmuştur. Ancak bir hafta sonra 
münakalata tekrar başlanabilmiştir. 
Fakat yeniden yağmur yağarsa yol
ların gene kapanacağı şüphesizdir. 
Bunun önüne geçmek için. yolları 
mükemmelen yapmaktan başka ça -
re yoktur. Köprülerin de hemen 
ht'psi yıkılmış bulunuyor. 

Deniz yapraklar ve ormanlardan 
kopup gelen ağaçlarla doludur. 

Yumurta ihracatmuzda 
canlılık var 

Yumurta ihracat piyasamız, son 
hafta içinde yeniden faaliyete ge<ı _ 
miştir. 

Hariç piyasalardan bilhas.o;a İsvic;
reden teklif ve talepler vaki olnıak
tadır. lsvic;re hükun,~li. kontenjanı 
kaldırmış olduğundan büyük mikyas
ta yumurta ihraç edeceğimiz kuvvet
le sanılmaktadır. İhracat tekliflerin
den sonra piyasada yumurta fiyatları 
da yükselmeğe başlamıştır . 

Bir Dokumacı Elini 
Makineye Kaphrdı 

Kazlıçeşme mensucat fabrikasın • 
da çalışan dokumacı Nuri, sol elini 
makinede ezdirmiştir. Nuri, hastane 
ye kaldırılmıştır. 

• Eski metresi Hatiçenin kendisini 
terketmesine kızan Osman isminde 
biri dün Dedeoğlu yokuşundan ge -
çerken Haticeyi kolundan çakı ile 
yaralamıştır. Yaralı Haseki hastane 
sine kaldırılmıştır. Vak'adan sonra 
kaçan Osman, henüz tutulmamrstır. 

Mubatirlik imtihanı dün yap1lclı 

GR N • 
1 p • 

1 
Müddeiumumilikte dün mtibaşırlik 

imtihanı yapılmıştır. lmtihana orta 
mektep mezunlarından 55 kişi gırmiş
tir. Netice, bir hafta içinde anlaşıla -
caktır. !mtihanı kazananlardan on i
kisi münhal mtibaşirliklere tayin edi
leceklerdir. Mlibasirlerden bazılı:ırma Ba.ş, diş, ağrıları, nezle kırgınlık ve ü'ütmekten mütevellit büti.İll 
( 40) lira ücret ba:zılanna da 600 ve ıztıraplarrn ba!}lamasilf beraber aklınıza gelen ilk isim olmahdıt• 
1000 kuruş maaş verilecektir. Mideyi bozmadans kalp ve böbreklere dokunmadan 

lstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 1 En Seri Tesir En Kafi NetıceJ Ticaret Dairesinden- ._ _____________________________ ,_ 

Türkiye Iş Bankası Istanbul şube-
sinin lstanbulda Bahçekapısmda Ce
lal Bey hanında 4 numarada Simon 
Uşakliyan aleyhine açtığı alacak da
vası neticesinde 18-10-935 tarihınde 
kabili temyiz olmak üzere sadir olan 
gıyabi hükmü havi 14-10-936 tarihli 
ve 163 adetli ilamda oturduğu yeri 
belli olmıyan Simon Uşakliyana teb
liğ olunamadığından işbu ilam tebliğ 
ve Ham aleyhine kanuni yollara müra
caat etmek için kendisine bir ay me

hil verilmiş olduğu hukuk usul mu

hakemeleri kanununun 141-142-1-1:4 

üncü maddeleri mucibince ilan olu -

nur. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret mah
kemesinden: Türk Anonim Elektrik 
Şirketi tarafından Beyoğlu İstiklal 
cadesi 293 No. lu ipekçi mağazası sa
hibi Vasfi Fatih oğlu aleyhine açılan 
alacak davasında : 

Müddeaaleyhin i~ametgahmı ter -
ketmesine binaen vaki ilanen tebliğat 
Uzerine gelmediğinden hakkımda gı -
yap karan ittihaz ve 20 gün müddet-

Adli Tıp işleri Genel 
Direktörlüğünden: 
Beher ton muhamınen 22 lira 50 kuruş bedelle 50 toıı 

Türk Antrasiti şartları veçhile açık eksiltmeye konmuŞ" 
tur. 
Açık eksiltme 1 9 İkinci teşrin 9 3 6 Perşembe günü saat 

15 te Soğ;.ıkçeşmede Adli Tıp İşleri Genel Direktörlüğii 
dairesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin yüzde 15 teminat parasını İstanbul Muha" 
sebec:iliği veznesine yatırarak mezkur gün ve saatte mal«• 
buzu ile birlikte müracaatları ilan olunur. 

le ilanen tebliğine ve muhakemenin __, 
5 - 1 - 937 tarihine müsadif salı saat 

1 
1 

a tattkine kararv~rilnıiş olmakla "" is1anbul Belediyesi ilin arı ' 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. •••••••••••••••••••••••••• .. .,.. 

Heps:ne 25 lira bedel tahmin olunan Topkapıda Denizapı-l 
mahallesinin Topkapı caddesinde eaki 315 yeni 337 No.h dük• 
kanın ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de ~l· 
li ihale gününde girer. bulunmadığından arttırma 17 /11 1 936 salı 
giinüne uzatılnuştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. Jstek1iler Hl8 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mt"ktubil" 
beraber yukarda yazılı günde ıaat 14 de Daimi Encümende bu· 

. ~---~----~~~~~--~ 

NIWI\-IEDDIN VEYSi Al\:SEJ .. 
l\IA Yl AI. .. EVLER Şiirler 
GUNEŞ 3 perde destan 

Fiyatları "30, 35,, kuruştur. 
Ratış veri: Tefeyyüz ve lkbal 

il ' lııı Kitaphaneleridir. 4 ••i 
Istanbul ikinci iflas memurluğun

dan: 
Beyoğlunda Istiklal Caddesi Yeni 

Dünya apartımanrnda oturmakta ve 
ayni apartımanm altında perükar sa
lonu sahibi ve K. Stavridis Halefi Os
kar Cilaciyanın iflası 11-11-936 tari
hinde açılıp tasfiyenin adi şekilde ya 
pılmasına karar verilmiş olduğun _ 
dan: 

ı - Müfliste alacağı ol2..nlarm ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içind~ ikinci. iflas dairesne gelerek 
kaydettırmelerı ve delillerini (senet 
ve defter hülasaları ve saire) asıl ve 
ya musaddak suretlerini tevdi eyle -
meleri. 

2 - Hilılfına hareket cezai mesıı
liyeti müstelzim olmak üzere müfli -
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı -
falla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak Şartile bunları :ı.yni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul ma7.eret 
Ieri bulunmadıkça cezai mes'uiiyetc 
uğrayacakları ve ruçhan hakların -
dan mahrum kalacakları. 

4 - 19-11-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 11 de alacaklıla 
rm ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri 
nin ve borcunu tekeffül eden sair kim 
selerin toplanmada bulunınıya hakla· 
rı olduğu Han olunur . 

iLAN 
Bahçekapıda, Taşhanda beşinci 

katta Sazmaş Şirketi yazı masası üze 
rinde bir kimse para bırakmı$ttr. 
Her kim bırakmış ise Sazmaş ŞirKe -
tinde Bay Fuad Ayman'a mür::ı.caat 
etmesi. 

lunmalıdırlar. lB) "2912,, 

Deniz Harp Okulu komutanlığı 
18 İkinciteşrin 936 Çarşamba günü Deniz Okulunııt1 

açılma törenini kutlu!amak üzere bu okuldan çıkan ve ad· 
resleri hili?n-lediği için şahıslarına davetiye gönderil111i• 
yen emeklı subayların okula onur vermelerini saygı ne 
d·ı "2902" ı er. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce.- kişiyi zengin etmiştir. 2. cİ 
k~şide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 

~ 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır··· 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşam•" 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur.·· 

~~ 

----------------------------------~ 
Üsküdar Hukuk hakimliğinden: Kayıp - 4124 sicil numaralı 8~9 : 

Üs~üdarın Dudullu karyesinin Yu - bacılık ehliyetimi kaybettim. YetljSl~, 
k~n mah.allesinde 61 No. lu evde ~a- ni alacağımdan eskisinin hükntil 1~1• 
kın lsmaıl kızı tnviyenin Üsküdarda tur. Mahmutpaşada Sultanov 
Batpazannda bir No. lu kahvehanede 1 larda 25 numarad• 
sakin Dudullulu Ömer aleyhine açtığı arabacı Ömer oğlu~ 
boşan.ma. davasından dolayı mliddea - E"- • - - - - -- -- -:- - ısJ • 
aleyhın ıkametgahrnr terkederek git- suretı mahkeme divanhanesıne d' 
tiğinde~ dolayı tebliğat icrası kabil kı~~mış olduğundan 20 gün. :t~rf~111ı 
olmadrgrndan ilanen tebliğat icrasına muddeaaleyh Ömer dava ıstıd!l dt 

·1 . ·"'eıı karar verı mış ve tahkikat 28-12-936 cevap vermek ve yevmi nıu&; J ·f 
pazartesi saat 14 de talik edilerek bu mahkemeye gelmek üzere keyfı 
baptaki davetiye ile dava istidası ilan olunur • 
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1 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve 1<omprımeıerın 

lizerinde halisli~in timsali , 
olan® markasını arayınız. 

- ::..--:,.. _.. .. ~ 

Adapazan Belediye Dairesinden: 
Kapalı zarf usuliyle ve bir ay müddetle münal:asaya 

konulmak suretiyle Adapazarı itfaiyesine bir yangın ara
zözü satın alınacaktır. 

Arazözün pompası "Ruzenbaver,, ve şasesi "Stüdeba
kcr,, olacaktır. l'v1uhammcn bedel 6500 lira ve muvakkat 
teminat miktarı 488 lire.dır. 

Tediye şartlarını öğrenmek ve tafsilat almak ist iycnle
re şartnamesi meccanen gönderilecektir. 

Talip olanların k;:munun tarifi veçhile yazılacak teklif 
mektuplarını 26 İkinci teşrin 1936 Perşembe günü saat 
14 buçuğa kauar Eelediyeye göndermeleri ve ihalenin sa
at 15 buçukta Belediye Encümeninde yapılacağı ilan olu-
nur. (2632) 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BırREVUE 
saatı alan ne aldığını bıllr, 

çünkl 80 senelik tecrübe gibi bir 
garantiye maliktir. 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 

AEVUE saatları tanınm ı ş saat9ılarda 

satılmaktadır . 

U111ıu111 41tpoew 1 letanbuı Bahçekapı, Taş Han. Birinc i kat 19. Telefon 21354 

TAN 11 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerıni kuvvetlendı 

"İr. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. Neşvünüma..sırıı 
kolaylaştırarak hayat kabilıyetı 
ni arttırır. Latif rayihalı bir sar 
.-ksiridir. 
INGn.tz KANZUK ECZA~"Esı 

REVoGL11 · ISTA ffiUL 

ROMATJ't.MA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan TESKIN 
ve izale eder. 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

-- TİFOBİL --.. 
Dr. IHSAN SAMI 

rıto ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan almarı 
tifo haplarıdır. Hıç rahatsızlık 

vermez : Herkes alabilir K utmıu 

ölKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
Her türlü malümatla dolu, herkeıln beğendiği bu takvimlerin taklitleri vardır. AldanmamKk i\in 
( SaatU Maarif duvar takvimi) lımine ve C Saat) reımine dikkat edilmelidir Merkezi: latanbul Maarif Kıtaphaneıidir. 

FOlOGRAF AMAlÖRLERıNE 
A 

i LA N 
Capelli • Ferrania 

Fotoğraf levazımatı gelmiştir 
Başlıca fotoğraf levazımatı satan 

mağazalarda satılır 

Umumiacentahğı: UMBERTO J. ~EFORZO 
..,. Posta kutusu 2295 

BASURU HEDENSA Ameliyatsız iyi eder. Memeleri mah

veder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

Bütün dünyada şöhret bulmuştur. 

RAF AEL GRAZIELLA ~ 
Lamartin'in ölmez iki şaheseri 

Halit Fahri Ozansoy 
Tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde 
güzel bir üslupta dilim,ze çevrilmiştir. 
kaQaklan birer tablo kadar canll renkli resimleri 
ihtiva eder 

RAFAEL 100, Graziella 75 Kuruştur 
----------... lıtanbul: Kanaat Kitabevi·---------... • 

Beşiktaş icra dairesinden: 

Devlet Damlryollar1 ve limınlart işletme U. idaresi ilanları 

·ıkt·ısatVekaA. letı·nden: --... S5kuruş ""--- Muhammen bedeli 1320 lira olan ve kuması ıctareden 
Mütenasip bir End~m verilmek ve harcı mtiteahhide ait olmak üze.re 110 kat 

Kira borcundan dolayı tahtı hap
"'e alınıp paraya çevrilmesine karar 
verilen şakayik, süs ağaç \"e savan • 
ları ve asteris Beşiktaşta cihannU • 
ma mahallesinde Abbasağa sokağın
da 2 No lu bahçede 18-11-936 çar -
şamba gUnU saat ondan on ikiye ka
dar açık artırma suretiyle satılacak
tır. Talip olanların pey akçeleriyle 
belediye rüsumu ve ihale pulları 
müşterisine ait. olmak üzere mahal -
linde hazır bulunacak memuruna mil 
racaatları ilan olunur. 

"İŞ KANUNU,, nun dokuzuncu "Teşkilat,, fasiıı:
daki hükümlere göre kurulan "İŞ DAİRESİ,. nin Te~rı
nisani 1936 başından itibaren faaliyete başladığı 145 ın-
ci madde mucibince ilan olunur. "1661,, ·"280.Z,, 

inhisarlar lstanbul Başmü
dürlüğünden: 
Hükmü İkinciteşrin 936 sonunda bitecek olan içki sa

tıcılığı tezkerelerinin yenileme muamelesi Beyoğlu mın
takalarındaki satıcılar için 936 lkinciteşrin on beşinden 
?'i.rmi ikisiı:ıe, İstanbul ve diğer mıntakalardaki satıcılar 
ıçın de aynı ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapıla
caktır. 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar tezkereleri
ni yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni icaplar 
tatbik edilec~ğinden muayyen günlerde satıcıların kon
turatları, eskı tezkereleri ve birer fotoğraflarile müracaat 
ederek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. "2562 .. 

~ kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

~1~ mamulatı kaldırınız 1 ve yerine ~öhret kazanmı~ olan 

/)j TURAN mamulatı koyunuz. 

~ U A "A .. Hoş kokulu, yukıck kıli!elı, her lht yac ıç n lıullan 1 r 
b , ev wbunudur .. 

M>na. mıde11 .,. umdın ..,.mGI büt"1ı esyıyı 061 

lıımıı$d rıc:ı b r pırlıklılı ver r. 

TURSİL. Cımı$ırlırı lıendı lıerıd~ne yıllar ve but11n kumı$1ırı 

partalı bır bevaılılı verır • 

J ,.0•1111 K•"•I••• co.ıuı •• K•· çocuk elbisesi ve 11 O adet çocuk paltosu ı 6. ı 1. 3 6 Pa-
....... ı •Ocudu • kMıhııı• tuuOO zartesi .. .. t 1 o da H d d . . ! 1 ı:r 
10,,,1• •der s .. ı'" 1,,,, hrıı ıoımık· • • • gunu saa ay arpaşa a 1 ıncı ş etme ~0-
111" YGcutu 1umutıtır •• lmltlr. .._: mıSyOnU tarafından pazarlıkla diktiri}ecektir. 
F lyoll., · Komırl•• e llrodııı. \ + t kJ"l • 99 }" kk • "} k 
Kor11 ı1, (Oılnı) ıutyonlı hNlıl• • .l.S e 1 Crın ıra mUVa at temınat 1 C anUnUO ta-

2~ ıı .. d .. ıı ıboru. yin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi n1.ıci-
•• ,,, ,.,. ralnıa 1 hince işe girmeye ınanii kanuni bulunmadığına dair be-

yanname vcrmclerı lazımdır. Bu işe ait şartname Hay
darpaşada ı inci İşletme Komisyonu tarafından parasız 
olarak verilmektedir. ( 2919) 

Sahibi : AlımPt J<)min l 'AI..l\IAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SAU\l 
Gazetccilık ve Ne~riyat Türk Lımitet Şiıi<eti. Basıldığı yer TAN matbaası 

....aA N IX A :s. 
• 
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TEKEMMÜLÜN EN VUKSEGi 

DAHA UZUN ... 

•• w 
1937 BUIC 

DAHA RAHAT ... 

DAHA SERi ... 

OTTAŞ MEŞHERİNDE GÖRÜNÜZ 

istiklal Caddesi 239, Tokatlıyan Karşısında 

~En çok ve en büyük ikramiyeleri vermek birinciliğini kazanan 

15000 lira kazanan Bay Halil 
parayı Nimet gifesinclen 

alırken 

-1". - -
Bu Keş;deCle Dahi 

30.000 LiRAYI 
24082 numerolu bilet sahibi olup Ankarada bulunan ve yıldırım telgrafile müjdelenen EminÖ· 
nü ~ark perükar salonu sahibi ve berberler cemiyeti reisi Say İsmail Hakkı'ya 

15.000 LiRAYI 
944 numerolu bilet sahibi Darülaceze kalorifer memuru bay Halil' e 

10.0CO Lirayı, 3250 numerolu bilet sahibi olup adresini yanlış veren bir Baya 

Kazarıclırclı 
-~Adrese dikkat: İstanbul, Eminönü 16 No. NİMET GİŞESİ 

30.000 lira kazanan 
Bay lımail Hakkı 

~----Tekrar ve Daima ____ ....., 
KADE ı ı 

Büyük · ikramiyeyi kim verdi? Bu kc,idedP. dahi en büyük ikramiyelerden 

30.000 Lirahk ikramiyey' Her ay 
En büyük ikramiyeyi veren 

v 

UG 
G Ş ES ı 

Dün gene 30,000 Lirayı 
·Cihangirde 

bakkal ~ırağı Yorgiye verdi. 

Uğur Giteıi: Ömer R. U ğllr 
Karaköy, Postahane kartıaı 

24082 numaralı bilet ıahibi Denizyolları idaresi veznedarı 
Bay Bekir ve arkadatlarına 

15.000 Liralık ikramiyeyi 
944 numaralı bilet ıahibi Kadıköy Deniz ZabillerindeJ1 

Teğmen Bay f erid' e 

12.000 Lirallk ikramiyeyi 
9260 nurnarah bilet ıahibi Pendikten Bay Ati.ye 

10.000 Liralık Mükafatı 
Şehremininde, T opkapı' da Bay Cemil'e 

KAZANDIRDI 
Kader Gitesinin ismi gibi ıattı.ğı biletleri de kaderin cilvesine mazhar olduğundan her ke•İ· 

dede ıayın mütterilerini zengin etmektedir. Pek çok ve zengin ikramiyelerile 
talihi yaver olanları cidden büyük ıervet ıahibi yapacak olan 

YILBASI KESıDESı 

1937 ECE 
Ç 1 K T 1 

M U H T 1 R AS 1 Avukat, Doktor ve her iş adamına lazım olan takvim ve malumatlı~ 
muhtıra defterini arayınız. 10 <;eşit üzerine zarif şekillerde hazırla 
tır. Bil\ımum kağıt ve kitap~ılarda bulunur. 

. Deposu: Ankara caddesi, Afitap mağazası No. 111 


