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Iskenderun ve Antakyadaki Seçim 

Tazyik, Para, Hapis 
Biri Tesir Etmiyor 

r 

Halk Seçime Girmiyor 

Ermeniler Aleviler de Suriye 
idaresinden endişe ediyor 

B1-1gilrı: 

Beşincide : Akdenizde 
Türk Gemicileri 

Maltaya fngili:z filosunun ziyaretini iade etmek 
Üzere hareket eden harp gemilerimiz dün par

lak tezahüratla ve alkışlarla lefyi edildi Kilis, 16 (Tarı Muhabirinden) - İskenderun ve 
Antakyada mahalli Fra?sız memurlarının inti
habat hakkındaki gayesız ve neticesiz mü,ade

lesi bütün şiddeti ile devam etm7kt~dir. ~ancaklılar naza
rında Suriye intihahatının .kendılerıne .aıt .. tarafı yoktur. 
Ancak komşu ve yabancı bır memleketı alakadar eder. 

Filomuz Malta yolunda 

'Sürgün edilenlerden Vedi Münir 
Karabay hudut harici edilen Ab· 
dürrahman oe hap!edilen Kaclri 

Mürıel çiftlik kahyasına 

1apka verirken 

D 1 Duryo ve arkadaşları mından tebliğ e<lilmiştir. ~khan 

b . ke egke' . . la intihaba ka- tarafmda bütün taz~iklere ilave ola
ır aç tfıyı zor k h Ik rak intihaba karışanlara para ver-

t 1 ·ya Sanca a .. ının rıt ırı ırea gu . v. mek usuJüne de müracaat olunmuş-
görüt tarzı ve kanaatı degışecek tur. Bir iki gün içinde yalnız burada 
mit gibi kendi kendilerini bin üç bin Suriye altını te\'Zİ edilmiştir. 
türlü zahmet ve külfete sokuyor- Kırıkhan kaymakamı intihaba ka-
lar. nşmıyacağmı bildirmiş ve kendisine 

ıl t •kl rııı•H•H•••-• .. •• ......... - •• - ............. ,, mezuniyet veril ... Yap an azyı er 1 
· beklediklerinin ta- ~ bA }\ J miştir. Vekil ola-
mamiyle aksine ne veva l 1 vola r~.k yerine Türk 
titiceler vermiş • duşmanı Sadık 
tir. Yerli hıristi- H 1 J Mardini getirilmiş-azl} ıan Ul tir. Kınkhanm Yi-yanlar, Ermeni-
ler ve Aleviler a- l f ne Türk olan jan-

Ankara, 16 (T e e on- darına kumandanı rasmda bu tazyik-
ler dolayısile 'Sil- la) - Frcuı:h .. Ill ota- emile de mezu.;ı 
riye milli idaresi- mıza verdi.ği cevaba niyet verilmı§ ve 
ne karşı endişe ve karşı cevabi notamız yerine Türk düş-
tevahhuş uyandır- hazırlandı ve bu~n manı Ali gelmiştir. 

k Bugünlerde ma -
mı::~t edilen toplanarak geç va te halli idarenin Laz.. 

kadar içtima halinde kiye'nin şimali gar 
kalan Heyeti Vekile ta- bisindeki Türk köy 

usullere dair bura.
ya. son gelen malft-

f dan son ~eklini !erinde ayrıca şid-mat şudur: nıtiyar ra m ~ . . . .. . . . leh detlı tazyıklerı go-
heyetlennden ınb • a • " ··ı ·· t·· s ·ye . 'f ru muş ur. tın • 
haplara istırak et- . · · b' t y hı 
-ı l ~ bir aydan altı ava kadar 1 de eskidenberı bıhnen ır !:~ e ı ı -

7en enn •. lArkası 9 un .!ilda] 
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Antakya ve lskenderun 
halkını, Suriye intiha

batrna zorla ittirak ettirmek için 
Ya.ptlan tazyikler bizi çok dü
•ündümıüftür. Bu vaziyetten 
kendi hesabımıza da, Sancakta· 
ki Hatay Türkleri hesabına da, ltalya Kralı Emanuel 
IXıukadderatlarını Türk kütlesi 

ile bir gören do•t unsurlar he•a- 1-ta ı ya K r a 1 ı 
hına da müteessiriz. 

Fakat itiraf edelim ki en ziyade • t 1 a 
Fransa hesabına üzülüyoruz. Fran- 1 a y 
&aya dostluk ve yakınlık duymak t 
nıeyli hepimizin ruhunda kök tut - im p a r a o r u 
ınuştur. İçimizden gelen ilk his, d · ı • 
Fransaya ait her şeyi düriliıt, iyi ve i 1 a n E 1 1 y o r 
güzel bulmaktrr. Londra 16 (Radyo) _İtalya kra-

Suriye intihabatı münasebetile ima yeniden itimatname takdim ede· 
Sancakta yapılan tazyikler, bu ba- cek olan diplomatlar bir hayli güçlük 
kımdan bizi hiç memnun etmiyor. çekiyorlardı. Sebebi, itimatnamelerin 
Delalet ettiği mana çok acıdır. San- İtalya kralı ve Habeş imparatoru na
cakta bir, iki Fransız memuru, Fran- mma yazdmasmm İtalya tarafından 

istenmesiydi. Halbuki bazı devletler 
l!a namına öyle bir siyaset takip edi- Habeşistanın ilhakını tanımak iste -
Yorlar ki bugünkü Fransa hükume- miyorladı . 
tinde gördüğümüz dürüst ruhla. a- Mesela Fransanm yeni sefiri iti • 
Çık sulh siyasetile, Fransanm kıy • matnamesini takdim etmek istediği 
lrıet verdiğine şüphe etmek isteme· halde, ilhakı tanımamak yüzünden 
diğiıni Türk dostluğunun icaplarile geçikiyordu • . .. 
tab z nası u"'ki ha- İtalya hükumeti bütün bu giiçluk -

antabana zıttır. Fe ş ., 'l 1 · •· ·· .. al •- ilhakı tanıyıp ta b' . . .. terdikten son- erın onunu ma~ ve 

Şehit Eribe 
• • 
ıçın 

! 1. lnönüniin 
tahassüsleri 
"Paraşüt artık memleket 
müdafaasının yeni, dina. 
mik usulü ve vasıtası ha· 
linde şekil ve mana aldı,, 

A nkara, 16 (A.A.) - 29 n.~teş
rin sabahı Ankara da Türk -

kuşu meydanında paraşüt tali~l.~ri 
yaparken şehit düşen Eribenin olu -
mü karşısındaki tahassüslerini Baş -
bakan İsmet İnönü "Havacılık ve 
Spor,,, sayf alarmda "İlk hava. şehidi 

[Arkası 9 un';•1da] 

ır defa kendıı:n gos . . tanımamak meselesini bertaraf etmek 
r:ı- tashih edilmiyor, devam edip gı· için yakında !talya kralına, İtalya ' 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
Dün Geldi 

B
ALKAN ANTANTI 

devletleri Büyük Erkanı 
harbiye Reislerinin Bük 

re,te yaptıkları içtimalara i,ti
rak eden Büyük Erkanıharbiye 
Reisimiz Mare,al Fevzi Çakmak 
ve refikaları maiyetindeki zevat 
qün Hamidiye Kru\ azörü ile 
tehrimize gelmitlerdir. 

Himldiye kruvazöril saat on Uç -
ten sonra Karadeniz Boğazından 

girmiş ve saat 14,15 geçe Haydar -
paşa önünde durmuştur. Bu esnada 
motörle Donanmamız Komutanı 

Amiral Şükrü Okan, lstanbul Ko -
rr..utan vekili General Osman Tufan 
Hamidiyeye giderek Mareşal Fevzi 
Çakmağı karşılamışlardır. 

Mareşal Fevzi Çakmak, Hamidiye
den çıkarken merasim yapılmış ve 

gemiden toplar atılarak selamları -
mıştır. Mareşal Fevzi Çakmak ve 
diğer zevat Yavuzun motörüne bi
nerek Haydarpaşaya çıkmışlardır. 

Büyük Erkanıharbiye Reisimiz 
Rıhtıma çıktığı vakit Vali ve Bele
diye Reisi Muhiddin Ustündağ ile 
üst subaylarımız tarafından karşı -
lanmış, muzıka selam havasını çal -
mış, bir askeri müfreze selam res -
mini ifa etmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmak, karşıla
mağa gelenlerin ellerini sıkmış, as
keri teftiş etmiştir. 

Büyük Erkanıharbiye Reisimiz, 
bundan sonra kendilerine veda eden 
Donanma Komutanı Amiral Şükrü 
Okana: 

- iyi seyahatler temenni ederim. 
GUJe güle gidiniz, güle güle geli

niz, demiştir • 
Mareşal müteakıben otomobile bi

nerek Erenköyündeki evlerine git · 

mişlerdir. Mareşal Fevzi Çakmak 
şehrimizde iki üç gün kaldıktan son

ra Ankaraya gidecektir. 

tiyor. imparatoru ünvanmr verecek ve bu 
!Arkası !) u!lcuda] suretle mesele halledilmiş olacaktır. Mareşal F P.IJZİ Çakmak askeri teltif ediyor 

1 D ost !n~iliz donanma- . 
sına zıyaretlerini ia

de etmek üzere Maltaya 

ilk kafile 
dün gitti gidecek olan donanma -

mızın ilk kafilesi dün saat on birde limanımızdan 
aynldr. Dün hareket edenler Erkin ana gem;si ile 
Dumlupınar, Gür, Sakarya ve Birinci İnönü de
nizaltı gemileridir. Yavuz zırhhmızla Zafer. Tı
naztepe, Kocatepe, Adatepe torpidolarından mü
rekkep olan filotillamız bu saban saat alr.ıda Mal
taya hareket edeceklerdir. 

IIE1.lk 
Coşkun T ezahurat Yaptı 

D onanma Komutanı Amiral 
Şü~rli Okan dün erkenden 

Yavuz zırhlısına giderek son hazır
lıkları gö:ı:den geçirmiştir. Saat ona 
doğru, İngiliz konsolosu hususi mu
şiyle Yavuz zırhlısına giderek, Ami
ral Şükrüye iyi seyahat temennisinde 
bul• ·ımuştur . 

Sefir, zırhlıda merasimle karşılan
mış ve top atılmak suretiyle selam • 
lanmıştır. Bu esnada, Yavuz muzi · 
kası da İngiliz marşını çalıyordu • 

Saat on birde Riyaseti Cümhur Da. 
ire Müdürü Hasan Riza ile Vali ve 
Belediye Reisi Muhidclin Üstündağ, 
Amiral Şükrüye, iyi yolculuk temen
ni etmek üzere Yavuz zırhlrsma gel
mişlerdi. 

Şükrü Okan misafirlerini. büyUlk 
bir neşe ile karşıla nmataydı. Zlya. 
retçilere şekerlemeler. sigaralat' ik • 
ram ediliyor, arzu edenlere geminin. 
her tarafı gezdirilerek izahat verili .. 

[Arkası 9 uncuda] 

Madrit Dayanıyor 

Şehir tayyarelerle 
bombardıman edildi 

Universite Şehrini Aldı lar 
Londra, 16 (Radyo) - Bugün Madrit cephesinrle ye

ni hadiseler vukt. bulmuştur. Asiler Madridin cenup ve 
cenubu garbisinden taarruzu bırakarak şehre şimali garbi 
tarafından taarruz etmişlerdir. Asiler. bu tarcı frakı kop
rüJen geçerek Üniversite şehrine girmek ister~1i~lerdir 

Asilerin anlatışına göre•r-----------

ıiç kolları köprüyü geçerek, Rusya da 
Üniversite şehrini işgal et-
tiklerini iddia etmektedir. y k 

Madrit hükiımetinın verdiği maJıl- a a 1 a n a n 
mata göre, Manzanares nehri üzerin-

deki köprü. hükumet kuvvetleri tara- AI m a n 
1 
a r 

fından berhava edilmiş bulunuyor 
ihtimal ki hükumet kuvvetleri asi

lerin kuvvetlerinden bir kısmının köp 
rüyü geçmesinden sonra könrtiyü ber
hava etmiş, A.si kuvvetleri köpnlııün 
öbür tarafında kalarak hükumet kuv. 
vetleri tarafından imha edilnıtş ve i
ki taraf nehrin kıyılarında karşı kar
şıya kalmt§lardrr. 

En son haberlere göre, Ü:-ıiversite 
şehrinde son derece şiddetli nıuhare
beler Yukubulmaktadır. 

Bundan da köprüyü geçen kuvvet
[Arkası 9 .ın-:.ıda] 

Mos~o.v~ 16 (A.A.) - Röyter 
muhabırının bildirdiğine göre, Al
~an~a Büyük Elçiliği müsteşan, 
yırmı Uç Almanın Moskova 
L . Ve 
enıngratta tevkif edilmiş ol 

k f . . masa 
ey ıyetınl protesto etmı t' . ş ır. Dış. 

rşleri halk komiserlig· i b 
u protes

toyu reddeylemiş ve f k . . . 
k d a at ıkısı 

a ın olmak üzere 14 k' . . 
k • ışının as 
erı casuslukla nıiltt h' -

d ki e ım bulun 
u arını bildir-· t' -... ış ır. 
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Ankarada yakında 
balıkçılık için bir 
kongre toplanıyor 

Yeni kanun projes!ne göre 
bahkçıhk bankası kurulacak 

[Ankara Muhabiriınizden] 

............................. .... ........_... 

Muntazam bir te9kilata bai· 
lanmadığı için para elmiyen 
ve bol çıktığı ı:aman denize 

dökülen balıklar ........................................ " ........ . 
Ankara. 1 S (Ilususi Muhabirimiz yazıyor) - İk

tısa t Vekaleti, epeyden beri üzerinde durduğu 
balıkçılık i-;in bir kongre toplamıya karar vermiştir. 

Kongre, bir zam:lnlar deniz kıyısı kasaba ve şehirleri
miz halkının geniş mikyasta geçinme vasıtası olan ve her 
yıl dış piyasalardan memlek timize milyonlar getiren 
Türk balıkçılığını bugünkü ölü vaziyetinden kurtarmak 
için vekalet tarafından düşünülen tedbirler üzerinde mü
zakerelerde bulunacak ve kararlar verecektir. 

Bugün memleketimizde 4 - Muafiyetler 
balıkçılık işlerini tanzim e- 5 - İdari ve iktısadi teşkilat 

6 - Balık eanayii 
den 1299 tarihli ''zabıtai 7 - Balıkçı tayfaları. u, Kanu· 
saydiye nizamnamesi,, <lir. nu deniz ve ziraat işçilerini.hüküm 
Bir de 19 Nisan 12 88 tarih- harici bırakmıştır. Ziraat Vekaleti 
li "Dersaadet ve tevabii Ba- ziraat işçileri için bir kanun proje· 
Iıkhane nizamnamesi,, var- si hazırlamaktadır. Iktısat Vekaleti 
d Deniz MUsteşarJııh da deniz işçileri 
ır. için bir kanun projesi hazırlamakla 
Maddeleri arasında, çok zaman ev- meşguldür. Balıkçılık hakkındaki 

vel hudutlanmıztn ~!nd& kalan kanun projesinde de ba\ıkçı t.&yf'.a, 

Trablusşam ve Adenin adı geçen 50 lan için müstakil hükümler buluna.
küsur senelik bu nizamnameler bu- caktır. 
gün için tatbik edilmez bir hale gel
miştir. Her nekadar göze çarpan 
bazı hükümlerin tadiline çalışılmış 
lae de artık bugUnUn hergün artan 
ihtiyaçtan karşısında Türk balıkçılı· 
ğını yeri hükümlere tabi kılmak bir 
zaruret halini almı,tır. 

Projenin esasları 

•ı ktıaat Vekaleti diğer millJ 
maheullerimiz ve mamulle • 

rlmltin letihısal ve satı, işlerinin tan· 
ziminde kullandığı usule uyarak, bir 
tetkik devresinden aonra deniz mah· 
aulleri ve deniz sanayii üzerinde de 
filll ve mUıbet adımı atmaktadır. 

Bunun için bir kanun projesi ha • 

sırlanmıştır. öğrendiğimize göre. bu 

proje 9u kısımları ihtiva etmekte

dir: 
I. - Balıkçılık. 

Il. - Süngercilik. 
Balıkçılık da şu fasıllara ayrılmış· 

t.Ir: 
ı - Balıkçılık ve avlama hakkı 

2 - Sabit av yerleri 
3 _ Himaye hUkUmlerl 

Balıkçılık Bankan 

Kanunun teşkilat bahsinde, ba
lıkçılık için kurulacak iktısa

di tel)kilatın merkezi ve mali uzvu 
olmak Uzere bir balıkçılık bankası 
teşkil edileceği yazılmaktadır. 

Bu banka ile allkadar olmak üze
re bahka.nelcr, balıkçı eatı, koope • 

ratifleri, balıkçı kredi kooperatifleri, 

balıkçı istihsal 'kooperatifleri teşkili 

mevzuubahistir. Deniz mahsulleri 

sanayii ve firketleri de balıkçılık 

bankasına bağlı olacaktır. 

1 llkkanun 1936 salı günü için iç

Umaa davet -edilen Balıkçılık Kon

gresi bu kanun projesi üzerinde ko

nuşacak ve alakalıların düşünceleri

ni dinliyecektir. ı 

Bu kongreye bellibaşh balık mın

takalarımızdan balıkçılar, Balıkçı 
Cemiyetleri mümessilleri, mütehas· 

sıslar, balık itlerile alakadar meb

uslar ve lktısat Vekaletinin bu mev
zu üzerinde çalışan dairelerin mü • 

dUr ve tefleri lştlrak edeceklerdir. 

.....-~..J"W .. ~ ........... ~~..,,.._ 

BiR ÇARESiNi BULMALI 

Meçhul Seyahat Acentaları 
Bir memleketteki seyahat, daha 

doğrusu beynelmilel isıııile Tu· 
rizm ticareti oranın yabancılara 
ecnebi memleketlerde ilk propa
ganda vasıta ve yoludur. Bunla· 
rın bilhassa yabancı yolculara ya· 
pacakları muamele, memleket 
hakkında o yabancıların alacağı 

ilk intıbadır. 
Bizde bu yolda faaliyette bulu

nan Nata gibi, Kuk ve Yataklı 
V!ion ıibl birtakım maruf ve bey· 
nelmllel mevkii, muhtelif memle· 
ketlerde fUbelerl olan müesses•· 
lırin yanında bir de iıinıleri ve 
me1'uliyetleri meçhul bir sürü se· 
yahat acentası vardır. Bunlar 
kendilerine müracaat eden müş
teriye "her tUrlU kolaylık ve isti· 
rahat .. vAdedlp p&ruını alırlar. 
Hele bir daha TUrkiyeve dönmiye-

1 cek nıU,terilerin bunlardan i,it. 
miyeceği kolaylık vaidi yoktur. L&
kin bunlıırın yUıde doksanı kuru 
vaitten ve mütteriyi aldatmak için 
söylenen sözlerden ibarettir. Eli· 
nıizde bu iddiaları teyit edecek 
vak'alar olınaaa bile ne idüiü belir 
ıiı bu çefit ınUeaseaelerin hiç de· 
ğilse muhtıınel zararlarının öııU· 
ne ıeçmek için t•klini burada 
arqtırmıya mahal ıörmtdiiimiı 
bir kontrol, bir ıaranti çaresi dU· 
tUnmek hükOmet ve fehir otorite
lerinin turizm fUbelerini allkadar 
edecek bir mevzudur, 

ÇUnkü burada böyle bir mlies
sesede dolandırılan ecnebi, mem
leketinde o müessesenin ismini 
değil, sadece Türkiyıde dolandı

rıldığını stsyler. Bunu da kim 
ister? 

TAN 

Romen 
Gemisi 

.umandanınırı 
Ziyareti 

1 iş Daireleri Yakında 
Faaliyete Geçiyor l __ ------1 

L imanımıza gelen Romen .:•· 
misinin kumandanı, dün va

li muavinini ziyaret etmiştir. Bu sa· 
bah da Vali nıuavını kumandana 
iadei ziyarette bulunacaktır. Yuka· 
rıki reslııı, Kumandanı VilA.yetteıı 

çıkarken gösteriyor. 

Şehir mectisinin 
mesaı müdaeti 
uzatıldı 

lstanbul bürosu 
Cuma günü 
Çalışmıya başlıyacak 
İş Kanunu haL:ırlıklarına ait talimatname dün iktısa-

d~ ' ' 
ı dairelere bildirilmıştir. Bu talimatnameye gc~rc; dördü 

teşkilatlı, altısı teşkilatsız olmak üzere memleketimizde 
1 O tane iş dairesi teşekkül edecektir. 

Bunlardan birinci mmtaka, merke· ı-
zı Ankara olmak üzere Çor:.ım, Çan- M 1 k 
k,ı.~, Yozgat, Kır41chir, Kayseri ve eyvacı 1 
Nıgde, !kinci mıntaka; merkezi Af· 

Y?nkarahlsar olmak Uzere, Eskişehir, M ul 1 te h 
Bılecik, Kütahya, Konya, Isparta ve assısı 
Burdıır, ilçüncü mıntaka; merkezi o ıı G ld 1 

t~~a~~uı __ olarak Kocaeli, Zonguldak, Un e 1 
dorduncu mıntaka; merkezj lzmir o
larak Aydın, Manisa, Balıkesir. Ça
nakkale. be§inci mıntaka: merkezi 
Kastamonu olmak Uzere Ordu, Gire
son, Sinop, Amasya, Tokat, altıncı 
mıntaka: merkezi Adana olarak Sey
han, Antalya, Gaziantep, Maraş, Ma
latya olarak ayrılmıştır . 

lş kanununun tatbikatnırfa. iş rlai
resi te§kilatının salahiyettar menıur
l~nnm vazifelerini ifa hususunda gUç 
luklere maruz kalmamaiaı-ı için ge
rek Ticaret Odası, gerek TUrkofis ve 
gerekse zabıta ve belediye mP.murlan 
kendilerine azami yardımda buluna. 

lhracatı mürakabe ve tıcarette t.ağ. 
şi§İn men'i kanununun tatbikatı ıle 
meşgul olan Iktisat Vekale~i. meyva
cılık mütehassısı Doktor Bade, dün 
lktlsat Vekaletinin tayin ettiği 28 
kontrolörle beraber şehrimize gelmi§· 
tir. 

Doktor Bade, diln, biri Yüksek ik
tisat mektebi müzesinde, diğeri Tica
ret Odasında iki toplantıya riyaset 
etmiştir. Bu toplantılarda cevız ve 
yumurta kontrolu üzerinde uzun uza
dıya görUşülmÜ§tilr. 

Şehir Meclisi dün, Tevfiğin bafikan- caklardır. 
lığında toplandı. Teşrinisa.1i devre· İstanbul İ§ dairesi, önümiizdeki cu
sinin dün son içtima günüydü. Fakat, ma gününden itibaren faaliyete geç
makamdan gelen bir tezker.!de Mec· miş olacaktır. lktısat Vekaleti, iş 
lls encümenlerinde tetkik edilmekte müf cttişliği kadrosunu hazırlamıştı. 
olan ~vrak bulunduğu için Meclisin İstanbul mıntakas ıiş dair~si baş 
17 Tcşrinisaniden itibaren bir }uıfta müfettişliğine iş dairesi muavini Ha
milddetle temdit edildiği bildiriliyor· lı.i~ tayin edilmiş, ıanayi mUfettiş
du. !erinden Niyazi ile sanayi mürakiple-

iktisat Vekaletinin bugün için !taj
yer olarak tayin ettiği memurlan, 
muhtelif ihracat limanlarımızda iki 

Bundıın sonra ruznameye gı>~ildi. rinden Necati İstanbul kadrosuna ve
Bütçenin muhtelif fasılların h mün:ı- rilmişlerdir. 

kaleler yapılmasına dair bütce cn<'Ü· 1 D · · M kt 1 .., 
wnem---..-. .... "--"-..... ~- . ..;ı.... __ - • aıreıı e up u.u u 
dan gelen e\·raklar ait oldukl.uı eneli- Hayvan borsası yazı işleri şefi 
menlere havale edildi. Bay Agah Izzet, lş Kanununu tatbik 

yıl tetkikat yaptıktan sonra lıir imti
han geçirerek ihracatı mürakabe ka
nununun tatbikatın.da vazi~e alacak
lardır. 

Meyvacılık müteha~sısJ. birkaç gUn 
sonra 28 kontrolör stajiyerle birlik
te tetkiklere devam etmek li1ere Sam
euna hareket edecektir. 

Tarihi Iürbel~r.İn 
Tamiri Başlıyor 

Ayaspa.jadaki Masraf Nazm 
sokağının kapatılması mes~l~si hak
kında kat'i bir karar verme.3.ı>n önce, 
keyfiyetin bir kere de Şehir mütehae
sısmdan eorulmaı11 muvafık görüldU. 

etmek üzere lktısat Vekaletinde ku· 
rulmuş olan Iş Dairesi Mektupçulu· Müzeler idaresi, tarihi tilrbelerin 

tamiri için esaslı bir surette hazırlan
mıştır. Şimdilik Silleymanlye camii 

kaziresindeki Rokselan Hu~ki Sul

tanın ttirbeeiyle Eyilpte S™ollu Meh
met paşanın tarihi tilrbesini tamire 
karar vermiş ve ite de ba.şlanmı$tır. 

KlUpler reemi tarifesinde tebeddü
lat yapılmaeı kabul edilerek istinaf 
tetkikleri biten yerlerin varid~tı gay
ri ufiyesinin yUzde onu niabetinde 
belediye resmi alınması les~it edil· 
di. 

Karaağaç müesıeıeleri 

Müteakiben Karaağaç mihJse mtı
nın 933 kat'i hesap raporu okundu. 
Bunda varidatın tahminden 142.042,5 
lira noksaniyle 1.524.457 lira olarak 
tahsil edildiği, buna da 933 te 932 de
kinden daha az hayvan kesil iiği gibi 
frijiderler yüzünden buz varidatı

nın da azaldığı sebep göstrrilmekte 
ve ayni sene içinde 1.703.216 lira mas 
raf edildiği yazılmaktaydı. Bu rapo
ru yine aynt milessesatın n34 kat't 
hesap raporunun okunması takip et
ti. Bunda da tahminden 149.017 lira 
noksaniyle 934 te 1.595.100 lira. tah
sil edildiği ve 1.610.053 lira masraf 
yapıldığı zikrediliyordu. 

Belediye ve vilayetin kat'i 

heıap raporlan 
Daha sonra, Konservat•ıvarın ve 

ondan sonra da belediye ve vilayetin 

934 kat'i hesap raporları okundu. 

Konservatuvar raporunda 63.168 
lira varidat, 63.163 lira masadfat gös 
teriliyordu. 

Vlllyet ve belediye raporh.rına ge
lince; 934 varidatı 10.054.i73 lira ve 
masarifatı da 90.804.686 lıraya baliğ 
olmaktadır. 

Raporların hepai olduğu gibi tu
vıp edildi ve perıembeye toplanılmak 
Uzere celseye nihayet verildi. 

Mimar Sinanın Tarihi Mutfak. 
lan Tamir Ediliyor 

Topkapı sarayının içindeki bUyUk 
san'a.tkir Mimar Sinanm tarihi mut
faklarını tamir işi diln, bir müte
ahhide ihale edilmiıtir. Ya·unda. ite 
başlanacaktır. Bağdat köşkUnUn 

revakları için ca.meklnlar yaptınla· 
cak, bu suretle de kıymetli çiniler 
ve mermerler rüzglrların ve yağmur· 
larm tahribinden kurtarılaca.ltlır. 

ğuna tayin edilmiştir. 
Ağalı Izzet, matbuat aleminde çok 

kıymetll yazılarile tanınmış, birçok 
gazetelerde ve mecmualarda güzel 
hikayeler, fıkralar, ve bilhassa veci
zeler neşretmiş bir arkadaşımızdır. 
Yeni vazifesinde kendisine muvaffa. 
kıyet dileriz. 

Bir Genç Çifte 
ile Vurularak 
Öldü 

Evvelisi gün tstinyede Kurtköş.kü 
altında Bqbahçede feci bir kaza ol
muştur. Bahçivan Mustafanın oğlu 8 
yaşında Hüseyin çifte ile vurularak 
yaralanmış ve diln de Etfal hastane
sinde ölmüştür . 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Vehbi tahkikata elkoymu, ve Tabi • 
biadU Salih Hatim dUn cesedin m')r· 
ga kaldırılmasına ltizum göstermi§· 
tir. 

Kaza e6yle olmuetur: 
Mustafa evvelil!i giln çift sürmek 

için tarlaya gitmiıt, ka.rgalan korkut 
mak için de yanında çifteyi götür
müştür · 

Bir aralık saçtığı tohumlan topla· 
mıya 'ba!}lıyan kargalan vurmak için 
öküzleri bırakarak çifte ile tarlanın 
öbür tarafına gitmiş ve dönerl<en de 
çifte ayağına takılarak patlamış ve 
koltuğundan vuruJmu§tur . 

Babası, haataneya kaldmlan ço
cuğuna kan ''ermek istediğini. fakat 
doktorların kabul etmediklerini aöy-

AYASOFYANIN TAMlRI 
AyMofya mUzesinin hmiri ilerle

ml§tir. Müzenin iki minaresine evvel

ce kirlantlar yapılmııtı. Müzeler ida
resi bunların yerine 'I'Urk mimari ıils
lerinden olan nlçler ya.ptırılmıttll'. Ma 
bedin ittlsalindeki medrese de yıkıl
mıştır. Mabet pek yakında ihtigami
le meydana çıkacaktır. 

YENl BlR HALI SALONU 

. Eeki TUrk ve lsllm e11erleri mUze
sinde yeni bir halı salonu açılacak
tır. MUzeler idaresi bu ealo.ıun haı.
ıırlanmasını ve tamirini dUn bir mU
teahhide vermiıtir. Burada ıimdiye 
kadar te,hir edllmiyen birçok kıy
metli TUrk halıları tethir edilecek • 
tir. 

Büyükçekmece 
Bir Kaza 

Yolunda 

4041 numaralı kamyonu idare e
den şoför Tokmakçı, BUyUkçekmece, 
Delibağırtan yolunda müteahhit Sa
miye çarparak yar&lamııtır. Sami, 
hastaneye kaldınlmı~tır 

liyerek müddeiumumiliğe müracaat
ta bulunmuştur. 

Hadisenin içyüzünü Morıun rapo
ru ve tahkikat safhaları göstere • 
cektir. 

ı 7 lldnclteırlıı ı 
ltALI Bugünkü havaı BULunu 

Ha•• ra1at merkeılerlnf.n t11bit ettltlne 
ılSre, buılln ıehrlmiıde hava krsmen kapalı 
kısmın ıı;ık ıec;ecektir. Memleketimizde il· 
mumi havı vaziyetine ıelince: buıUn rUzdr 
ıimalden hafif ıurette esecektir. Buı ,.er
lerde 1atmur Y•iacaktır. 

Dünkü hava 

11 i.nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 322 Kasım: 10 
1351 Rumi 

1Rımaıan:2 4 lkinciteırin 
Güneı: 6,50 - Oile: 11,59 
!kindi: 14,33 - Alcpm: 16,49 
Yatsı: 18,25 - lmılk: 5,02 

Dün havı kısmen bulutlu, ekseriyetle ıoçık caklılı derecesi en çok 16, en u 6 kaydedıl
reçmi•tir. Hava tazyiki 766 milimetre, ıı· mi,tir. 

17. 11 !l.>6 -
Siyaset alemi 

Verıaya Son Darbe: 

Ş imdiye kadar emrivakiler!• 
didiklenen ve eler tutar yırt 

kalmıyan Versay muahedesi Alman· 
ya tarafından bir darbeye daha ui· 
radı ve bu darbe ile, anlaşıldıtın• 

iörı, son nefeaini verdi. 
Versay muahedesi Almanyad&l1 

~•çen nehirlere beynelmilel bir rıJi"' 
tatbik ediyordu. 

Almanya bu reJımı kaldırdı v• 
bundan böyle Alınanyadan geçen ne
hirlerin kendi idaresine tabi olduğu· 
nu, Alınanyanın bu nehirler hakkın· 
da da mütekabiliyete müstenit mu· 
anıelı tatbik edecetinl, y&nl bu n•· 
hir~erle alakadar memleketler Al • 
manyaya ne muamele yaparlarsa 
Almanyanın da ayni nıuamıleyi tat· 
bik edeceğini bildirdi. 
Almanyanın bu hareketi fazla bir 

hayret uyandırmadı. Belki onun bU 
işi başarmakta biraz da gecikmiş ol· 
ınası hayretle karşılandı. 

Fakat Avrupada biraz homurdan
mıya sebebiyet veren bir amil, At
manyanın bu işi tek taraflı yapma· 
aıdır. Avrupada alA.kadar devleti .. 
rin bekledikleri muamele, meseleni" 
karşılıklı konuşulması ve karşılıklı 
kararıa,tırılına11 idi • 

Beklenen ıerçi bu idi, fak at unLI· 
tulan ••Y Alınanyanın Versay fhuı· 
hedeainı kar,ı kini idi. Almanya. 
bu muahedeyi didiklemekle ve par• 
çalamakla zevk duyuyor ve vaktill 
bu muahedenin kendisine dikte edil· 
meslnin intikamını alıyor. 
Almanyanın bu son hareketi mU • 

nasebetile de Türkiyenin Boğazlat' 

meselesinde takip ettlii dürüst 
ve yüksek hattı hareket mevıull 

bahıoldu vı TUrkiyenin hattı ha· 
reketi bir nUmunı olarak ıösterildl. 
Fakat bunda da bir mugallta var• 
ÇünkU Türkiye, kendiıinı dikte .. 
dilen bir muahedeyi kabul etnıeııııft 

billkis kendi milli emellerini ger • 
çekıe,tiren bir muahedeyi imzalı· 

mı' ve böyle bir muahedeyi inııa ıt• 
nıif olmak dolayııile bu vaziyete ya· 
ra,an hattı hareketi takip etm t ı r· 

Bu münuebetlı Türklyenin Bo • 
---·-· ........... t.-: ....... •.:ı.ı~ ....._:...;.• ........... 
hareketi iler! sürenler, Türkıyeyl 
dikte edilen bir muahedeyi kabul 
etmek vaziyetine dütUrmek istiyor• 
lar ki ıuretl kat'iyede kabul ed il .. 
ıneı. Çünük hakikate mugayirdir. 

Hullea Almany~ kendine zorll 
kabul ettirilen muahedeye bir darb• 
daha indirnıİf bulunuyor. Fransa. 
buna mukabele ederek Ren nehrin• 
ait olnıak üzere geçen Mayısta inıı• 
edilen mukaveleyi fHhetti. 1 ng,ılte· 
re, Dıt Bakanı ise bu işin bu şeklid• 
sürüp gitmesinin beynelmttel nıürıll• 

sebetleri idare etmeyi son dereci 
güçleştirdiğini anlattı. 

Meselenin bu kadarla kaldığı şUp· 
he götütmeı. 

Bir yürüyüf: 

L ehistandakl bin Yalıudi ge,,ol 
baJlarına bir bayrak çek• ., 

rek, pasaportsut, biletsiz ve ruhs• ., 
tiyeıiz bir halde tl Filistin• gitnıeY1 

kurmuşlar ve yola çıkmışlar. Sıl 
gençlerin reisi gelecek seneye kad•' 
yarını mily.on Lehli Yahudiyi Fifit' 
tine gtsndemıek için çalışıyornıllt 
Bu Lehli Yahudi lider yakalanmıf -
tevkif edilmif vı pasaportıuı. bll•«
siı, ruhaatiyeılz yola çıkan ve 1-rl' 
Mev'uda kavutmayı uman ıençl•' 
geri çevrilıni,ıer. 

H!diseye bir mütalea illvesl ılW 
tür. ÇUnkü herhangi mUtalea ı.• ' 
histandakl Yahudilerin sıkıntıılll 
belki de istihza mahiyetini alır· 

Fakat meselenin lngiltere ile L" 
histan arasında konuşuldufuna bl ' 
kılırsa bir çaresi bulunduiuna ,,,.,,. 
mak icap eder. 

ômer Rıza DOCRU L 
o ~ ..... ............... ~ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

E kmek ve francali flyatlatl , 
lecek on bet gUn için bu'. 

kU tfyatla.r tir.erinden lpb ed.ııolf 
tir. 

• • • 

D tın e&bah tıtanbulu •lıı1 ~ 
nuştır. Bu yilzden A.kaY , 

Şirket vapurlan 8,5 a kadar ifle1' 
memlşlerdir. Hiçbir kaza olın~ 

• • • -Y uvan aradslnden geçd il'. 
kilometrelik demlryolu ~ ~ 

kında Yunan murahhası ile bat"'; 
müzakettler llerlemfltir. Yaktnb 
tl«'le alınacaktır 
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Fransada Nutuklar 

"Sosyalizm, barış demektir 
harp kat'iyen caiz değildir! ,, 

Frar1sız başbakanının 

B m • Bütün dünya silahsızlanma ile harp 
• U • şıklarından birini tercih etmek mec-

buriyetindedir. Ben enıinim ki milletlerin azmi ile 
sulh vikaye edilecektir,, diyor. 

----------------------------------------,-----.. ~------· 
Soiaaona, 16 (A.A.) - Bir 

lıa.lkçı cephe toplantısında nu-

tuk ıöyliyen batbakan Bluın, 
halkçı cephenin muvaffakıyetini 
tebcil için kendisinden evvel 

•öz ıöyliyen radikal sosyalist, 

•oayaliıt ve komünist hatipleri 
dinlemit olmaktan pek ziyade 
hıernnun olduğunu bildirdikten 

•onra Jaureı' den bahsederek de 

lniftir ki: 
"- Jaures'in hayatı d;ı bi1.e göste

tiyor ki sosyalizm demek sulh demek
tir. Harp kat'iyyen caiz değıMir. Har
bin caiz olacağı yalnız iki ihtimal var 
dır: Milli araziyi müdafaa için, mev
cudiyeti bizim mevcudiyetinı ize sıkı 
8Urette bağlı olanları müdafaa için. 

Fakat bir müdafaa harbi ilE' bir te· 
cavUzü tefrik etmek daima güçtür. 
Bu ikisi arasında farkı bize göstere
rek meseleyi halledecek olan şey, ha
kem usulüdür. 

Veni Köy 
öğretmenleri 
iş başında 

Ankara, 16 (Tan muhabir:.'11eni -
Eskişehirdeki kurslarda tatbikat gö
ren 84 köy muallimi şehrimize ge~
miştir. Bu mualliml~r An'.<nra cı
varındaki mektepsiz köylere 1 ,qın o
tunmuşlardır. Bunlar seyyar baş
muallimlerin idaresi altında köy ço
cuklarına okuma, yazma öf,r~te.:ck
ler; köylünün zirai kalkınması ve sağ 
Jık işleriyle uğrasacaklardır. Ziraat 
Vekaleti bu köylü muallimlere mecca
nen zirai aletler verecektir. 

Yahudiler Bir 
Protesto Yürüyü

bir nutku 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

P azar günü Drama iş
çiler Birliğinin te

şebbüsile komünistliğe ait 
matbu risaleler ve birçok ev
rak merasimle yakılmıştır. 

• • 

Tanger'de halkçı cephe 
gazetesinde bir Ya

hudinin neşrettiği bir maka
leden müteessir olan müslü
nıanlar, Yahudi aleyhtarı nü
mayişlerde -bulunmuşlardır. 
Karışıklıklar esnasında üç 
polis yaralanmıştır. 

• • 

Fas milli komitesi tara· 
fından Kazablanka· 

da tertip edilen bir tezahür 
vesilesiyle milliyetperver re
islerden Allelpesi ve Hasan 
Elfezani tevkif edilmişlerdir. 

• • 
B aldvin, bir 

kazasından 

muştur. Bindiği 

hasara uğramıştır. 

otomobil 
kurtul -
otomobil 

Hadiseler bize göstermiştir ki, mil
letler, gittikçe artan silahlanmalarına 
devam ettikçe hiçbir beynelmilel hü
hüın veya zecri tedbir netice veremez. 
Bundan dolayıdır ki hakem usulü ile 

şü Yapacaklarmış Dr.Şahtdün 
Varşova, 16 (A.A.) - Kurjer Po-

h,.l".,Ml" cıiltı'hcmrltıJ'\mO nıı 
dır. 

Şurasından eminim ki, milletlerin 
l.ztniyle sulh vikaye edilecektir. Şu
~ından eminim ki, bütün A vrupaya 
torla kabul ettirilmiş olan bugünkü 
l'ejim nihayet bulacak ve birkııç haf
ta sonra Cenevrede devam ...cıeceği -
tniz gayretler m u v a f f a k i
}'etıe neticelenecektir. Çi.ln'kü bu, 
elzemdir. Çilnkü bu bir mecburiyettir. 
Avrupanm ve bütün dünyanın silah-
81zlanma ile harp arasında. birisini 

- ... --~ e .,. • .,..,:, 1.~-. V&.hu d i -!!o :ı..oi t~r~. 

fından b usabah başlanan ve 1·'ilistine 
kadar devam edeceği Yahudi :matbua
tı tarafından hararetle bildirilen pro
testo yürüyüşünden bahsetm !ktedir. 

ar y 
gitti 

Alman İktısat Nazın Doktor Şaht, 
dün sabah saat 8,15 te Yeşilköyden 
tayyare ile Ankaraya hareket etmiş
tir. 

tercih etmesi lazımdır.,, 

F ranıız komüniıtleri hükumetin 
daha azimlıar Javranmcuını 

iıtiyor 
Henin - Lietard, 16 (A.A.l - B. 

'tborez, bir nutuk söyliyerek demiş
tir ki: 

1 
''Biz, komUnistlz ve komüni!!t ka-

~cağrz. Halkçılar cephesi hükumeti
llın ıneşkur bir takım ıslahat yapmı<ı 
Old - ~ 
h ugunu kabul ediyoruz. Fakat da-
rn a fazla bir şeyler yapması lazım gel
n1 e~e olduğunu kendisine söylemiye 
ju:c uru7:. Hükumet, faşizme ve bur
ınU atiye karşı daha ziyade şiddetle 
tıi :adele etmelidir. Hiikumet azmi
... aybetr.1emeli ve gerisi gerive f."lt-
.. ,eınelid' • o· 

ır.,, 

~ Thorez, komilnistlerin kalkçılar 
c:p esine müzaheret bahsında asla 
ı afa kapılmıyacaklannı ehemmi _ 
Yetle kaydetmiştir. 

lspanya işlerinden bahseden Tho -
l'ez, ıneşnı ispanya hUkü.metinin li . 
ınan ve hudutlarına konulmuş olan 
&blokanm yakında kaldınlın ısı ar -
~sunu izhar etmiştir. 

B. Hitlerin Mein Kamph ısminde!<i 
kitabına sözünü nakleden hııtip,· "öy
le demiştir: 

Gazete, bu yürüyüşün her halde 
akametle neticeleneceğini, zira Le
histan makamatınm bunu tasvip et
mediklerini, üniformalı bin gencin 
memleketi baştan aşağı katetmesi na· 
hoş hareketlere sebep olacağını ve 
esasen yürüyüşe iştirak edenlerin 
memleketten dışarıya çıkabilmek i
çin pasaportları da olmadığmı bildir 

mektedir. 

İngiltere ltalya 
Münasebetaeri 
Düzeliyor! 
L dra (Husust) _ Manchester 

on , 1n ·ıt 
Guarian gazetesi yazıyo::. gı .e-
re • Italya münasebetlerının ı;ala.h 
bulduğunu gösteren izler vard~r. Bır 
Akdeniz paktı yapmak mes~l~sı mev-

b his deiYildir. Fakat ıkı devle· 
zuu a o nd . . t 
tin deniz kuvYetleri ara~ı . n~ı s a· 

t "koyu muhafaza etmelerı ımkan da· 
u · l ·a haline girmiştir. Böyle bır :ı:ı_ aşnıay 

·ı· ten ürüncü bir taraflı bır Akde· 
ı ave " ~. d . 
niz paktının imza edilmiyec~gı.1~ aır 
bir söz verilmesi de muhtemeldır ... 

Ingilterenin Akdenizdeki strateJı_k 
mevkiini sağlamlaması Italyuda bır 
hayli tellş uyandırmııştır. Fakat ln· 
giltere ile Italya Akdenizdeki men· 
faatlerinin biribirine mutabık oldu
ğunu tanıma~<ta ve İtalya ile 1ngil : 
terenin bir silah yarışına giri ımcnıı·s• 
istenmektedir. 

"Sahte kabadayılıktan korkmayız. 
İ3iz, şerefli bir sulh istiyonız.,, Sivaıta Bir D:?miryolu 

.Arras, 16 (A.A.) - Halt:çılar de:- Atölyeıi 

l'rıokrat kongresinde B. Champetier A k 16 (T h b' · d n) -de R." . iş . n ara. an mu a tr"n e 
tec ıbos, B. Blumun .gır mış ?lduğu Sivastaki bir demiryolu atölyesi inşa· 

rUbenin muvaffakıyetle 1'Cticclen- i . hilkrı. t • ı,. · b k ilvon li· 

Doktor Şaht, Yeşilköyde vali mua
vini ile Merkez Bankası mürliiriı ve 
Alman sefaret ve konsolosluk erkanı 
tarafından uğurlanmıştır. 

Şaht AnkaraJa 

Ankara 16 (A.A.) - Alman E -
kononıi B~kanı ve Rayşbank Direk· 
törü Doktor Şaht bugün sş.at onu on 
geçe tayyare ile şehrimize gelmiş ve 
hava meydanında Cümhuriyet Mer· 
kez Bankası Genel Dirc\{törü, Eko • 
nomi Bakanlığı müsteşarı, CilmhU • 
riyet Merkez Bankası idare heyet! 
reisi ve genel direktör muavini, Dtş 
Bakanlığı erkanı ve Alman büyük el
çiliği tarafından karştlanmıştır. 

Doktor Şaht Ankarapalasa misafir 
olmuştur . 

Şahtın Ankaraclaki ziyaretleri 

Ankara, 16 (A.A.) - Bubiin şeh· 

rimize gelmiş olan Alman ekonomi ba 
kanı ve Rayşbank direktörü doktor 
Şaht, öğleden evvel Ekonomi Bakanı 
Cel8.l Bayar ve Dışişleri Bakıını Tev
fik Rüştü Aras ile Cümhuri vet Mer· 
kez Bankası genel dircktörihıU ziya
ret etmiş ve Celal Bayar tclrafındnn 
Anadolu klübündf' şerefine v'!rı!en öğ
le ziyafetinde bulunmu~tur. 

Ziyafette Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras, Maliye Bakanı F•Jnt Ağ
ralı, Gümrük Ye İnhisarlar Bakanı A
li Rana Tarhan, Dışişleri E':lkııniığı 
Sekreteri Numan }.fonemenc! >ğlu. E
konomi Bakanlığı .Müsteşarı Faik 
Kurtoğlu, Ekonomi ve Dışişleri Ba
kanlıkları Alman büyük elçiliği ileri 
gelenleri, bankalar dircktör"eri hazır 
bulunmuşlardır. 

ınes· · rl ld - .. 1 . t" sı çın ume e ı"ı uçu m • 
ının zanı o ugunu soy emı§ ır. 1 k tea gi b'lrn · · · me Ş h 

'h d . f . ti 1- ra ı em re ı esı ıçm • a t ferelı"ne zı"yalet 
'°· c Rıbos fırkasının aşıs er.: . t 1 ~ 'h K • ruzrııı. 
lnUf:riUer mu.:stesna olmak i.izere bil- zunıye veren ayı a, amil.ay Ankara, 16 (A.A.) - Butriin öğle-
tıı- . . mesine alınmıştır. ~-
~ cUınhuriyetçilerle teşrikı mesaı- ------ den sonra Ekonomi ve Dışişleri Ba· 

l'e 8.?nade olduğunfı söylem\!Jtir. kanları ile Cümhuriyet Mer~ez Ban· 
Bir Zelzele kası genel direktörU Salahattin, Al· 

l<e.tnbiyo Kaçakçılığına Karfı Atina, 16 (Hususi) - Atina rasat- man Ekonomi Bakanı Dr. Şaht'a ia· 
lt .Ankara, 16 (Tan muhabiri ıdf'n) - hanesi dün saat 18 de cenuptan 145 dei ziyarette bulunmuşlardır. 
h arnbyo ,esham ve tahvilat kaçakçı- kilometr~ mesafeden gelen bir zelzele Gece de An~ara~.a~~sta Merkez 

tlt11n takibi hakkındaki layiha büt- kaydetmı§tir.Ayni saatte Kala vida da Bankası genel dırektoru tara.fından 
~ eııctımenince kabul edilmiş ve Mec- iki saniye sUren hafif sanımtı hisse • Dr. Şaht şeref"me bir akşam zıyafeti 

s rıı ....... __ dl' . Ur \'erilmiştir 
~esine a.lınmıstır. ınıış • 

f GüNÜN RÖPORTAJI J 

Filomuz Akdenize 
Doğru Açılırken 

Yavuzım güverteıinde zabitlerimiz 

Limanda 
Halk Büyük Tezahüratla 
Donanmamızı Uğurluyor 

l'AZAN: SALAHADDiN GUNGôR 

y~~u~un ~üpe5tesindeyiz. Dumlupınar, Güı, Sarl:arya, 
1non~, ~ıraz ılerdc.. .Z.afer, .Tınaztepe, Kocatepe. Adatepe .. 
Ve buyuk ana gemısı Er kın! Açık denizin gök mavisi ren. 
gine boyanan bütün donanmamız... Hepsi de istim üs
tünde duruyorlar. Bacalarından kıvırcık dumanlar püs
küre~ek M'.arm~r~mn göğsüne kahramanca yaslanmışlar 
Denız hafıfçe sıslı ... 
Kartal bakışlr Yavuz, 

Türk deniz kuvvetinin bu 
başlıca sembolü, son hazır. 
Iıklarını biraz evvel bitir_ 
miş ... Koca bir harp müdde
tince, Karadeniz kapısının 
bekçiliğini yapan bu güzel 
yapılı gemimizi, halk sey
retmekle doyamıyor. 

zak kö;:ıeleri blle Tiirk bayrağının 
hakimiyeti altında idi. 
Amiral bunları söylerken, içinde 

bulunduğum gemi, derhal müstesna 
bir ehemmiyet aldı. 

Önümden geçen neferlerde birer 
serdengeçti h<?ybctf sczmcğc başla -
drm. Ayyıldız!r bayrağı, Okyanos a
çıklarında, şerefle dolaştıran Piri Re
islerin, Anderya Doryaya Akdenizi 
harmaneden Barbarosların hayali gö
zümün önUne geldi • 
Şükrü Okan sözüne devam ediyor

du : 

Kadınların Er' ki Ke eşmesi. 

Erkeklerin kadınlaşması. 
İki nk .. nm ewel rn<lyornun öniinde 

tesadüfen bir konferan dinledim. 
Baş tarafına l eti mediğim i~in hü
viyetini sesinden seçtiğim konferansçı 
bayanın meslekda..~ımız Suat Den·i 
,·aJdemiz olduğunu anla3 ınca nğzun 

~ık kaldı • 
Muhterem \ııldemlz dinliyenJer 

farkına \'nrmışhr ya - bize, yani er
keklere karşı ateş püskürüyor ,.~: 

- Eğer biz erkekl~ i~·orsak, kaba
hat izindir. iz kadınla tığınız için 
açığınızı erkekles n bizler kapatıyo -
nız, dJyordu. 

Dü \indüm, haklı bulclum. 
Kadın lıfı.kiın olduysa, adliyede er-

kek hakim kalmndığmdan, avukat 

1

, o1duyı.a Barodaki erkel< avul•atlarm 
hep ı akağn olduklanndnn ve dok • 

1

. tor, dişçi. t.ayynrccl oldur a h p o 
yerlere erkP.k namzet bulunama),p: 

- Amanın bayanlar l\lerhamet e
din. Evdelı:i i inlzl, ~ücünüzü bırnklp 
buralara c;;iz geliniz! cliye bin rica \"e 
minnetlt' oralara dll\·et edildiğinden 
dolayı erkekte, ip bu i teri yapıyor-

lar. Kııbnhat tnoıarnen biüledir • 
Zaten laf aramızcla ,·ebalin en bü

yüğü Adem Bahammı aittir. E~·e ke
mi~inden Havrn annemizi halkedf'r
ken bugünkü n:dyete ~eleceklerlni 
diişiinc;e~·dl, o isi :ımr ~·aparch. 

Erkekler kadrnlaşmıyorlar nu? 
Nasıl kadmla,mıyorlar?! 

F:belik eden f\rkrldere ne diyetim~! 
l'a Bulgari taııcla bir papas kadın 

olmuc;. E~er hiitün papaslar ayni yolu 
tutnrJarsa - sn),hın da malfım ya, 
pek az değildir - o zaman nıldelerl -
nılz ne JRJlncaklar! Onu da 8 ,·n hlr 
konferansta . ii) ler, eli.re beldl~ onım. 

B r-ELEK 

L~SIL YAZıYORUZ? 
Bmıcc programrn iiçföıdi / ısmı da 

• bol alkış toplamasıııa mğnıcn • in
tikacia miistchaktır. - .M. Turhan 
Tan, Cumhuriyet, 14 - ll - 19.;:; 

" ••• intikadı mUatehıktir,, demek lazım. 
"Muıtehak,. mUıtehik man sında da "ıra· 
latı meşhur., dur; bunun ıçin onu tashıhe 
kalkmak ukalllık olur. Fakat ''tcnkıd, dC' 
- arapçada yanlı dahı oba - turkcede 
"cala~. meş~ur., hatti doğrudur. M. Turhan 
Tan, tenkide mustehaktır,. de eydı, ıesımi
n ~ıkarrnaya hakkım~ olmazdı. Ya hepsi 
do,ru olsun, ya hepsı konuşma dılinuzeo 
uysun. 

• • 
Sporun gerilemesinden mcs'ııı f ede. 

l\ci vapur dolusu insan, onu görme
ğe gelmiş ... Pervaneler ateşin etra _ 
fmda nıı.sıl dönerforse, bu vapurlar 
da, Yavuzun iki yanında, öyle dönüp 
dolaşıyorlar . 

Başta Şirketi Hayriyenin (71) 

numarası, geniş bir çark çevirdi. Bize 

doğru geliyor. Yavuzun aslan yapılı 
erleri ,elcle verip, güverteye dizildi -
ler. 

- Siz de görüyorsunuz ki ha- ra~yon rci8lcri ise atlctfamüı iııldra
reket hanrlıklarl~·ıe meşgulüz. Ya. zından dolayı Bay Ji'clefjitı gii ıwlılan 
no (Bugün) saat altıda, yani ls- a.5_1.lmıyaca~ dereceyi bıtlur. - Osman 
tanbul henüz u~·kuda iken, biz ha- Mueyyet, Son Posta, 1 ~ - Jl - 1936 
rekf't etmiş olacağız. Birazdan dört Bu cümlenin "i e,. ye kadar olan kısmmı 
den17.altı ~emimlr ·'·ola rıka<'.aklar, ayıp dcğıl ya l ~la!!1amıştnn, Felek'e sor~ 

:ıı · dum, tercüme .cttı : Sporun ı:crılcrnesınden 

Yüzlerce insan, ciğerlerini birer 
kadirga yelkeni gibi şişirerek, boğaz. 
lanndan vapur bacasının düdüğüne 
benzer sesler çıkararak : 

- Yaşa Yavuz! Yaşa Tilrk donan
ması! .. diye haykırıyor. Yavuzun baş 
tarafında çalan muzika alkrş şakırtı _ 
lanna cevap vermeğe çalışıyor. İki 
vapur, Yavuzu aralarında nöbetleşe 

paylaşıyorlar. Kalamış gidiyor, 71 
geliyor. San~i Yavuz, bir Kabe.. ve 
onlar tavafc;ılan! .. Dünyanın pek az 
yerlerinde, millet denizcilerini bu ka
dar sevebilir. Yavuzu biraz daha ya
kından görebilme.k için, yarı gövdele
rini, güverteden denize sarkıtanlar 
var. 

AMiRAL ŞOKRO OKAN 
SöYLOYOR 

Donanma Komutanı Şükrü Okanm 
etrafını alıyoruz. Maltaya hareket et. 

~ezden evvel, bu açık deniz seyaha
tı hakkında, duygularını öğrenmek 
istiyoruz. Şükrü rn<an; gazetecilere 
teşekkürle söze başlıyor : 

- Donanmaya karşı gösterdiğiniz 
~~kayı, unutamayız. Her fırsattan 
ıstıfade ederek bize sempati gösteri
yor.sunuz?. 

Amirale derhal cevap veriyoruz: 
- Gazeteciler, sadece halkın arzu

sun~ tercümanlık ettiler ,amiralim ... 
Şukrü Okan gülüyor : 

- Burnda ta rilı etmek l tf'dl • 
ğim bir şey ,·n.r: Donanmamız, ~ 
~ık denl:derc ilk defa olarak nçıl
~ıyor. Bazı gazf'foler, bunu mü
hını bir hadi e gibi kaydettiler. 
Donanmanın l\tattn~ a gidi:;!, hir 

dostluk zl)aretlni illde içindir. Ye 
iiphe yok, hİİ)'Ük nıfın ı '\'tlrdır. 

Ancak unutmamalı ki, hundan yüz. 
lercP. eoP en·eJ. Akrlenlilo en u-

Tiirk donanma rnın ha ında o- sfederasyon reısleri mes'ul ise ... ., demckmış' 
larnk 1 t bi 1 k d o~ra~m~ d~ ben tercume r-deyım : " ... At~ c os r mem e et onRnma- letızmın mkırazmda Bay Fcıe.ı:.1·n .. 0 1 Si - k ıı; . .. ,, o a-. na ~·apacagımız bu :r.h·aretten do- ?'1" . yı oyunca mana dcğhnr: "Atletizmin 
la~-ı bü) ük bir ze\·k .duyu~·onım. ınkıra~ et!l'es inde B. Fclecin kaba1.ıatı yok· 

tur, bı15.kıs, atlctiz\l}ln inkiraz ctmış olma. 
Başka ne ~ö~·lesfml, . u dakikada 1! B. Feleği bir takım ıunahlara &evkctmıı
ht~~ettlkleriml ize tamamlyle an- ur,, demektir. 

lntnu olamam. 

Donanmamızın çok nazik a~ira
liyle konuşmamız henüz sona ermişti 
ki, Malta yoluna çıJcan ilk denizaltı 
gemimiz, Dumlupınar, halkın yaşa 
sesleri arasmda, süzüle süzüle önü • 
müzden geçti. Yavuzı,ın deniz erleri 
baş güvertede toplanmıışlardı. Muzi~ 
ka ,selam havası çalıyor, halk coş
muş, "Yaşa!,, diye haykırıyor, ve er
ler, fırtınalı bir deniz gibi kabaran 
bu heyecan selini katjılamağa alı _ 
şıyorlardı. ç 

AKDENIZE SELAM 
Bu arada: 

- Akdenizin enginlerine bizden se
lam "tilrü"' ı go n · diye bağ"Jranlar da var-
dı... • '. 
. Denizaltı gemilerimizi Şirketi Hay

nye ve Akay vapurları ilci yandan 
sararak ilerliyorlardı • 

Yeşilköy önlerinde, canlarından ko
par gibi, onlardan ayrıldılar. 

Yavuzun güvertesinde bir subay 
bana anlatıyor : 

- Anlaşılıyor ki Maltada, çok sa
mimi karşılanacağız. Amiralimizin 

karaya ayak basışını, kara toplariyle 
selamlıyacaklar. Bu en yüksek bir 
hilrmet nişanesidir! 
Yağu yüzJü Memetçiklerden bi • 

rine yaklaşıyorum : 

--~a~ı~sın. hem§erim .. Malta)ı gö. 
recegın ıçın memnunsun ya .. 

Bütün Memetçikler gibi, 0 da ka. 
yrts~ ve ketum davranıyordu : 

- Malta, buraya cok uzak yer de-

• • 
ı:iikümctin ltladrittcn ayrılması a. 

zerınc rnidis olan vaziyet. - Oıimhll· 
rıyet, 14 - 11 - 1936 

Bu "hid' k 1· • · ıs., e ımcsını kullanmaya ne iti· 
~.~m ~ar? Onun yerine "doğan, çıkan, hattl 
tir 15,

1,h ol~n .. denebilir. "Hasıl,, &ha .:.ıuni5• 
• i.dis., c nisbetlc ııdeti o.ı: turkçc ol-

muJtur. 

Ahf~ 

Çimento Buhranı ve Masraf 
Mersin - Çimento fiyatlnrmm yük 

selmesi sebepleri araştırılırken, ls
tanbulda fabrikada tonu 20 lira olan 
çimentonun bumda mağazaya girin
ciye kadar 715 kuruş masraf "iner~k 
maliyet fiyatının 2715 kuruşa çıktığı 
görülmUştür. 

ı ... ğil k
., 

Ve bunula Tür denizcisi ir" ,,, 
1 k b

. .,.ın, uza11.-
a ya ının ır farkı olmad ~ b tgnu ana 
anlatmış oluyor • 

Subaylar, do t bir donan . 
f
. . 

1 
mımrn mı. 

sa ırı o acaklarmı d'' .. 
· · d 1 uşuncrek, sevinç 
ıçın e ... 

Bize Yavuzun k" b _ 
d. . • oşe ucagını gez. 
ırıyorlar. 

b·tGem~n~n iç~, bir fılem ... Dolaşmakla 
ı er gıbı değil Tarctl · .. ... erı uzen·na 

"Sa "1 e msun,, ınroz,, gibi adlar yazıl , 
ınış olan toplardan her birınd • . -
harp hatırası saklı.... c bır 

Bu biricik büyü~ saffıh 
mizden ayrılırken gen d ~rp gemi ~ 
1 b. . gU ç enız su'b an, ızı , vertede uğ 1 ay-

ur adıla . 
- Malta ya seıa· m 1 d' r · · ıye ba ~ 

. Şapkalarmı sallıyarak k gtrdık. 
diler : a ılık ver-

- Siz de 1stanbuı A 

a selam ı:rötii .. 1 ~ run. 



T A N 

(Biletler simdirlen ~atılmaktadır) 

~ahkemelerde 

Meşhut cürüm 
Uç peynir mayası 
kavanozunu aşıran 
küçücük bir çocuk 

,,. Akşam, cürmü mehut için henüz 
hiçbir evrak gelmemişti. Heyeti haki
tncnin elinde derhal görülerek i~ yok
tu. Ben de Umidiml keemiştlm. 

Müddeiumumilik kapmnda polieln 
yanında bir kUçükle, iki erkek duru
yordu. Küçilğün yanına sok ıldum: 

- Neden geldin çocuğum, buraya 7. 
BU yük siyah gözlerinde birer su 

damlası gibi pırıldıyan ya,larla ba-
~ını önüne eğdi, sustu. 

Erkeklerden biri meseleyi izaha 
batlamııştı: 

- Hını.ızlık etti. 
- Bu kilçilk mil? .. 
Diyebilmişim. 

- Kimbilir, kendine sorun. 

- Evet. 
- Kazandığın para .sana kalıyor, 

değil mi?. 
- Evet. 
- Sen gazete okur musu~ ?. 
- Okurum. 
- Hırsızltklan, hapishaneye slden 

leri okuyor musun?. 
- Okıuyorum. 

- Hiç hapishanenin f çini gördün 
mU?. 

- Hayır. 

- lyi ettin de görmedin, Ç'l~uğum. 
Hayretle bUyilk gözlerini açtı: 
- Çok mu fena?. 

- Henı de korkunç, yavrum. 
- Slı gördilnilz mU7. 
- Ben gördüm. 
- Ne çalmıştıruz?. 

Bir talebe 
hapse 
mahkQm 

Meşhut suçlara bakan as
liye dördüncü ceza mahke
mesinde davacı yerini dört 
kişi işgal etti. Birisi l\1:elek 
adlı bir genç kızdr. Yanında 
gözlerinin etrafc çur•ımüş 
yaşlıca bir kadın vardı. Bun
lardan sonra da Kumkapı 
merkezi mürettebatından 
polis Hakkı ve İbrahim otu
ruyorlardı. Suçlu yerine ta
lebe olduğunu söyliyen 16 
yaşında Etem adlı bir çocuk 
geçirildi. 
Ayşe ilk defa söze karıştı: 
- Bay reis, annelik şefk üi... Ben 

davamdan vazgeçiyorum. Etem dün 
akşam rakı içmiş. Ben de "dava ede
ceğim,, diye yemin etmiş b·•!n:ıJum 

ve onun için merkeze gltmi1tim. 
Ka!ltamonulu Melek de gurı· :ı.rı söy

ledi: 
- Ben Ayşenin yanmdııyım. E -

Iıl anlamak iyiydi. Ne de olsa nıah
keme gizli olacak, dinliyemiyccek lm. 
Bununla beraber çocuğun bilmeden, 
yarasına dokunmuştum. Çok mahsun 
d:.ıruyordu. Artık ona; (ne çaldın?) 
demeye gönlüm razı olmadı . 

KUçUğUn bu masumane sualine tem dün akşam. kapıyı gec• açtmı. dı -
gülmeden kendimi alamadım. Hırsız- ye beni dcivüyordu. Ayşe hıma mani 
lığı herkeıin yapabileceğine onu inan- olmak isterken yumruk onun gözüne 

Hıraızlık Suçlusu Hakkındaki 
Tahkikat 

ve MELEK 
Sinemalarında birden 

Pek yakında SAKARYA (Eski Elhamra) Sinemasında 
Sehhar ve dilber yıldız 

JOAN CRAWFORD 
Şerifpaşa hanında topta•ıcı terzi 

Aronun 2065 altın lirasıyle beş beşi
birliğini ve 4 altın kordonunu çalan 
Kırımlı Abdülkarim geçenlerde tevkif 
edilmiş ve handa başkalarının para- Kor.u adaeının fUsunk!r muhitinde çevrilmiş 
lerı çalındığı ve bir yangın yapl!dığı D 
ileri sürüldüğü için tekrar polise gön- llediğı·m glb·ı yaşarım 
derilmişti. Polis, dün Abdillkcrimi 
tekrar müddeiumumiliğe verdi. Fa- Fra.nıızca ıözlü filnıinde görilnecektir. •••••"' 
b~~ki~too~~g~ı~pi~n ----------------------~====~ 
w~"rakl~beu~~i~ ~~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~---------~ edildi. Bu .~af~a SAKARYA (Eski Elhamra Sinemaamda 

Bugün 

ŞIK sinemada 
20. M uruşla 

Bu mevsımde gösterilen yeni 

İRLEY TEMPLE'in 
En güzel ve en çok muvaffıık 

olduğu 

Guzellıği ve ta.ma.men renkli olmuile fevkalade beğenilen 

MAVi VALSLAR 
filmini her~alde ıörünUz. Son derece memnun kalacaksınız. 

Baş Ro !lerd e:"KUKARAÇA,, yı yaratan STEFFI DUNA 
ue mefltur tlan•ör CHARLES COLLINS 

naveten: MlCKEY MAVS ve Paramount Jurnal 

Önümüzdeki Perşembe aktamından iUba.ren 

SARA y SlNEMASINDA 
Büyük Viyana operaıının ihtişamlı çerçevesi da.bilinde 

Rakip1iz tenor JEAN KlEPURA ' 
ve büyük Macar yıtdrzı FRl'EDL CZEPA YI 

En güzel, en ahenktar ve en son filmi 

ASK GDNEs· . ' • KÜÇÜK ASİ (İm Sonnenachein) 

Filmile hem gülecek ve hem de taheserinde dinliyecekıinlz. Bu film bilhaua zengin ve kamaş· 
ağlıyacaksınız. tıncı mizanseni çılgınca masraflara mal olmuştur. 

Ayrıca: Bu senenin yeni Para- .. ••••• Mevsimin en bUyUk temaşası olacaktır. ... •••lllll" 
mount Jurnal ve Renkli Benimle konuşan adama. döndüm: 

- Sizin bir şeyinizi mi? 
- Evet, bizim Tahtakalcde baha-

dırmak korkusu olmu&ydı, ~uaacak- rastladı. Benim davam yük. 
tnn: cO"-·\---R2AlcaMlillıj .... hilıhpıı:u:l.dı.asJ«&1-•u•a,:,ıı...•..,nıa.l'ıa•tt.tt:.ı. •:.____j. 

- Ay3e merkeze müraraat etti. 

MICKEY MAUSE ..t lq.li.ll:~ i)R 1 
Ocağımızın sevgili ve mUtfik isti

natgahı, Mahir Safimizin, evini ıon 
defa olarak terkettifi acıklı günde, 
gerek onun hatırasına, gerekse ge
ride bıraktığı biz kederli alltıaine 

l~ıcxJl~l'B;m:;O~S~~uıııııııl.1119· 

rat dükkanımız vardır. Ben müşteri
lerle meşguldUm. Bu içeri girıyor, ca
mın arkasında duran peynir mayası 

kavonozlarından UçUnll aşır1yor. Tam 
çıkacağı zaman çırak gör.li:ğUnden 
elinden atıp kaçıyor, ben de peşinden 
kcştum, yakaladım. 

- Çalanları yazmıya gitmiştim , Ben iki bekçiyle evlerine git.tim. E- ~~~~"""""!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~"!""""!!! 
dedim. -

Bugün 20,30 da 
AYAK TAKIM 

ARASINDA 
K01,Tl1KLAR.: öO, ~v 

Anladım, kUçUk bu işte acemiyrii. 
Sordum: 

Bir plıikoloji doktoru gibi çocuğun 
nıhunu görüyordum. Yaptığına piıı

man, UzUntUsUnü dökecek müşfik bir 
anne göğsU arıyordu. 
~nesini kaldırdım: 

tem pencereyi açtı: "Ne isti vorsun, 
be herif. Haydi bas, git,, dedi. 

Polis lbrahim de dedi ki: 
- Ben Elemi almak için Yıldu 

kıraathanesine gitmiştim. Kıraatha
ne kendilerinindir. O yazılısı., •·ıin du
varındaki çifteye el attı, beni götü
rürseniz yakarım, dedi. 

sadüf etmiş .. 
- Peki, polis için neye çifteye dav

randın? 

- Çifteye davranmadım. Poliı be-

ni yakalıyacaktı. Ooo korkut:mak i
çin elimi çiftenin kabzasına attım. 

- lyi ya işte, tehdit etmi~~l.11 ! 

.f 

duygulannı izhar etmek lçln relen, ~iınnımıııı il!~ ~1'~JOR Tl\'ATR0811 
vey& gelemiyerek arayan sevgili 1 '111 1 OPERET KISMI 
mektep, it ve hayat arkada.şiarına, ı ı ! ... "jl[(I 1 Yarın 20,30 da 
çok bağlı olduğu Galataaaray ocati- 1111111111 M A 8 K A R A 

- Sen mektebe gidiyor mU!!ıun, ı:o-
cuğum? 

- Hayır .. 

- Bir daha yapmıyaı::aksın, değil 
. ., 

mı .. 
Tecrilbeıiz kalbinin biltUn samimi

yetiyle, yaeh gözleriyle ytlzUme bak
tı: 

Reis Eteme sordu: 
- Sen mektepli bir gençsin, 

yaptıkların ne? .. 

- Tehdit etmedim. Korl:sun diye 
bu yaptım. 

le emekleri sebkeden Ford mUeue- H de Çocuk TiyatrO!lu F A T H A C 1 IC 
sesine ve kızının kederine lftirak e- ____ _ ___ ___ __ .-

- Ne yapıyonun !. 
- Gazete satıyorum. - Yapmıyacağım. 
- Tabii para ka.zanıyon111n. 
- GUnde (40 - ~) kunış. 
- Annen, baban va.r mı? 
-Var. 
- Baban çalı11ır mı?. 
- Sıvacılık eder. 

Merdivenleri iniyordum. Kilı;Uğe a
cırken, bu, rehbere muhtaç yavrula
ra babalık, analık vazifesini yapamı
yan ebeveyne, 'aaha dofnısu, kade
rin onları iyi bir muallimden de mah-

- Bay rehı. ben pazar l\k,amı ar
kad8'1.arımın nişanına davetliydim. 
Şimdiye kadar hiç rakı içm ?miştim. 
Bana !Sarapla karışık ra.kı verdiler. 
Eve gel.dim. Yarım saat kapı çal tım. 
Actıramayınca Meleğe tokat vurdum. 

- Annene vurmupun! 
- Yoo, ona zaten el kaldırmam .. 

- Şu halde evinizin mn .. ıfını 
görüyor. 

o rum editlne yine onların yarını için 
acıdım. 

Vurmadım. Meleğe vururken ona te-

Birdenbire bqındaki oyalı yemeniyi çıkararak 
tam yanı baılarmdan geçen Muazzeıin ıalmcağma. 

attı. 
Muazzez korkak bir çığlık kopardı, Ali derhal ko-

lan vurmayı keserek salıncağı durdurmıya çalıştı. 
Hacı Rifatın thsan timdi bU.bUtUn yıkılan Şa.kiri 
tutnııya, ayni zamanda muvueneal bOıulan ulın • 
ca.ğı düzeltmiye uğr&fıyordu. 

Yusuf ıalınca.ktan inenlere: 
"Hadi ıiz eve gidedurun, ben lhuna bir iki llf 

dl -· 1 d di yecegım.,. e . . . 
Ali ile Muazzez biraz ilerlediler, fakat Muusez ne 

olacağını biliyormuş gibi biraz ötede, au mahallebiai 
satan bir serginin arkasında durdu, Aliyi de durdur-

du. 
Yusuf salıncaktan inen !hsana doğru ~rildU ve 

aordu: 
"İhıan, ne istiyor bu itoğlu ?,, 
Şakir yüzüne dökülen uzun ve yağlı yagıı pa.ru-

yan ıaçlanru feeinin altına aokmıya çalıfarak bu ta· 
rafa döndü: 

''Kim ülen itoğlu?,. 
Ve elini alışkın bir hareketle arka cebine götUrdU. 

Fakat tam bu sıra.da Yuaufun pek de dayanılacak gi
bi olmıyan yumruğunu suratına yiyerek yere yu • 
varlandı. İhsan iki kolu ile Yuaufu aımaıkı ıarmış, 
onu teskine çalışıyordu: 

"Etme gözünü seveyim Yuauf, bak, ıarho9 ifte!. 
Den şimdi alır götürürüm.,, 

Yusuf silkindi ve yerdekine iki tekme da.ha savur 
du. fakat derhal koşup gelen Muazzeıle Ali kendisini 
çekip götürdüler. 

Bu ıırada ayağa kalkan Şakir onlarm arkasından 
koıJmak latiyon fakat lh8anla salıncakçı kollanndan 
tutmuşlar, b:rakmryorlar ve elinden ta.bancumı al
nuya ça.1111Yorla.rdı. 

MEMLEKET ROMAI\l 

Tam o ıırada Şakirin en iyi arkadaşı Ha.cı Ethem 
gelJi. Sarho9u kolundan tuttu, etraftakilere: 

"Bana bırakın ıiz!,, dedi. 
Ve onu zorla yürütmiye başladı. 
Bu Hacı Ethem 24 y,..larında, güzel ve kurnaz bir 

.;ocuktu. Anası babası yirmi sene evvel Hacca gider
lerken di.>rt yaşındaki Ethemi de beraber götürdük -
lerl için lemi böyle kalmıştı. Pek hali vakti yerinde 
olmadığı h:ılde herkesten iyi giyinir, herkeııten para
lı gezerdi. Bu bolluğun İhsan ve Şakir gibi birkaç 
zengin ve hovarda arkadaştan çıktığı ve Ethemin 
bunlara hem dalkavukluk ettiği hem de eğlenceleri
ne her lkl clıııten ma.hU'lklar tedarik edip getirerek 
baıı ufak hizmetler gördUğü söylenirdi. Fa.kat bun
lar Ethemin ka.badayılığına, fiyakasına ve itibarına 
hiç te halel vermi, değildi, o yine yemenili feııini ka
tına iğerek dolaşır, her yerde riayet görUrdil. 

-10-
Şakirin kendisine benziyenlerden ibaret bir par

tisi vardı. Ne jandarma, ne hUkClmet bunlara ka
nşmazdı. ÇUnkU parayı bolca oynatıyorlardı. 

Bu grubun ekseriyetini yaşlıca hovardalar te•
kil ederdi. Bunlar paralarını şurada, burada yiyip 
bitirdikten ennra ,imdi bu husustaki şöhret ve tec
rübelerinden ve aralarına yeni katılan ve daha el· 
ltırlnde yiyecek paraları bulunan delikanlıların sa
havetlerindf!n istifade edip geçiniyorlardı. 

Bunlann aileleri arumda da cok eiddetıl ııUfuı-

Bundan sonra. şahitler dinlendi. 
Müddeiumumi, annesini dövdiiğü ve 

polislere hakaret ettiği için Et.emin 
cezalandırılmasını istedi. ~hhkeme 
müzakereye çekildikten sonr!l. Ete • 
mi bir aya ve 30 lira par:ı. cuasına 
mahkftm etti. On altı yaşını ikmal et
mediği için cezam 15 gUn hap!e ve 
20 lira para cazesına indirildi. 

den Beyoğlu Alman Mektebi ınnıf ar
kadaşlarına karşı, bu hauasiyetle
riyle bizlere verdikleri tesliyetten ve 

elemimize iftiraklerinden doğan tUk
ranlarımızı 1ayın gazeteniz vuıta

siyle eda etmeyi vazlf e bildik. 
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Merhum Mahir Safinin 
annesi, eti ve mı 

SA B A H ATTiN ALİ 
ıarı va.ı dı. Hepsi şehrin eski ve itibarlı ailelerinden 
oldukları i~in, bugün kibar dUşkUnU bile olsalar es
ki nüf ı.ızlarını devam ettirmek isterler, bunda bu 
dereceye kadar da muvaffak olurlardı. Çünkü her
kesin aklında hali. falancanın ablasının düğünün
deki azamet, filanca bayramda falancaların yaptı
ğı nıuazzam eğlence yaşardı; ve yaşlıca kadınlar bu 
düşkiı.n eşraf konaklarından birine gittiler mi ora
da eski alemleri, merhum ağanın hayalini tekrar 
görür gibi clurlar ve hiçbir şeyin değişnıecı:ğmi 
zannederlerdi. Bunların nazarında kızlara buluna
cak en iyi ve münasip koca gene bu eşraf zü~rtil 
ser1eriler, bu müflis ayyaşlardı· Hovardalıklann
dan, daha ziyade mazur gören bir teessüfle bahı~
derler, "Bıraz yaşlanınca uslanırlar, ne diyect!ksiıı, 
delikanlılık!" derlerdi. Maaınafih bu "delikanlı" la· 
rın çoğunun yaşı kırkı aşkındı. Şehrin en iyi aile
leri arasında bile bunların istedikleri zaman s.lamı
yacaklan kwar yoktu. Adeta bütün eşraf aUcleri 
araıında ezeldenberi ınevcut, değişmez bir muka
vele vardı ve buna, harici teklin değişmesine, va
ziyetin tamamen bafk• olmasına rağmen dalma rl
'lyet ediliyordu. Bunun için bunların herhangi bir 
talebini reddetmek akla gelmez ve 15 - 16 yl,fındaki 
temiz, güzel kızcağızlar bu eaçı kırarmıya başla
mıf, manen ve maddeten çürümü,, on paraıız !leiih
lerin kucağına atılırdı. Ekserial pla birtakım ha.sta
lıklarla mal<ıl olan bu herülerin evleri bundan son-

ra dışardan pek belli olmıyan ve tiddetle saklanau 
f acli.lann yuvatı olurdu. Şehir kızlannı bu teli.ket• 
ten bital olıun koruyan, bu adamlann oroıpular 
aruında ya,ıyarak evlenmek arzusunu pek nad~r 
duymala.n ve da.ha bu hayattan yorulup kız lstenıl· 
ye vakit kalmadan ya bir tabanca kurşunu ile ya• 
hut ta bir hAltalık neticesinde ölmeleri idi. 

Bunlar 9ehırdekl nüfuzlarının bir kısmını da ken• 
dileri gıbl iflb etmeyip akıllı davranarak mevkii•· 
rin1 eatllamlaftırmlf a.krabalara borçlu idiler. KlmiSl 
belediye reiıi, klnılal f abrlkatör olan bu adamlar ı:nı 
kopuk akrabaları ile pek ya.kından teınaaa ıeıme~ 
Uıtemezlene de evdeki kadınların tealrlle birçok 
ehemmiyetli vak'alarda onlan müdafaaya mecbur 
olurlardi. ÇUnkU ya kanlan böyle bir ıenerlnill 
karde9l, yahut d& kardeşleri böyle bir aenerinin ka• 
mı idi; \•e aile dtlfUnceleri, a.krabalık rabrtalan bil• 
hun kadınlar arumda 9iddetle ıözeUlen metele-
1,:-rdendl. 

İşte Yuıufun böylelerden birine, hem de dahi 
elindeki ;uaddl membaları tUketmiye vakit bula• 
mamıf birine çatmuı kendill için iyi olmıyabUirtlL 

Maamafih flmdilik bunların herhanrl bir kl\tU• 
lUklerlnl icap ettirecek bir veıile zuhfır etmM!. tıı
timal Yusufun kaymakamın oğlu olması (onu bU· 
rada herkes böyle biliyordu.) biraz da.ha UıtlyatJJ 
hareket etmelerine ve beklemelerine sebep oluyordu. 

• 
Eter Yuıttf herke1i kendiai gibi za.nnetmete Tt 

etrafma biraz da anlar gözlerle bakla. o bayratll 
vak•uından sonra bli'çok arkad...ıa.nnın tavırıamıııt 
defi,tiğini, mesela Şube Relainin oğlu Vutlnln ktJl• 
disile pek rezmek iltemediğlni, Alanyalı K&ıınd 
dilltklnına rittift zaman, eekiıl kadar riayet rnrınr 
diflni rseze1 dl. Hepli Şaklrden ve onun partilindell 
çekiniyorlardı (Arkut n.r) 
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Amerika (Mancla) 81 
Anadolu Mandası 

Ahmet Uua Bey ayan nıe<'lisi re
l idi. Afif, ınli tcklnıJ ı>zUn(len don 

m a bir \'atanpcn·t-rdl. "İt1ihntlı ~111-
li" remi) eti i) Mİ) esini kurdu. Bu 
ct>nılJeti l) asi~ e fnallJ ete gerince 
ilk I~ olarak :'\tistl'r Charlı~ Crane'in 
ta ... a\·,·ur ettiği Amerika ınancl~ı 
mesel ini mii1.nkere etti. 

ltaJya u.ıun tereddüt n tehdit 
d \Tele.rind n goçerck nihayet ln
gUtere ile anı nıaktan bıı.~ka çare 
olmadığına kanaat getirdi. 

L Donanmamız Maltaya Giderken J 
Göz Hekimi Doktor E nt P~ a 

İttihat \'e Terakkinin nanıu hı efra
dını ba ma toplnnus, o d1t lıir ~emi

~ ct i İ)Rı;iye foskil ctmi-.ti O ela ln
tlh hntt fnnli) Pf göstcrnırl<. intiha
batı icl re etmek gR) slle m guldU. 

.l\li ter Chnrles Cmnl'l'ın fil\irleri 
Türkler arasında hü) iil he~ (cm u
ynndırılı. Deniz dii en rılnıın s rı

lır, kubiliııdrıı olarak (Amrrilca ınan 
cla!!ını i t İ) eliın) fikir 'e arzusu ıney. 
dan wı r uç Lııılcln. Blnblrıllrekte 
Esııt Pasanın kıırıluğu lilli Tullm 
\e Tf'rhi~ e binasıııdn içtimalar olclo. 
l'\lilletin her fırkıt,\ n ıneıı .. ııp milne,·. 
, erleri hu iı;timalam İr3het ettiler. 
.._ ulh ve elamct ı;ırl\a"ı mınıına da 
Tun in mUe isi "~ r) h Muho;inl Fa -
ni", RıısnthaM Mlldürii l"ndn Hora, 

H~ harbindenberi İngiltere Ue 
ltaıyarun ara.ııı aç.1ktı. 

İtalya blr müddet lnglltereye kar
tı t.ehdlt edici bir ,·aziyet takındı. 
Akd nlzln orasında bura..•nnda hava 
kara.rgihln.n \ilcucla getirdi. Donan
masını arttırmnğa karar nrdi . 

Akdenizde Türkler 
Bunlar fayda vf'rmtyince Alman

ya Ue biri mek temayülünü göster
di .Bununla İngiltereyi yola getlrece

flnl umuvordu. 
Fakat ~İngiltere Akdenl7de~l mev-

ktını kuvvttlendirmek için ~nllhlan
ına programmı sllr'atl~ tatbik& de

vam ettl. 
Nüıayet Musolinl bütun bu tehdit

kb ıh .. asetlerin danşı halledemi~·e
c~g~lnl. O'Örilnce lngilttre ile doiru -

"' fdJM • dan do~nı:ra anla.~mak ıaznn,;~ F,. 

n.l anladı •. Londr~a.kl mUmessiJJerl 
bir müzakere kapısı ~ma~a teşeb • 
bUs etti. Son gelen haberlt>re göre de 
İngiltere Akdeniz mesf'l~lne ~~ğh 
olan bütün ihtilliflan halletmtk uzt
re müzakereye yanaşır bir nzlyet 

aldı • . ... 
Akdenlzde bizim ele buruk men • 

fa.atıerimlz \'Brdtr. na .. ebepl~ lta1 • 
'.'ta ile İngiltere arasında Akdenız etra
·, d n -.1erek müzakt>reler rn & cere~·a t:'U • 

blrl de ,·akmdıın ali'ıkadar eder. Bız-
ce ·bu ~~ele yalnız iki de,·ld ara~m-
da halledllt>mP.z. 

Akdenizde menfaati bulunan bü-
tün d~letlerin l~tira.klyle aktedlle • 
cek bir konferan ta halledilebilir. ... --- ··- .... _.~ ·--··-~- ___ .,.,. 
Od memleket ara mdakl lhtt'lfh 
noktaıar hakkında bir Rnlaı:.ma ya
pılal>ilir, fakat bütUn Akdeniz me6e
l~I hallediJemcz • 

Telgraflarda. bahc;eclllen nUfuz 
nımtakalan mese1tctlnde bir yanlı,t:k 
oldu~nu za.nn"'llyonız. İngi!tere
tı.ln bövle bir mUıakere~·e yanaşmak 
tsıem.1;·eceğl kanaatlndeylı. 

• • • 
M' uallim ihtiyacı 

Muallim ihtiyarı bUyUkttir. 
::\lemleketln 36 bin köyi.indf! henilz 

trıektep yoktur. Mekfrp demek mu -

alllın demektir. 
Muallim mekt.ep1erlnden her yıl 

'700 öğretmen veti iyor. Fakat yine 
"' 

her yıl 500 muallim o;;u nya bu se • 

hepten meslekten çeklll~ or • 

İşte asıl acıklı hakikat buradadır. 
ıruaıtim nl~in me~değfnl terkediyor!. 

Çünkü aldığı para azdır. Kendisine 

ha:rt~te daha bol ku:anç vasıtası bu

hınca mesle~inden \·ugeçmekten çe

khınııyor • 

V elciletin en batta hallf'dece~I d~ 
._ budur. Mua.lllm1 mesleğine bal
~ ve mtıalllml bUttln gençll*1Jı 
18\icle bagla.naca,lı blr meelek hallne 
ko,_.. llmndtr. 

• • • 
İstanbullular ne :stiyorlar? 

Halk Paritl~inln kongre müza • 

kerelerlnde hal.km dilekleri konu • 

tuluyor. Bu dilekler basit, ıamimi ,·e 
iptidai şeylerdir. Bakırköy su istiyor, 

filan yer mektepslzdlr, filan mahal .. 

le sokaksızlıktan ikiyet ediyor • 

Bu bult dil~ler ht.anbulun daha 
büyük dt>rtleri olmadılını ifade et • 

lllez. Sadece halkın çok real.I t oldu

~nu ye ancak yapılmuı zaruri \'e 
llllhnklf'n olan eyleri lstemekle Ucti

fa ettl~f gösteriyor • 

Bu veeUeyle her sene ortaya ıUrtl· 
1 il dUeklerüı em&I ıene ne mlkün· 

K ahraman Türk 
donanması şu 

dakikada Akdenizin kö
püklü dalgalan üe;ze
rinden süzülerek Batı
ya doğru kayıyor. Büyük 
ve dost İngiliz <lonanma
smm Maltada misafiri o-

lacak. Eminim ki filo
muz bu denizi hiç yadır
gamadan geçiyor. 

Yavuz dritnotumuz: a
dım taşıdığı padişahın b~
bası zamanında Akdenı
zin bir Türk denizi oldu
ğunu ve 
bayrağımızı 

dedclerimizin 
bu denizin 

her köşesinde pervasrzca 
dalgalandırdıklarını bi
lerek ilerliyor. 

Akdeniz yalnız O manoğullan
nın zamanında Türk gemilerini 
tanımış değildir. Selçukluların ve 
onların inhiliılinden !lonra !!!· 

hillerle ilgili müstakil Türk beyleri· 
nin gemlcllerl Akdenizln en Ustün 
hAkimlcıi idiler. Selçukoğullarının 
Alanyada hlla ayakta duran ter -
oruııı::lıı:;ı ı \luu1n;rcı 1'u lınh.lh.atl hay· 
kırıyor. Karamıınoğullan Septe 
Boğazının ağzına bdıı.r gidiyorlar 
ve A1boran adasına (Karamanlı) 
adını veriyorlardı. Topkapı sara
yında ~77 • 3594 numarada kayıtlı 
Ali Maca Reisin H. 975 yılında de
ri üzerine yapılmış Atlası, Osman 
oğulları zamanında gemicilerimizin 
buralardaki binbir maceruını can· 
!andırmaktadır. 

Bu atlasta Akdeniz adalarına ve 
sahillerine Türklerin bıraktıkları 
bir çok Türkçe adlar ve §ercfli 
Türk donanmalannm hatıralarını 
yaşa tan çok kıymetli kayıtlar var-

dır . b' 
Buralardaki her Tilrkçe ad ıze 

fll . in binbir macerasını 
şere mazın 

ve kahra.manhk menkıbelerini nak-

letmektedir : 

• talyanın batısındaki ~&J>0-
1 linin kıırısısmda Pontın a-

daları şöyle adlandınlmı§tı: . 
Çatalada, Selmanlar, Delıya-

kuplar . d K dı 
Çatıı.lıı.danm kar~ısın a a -

burnu = Circe, Clabra yarnnada-

cen . .-.undıı. KöprUIUhlaar • 
eının uu 
Catuaro, Ali Çelebi Burcu :::: Pte 

Al. Toprakhisar, Sarımsaklı, 
ıce, .. f . d ) 

Kestel ve (Tare.ntA kor ezın e 

~ 

J. kdeniz Baştan 
Başa Bir 

Türk Denizid·r 

Piri R '!il 'Rr •f tlım ~ap lmı 1 k 
Amcril,a hnrita-.ı 

l Topkapı Sarııyındadır.) 

--------------------------
''Filomuz şim<N Akdenizc :!çılırken Ahde11izin bi1 
T r.irh c!P.nizi olduğunu ve dedelerimizin bayrağı
mızı bu denizin her köşesinde pervaaıua dolga 
/anciırlİ\Rltırırn bilerek ilerliyor. Bugün müz.ecle 

bulunan eıki bir atlaıta Akdeniz adalanna ııe Ak
Jeni:ı •ah!llerlne Türklerin bıraktıhlcm bir çok 
Tiirkre adlar 1:<' ,erelli Türk donanma!aı ının halt· 

1 alarmı yQfatan ~ok kıymetli kayıtlar ııardır.,, 

Yazan: 

İbrahim Hakkı Konyalı 
Kumburnu, Kıranşchir, \'cnedik, 

körfezinin şarkında yukarıdan a
şağıya doğru 1ncirlimanı, Doğanda 
ğı, l{o~ular gibi Ttirkçe ::ıdlar o
kunmaktadır . 

Atlaata Sardenyanın cenubi 
~arkisinde Türkçe adlı Mercana
dalan, imıı.linde Körhaean, Sicil· 
yanın garbintle Şehitler, Cıfitlık, 
ıimalinde Yanarada, Hırsızlarada-

lıı.rı, İ!panyanın şarkında Elmeriy
yenin cenubi şarklsindt! ~feddecel 
burnu, biraz yukarıda Ocburunlar. 
l{artacana önUnde Sıçaflcık, ve A-
18.sMte §ehri tı.çıklarında. Deli 
Mehmet ada ı ~ Tartozenln cenu
bunda Koyunluca adada ve Fran
sanın Toulon şehıihin cenubu şar
kisindc Oçadalar = Hyercs, Kol'o 
sikanm §İmalinde Keten1ik adası 
ve şimal n~tasmda Karakuyusu, 
Yazıcık, Ayas, Korsika adaslyle 
Sardenya adası arasında Eşekler, 
GeYikll ve Sıı.rdcnyımın UstUnde de 
Suluköy, Rü!!ltem körfeti. adanın 
cenubi garbisinde Sığırlık adası 
vardır. 

Mesinaboğazr ve açıklan Türk 
donanmasının en çok meşgul oldu
ğu yerlerdi. 'T'ilrkc;e ıtdll\r taşıyan 
bu Y rlcrde denhı:cilerimizin sayısız 
ınaceralan vardır. 

11
lll YapıJdıitnı bilmek çok meraklı Malta Ariaımın Türkler tarafından muhaıara edildiğini 

bı .. tne5411e ola.blllr • k gösteren deri üzerine yapılmış bir planı. Bunun aılı 

A kdeniz, bilhassa lkinci Bc
yazrt tamanmda bir Türk 

havuzu haline gelmişti. Dahl de
nizcimiz Kemıtl ve onun biraderza
desi Piri ve hemelrezadesl Muhid
din reisler A kdenize bile sığamıya
rak Atlas Okyanosunn taşmı~lar • 
dı . 

On beşinci asrın sonlarında batı 
Afrikasmdaki yeni keslfler cenuba 
doğru ilerledikçe yeni yerlerin, ye
ni mahsullerlnl garbt A vrupaya 

llaJk :Partisi kongreleri, buna ·on· 
treıerde bildinneğl bir· usul olarak Topkapı müzeıindedir. 
'8.bnı eUıe cok faydalı olur urunı. L--------.:__:,__._ _____________ _ 

taşı an gemilerin sayısı da artıyor. 
du. 

Atlas Okyanusunun Septe Boğa. 
zı önleri, kuvvetli korsanlar için 
çok müsait bir yol ağzı idi. Şarkın 
Akdeniz cadd lyle garbi Fransa • 
ya, Portc.~ize, 1ngiltereye ticaret 
eşyası taşıyan gemiler hep buradan 
geçtikleri gibi Afrikadan gelen ge
miler de bu ağızdan Akdcnize gi
rerlerdi. 

Kemal Reis de on beşinci asrın 

son yıllarnıda bu gibi ümitlerle At
las Okyanosunun doğu kenarla _ 
rındR yelken açarken Amerikanın 
üçUncU keşfinden dt>nen ve Kads 
limanına sokulmak lsUyen Rrlstof 
Kolombun gemilerinden birini ya • 
knlamuştı . 

İşte Piri reis me hur haritnsmı 
bu gemiden 1ıldıfh Kolombun keşlf 
haritalarına ve l\olombla berabP.r 
Ur defa Am rikAnın '<eşfinP iatirak 
ed"'n yol arknrlaslarmm mt\sahe
delerine dayanarak hazırlamır..tJ. 

K f"rrıRl Rei~ :\faltn<lan Brva -
zıc'la bir T\:ntalon nrensi r!""

tirmişti. Donanmamız ise tarihi 
denlırillkte Türklerin bit benzeri 
o n büvük ngiliz rnill('tinln ve dOJ. 
nıınmasınm dostluk blJkeUcrini 
gctirel"ektir . 

fııltanın Türk denizrilik ve as
kerlik tnrihlnd!' acı, tatlı bir çok 
hRtıralan vardır . 

l{qnuni devrinde Mnltıwı Sen 

Jan şövalyelerinden kurtarmıya 

çalışırken burada hüyUk bir Tiirk 
kumantiAnı ~ehlt dUşmliştü. Türk 
denı?.r.llerl ıs haziran l 565 de Tur
gut glh\ bir reislerini orada kay
betmi lerdi . 

Bu münasebetle Mnltnnın Top. 
kanı sarayı mUr.e>9lnd~ 24 numa-
rada kayıtlı 65 "55 cb'ndmdıı 

yarım keçi derisi lizerlnc yanılmt 
b ir muhasara planını tanıtmak is
terim. 

Bu kıymetli ve e stı planı MaltA 
muhasara ordusunun ba$kıırnAn· 

danı Mu tafa Pa R raporlyle bera· 
her Kanuniy~ göndermişti. 

onrndan Te' fik Paşa kalılnc inde 
dahili~ e nıtZırlıftında buhmımıs olan 
Selinikli Hııy l\lu fafa Arif f ... frnli 
f'tıui<:ti. lı;tiınn • rıla beliren tkserh et 
Aınrrikn nınndns•nın mürt•\'\ lci olılu. 
"l tikhnl" ~nzr.te<ıl -.nhlbi bilı• istık
li~I 1 tenıiyor, IUf'tl)h•kl"CI ıfü&;t\if;ii fe· 
ldltr.tttn kıırtaralJllnwk l('ln ye::! • 
ne ~·are~ i Anıerlkn mnndn~ındo ırcirii
yordu. J.'aknt "'ulh , .e Self•met rırka
sı hu trma.' iilr tarnftnr olmadı. S•ılh 
\'e. l'lnmet ı--ırlmsı. hir Fran-.ız nnıın
nın de•ll~I ~ıhı "Perl e ı~ pny p'n 
que le prlnclnr., clh or, ııı;;ztin"en. re
\ •inrtr.n, fil rinclen dönnılh orrln. ~l•tlk 
kiitlf' ılr • ıılh '~ • elfımet Pırlm!llS· 
iP hrmfiklr ı.:öriiııdii. 

"İttihadı l\lilli" içtimnlarmcla, utlı 
\ ' t• <'lirnıct Ji'ırka~umı hotibi l\lu tafa 
Arifti. Soı.ı t;()zii şu oldu: 

"- Pıı~nlar!.. Hı·~lt·r! .. }~fendiJer! .• 
Altı ) üz senı•<flr i t lkU\lfni muha

faza etmiş olan bir milll't, hlmnye al
tına gl rem ez. ( l\lnud ) dcnı k ( lıl
ma~ e) ılemclitir. (~tnnda) nttınn o-
lınmı ol h bir millet "' 
na nlınrnrı:; olur. Men up 
fırkn Aııwrilm mnııdasım 
ve kut'l~) rn rcdcled 0 r.,, 

~et" nltı 

olduğum 

iddetlc 

1'rnhltısA'nrp ıneh'usu ( •••• ) bey 
lu tafa Arlf Bt>ye hitap Ue: 

"- İşh•r ) ohınn ~lriıı ta fiy o-
lumluktnn onra izden h np nra
c:ıjtım. Aınrrikn mandasını recldcttt
ğinizden dolnrı muatrp Hı me.ı 'ul o
lrıcnksıım:." 

~hıstafa Arif mı~· on muk heletıln
de: 

"- Si>zlrrimln 'e rcdcllmln hesa
bını \'ennl~·e her zııınAn hnzınm. Da. 
ri düııyaLla dn, clari nhrette de, ruıu 
nı h er<le de, nmı kı~nmette del ... 
Eifor lzrlp ( m nrln) n k \'e n.Uil·n8r 
\'arsa lıize Anaıloln manda r yeter: 
Arnerlkn (manda ına) ihtiyacmuz 
yoktur! .. " 

n<'cti • 

Abdurrahman ı\dil EREN ,
[GöRDÜGÜM ' ŞEYLER 1 

TEZAT 
Fransız gaı.etclerlnde hazı resimler 

ıördüm. O r inıler gfüUme ili ti ı 
zaman vücudumun <lf>hşefüı ürperdi • 
ğlnl duydum. Bunlar öyle ııl~I ·le re4 
!timler değlllerdlr. Ru re imleri kalp. 

lerdeki hiitun in~ani h,sltrl l )ftn et

tiren bir takım manı.nralar teshit et
mi lerdi • 

İc;lerinden bir tanf?si, hir Krrşln 
)·atakhanesini gösteriyorılıı... Fa • 

kat im yatakhane bi1Jm lılldiğimiı 

yatakhanelere benıemlyordu. Bu
rada bir la~ amet knpmuştu. uu,·ar
lar ~,kılmış, kiiçUk kar) olalar sa~a 

sola <le\'rilml, .... Ve yerde minlmtnl 

~-O<'tık1ann, blrlhirine kanşmı~ ve bir 
et kül~esl haline gf'lml cesetleri ya. 

tıyorclu .• 
Bu kil~Uk nlş:ıklann kiminin ba. 

cağı kopmu~. kiminin a~ıından kan. 
lar bo~anmı • kiminin lıo)nu uçmu , 

mlniminl bl§ı bir ha ka yana \ 'MI• 

lup gitml ti. 

Bir baJ;;ka l'fl81m knır, krvır saoıı 
bir b beğl ıö terlyordu. Ne tnunı • 
ne cana yakın bir yUıU vardı bu nv. 
nınun ... Alnındaki korkunç ya~an 
' 'o bir tanesi ~ anaklanmn UstU~e 
doAnı akanı ~i)zllne ra~nen hfUl ne 
e\ imli, n~ ~ibN bir yn\'ru~ dtı hu .... 

flu ıı;azNt>lf'rıfo yine ff'<'&fitl tP!dılt 
etml" hir iirU rf' imin ı:örtllim. Par
çalanını) çocuk rt>simleri ... 

Ve heu hu r imlerin altındaki iıa. 
hRtı nkmlum : 

"Mndritt~ l sp. m·oı milfü f't nt>n·cr. 
teri tarafından t ~ ar tlc bombar. 
dınlan Mil n hir ~oruk bakım e\ inin 
bir yatf\khnne i., , 

Ve btr cllğerinhı altında da 
tırlar vnrdı: u sa-

"l\lndri to;ııanyol milli .. t 
• •' " 11<'r _ 

\'erleri tarnfındnn tnp.•ar~ 1 1 · ·' 'Onı ınln. 
n Ue t.ahrip edilen hlr ~ocuk 

1 
. 

• 
1 

.. 
1
.. 

1 
l)aknn 

'"ın< e o u o arak bulunan 
~ansız Is 

panyol çocuklanndnn blr k · · • 
a~ ... ,, 

Suat DERViŞ 
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R 1 
Bergiin 1 "'ı 1 ) \.. Bir lllk&ye I Son Şiir __ ,) 

Bilmem hangi ansiklopedist, o za· - Hayır, onu daha bulamadım a-

-- - -- ---._~$fi~.$__.~-............... 

manlar daha şöhret ve itibarın ?.ir- ma kitabı yazdım, bitti bile. 
vesinde olan Voltaire için: ' 1Iki yüz Jacques o zaman arkadaşına .ı:mn 
bin liralık muvaffakıyet ve şeref uzun bakmıştı. Rene'nin sıkıntısı •
sahibidir, fakat daha iki metelik faz caba daha boşalmamış mıydı? 
lasını kazanmıya can atar" demişti. • 
Eskilerin (edebiyat müşürleri) na - Rene Vincy yirmi yaşında iken 

Dünya Rekorlarında 1 
veni "K?ç Ömer,, 

d h •ı • • d•ı• • 7 Uzun için Bir 
a a 1 erı gı 1 ır_ mı. •J. R~~:~:rı . r:1:çk!~P g!?ı.~l~na ~ 

HAMILTO Iy R K 
r- henuniyetle meşgul olduğu güre.~çi 

mını verdiği ve şimendiferli, tram- bir genç kızı sevmiş ve ona en ate· 
vaylı zamanımızın demokratcasma şin mısralarını yazmıştı. Lakin genç 
"erişenler" dediği adamların etra - kıza gönderdiği şiirlerin müsvr • l~· 
fmda kaynaşan hasut insanları bu lerini saklamazdı. "Tebessümün do
sözler teselli etmelidir. Bu hasut nuk gülü" şimdi çekmecesinde bu· 
kimselerde Voltaire'in dehası yoksa lunuyordu. Çünkü bunu Rosalie'ye 
da, aralarında. mlişterek bir nokta göndermemişti. Şair, bunun gibi o 
vardır: Hepsi de iki metelik şerefe genç kıza daha bin beş yüz şiir yar.
kurşun atarlar. mıştı. Şimdi onlardan ne güzel bir 

N D O ı • :- "Koç ömer" in ,·eremden ölümün-
• de amil olan sebeplerin tetkiki :\"O· 

tunda alakadar federasyon sükÜtu 
tercih etmekteyken merhumun arka.

insan oğlu son derece
lerini henüz göstermedi 
1 
1 

Nakleden: EŞREF ŞEF l I<.. ı 
I-Ier olimpiyattan ve her dünya rekoru kırıldıktan son

ra insan oğluı:uı: yaptıgı akıl durduran dereceleri görün
ce kendi kendınııze soruyoruz: 

Bu gidiş ha?gi hudutlarda duracak acaba? 
Amerikan Üniversitelerinin o meşhur antrenörleri be

şerin atletizmdeki hudutlarını henüz çizmediler . Her sene 
otomobil fabrıkaları gibi şampiyon çıkaran Anıerika Da
rülfünunlan Ja.Eonyada yapılacak olimpiyada kimbilir 
ne bulunmaz şalnpiyonlar yollıyacaklardır. 

Atletizm şampiyonlarmm Dünya rekorlarında insan lğlunun 
rekorlarda nerelere kadar imkanları nelerdir? sualine ce\Tnp ve
varabileceklerini merak e- ren mütehassıs, yukarıda bir vakası
den bir Fransız muharriri nı hikaye ettiğimiz mütehassısdır. i 

Fransız muharririne Hnmiltoının söy- ' 
Amerikanın en meşhur an- lcdiklerini aşağıya hulasa ediyorum. 
trenörlerinden olan Brutus Bir de antrenörün yapılan rek ırlarla 
Hamilton'a müracaat ede- yapılabilecek derecelere dair kcndin
rek fikirlerini sormuş. Dün- ce tanzim ettiği cedvel vardır. 0nu dn. 

ya rekorlarının bundan son- aynen veriyorum. 
ra değişmesine imkan gö_ - Bana insan oğlunun imkıinlnnnı 
rüp, görmediğini danışmış, soruyorsunuz. Ben atletizm rekor _ 

Ve alelumum beşer vücudu- larının henüz son hatlerine dayan _ 

nun kabiliyetleri hakkında madığı kanaatindeyim. Vakia şim _ 

antrenörün kanaatlerini yok diye kadar yapılan rekorlar birer ha_ 
}amış. rikadır. Fakat son hatlerine rlayan _ 

Şunu hatırlatalım ki, 'bu Hamilton ıı:1 değildir. 
dünya rekorlarını altüst eden ve her Milletler kendi seciyelerine uygıtn 
olimpiyatta Avrupalıları şaşırtan 

n1eşhur Zenci atletlerden bir çoğunu 

bulup çıkarmış ve kıvama koymu§ 

müsabakalara en ideal istido:ı.tla"l"lı 

fenni ve ilmi bir şekilde hazırl ıdıklnrı 
gün, yeni yeni rekorlar vücuda gı·le
cektir. Mesela zenci ırkın sürat iş-

bir mütehassısdır. 
Hamilton, bir mukavemet koşuOl.l- lerine, asap ve adelelcrin hemen bir 

vead içinde toplanmasına k?.:-şı olan 
suna: 

Zencilerin seri ve teknik oldukla -
rmı gösteren bir fotograf: 

Uzun atlama rekorunu kıracak 

zenci ve Universitelllerden bir pm
piyon ~alışıyor. 

da,ıarmdan gelen mektuplar biribl • 
rini takip etmektedir. 

Bunlardan birini iki s;in evvel n~
retmiştik. Bugün de "Koç Ömer" in 
eski klübü olan Haliç klübünün mu
rahhası mes'ulü (Hüsnü BaAaran) ın 
bize gönderdiği mektubu u'eşrediyo-
ruz: 

Muhterem bayım, 
Koç Omer, hakikaten bakılnıwa

rak öldii., zavallı .. Bundan sırf ;"" 
himaye etmiycnlcr me.<J'ıcldiir. Çüıı
k~~· ben Omeri>ı arkadrışıydun Her 
gun kWpte bembcrdik. K!ii.l>ü11ıilz 
"Güne§,, klübUyle birleşti. Oudan 
sonra bir miiddet on.ıt görm-:ıtim. 
Bir giin kendi.sine te,<Jadiif ettim. 
Şaş km bir hale geldim. o 1 a..~lan gi
bi vii.cttt çocuk kadar kahntştı. Ce
binden bir demet kağ•t çıkardı t ;P, 

bana gösterdi. Bu 1:ô.ğıtlar, Koç 
Omer verem olmuş, Ada sanator
yomuna girmek için istw'I 1.:enniş, 
onun muame'leli evrakıymış. 

Sordum "hastaneye girmek içfo 
Federasyona miiracaat Pt mcdin 
mi1,, dedim. "Ah! drdi, ~erlcrn 'i
yon benim iyilik ::aman•nda bile 
yardım etmedi. Şimdi nıi yardım 

edecekt,, 
Bera1Jerce Fedcrasyonrı yittil~. 

Ve bizde adet olduğu gihi ''bııgihı 
git! Yarın gel!,, kabilinden sözler

le karşılaştık. Nihayet swı bir çare 
olarak Şehzadebaşrnda Turaıı ti-
yatro31mda bir mü.<Jamcre ı·e; dik. 
Ora.da.•Jı1i .. 4-aac--.5lL- 60 liro.;ile. 
tedavi olmıya çalıştı. En sonımdn 
da, onu aramı::.dan ka;ıbefHk. 

Federasyon, kendi.-;lne yardı11ı 

ettiyse, bu müsamere neden yapıl
dı1 

Eğer bu gilreşçiye ba':ıZrmş ol
saydı, bu miisamerenin yapılması
na ihtiyaç ha.•nl olur muydu1 

Zavallı Koç Omer ! 

Bir muharririn en ağrına giden, kitap vücude getirebilirdi. 
kadınca tabirile "modası geçmiş" ol- • 
maktır. Rosalie, eski nişanlısı Rene'yi e • 
Bazı muharriler muayyen bir yaş vinde görünce şaşırdı. Fakat içinden 

tan sonra hakikaten yazamazlar, seviniyordu da. Demek eski aşığı o· 
fakat her ne pahasına olursa ol~un, nu tamamen unutmamış ve hatırla
"günün adamı" kalmak isterler. Iş· mıştı. Başbaşa uzun uzun konuştu
te o zaman büyük bir itina ile çek- lar, eski arkadaşlar gibi tatlı tatlı 

mecelerini karıştırmıya başlar, kay - konuştular. Rosalie çocuklarından 
dettiği hatıralarını, mektep sırala . bahsederken: 
nnda çizdiği şiirleri çıkarırlar. - Kızımı görüyor musunuz, sizi 

• o kadar iyi tanır ki, şiirlerinize bayı· 
Hakikaten manevi olan bu hasta· hr. Ve hepsini ezber bilir. 

Iık, hazan komik ve bazan da haile· Sırası gelmişti, Rene Vincy böyl.;, 
vi safhalarile, bütün kesafetile her- başladı: 
nekadar hayatın son zamanlarında - Evet, eskiden iyi yazardım. fa· 
patlak verirse de, bunun ilk semp- kat şimdi, on piyes yazmış bir ada· 
tomları hazan krrkından sonra baş· mm eserini ancak tashihe tabi tu • 
gösterir. Bu yaş hayati enerjilerinin tarak kabul ediyorlar. 
çökmiye başladığı ilk merhaledir. - Ne diyorsunuz? O halde yeni 

• bir şaheserle intikam almalısınız. 

Işte Rene Vincy'ye de böyle oldu. - Evet, fakat şaheser yaratmak 
Yirmi beş yaşında iken - sanki da- kolay mı? Size bir zamanlar yazdı· 
ha dündü _ ilk piyesini Komedi ğım şiirleri hatırlıyor musunuz? 

Franseze götürmüş, ondan sonra 00 - Saklarım daha onları. 
piyes yazmış, yalnız iki yüz bin lira- Kadının yüzü kızardı. Sonra me.h· 

zun mahzun ilave etti: 
hk bir şerefe sahip olmakla kalma· 

- Neden sordunuz? Yoksa onla· 
mış, kendisine, ondan aaha mühim 
olan, iki yüz bin liralık bir gelir te· rı almıya mı geldiniz? Vereyim is· 

terseniz? .. 
min etmişti. Ilk fırsatta Akadeını 
Fransezin kapıları ona açılacaktı. Işte, şairin intikam silahı, arkada· 
Fakat yirmi beş yaşında yazdığı e· şı Jacques Molan'a haber verdiği e • 
seri büyük bir heyecanla kabul edil· ser hazırdı, fakat ta ruhundan ge· 
mişken son piyesi, gene ayni yerde, len bir sesle itiraz etti: 
ancak bazı tashihat yapılmak şarti· - Hayır, ben sağ kaldıkça onlat 
ı .. ,.~,,................. 'l'!---tı.ı-- -·-·-• ı..- n:AfedilmJ.Y.e~ektir... . Cünkii onlar 
mitenin kararını kendisine tebliğe 0 ııı--cregu,ınzınorr.-Buraya sızaeıı 
memur olan arkadaşı "erişenler'' den af dilemiye geldim. Gençliğimde iş· 
Jaques Molan, sahte bir hüzünle: !ediğim günahın .. • 

Rene, hazırlamış olduğu kelimcle· 
- Ne yapalım, demişti, insan bi· re bu kadar zıt olan bu sözleri söy· 

zim yaşımıza gelince bahtiyarlar a- lerken kadının elini dudaklarına g~ 
rasmdan çıkıyor. t" ·· d uruyor u. Evet, o kadının yaJnız 

Rene ayni sahte tavırla omuz silk hatırası bir zamanlar başhbaşına bit 
miş ve: roman, şairin onun için yazdığı ııs 

- Senin asıl muvaffak olacağın yaradılış kabiliyetlerini dikkate ala-
rak onlardan her sürat ihti~'l.sın:.ı. bi- ••••••••••••••a. mesafeler mukavemet mesaf~leri de

ğil, saat mesafeleridir. dediği zaman 

o şampiyon körükörüne itaat eder. 
Denilebilir ki antrenörün mutlak:ı.. bir 

Eski Haliç idman 1diibtı me.<ı'ıtl 
murahhası Hiisnii IJaşarcm 

- Onu düşünmiye vaktim bile ralar kalbinden kopan biricik şiirdi. 
yok, diye cevap vermişti. Bütün var. Rene Vincy, şiirlerini bu kadar 
Jığımla şimdi kendimi yeni eserime büyük ihtimamla saklamış olan pat'" 
vakfettim. makları öperken duyduğu heyecanı, rer düzine bulabildiğimiz gün arala

rındaki sıkı rekabet yeni rekorları 

doğuracaktır. 

Nasıl ki Finlandiyalılar mukave • 
düşüncesi vardır. 

Hamiltonun başlıca buluşlarından met işlerine karakterleri ve yaradı • 

biri de Berlinde 100 metre koşU!mnd:ı. hşlan itibariyle bizden daha uüsait • 

dünyayı hayrete düşüren '!"'nci O- tirJer. 
Yeni yeni rekorlar yapıla.hileceğini 

yalnız şöhretime istinat ed~rek, il
min ve fennin üstünden aştı;ımı zan

netmeyin. Ben, bu iddiamı Finlandiya 

alimlerinin tetkiklerine ve buluşları
na istinat ettiriyorum. 

wens'i, uzun atlamadan başka !Ür'at 

koşusuna teşvik ederek onun 100 met 

rede eşsiz bir şampiyon yetiş.nesine 

vesile olmasıdır. Zenci Owens evvel

ce yalnız uzun atlamaya :alr~ırmış. 

Bir gün Zencinin uzun atlama idman

larında hız almak üzere koştuğunu 

gören Hamilton, şampiyona şunları 

söylemiş: 

- Uzun atlamayı ihtimal tabiati-

niz size emrediyor. Bu istidadı yara
dılışınızın insiyakmda duyuycırsunıız. 
Fakat sizde ayni derece tabii bir has
sa var, o da sürat koşularına karşı 
doğu§unuzun müsaadesidir. 

O gilnden sonra sürat k:>ş· :larına 
da çalışan Owens, akranları aratıında 
pek az bir zamanda sivrilmi~ti. Ayni 
§ampiyonun Berlinde yıldınm gibi 
koşusunu görenler de dolayısiyle bil· 
Amerikan antrenörünün nel.~re kadir 
olduğunu anladılar. 

Fin'lerin Mathematicie ve Phy -
sialagues'leri atletizm müsabaka -
larında insan mukavemetinin, yorgun 
luğumın, enerjinin her rnü~aba ay:ı 

mahsus derecelerini pek ince hesap
larla tesbit etmişlerdir. O hesapla
ra nazaran ben de aşağıdaki cetveli 
tanzim ettim. Cedvelde yapılan yük -
sek derecelerle yapılabilecek rekorlar 
gözUkmektedir. Yalnız benim ced
velde Berlin derecelerini nazarı itiba
ra almadan ondan evvel tel-;r lr tde
bilen rekorları dikkata alm·şımdrr. 

Çünkü Finlandiya alimlerinin htsabi 
muhakkak hale gelmiş derece· ?re gö
re daha hatasız kıyas imkanını ve
rir ... 

Müsabaka ve ko
şuların cinsleri 

yapılan dünya rekor
lan ve yapanların ismi 

yap1hnası müm
kün rekorlar 

100 metre 

200 " 
400 
800 

1500 
30QO 
5000 

,, 
,, 
" 
" ,, 

10000 ,, 
400 mania 
110 ,. 

10,2-0wens 
20 ,6 - Met cali 
46,2 - Carr 

1,49,8 - Harnpıon 
3,48,8 - Bout.hron 
8,18,4 - Nielaon 
14,17,0 - Lehtirıan 
30,06,2 - Nurmi 

50,6 - Harı:lin 
14,2 - Bearcl 

10 saniye 
20,2 ,, 
45,2 ,, 
1.46,7 
3,44,7 
8,05,9 
14,2,3 

29,17.1 
50,4 
13,8 

Z enci Joe J~uiz dün

ya şampiyonu Brador 

ile karşılacak. 

Fakat dövüş guya 

bir gösteriş maçı ola-

' cak. 
Amerikalıların birçok şeyleri biz-

lere garip gelir. Spor işleriııde bil
h:ıssa boks işlerinde yaptıkl 1nna da 
kimsenin aklı ermemektedir. 

Zenci boktör meşhur Coe ı.u ... ;z'in 
dünya şampiyonu Bradok'la dövü§
mcsinin Nevyork komisyonunca me
nedildiğini birçok kere yazmtJtık. 

Amerikadan gelen son haberlere 

bakılırsa maçları tertip edenler bu -
na da bir çare bulmuşlardır. 

Zenci, dünya şampiyonu ile unvan 

mevzuu bahsolmadan üçer d~kikadan 
on iki devrelik bir gösteri~ maçı ya
pacaklardır. 

Fakat garibi şu ki ; bu göat.~riş ma
çında dünya şampiyonunu z~nri ye
re sererse, Unvanı resmen almasa bi
le, manen hakiki ~ampiyono addolu
nacaktır. Hem göı,teriş ma.·larının 
devreleri on iki devre Je~ildir. 

Esasında ciddi bir maç olan bt:. mü
sabakaya "Gösteriş m9.~!,, deniln•esi
nin sebebi; Nevyork boks federasyo
nunun verdiği kararı hiçe saymak ü
zere bulunmuş bir hiledir. 

Zencinin dünya şampiyonu ile ya
pacağı maç 22 Şubatta olaraktır. 

Türkiye • İsviçre 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Isviçre hükfımetile yeni bir ticaret 
anlaşması yapılması etrafında müza 
kerelere yakında başlanacaktır. Mü
zakerelerde bulunmak üzere Isviç -
reden şehrimize bir heyet gelecektir. 

Biz bu mektuplan, imza sahiple -
rlnin me.<4'uliyet! 'ri altında ,.e daima 
alakadar federa"yonun bu hmm'itakl 
vicdan vazifesini yapmış olduğuna 

kani olarak dercedf\·oruz n umuy0 • 

ruz ki Giires l'edera'..'lyonumuz bu · a
cıldı hi.disede tamamen dii~ündü~i • 
mUz gibi hareket etmiş olduğu hak • 
Jcında. efkanunmmlyeyl tenvirde ge
ctıanlyecektlr. FederMyonun bu bu-
11ustaki yaz.ılanna "TAN,, sUtunlan 
~ıkhr • 

Romanya Muh
telifi Şehrimize 
Gelmek / stiyor 

Romanya futbol federas:,'.mu, mil
li futbol takımlarının Akdeniz hav
zasında. büyük bir turneye çıkmasına 
karar vermiştir. 

13 Birincikanun ile 13 Sorı'dinun a
rasında tam bir ay sürecek r an bu 
turnede takımın yapacağı ınaçlar 
gayri resmi mahiyette oldu~ için 
milli takım. lRomanya muht~liti) na
miyle seyahat etmektedir. 

Suriye, Filistin, Yunanistan ve Mı
sırda maçlar yapacak olan muhtelit, 
seyahate çı~arken. v~ya avdette şeh
rimize de ıugrayıp ıkı maç yapmak ü
zere tstanbul mıntakasına müracaat 
etmiştir. 

Bu teklif mmtaka tarafından esas 
itibariyle kabul edilmiştir. Mali şe
rait ve teferruat ta bugünlerde tesbit 
edildiği takdirde ilk temasın l•) Bir~n
c~ kA.nuna rastlıyan Şeker bayramı 
günü yapılması ve 18 cuma günü de 
ikinci oyunun oynanması çok muhte
meldir. 

Avrupa futbolünde hatırı sayılır 
bir kıymeti olan Romanyarun, en iyi 
oyuncularından mürekkep bu seç" e 
takımın şehrimizde yapacağı maçla
rın enteresan olacağı şüphesizdir. 

- Nasıl, yeni bir kitap mı yazı· tiyatrodaki en büyük muvaffakıyet· 
yorsun, fakat serlevhasını olsun )erinin hiçbirinde duymamıştı. 
buldun mu? F. Vassal 

A vuaturya Takımı Düşüyor 
Hücum Hattı Değiştirilecek 
AvustA.ırya milli takt :nının gittikc;e 

düşmekte olduğunu fulbo1 diktatörü 

Ma.yzel de anlamıştır. Ge~e ı.le Is

viçreyi 3 - 1 Yenen Avusturya takımı 
memnuniyetbahş bir oyun göstereme
miştir. 

Zischek, Hanneman, Bind.!r, Bicam, 
Pesser'den ınürekekp olan hikum hat 
tının, İtalyanlara, Çeklere ve Macar
lara karşı muvaffakiyetli oynaması 
ihtimal dahilinde göriilmcm.:k-!:lir. 

Mayzel de bu hatta tadilat yapmı

ya karar vermiştir. Fakat cleğ·:rli mü
hacinı bulmakta güçlük çek;n<:ktedir. 

Avrupa Kupası ve 
Yugoslavlar 

Geçende Yugoslavların ve lloman
yalıların Avrupa kupası mcı çla ma 
gireceklerini haber vermiştik. Fakat 
Yugoslavlarla Romanyalıların ancak 
birer takımla maçlara iştirak ede.::ek
lerini de haber vermiştik. 

Yugoslav klüpleri kendilerine ls
viçre gibi evvelden muamele edilme
diği için diğer rakiplerinin ayni şart
lariyle kabul edilmedikleri tJJ<ciirde 
kupa maçlarına takım vermenP.Je v~ 
federasyonun kararını bu suretle din
leJ'Y'lemeye ahtetmt§lerdir. 

Hariçteki Talebeler 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

lngilterede tahsilde bulunan ta1ebe
ye her ay verilmekte olan 147 lira -
nm bir miktar indirilmesi kararlaş -
mış ve bu hususta bir kararname pro 
iesi hazırlanmıstır. 

Deniz Harp 
Mektebinde 
Yarın Merasinı 
Yapılacak 

Deniz Harp Okulunun 161 inci seııel 
devriyesi münasebetiyle yarın oeniı 
Harp Okulu ve lisesinde büyük ıne • 
rasim yapılacaktır. Erkanıharbiyel 
Umumiye Reisi Mareşal Fevzi çatt· 
mak da bu merasimde bulunacak -

tır • 
Program §udur: Sanca'.k çeıcıııe• 

amiralin söylevi, okul komutanıntı1 
söylevi, en em.ekli sübaya hatıra sıt' 
nulması, en em~li sübaym söylevi' 

hatıra defterine imza konulırta!İ' 
161 inci baklanın denize verilmesi ,re 
ölüler için denize çelenk atııın•· 
sı, resmigeçit, Atatürk büstüne çe
lenk koymak, yemek, istirahat, ot<ıJ
lu gezmek, tarihi piyes. 

Tütün Satısları 
İzmir, (TAN)-Tilt~ mıntıkataff'I 

dan Tilrkofise gelen telgraf habefle

rinden anlaşıldığına göre, bugüne ~· 
dar satılan tütün mıktarı yirmi~ 

8·6-
yon kiloyu bulmuştur. Rekolte 2 

29 milyon kilo tahmin edildiğine gli~ 
dnha sekiz dokuz milyon kilo ıutu 
kalmıştır. Bu miktarın hiç değil~ 
dörtte Uçilniln de ay sonuna ka.d,ı' 
biteceği zan edilmektedir. 
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Türk filosu Akdenize açılırken 

•• 

Bu 
3
abah saat ~itada Maltadaki lngili.z: lilo•unun ziyaretini ;ade .. e~':'ek üzere Akdcr-:ze doğru 

açılacak olan Yavuzumuz ve Amiral Şukru OJ.·cın 

Solda: Dün Mallaya lıarekeı · 'eHen harp gemilerımizi teşyi e-clen 
Vali ve Belediye Rei•i Muhittin O•tündai - Teıyi mera•imine 

iıtirak eden halkı getiren Şirketi Hayriye vapuru 

-
. • • • • rasimind en 

Solda: Dün hareket eden harp gemılerımı.zın tefyı me 
1. • • ., k k l · · d"" hareket eden ge-vır ıntıba - Sagda ahraman Q6 er erımı.z: un 

milerimizi ve gemilerdeki arkadaflarını ıelamll),orlar 

----- -

r 
ı • 

Dün Maltaya hareket eden aenizaltı gemilerimi~ Mar:maraya doğru açılırlarkcn .. 

AN 

'ergükte açılan petrol kuyuları 
üzerinde yapılan !Psisattan 

bir manzara 

7 

Resimleri 
..... tf .. • 

l•panya harplerinde tayyareler 
•ık •ık düfmekteclir. Bir l•pan

yolzabiti tayyare/ eı in enkazını 

temaıa ed İ)'or 

Sinf!n1Q yr1Jızı lione lf aıd mm• 
kat Her Somborn ile evlcnmiftir. 

Yukancla bu çifti beraber 

görüyor•unuz 

-------~--~~r------~"""""'----~ ----- - -< .. ',_ Et ""' i • A' .. • @L ---... .. 

lspanyol Mileri Maclricle cloğru atlarla silah ve 

mühimmat naklediyorlar 

• o 2 

Yukarıda ıolcla: KanaJada bir karında doğan bf"f· ' 
lerhAIAh•"kA . a a u umetın nezareti altında yetiştiriliyor ve 

hir umulmadığı halele yafıyorlar ve büyüyorlar 
Sağda: Fa•lı a•kerler l•panyacla dör•iışüyorken 
F astak · rÜe•a bunları yakından görmek için lrpan. 

yaya geçmiılerdir. Re•imcle bu rÜe•a görünüyor 

~r ... .............. -
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Mersin ve Adana Kemalpaşadaki 
Hadisenin iç 
Yüzü 

0eyvede 
Canh imar 
Hareketler ı 

Niğde yakında ışığa ve 
nıezbahaya kavuşacak 

Şehir Plinları 
Nasıl Y apı!malı? 

Gülünç Tetebbüae Önayak 

Olanlar Naııl Ele Geçti? 

M. Kemalp8.fa, (TAN) - Şahsi 
maksat ve gayelerini temin için dini 
alet etmeğe ve ilçemizi lekelemcğe 
yeltenen birkaç seciyesiz tarafından 

----1 

Muhacirler 
Müstahsil 

Oluyor Memleket 
Mektupları 

çıkarılan hadiseyi ve halkın bundan 
duydug· u nefret ve infiali telgrafla Nifde, (TAN) - Havumm ve ıu· 
bildirmiftim. Aldığım tafıillt ,u • yunun iyiliği, kıymetli hanatikall 
dur: ı ve bintUrlU gelir kaynaklarll~ met • 

Bir ay evvel bazı evlerin kapılarına bur olan Nifde becerikalz ellerde &· 
geceleyin yapıttınlan kağıtlarda eıkl 1 ıU'larca kaldıktan IOnr& CUmhurlye-

harflerle ve blriblrini tutmıyan ibare- Çok Esaslı Bir İmar Ha- 1 tın feyziyle mamure haline ıelmi)'t 
lerle bazı yazılar yazılmıf olduğu gö- b&flamıftır. 
nıımUttUr. Bu kağıtlar, ertesi giln reketine kavuşan Geyve. 
Jandarma kumandanlığına verilmif • nin Umumi Goriınüşü.. Viliyel • Bel.li)e İf 6irlili 
Vtir. Derhal büyük bir hassasiyetle VUlyeUe belediye 1' birliği yap • 
esaslı tahkikat ve takibata başlanıl- G llUf, Halkevine altı yüz ki•ilik bit eyve, (TAN) - B:ıknnı1'%lık 1üı:ünden harabe.ye ~ ~tan kaaabamud~ .•on T 

mış, fakat bu eınada da birkaç gün· . aylarda. umran hu.eketleri ba•kmıttrr. Denılebılır in, bq, altı ay ıc;ınde Balon lllve edilmiştir. 
1 de bir, ayni mahiyette klğıtlann ya· ~eyvenın c;ehresı. baıtanba,a cleiti9mi..tir. Güzel bir park yapdm .. , ~'•IY' ~irkinlet· Vlllyet ve kazalara bağlı köylerde 

1 
tıren sa1:aklar ıoktürülmüş, dlikkin!u 1'1lilıboya ile boyatılmrt, Jollar ba~tanbaıa 

pıftınlmaaına ve yahut öteye beriye tamir olunmuştur. Kışm kasabııyı l::aaı:n çaym ıulannı durdurmak içın de kenarla- bef ıınıflı müteaddit mektep binala• 
atılmasına devam edilmi,tir. Bu kl- rına ıetler yaptırılmııtır. n yapılmaktadır. Bunlann bir kıaJllJ 

,,______ ğrtların bazılannda, hldiseyl tahkik bitmittir, bir kıamı da bitmek t11eı'8" 

1Uenln için bit eden idare Amirleri hakkında teh - Zonguldakta dir. 
teblrde buhua ditler bile ıavurulmakta olduğu gö- So'' kedeTu'' tu'' n HUkClmet konağmm 6ntındeld 
IDUI ilam rUlmü,tUr. Kömür Nöbeti mezbele ıtlzel havuzlu ikl park b•· 
p:ea en bel· · Eevveli., bu serserice ve budalaca line ıetirllmiftlr. Şehrin bellibaflı Yazan: V. A. 

Konya ovasından hızalarak soluk ıo· 
luğa koşan tren, Ulukışladan sonra 

yavaş yavaş dağlık araziye giriyor: Tnroslar 

Ubqh ıeyleri lti mecnun bir yobazın veya inkıllbı Zonguldak, (Tan) _Bahriye na- Satıcları yerlerinde caddeler açılDUf, kalcll• 
yasmak ıca- humetmemif, geri kafalı biriıinin mına kömür almaya gelen vapurlar Y nmlar, bulvarlar yapılmıftır. 

bet• koca • yaptıjl ıanılmı,tır. nöbet beklemekten muaf ve ilk açı- Hara retl •. Malaadrler müata#tftl °''• 
man blr U.te T AHKIKA TIN NETiCELERi lacak vinçten tahmillta baflamak 
yaprlablUr • hakkını haiz bulunuyordu. En bft.f· Gelen muhacirler için evler yapd• Bu vahşi, basları dumanlı dağlar o kadar bi

ribirine girmiş ve karışmış halde ki bir aralık 
insanın içıne burada kaybolmak korkusu 

"Unldl tehrln Buna Valiıi Şefik Soyer birkaç ta gene bahriye namma ıelecel va- Aydın (TAN) - lakede mlf, bunlara tarlalar• çift hayvanlr 
birçok eksik- defa buraya gelerek hld~ ile biz- purlar bulunmak tartlle, Devlet De· tUtUn aatıfları devam ediyor. n, tohumluk ve para verllm:, ~ıt. 
'lklerl 'vardır. zat ve yakından me,gul olmuştur. miryollan idaresi ve Denizyollan Şimdiye kadar, lıtihaal olu· Muhacirler, kıaa bir zamanda mU. • 

doluyor. 
.Menine alqam karanlığında va-

rılıyor. Toroelardaki eoğuktan 

IOnr& buranın ııcak denilebilecek 
kadar ılık aonbahar havuı oüet
l~ri bile çıkartacak _gibi. Otelia, 
pencereel denbe bakan oduma gi
rince kulaflma, trenin ve araba • 
nm tekerlek gUrtlltUaünden ıonra 
botuma giden bir uğultu geldi: 
Bu, benim ç~ qina olduğum bir 
1e1ti. Açılk olan pencereye yaklıt
tım: Göğsüm iyot kokulu deniz 
hava.siyle şişti, ö!U lodosla dalga
lan.,ak eahilde devamlı bir uğultu 
yapan deniz, ~nUmde, enginlere 
dofru uzanmq, yatıyordu • 

Hava ııcak ve 11kmtılı.. Yor
cuniufuma rafmen gece uyuya
madnn. Tıpkt lstanbulun 11cak, 
bunaltıcı afusto. receleri gibi ... 
Otelci "artık havalar iyice ıaerlnl• 
di,, deyince kendi kendime 10r -
dum: "!erlnt bu iM, acaba aıcatı 
nuıl olur!." 

._ _____ • Hocalann ve daha bazı kimselerin i•letmeıi heıabına kömür alacak va· nan tUtUnUn Uçte iklıl aatıl- tahall olm114lardır . 
aenede nazari ve ameli olarak ye- ifadeleri alınmı9, takibat için geniş purla.nn da bu sıraya tevfikan ilk ırn•tır. Kufada11 tütünleri 

t k·1:at k l T Meyvacilığı ve bllhuaa elmalırfll 
tiştirilseydi, acaba memleket he- ef 1 a uru muştur. açılacak vinçten tahmilata bafl&· 45 - 60 kurut arasında aatıl-

b dah klrlı 1 Çirk. hl·.u-- tal 1 bUyUk bir töhret kuanmıt olan Nil" 
aa ma a o maz mıydı? ın uuııc haf arca kaza ha· mak hakkını haiz bulundulkan, yeni dıiı halde Sök• tUtUnleri 
Her 'bel...tı•- ... • --.. ..._._ _ _..;, _ • de hallmıı olda devama vUE __,., r-,.- - ............ .,_. __ _. ................... ~~..-. ....... "Qoılhlllh .... lo ~~·~~J--41i0----4< __ .tev.,........aiı_..,.... ____ J..-~.~_!~~~~~~~~,!.!!!~~~ 

diği paranın en çok yansı ile ken- çenin lekelenmek ve kirletilmek iste- Mezkur idareler kiti miktarda kö- tılmaktadır. Akköy ve Yo- için bir allmuae fidanlıfı k~ 
disine daimi surette hizmet edecek mür stoku elde ettikten sonra, di- ran tütünleri 80 kuru,tan bqlanılmıştır. 
bir h. nilmesi te,ebbUsU kar§ıamda mtırap 

fe ırci mimar .kazanamaz mıy- ğer müesseseler namma kömUr yük- 100 kuruta kadar satılmıttır. dı? ve vicdan azabı duyulmuştur. -Buna BeleJiyenin yaphfı İfla lemeye gelecek vapurlann zararına Bu fiyatlardan köyliimüz 
Bence bu huıusta pç kalmmıı rağmen, yalnız kendilerini düşünen olan bu karann kaldırılacağı umu· memnundur. S.rmayeıin• Senelerdenberi borçlu olan Nijdt 

değildir. Pllnlarmı bentli yaptrr- gayelerine varabilmek için en bUyilk luyor. ıUvenerek bUyUk mikyasta Beledlyell, iki eenedenberi if bqıS• 
mamı, olan belediyeler, kendi he- bayağılıklardan çekinmiyen menfaat ....__................................................... tUtUn ektirenlerln iM bu yıl da bulunan bugUnkU relininin ve ar-
saplanna Avrupaya birer genç düş4cünleri, hezeyanlarla dolu kağıt- ~............... zarar ıördUklerl s8yleniyor. kadatlannm himmetile borçtan kur-
gönderseler, mukavele ile bağla- larını yazıp öteye beriye atmaktan KOÇUK MEMLEKET Bunun aebebl, rekoltenin •k- • tulduğu gibi 13 bin liralık varidatı 
yaca.klan bu gençlerden, yalnız •e· geri kalmamışlardır. Fakat nihayet HABERLERi ıik alınmuı ve amele Ucr•t· 
hir plA.nmı yapmak için defil, onun CUmhuriyet .zabıta ve adliyesinin çe- ferinin fulalılından lıtihıal .O bin liraya çık&nnıftır. 
senelerce ıUrecek tatbiki için de lik pençeei, elde edilen kuvvetli de - •ı nec6Ula 8Upürdtt kö)1bult muraflarının yükHlm11idir. Kuaba haricinde url bir mum• 
istifade edebilirler. lillerle mücrimlerin yakalanna yapıf ~eal bir llkmektep ~· ..... • Bu da ıöıterlyor ki tUtUn ha yaptırılmaktadır. Elektrik t .... 

Bu, galiba biraz ömek ve tak. mıf, failler ıuçlanru itiraf etmek tır. ve afyon aile ziraatidir. Bir atı vUcude retırllmeli lti bir mUtr 
od 

••• 
lltçilik .. Ortad"' Yan.en m Ut mecburiyetinde kalmıtlardır. rençber nUfuı ve kuvveti ahhide verllmiftir. lçmeeulannm cle-
varken, bir tehir pllnmı, Yanaene HALKIN SEViNCi O okmı kilometre uaktald niıbetlnd• tUtUn, afyon ek- mir borularla tehre ptlrllmeel tela 
yaptmrken, diğeri neden ona yap. Ka,.....,. ll1IJUll1lD Erdrp melidir. de faaliyete pçilmlftlr. 
tırmıuım ' Hldiaenin aydınlatılması 'te 60 -tJrllmell •• elektrik tet 19tlbul o-

. . bin k~iden mürekkep temiz ve ma· ~.;.mw için bir proje huırlanmıttır. Vamılı Faile GEzıı 
ıum ilçe halkına irtica lekesi ıUrme- • • • 

lnegöl Postası Aydında M .nlnle Adana arumda giln- ' le çalı,anlann meydana çıkanlma
le beıt. altı tren var. Adanalı il üzerine, ha.Ik bilyük bir tevinç 

M 
enm raseı aep, maana lar bUhuu yazm deniz banyoeu duym\lf, bUtUn M. Kemalp14aldar 
orta çai!ardan k&lma bir için Menine akın ediyor. tstu • içlerinden kopan cofkun tezahürat • 

ıehir ht.I v e r l y o r • ~ yondan çıkar çıkmaz en menft la büyük bir miting yapmıtlar, Ulu 

T avtl8 lruunıa bafb Naime 
köytlnde Sabuncu otuııarm

dan ()aman ÇaVUf seveeal Hora de
fat.ea 118 lira venn1c hava kuruma• 
na asa yamlm11tır. 

Niçin Gecikiyor Parti Kongreleri 
lnegöl, (Tan) - Buraa ve Kara· Aydın, (Huaual muhabirimizden) 

fu Akdenilhı lncial olmafa ll- ruhlu ve görllflU bir adam bile ônderin mukaddee adını tafıyan il-
yık olan )(eninde, yenllife 4ofnı Adanada bir beledi bulundufu- çelerinl kirletmekten kurtar~n hU • 
ha.inlel• olmamumm eebeplertnt · ye kflmete kartı ,ukranlarmı bildirmit-
araetJrdmı. Yanlen plln yapacak- na ve bilgi De çalıtıldıfma derhal ler, CUmhuriyet ve inkıllba ballı • 
imi· tehrfn ileride alacalı tekil hU.Jımeder. Eald ve harap eehrln' hklannı tekrarlamıtlar ve mUcrim -
ılmcltden bf1lnmedlğtnden 1dıue fmarmclald ıtıçlUIU pek lyl eezen lere de "Kahrolaunlar!,, avazelerile 
bir 
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yapmafa ceearet ademl· belediye, 1ehrl 18tuyona ve yan- nefret ve llnet yağdırm.Iflardır. 

yomıue. lara dofru t&tırmıt. latanbulu -
Rıhtım yok, liman yok, beledi- muma bulunmıyan genif ve guzel 

yenin halka mahsus bir bahçesi aıfalt bir bulvar, Suadiye yolun-
bU. yok... Btr •ehirde bulunmam dakiler tanmda iki ıU'&lı, bahçeli 
en lUzumlu, belll batlı teyler:i yaz. modern evlerle süslenerek eski 
mak llmnrelse kocaman bir li11te 
yapmalı. Yaneen pllnı lbkııl bir ıehre dofru uzuyor. B uyol tllerln-
buçuk aene eonra yapaca~mt•· de güzel bir park var. Seyhan n-
Bilmem ki bir buçuk 1ene geri kal- zerinde bahçeler, ruhıo ve beledi-
mafa deler mi? yenin ikinci bir parkı halka açık. 

latanbul pllnmt hurrltyan Şehir pllnmı evvelce yaptırm11 o-
Pr08t veya profee6r Etıt buranm Jan Adana belediyeat, bir çok f&-

pllnnu daha 1oaa blr samanda ve- birlere ve bilhua Menine nUmu-
remes miydi?. Dah&11 var: BlltUn ne olabilecek bir tekilde, \rarlda
fehlrlerimhıde blrlblriy\e 1&1"1111' • tı -'·betinde balkm lhtiy ... '·--
ea bir tm.ar faaliyeti var, Bundan Bl9 -.-ı-ıw 
memnun 0ımıyacak ldnwe yok • temine ve ,ehri imara ııtı&elleettr-
t.uT. l'akat bir f8hlr pllm vuatl mele çalılıyor. 
1!5000 Ura.ya çıkıyormUf. tınar • Biraz beride, nihayet bir ba 
aueeek yllslerce eehrimls oldup merbli olan TanUlta da, daha 
na ı&re. btttUn tehir pllnl&n dUn- ~k, Uerl dofru hamleler görUlU-
yanm panama, Yaıutene yaptın- yor. 
tacak yerde, eter mevcut yoksa Afaçlı'r ve ,Uzel olan TUIUIUD 
Gllzet Ban'aUar aka4emlainden • zaten afaç olan her yer güzeldir-
retitmff, tehirclllc ve mimaride paç ve faal kaymakamı bütUn 
fatidadr olan en stıalde pnderden kıacla kallanma aavqma firll • 
Mr kaçı müsabaka ile Avrupaya mif, her sahada ortaya eserler ko-

M. Kemalpafalalti hdtliaenin 
Aydmlanmaımla ve faillerin 
yalıcılanmtuımla saYF•ti wörülen 

• • • 

M. Kemalpqa, Çocuk Diri• 
mtı Kuruma ctimborlyet .,.1 

raııund& dört Ulonektepten 49 tale • 
beye elbl8e, &JÜk&bl \'ti oorap ver-
mlftlr· 

köy cihetlerinden gelen poata bura- nimiz çevresinde Parti ocak kongrr 
da birle,irken, bir mUddettenberi leri bitti, kamun kongreleri bafladlt 
tellki yeri olarak Y enlffJhir aeçll • Evvelki ıtın merkez daf ve od 
miftlr. Ve İneröle ait mektup, ıa· kamun kongreleri ilbay ve Paıtl 
sete ve Mire Yenifehlrden buraya Bqkanı Oldemir GUndaym bqkaa
arabayla 1evkolunmakt&dır. lıtnıda toplandı. Dbay, delerelerd,. 

• • • Poatalannm otomobille reimeeine tlklyetlerinl açık aöylemelerinl ff 

I• lllllr tleant odw" Köçttll alıfmıt olan lneıöUWer bu arabalı MÇimde hiçbir tuire kapılmamal• -
Su'atler Kanana projeal nakliyattan ve poata yolunun deftt· nnı diledi. Yeni yönkurul ve U4' 

ttr.erladekl tetldlderbd bltlrmlttlr. tirilmeıinden hiç memnun defildir· konıreaine gidecek delereler aeçllcllt 
• • • ter. Kıt ıtınlerinde arabanın Yeni • 

B ahkealrdtı koraıUa yenJ par· Jehirden •ktama kadar ıetemeylp, M • S d d Tü UO 
km &glbı merulml, cUmhu· yolda kalacatı ela muhakkak gibi • anıaa Ye m ırrı • t 

rtyet bayramında rap11ımttır. dir. Şimdiden poataıar, yolun de • Satııları • 
• • • fi.ttlrilmeıi yüzUnden, bir gUn 10nra Mania&, (Tan) - Piyuanm acı 

K andranm Çalköy muhtarı gelmeye batladı. Kıtm bu teahhu • lıfllldanberi Mani8a merkes UçetbP 
Remslnln ıa yqmdakl run artmumdan korkuluyor. de vasat! 80 kuıııttan bir mll,-

km Remslyeyl kudas k6pek 19rnn1t- Halk, lnerölUn poetumı reciktir· 200 bin kilo tUtUn utılmlfbr. 
t.ır. Köpek ökltlrtllmltt, Remslye te- memek ve •IWıl ıibl yetlttlrmek Bir iki hafta içinde bUtUn m~ 
davl için btaalnıla a&aderllmlttlr için Yenifehir yolundan vupçilme- ltlıı •tılacatı muhakkak ılbldlr· 

• • • alili latiyor. 8mdJrsı, (Tan) - Burada afi' 

B Ul'IA4a 10n bir aened• bet llçUnde acılan tutun plyuuı 1' 
y1s11 mtlt.eeavbı aJklh ma· "Antalya., Mekteplerinde IO kUl'Uf arumda tmevvilç M~~ 

lllllflı.ı yapdnuttır. Mandolin Deraleri t.dlr. lnhlaarlar lclarealnln ....--..., 
• • • Antalya, (HuaUll mub&blr'mll· il faaliyet. tiltUn eklcllerlne _. 

T 
~ fnadık mltAtllu • den) - Antalya ilk okul atntmen· hlmayeklr vuiyetı, ml1atabllll ,.
- gı 91, bdmat Vek&letl- lerl için birer -.ndoUn alputf ı . llJacle memnun etmetııedlr. 

abı daveti lbeıtae .bbıaJa sftm1t- 4llm1ttlr. OlretmeD1tN mektep 
Ur. mal'flarmJ n tutaıarmı mandoUn 

• • • Ue çalcbrmak 6fretllecek, talebeye 

T ....... bel..uy.I ao llMD1ll' de mUlild deralerl öjretmenler ta • 
maldnfJet ptlrtmlt ve ball- rafmclan bu ıureUe verilecektir. 

l&n fmnlara vermlftlr. Bu 1ene Antalya ilk okullamıda 
# 

0 
.........,_ ~ ~ muaikiye çok ehemmiyet verilecek

tir. 

lanirde Bir Çocuk 
Boiuldu 

lzmir, <TAN) -Romanya pi 
keti dlretrtörU TUrk tabalı 
FrH'ln bir buçuk yqmda Ful & 

dalri çocufu ayafı lı:ayarak d-
dQpıek IUl'etlle bofulmuttur . 

.&ıderilae. bunlar orada bir ka=><-_.-~ or ı ---"-------------~~---'--~~------~~~--~----------------------------------------~~~----~~~~~~~~~~~~~~--__JJ 
Kaymtılıam Faat K4mil Erlıııl 
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M ffer Türk Ordusu İzmire 
aza H d. 1 
Girerken Mühim a ıse er 

Cereyan Etmişti 
[. • • • Birçok Türk z~bit ~e a:: 

kerleri Ermeni mahallesındeltı e 
lerden , atılan bombalarla mecruh ~1-
rnuşlardır. Ermeniler, bilhassa t:ıu 
evlerde saklanmışlar; ve :;il~h atmi
lard.ır Bu suikastler; en zıyade r 

. ... . . tihdaf eden bazı takay -
rnenılen ıs ' 
yu .. d t mucip olmuştur. J 

a ı · mahal
[llk yangın ocağı, Ermenı biribi -

lesinde bulunuyordu. Sonra 
rinden mesafelerle ayrılmış yang~n 

11 ikamet ettık ocakları, Avrupa ı arın . . . .. 
leri mahallelerde ika edılmıştır. Ruz 
garla şiddetlenen bu af et, o k~dar 
sür'atle genişlemiştir ki, mahal~ ~e 
askeri vasıtalar, tamamile tesırsız 

kalmıştır.] • 
Müı1ahitlerin ilaılelerı 

, Mec-
Ve nihayet mesele, (Fransa : b' 

. . d hararetlı ır lisı Meb'usanı) nda a Iz . 
· ti mır celseye sebebiyet vermış · v 

Yangınında büyük zararlara ugramı.5 
nın hakların -olan Fransız tebaası .. . 

. b'us Türklerın dan bahseden bır me v. . .. 
ınes'ul edilmesi lazımgeldigını .soy -

ku· yerınden leyince; Fransa Başve ı 

fırlamış: .. M .1 ta-
Ef di ı Amiral Do enı 

- en · · · • tahkikat 
rafından vaki olan resnıı 

d"kkate alınız ... ve şehadeti nazarı 1 

kadar kan '.Muzaffer bir ordunun, o . 
dökerek ele geçirdiği bir şehrı ateşe 

.. d .. 7 
V . ··mkün mu ur ... ermesı mu 

Diye bağırmıştı. 1 • •. 

(Çekoslovakya) ~ükumetı ::: } 
"" ·ı· (Mösyö Verıka) da ( g 
qıessı ı . t" v · bir tel-
Rariciye N ezaretıne çek ıgı . t 

· · Ermeniler a-grafnamede, Izmırın . . . . ve 
raf mdan yakıldığını bıldırmış' 

b" · · kolordu tııüşahedelerini de, ırın~ h ldkati 
kunıandanlığma nakl?d~re a 
tesbit ve teyit eylemıştı. b' b .. tün 

V ·hayet. Türk ve ecne ı u 
e nı ' . · noktalar tııüşahitlerin ifadelerı,. ş~ 

lizerinde temerküz etmıştı: . 
(İzmir yangını, Ermeni komıt::· 

leri tarafından yapılmıştır. Ve, Y -

gını söndürmek için ateşler aral sı~a 
T. · k asker erı -&>kulan Fransız ve ur . 

•t · Ermenıler tahe gene bu komı ecı 
rafından bombalar ve kurşunlar atıl-
:ınıştır.] w bu 

Uzerinde fazla durdugumuz . . 
:ınesele tarihin mühim bir a~ıdesı-

, ·· k.. maglup -ıü çözmek içindir. Çun u, 
lardan birçoğu ile onlara taraft~r o-
l .. kadar baki ka-anların - bugune f . 

1 · b ecı lan - fikir ve kanaat e~ı u .. 
Ve tarihi hadisede, daha hala Turk
leri mes'ul etmek merkezindedir. 

• 
Muzaffer Türk ordusu Izmire gi-

rerken bazı mühim hadiseler cere-
' Yan etmişti. 

Mağlupların, Afyon civa:ında uğ
radıkları hezimet, birdenbıre kor
kunç bir bozgun şekline girer gir -
nıez; lzmirde bulunan Fransa Kon
solosu (Mösyö Grabe), derhal neti
~eyj. keşfetmiş; cepheden kaçanların 
lırnirde vukua getirmeleri muhtemel 
bir felaketin önüne geçmek için, a
lakadarların nazarı dikkatini cel • 
beylemişti. 

Izmirde bulunan (Yunan Mümes
~ili Esterkiyadis), telaş içindeydı. 
Alınacak tedbirler hakkında kendi -
sine ınüracaat edenlere: 

- Artık benim bütün nüfuzum, 
ınfıra inmiştir. 

Diye cevap vermişti. 
General Ha.(!ı Anesti - Uşak ci

varındaki kararglhında; sevgili av 
köpeği ile, kendisine (zafer hediyesi)_ 
olarak takdim edilen altın kabzelı 
ve üzerinde Bizans salibi bulunan 
kıymettar kılıcı bırakarak kaçması • 
ha rağmen - vaziyetten henüz ümi
dini kesmemişti. Izmir önünde, bir 
lllüdafaa hattı tesis ederek, Dumlu
Pınardanberi kahir bir kuvvetle yu
varlanıp gelen çelik Tü:~ .s~.in~ini, 
bir anda durdurabilecegını umıt et-
lllekteydi. 

Korku ve heyecan 
Fakat.. cepheden, her nasılsa kur 

tuıup gelebilen askerler z~~tolun -
lllaz bir korku ve halecan ıçınde~er
di. lzınirdeki Yunan uker ve Ja~
darrnalarmın manevi kuvvet ~e m~
d~faa kabiliyetleri de birdenbıre en
~verınişti. 
Yarı çılgın bir halde Izmire can 

ıı.tllnlar. ssıhildPki Yunan vıtpurları-

na ve gemilerine atılıyorlar; ~u. va
purları ve gemileri, silah t:hdıdi al-

d b e hareket ettırerek Iz-
tın a ce r n . 

' . d Buna bınaen miri terkedıyorlar ı.. . 
(General Haci Anesti) nın bu .so~ 

. l. da tasavvurdan ılerı 
ümıt ve p anı 

geçememişti. . . amet kespe -
Şehrin vazıyetı, vah . 

diyordu. Derhal, kork~nç çb:ira:::: 
i ile ondan daha ko~ ~n 

ş b östermıştı. 
paganda aş g . d k" bütün hı -

Türkler, Izmır e ı. 
. ti anları keseceklermış. . 

ns -~ . b .. tu·· n hıristiyanları tıt -
Sozlerı, u 

retmişti. ltiliı.f Hükumet-
Izmirde bulunan . . · 

leri bahriyelileri, halkın. ~nd~şesını 
izale edecek tedbirlere gırışmışle~ -

. B da Izmirde bulunan Iti · 
dı u sıra . . 
l~: k vvetleri şunlardan ıbaretti: 
tu u • . l D" B ok ln ·liz filosu: VisamıPa o r . . 

gı d da (Beşinci King JorJ)' Kuman asın 
(Ayrendük) zırhlıları. .. nil 
Fransız filosu: Amiral D~ Me . 

(Ed aar Kıne) ve 
Kumandasında ı:ı • 

(Emest Rönan) kruvazör~:r~. 
!talyanlarm: lki kruv~.z~~liAmiral 
Ağustosun 29 uncu gunu, d""k) 

Dö Menilin davetile, (Ayrd~~ ~ f 
. . fma akte ı mış ı. 

gemisinde bır .ı? ı Italyan ami-
Bu içtimaa, In~ılız v:e bütün Itilaf 
rallerile, Amerıka . . k t 
Devletleri başkonsolosla~ı ış.tıra . e -

. 1 d" Müzakere netıcesınde, şe-
mış er ı... h .. kfımet me-
hirde bulunan Yunan u 

1 ·ı askeri kumandanlarının mur arı e f"t 
birdenbire kapıldıkları aciz ve u ur 

dikkate alınarak, korku ve 
nazarı . . k a 

. . "'nüne geçilmek ıçın ar -
anarşının o ·ı 
ya asker çıkarılmasına karar verı . 

. t• Fransız amirali derhal Is -
mış ı... . d . · 
tanbula telgraf vermış; yar ım -~çın 
(Jan Bar) zırhlıs.ın~n sür'atle gon -

derilmesini istemıştı. . . il 
b'ki rnrıs • Kararın derhat tat ı ne, ı:ı: . • 

. k ya asker ihraç miş. gemılerden ara b. 
dil:rıisti. Burada hayrete şayan ır 

e • o da. General Hacı A-nokta varsa, • 
nestinin: 

_ Bu tedbirlere ne lüz~m var. 
1 h Yret edıyorum. Doğrusu, bun ara a . . 

Diye haber göndermesıydı. . 
H Anestının 

Fakat, General .. acı . ti Artık 
hayreti çok uzun surmemış . . 

' · · · · · t kıp e-
fl. rari kafilelerinin bırıbırını a . d 

ehır e-
derek sahile can attıklarını, ş 

· de mane-ki jandarma ve askerlerın .. 
viyatını bozduklarını görür go~ -
mez. bunların derhal en yak~t.a a-

' . . . ir vermı;; ı. 
lara nakillerı ıc;ın em k" adis 

M"' essili Ester ıy , 
Yunan . uı:ı müracaat ederek 

Fransız amıralıne hri terkede-
b" amanda şe 

en kı~a .. ır z. . Ce heden kaçan -
ceğinı soylemış~ık f tecilerinin pro
lann ve Ermenı h .o; ki ecnebilerin 
Pagandaları, şe. ır e . t" Bunların 

t zyıt etmış ı. 
korkuların.~ e lı"mana gelen Fransız 

vu henuz d. 
çog ' . . e nakledilmişler ı. 
torpil gemısınb. müesseselerile şi -

Bütün ecne ı . 
endifer istasiyonlarr, Itilaf ~ah~ı .-

m d işgal edılmıştı. 
elileri tarafın an .. 

y va) istikametinden yukselen 
(Borno · ı r hu-
angın alevleri, korkunç tesır e. .. 

Y . . . lulün 8 incı gu
sule getırmıştı ... Ey b"'f'n Yunan 

.. Izmirde bulunan u u 
nu, . k andanları, orta -
generallerı ve u~ . Firarileri 
d kayboluvermışlerdı. 

h~n ·1 olan son Yunan nakliye ~a -
amı .. ydı 

da hareket etmek uzere . . 
puru . . ..s ö Estcrki· 

Yunan mümessilı, Mo y . . 
. D .. k) gemisine ıltıca 

yadıs (Ayren u .• f Dev-
t · t" Orada toplanan ltıla . e mış ı. .. ..k daı • 

letleri konsoloslarına; gumru h 
resinin ve hükumet konağının ana -

· t· Konso • tarlarını teslim eylemış ı ... 
toslar, şehrin umumi asayişine vazı
yet etmeye karar verirlerken, mu • 
zaffer Türk ordusunun büyük baş
kumandanına da derhal bir telgraf 
çekmişler; şehrin bir an evvel işga
lini rica eylemişlerdi. Işte burada, 
tarihin emsalsiz bir ibreti tecelli et
mişti. Dört sepe evvel, bur~~an 
Türkleri kovanlp.r; uzun bir tecrube
den sonra hayatt kudret ve kabili -
yetleri karşısında eğilmişler; Versay, 
Sanremo, Sepa, Sevr ve Londra~a 
verdikleri kararları bizzat ellenle 
yırtarak; sahiplerine hasret ~eke~ 
Izmiri, gene kendi ellerile sa~ı~le:ı· 
ne teslim eylP.mek mecburiyetını hıs-
setmişlerdi 

[Arkası var J 

TAN 

Karanlığı 
Aydınlatmak 
Lazımdır 

Filomuz 
Malta Yolunda 

[Başı 1 incide] 
yordu. 

Saat on buçuğa doğru , donanma -
[ Başr 1 incide] mrzı uğurlama merasimini yakından 

Mütareke ölçüsii takip etmek istiyen yüzlerce kişiyi, 

N ormal icaplara nisbetle ters 20 kuruş mukabilinde, gezdirmeği ü
ve aykırı görünen bu gidişi zerine alan Şirlteti Hayriyenin 71 ve 

anlamak ve izah etmek kolay değil· Akay idaresinin Kalamış vapurları, 
dir. Zahire göre hüküm verecek iskelelerden hareket ettiler. 
olsak Fransanm hüsnüniyetinden Vapurların ikisi de hıncahınç dolu 
ve dostluğundan şüphe etmemiz icap idi. 71 ve Kalamış biraz sonra Hay -
eder. Bereket versin ki elimizde darpaşa açıklarında demirli bulunan 
Mütareke günlerinin ölçüsü vardır. donanmamızın etrafında yer aldılar. 

Antakyadaki bir Fransız memuru- Halk. müthiş surette coşmuştu. Do-
nun vaziyetini düşünelim: Bu nanmamızı, "Yaşa!,, "Varol! Deniz
memur Sancakta, Hatay Türklerinin ci erlerimiz!,, diye haykırarak se -, 
şuurlu ve azimli varlık ve istiklal lamlıyordu . 
cereyanile karşılaşmaktadır. Cere- Bir kısım halk ta donanmamızm 
yanın içindeki Türklerle Fransız me- hareketini görmek Uzere, motörler ve 
muru arasında doğrudan doğruya sandallarla gelmişlerdi. Program 
temas yoktur. Memurun etrafını mucibince tam saat on birde, Malta
alanlar, hep menfi unsurlar ve hu- ya ilk hareket edecek olan Denizaltı 
susi menfaat arıyanlardır. Memur gemilerimizden Dumlupınar hafif bir 
nekadar iyi ve hüsnüniyet sahibi yolla, amiral gemisi Yavuz önünden 
bir adam olursa olsun mutlaka bun- geçerek ilerlemeğe başladı. 
lann telkin ve tesiri altına düşer ve Bu esnada, Yavuz muzikasr. gemi
hadiseleri onların gözile görür. Bu nin başında yer alarak selam hava
hadiselerle Fransanın umumi siya - larr çalmakta idi. 
seti ve dünyanın gidişi arasındaki Şirketi Hayriye ve Akay va.purla
münasebetleri görmek ve bunlardan rını dolduran halk. kendini tutamrya
mülhem olmak, zaten memuru:ı rak. "Yaşa .. diye haykırıyordu .. 
kudret ve salahiyeti haricindedir. 71 ve Kalamış Yavuzun etrafını 
Diğer taraftan Pariste son karar- döndükçe hal~ta heyecan ziyadeleşi

ları verecekler nazarında, hadise yordu. Şanlı hatıralarla dolu, ~rymet
yerindeki memur, bu hadiseler hak- 1i Yavuzumuza biraz d~h~ .::'akrnlaş -
kmda en ziyade rey sahibi, en sala- mak. herkeste derin bır ıştıyak ha -
hiyettar adamdır. Memur yanlış bir lindeydi . 
muhitten, menfi telkinler alınca, ve- Dumlupınar Denizaltı ~emimiz ve 
receği rey elbette yanlış bir reydir. onu takiben Sakarya ve Birinci İnö -
Pariste ona dayanarak verilecek ka- nü. birer birer Yavuzu selamhyarak 
rar da, Fransayı vaziyetin icap et- ve Yavuzdan mukabele görerek uzak
tirdiği hakiki ve tabii yoldan uzak- laştılar . 
!aştıracak ve karanlıklara sürükli- Çok geçmeden Erkin ana gemisi de, 
yecek bir karar olur. denizaltı gemilerine iltihak etti. Şir -

işlerimiz açıktır ~eti Hayriyenin 71 ve Akaym Kala-

M ütareke günlerinde böyle ka - mrş vapurları, denizaltı • gemilerimizi 
ranlık vaziyetlerin bin türlü- sağ ve soldan ihata etmiş olarak, va

sünü gördük, tahlil ettik ve kendi rım yolla. Marmarava açıldılar. Bu 
hesabımıza bundan istifade de ettik. esnada, Havayollan idaresinin bir 
Bir meseledeki iki taraftan biri yan- tayyaresi de, c:ok ak-aklardan ·rarak 
hş bir hareket noktasından yola çı- gemilerimizi selamladılar. Ve donan
karak yanlış bir yolda yürürse haki- mamızın ilk kafilesini. Yesilköv a<'ık
katleri olduğu gibi görebilen taraf, ıarma kadar uğurladıktan sonra li -
neticede mutlaka diğer tarafın gaf- mana döndUler. 
ıetinden istifade eder. 

Denizaltı gemilerimiz C'..amıkkale a
çıklarında, ana filoya iltiha'.ı: ederek 

hep birlikte, Maltaya gideceklerdir. 

Sancakta karşılaştığımız zihniyet, 
ancak Mütareke günlerinde tesadüf 
ettiğimiz menfi ve yanlı.ş .gidiş!n 
mahsulü olabilecek bir zıhnıyettır. Donanmamız önümüzdeki cuma sa -
Fakat biz bundan üstü kapalı işler babı dokuzda Maltada bulunacaktır. 
çevirmek için istifade etmek iste~~· İngiliz donanması, gemilerimizi, Mal
yoruz. Her işimiz a~~ktır ... Çok ~u- ta adasının 20 mil açıklarından bü
rüst ve samimi bir murevvıcı oldugu- yük tezahüratla karşılayacaklardır. 
muz sulh siyasetine, taahhütlere 
karşılıklı riayet esaslarına, hakka 
ve doğruluğa tamamiyle . u.ymryan 
hiçbir isteğimiz ve hedefımız yok -
tur. 

Fransadaki vaziyeti Mütareke 

günlerinin karanlık ölçülerile ölç -
tükten sonra hiç tereddüt etmeden 
şu hükmü verebiliriz: Fransa - Su-

. k lıklar i--inde, riye muahedesı aran ~ 

plansız ve hedefsizce yapılmıştır. 
Bunu hazırlıyanlar ne Fransanın. 
ne de Suriyenin hakiki menfaatle -
rini düşünmetnişlerdir. Franklen Bu
yon anlaşmasını hatırlamamışlar
dır. Suriye muahedesini imzalar
ken, Sancak hakkında böyle bir an· 
!aşmanın mevcut olduğunu ve Fra~
sanın birtakım taahhütlerle baglı 
bulunduğunu hiç bilmediklerine 
hükmetmek bile caizdir. 

Suriye muahedesini yapanlar, sa
dece lngilterenin Irakla olan mua· 
hedesini önlerine koymuşlar, şuur
suzca bir mektep vazifesi hazırlar 
gibi, bu muahedeyi tercüme etn1i? -
ıer ve bizim alakalarımızı ve bıze 
karşı olan taahhütleri hiç düşünme
den bu tercümenin altına imza!arını 
basmışlardır. 

Doıtluğım bekçi!iği 

V aziyeti böylece tahlil edince 
şu neticeye varıyoruz: Fra~& 

sa karanlıkta yürümüş ve yanlrş bır 
yola dalmıştır. Biz bugün Türk -
Fransız dostluğuna tek başımıza 

bekçilik etmek vaziyetinde bulunu • 
yoruz. Muhakememizin berraklığı
nı muhafaza etmek ve her iki taraf 
hesabına temkinli ve soğukkanlı ol, 
mak bize düşüyor. Ortalığı karış • 
trrmakta menfaati olan unsurlar 

Donanmamız, Maltada 6 gün kala
rak 26 İkinciteşrin sabahı Maltada
dan harE.~{et edecek ve ayın 28 inci 
günü Pireye varacaktır Birincikanu
nun üçüne kadar orada kalındıktan 

sonra, 1znıire gidilecektir. lzmirden 
dönüşte bazı manevralar yapılması 
muhtemeldir . 

Donanmamızın Selaniğe uğrıyaca
ğı da, yazılmıştı. Tahkikatnruza göre, 
bu haber doğru değildir . 

Birincikanunun onuncu günü, filo
muz seyahatini bitirerek Heybeliada 
önlerinde demirliyecektir . 

Fransa Ren 
Mukavelesini 

nihayet feshetti 
Londra, 16 (Radyo) - Almanya

nın nehirler üzerindeki beynelmilel 
rejimi ilga etmesi ve Vel'say muahe
desine son bir darbe daha indirmesıne 
mukabil Fransada, geçen mayısta ln
giltere, Fransa, Belçika, A1nı myıı ve 
Isviçre arasında Ren nehrine :>.1t ol
tnak üzere imzalanan mukav~leyi fes
hetmiş ve bu suretle Almanyanın ha
reketini karşılamıştır. Bu ll'lk:ıvde, 
nehir üzerindeki şehirlere uğruyan 
Fransız gemilerini resimlerden muaf 
tutuyor ve ihtilafları hal i~in yeni 
bir hakem sistemi kabul etmiş hulu
nuyordu. 

Almanya, nehirler rejimini kaldı
rarak teahhütlerden serbest kalınca, 
Fransa da ayni hattı hareketi takip 
etmiştir. 

eksik değildir. Bunlar bizim iste - !!!!-!'!!"'o~~~~~~"-!!'~""'!!!!"!!!"!!~~ 
diklerimizin manasını ve şeklini dün- olduğuna göre dostluk namına ilk 
yaya yanlış duyurmağa çalışacak - vazifemiz hakikati Fransaya duyur
lardır. Fransa ile aramızı açmağa mak ve hadiselerin Türk - Fransız 
uğraşacaklardır. Buna elbette mey- dostluğunu; her iki tarafın da iste
dan vermemeliyiz. mediği istikametlere sürüklemesine 
Fransanın Sancak meselesind~ ta- meydan bırakmamaktır. 

mamile karanlıktA yürüdiiğü ıı~ikar Ahmet Emin YALMAN 

Şehit 
Eribe İçi n 

LBaşr 1 indde] 
kızımız,, adlı şu yazı ile anlatmakta -
dır: 

''Kü~ük Eribe, hava kurbanları
mızın arasına. karıştı. Paraşüt he
vesi, lıa.va.cıbk a.şkr, onu küçük ya
şında işe başlatmıştı. Onun yaşın
da, paraşüt sert ve ~ok erken bir 
cesaretti. Ailesinin ve kendisinin 
&§kı, usullerin tereddüdüne galebe 
!:aldr • 

Eribenin fedakarlığını, kı-lan
mızda vatan müdafaası ve Türk 
hava~ınm masuniyeti için iftihar 
edeceğimiz bir kahramanlık sayı
yorum. 

Ha.yat nın güzel baharını Türk 
havası için ba.ğ·şlamak arzusu, 
Türk kızında en yOksek derec"sini, 
güzel Eribe ile gösterml!o>t'r. 

Giizel ıı~ribe, babası gibi, baba
sından iistün bir hava kı> hramam 
olma.k için bUtün hassalara malik 
idi. Onun şehitli•!;i ile canımız çok 
yandı, çok şey kaybctt k. Teselli • 
miz, kahramandan şehit vermf'k, 
kahraman üret"ne ve yet'stirmenin 
en feyizli çaresi olduğuna inanma
mızdrr. 

Paraşüt, bir ıııpor, hatta dar za
manda can kurtaran bir tedbir ha 
linden çoktan çıkmıştır. Paraşüt, 

artık memleket müclafa,R nın yeni 
bir dinamik usulü ve vasr'a.sı halin
de şekil ve mann almağa haşla -
mışhr. 

Tiirk kızlan ve erl<ek'eri, para
şiitizmi bir müdafaa \'asıtasr gibi 
ö~retmeğe mecbur o'mak ~·o·unda
dırlar. 

Kii~ül< Eribenin hatırası. para • 
şütizmdeki hevesinden ötürü bir 
kat claha azizdir . 

Bu satırlar, tnönU ve <:orukla -
rrnm, güzel F,ribenin krıhraman 

hatırasına derin say~ılan \"e gıpta-
larıd1r., , 

Madrit 
Dayanıyor 

9 = 

İskenderun ve 
Antakyadaki 
Seçim 

[Akası 6 ıncıda] 
ristiyanı dağa ~aldırmış ve 2500 altm 
alarak serbest brrakmıştır. Mahalli 
idare bu çete ile hiçbir alaka ve mü
nasebeti olmıyan Türk köylerine 5000 
altın ceza tevzi etmiş ve bunu tahsil 
için köyleri tazyike başlamıştır. 

AHALI EVLERE SIGINDJ 
Dörtyol, 16 (TAN) - lskenderun

da intihabat esnasında gösterilen 
tazyik yerli hıristiyanlar, Ermeniler 

ve Aleviler üzerinde de fena tesir -
ıer yapmıya başlamış ve bu unsurlar 

da Suriyedeki nasyonalist idareye 

karşı endişe uyandırmıştır. 

Kırıkhan mıntakasında halk taz ... 

yike rağmen intihabata iştirak et -

mediğindcn ekseriyetin para vası -

tasile kazanılması yoluna girişilmiş 
ise de bir muvaffakıyet elde edile -

memiştir. 

lntihabat başladıktan sonra dük
kanlar tamamen kapanmışbr. Aha
li iki günlük erzakını alarak evlerine 

kapanmışlardır. Avukat Vedi Mü • 
nir, Sami Azmi, Mustafa Rasihin 
Humusa sürüldükleri anlaşılmıştır. 

Türk tebaasından Celal adında biri 
tevkif edilmiştir. YenigUn başmu .. 
harriri Şükrü Balcı tevkifinden kor
karak kaçmıştır. 

Antakya Belediye azasından dört 
kişi intihabatta mahalli hükumetin 
arzusuna rıza göstermek istemedik • 
!erinden vazifelerinden istifa etmiş· 
!erdir. Tiirkler aleyhine çalışmakta 
olan eşraftan Kuseyri zade Mustafa 
ve Belediye Reisi Hacı Etem An • 
takyadan namzctliklerini koymuş .. 
lardır. Türk ve Türk dostu memur
lar istifaya icbar edilmektedir. 

Dobriçada 
vasi mikyas
ta fevki at var LBaşı l inddeJ 

lcrle milislerin iyiden iyiye tutuştuk-
Sofya, 16 TAN) - Rura h nnevları anlaşılıyor. Asiler bugün bil 

cepheye 32 tayyare gönderm:ıle~ ve nik ga~et~i~n. yndzdı~ına gin P-, Ro
bu tayyareler birer buçuk to-ıluk bom manya .a .0 rıça a bır.kaç gün ev -
b 1 t l d vel genış mıkyasta tevkıfat yapılnıt<;-a ar a mış ar ır. , t 

Asiler, bugün Madridi ağır hıplar- ır. 
la bombardıman etmiı,lerdir. Dun ve Dobriç şehrinden 1000 Bul ~ar. Si
bugiin yapılan tayyare bonı'f) \rdnnanı listreden de 600 kişi tevkif ·~dilmiş
yiizünden şehirde 17 kişinin nldüğü tir. 
anlaşılıyor. Bulgar hududuna yakın Sı:mizcl kö 

General Franko Madridi teı:lim o- yünden de başta Bulgar papası Vasil 
hıncıya kadar bombardıman edC're;!i- Pcıpof da beraber olmak üz-.re birçok 
ne dair vukubulan beyanatını tekzip köylüler tevkif edilmişlerdi!'. 
etmiş ve böyle birşey söylemediğini 

anlatmıştır. 

Largo Kaballeronun sözleri 
Valansiya, 16 (A.A.l - Madrit 

cephesinde yapmış olduğu ~eftişten 

dönen M. Largo Cabnllero, Havas a
jansı muhabirine şu beyana~ta bulun
muştur: 

Madrit. asla asilerin eline diişmiye
cektir. Sivil ahali ile payi• 1'1tm as
keri kuvvetleri. kahramanane muka
vemet etmiye azmetmişlerdir. lı:1p·ın

yol milleti, faşizm istemiyor. Her 
halde, payitahtın muhtemel sukııtu 

asiler için ancak manevi oir zafer o
lacaktır. 

Harp, daha şimdi başlıyor. Çünkü 
bize lazım olan malzemeyi ~imdi el
de edebildik. Bizim zafcrimizrle:rı hiç 
kimse şüphe edemez. Çünkü bütü~ 
millet asilere düşmandır. 

Sıhhiye Tayiuferi 
Ankara, 16 (Tan muhabirhlenl -

Kocaeli sıhhiye müdürü Rıfat, iiçün
cü sınıf müfettişliğe, Gireson sıh
hiye müdürü Haşim umumi müfettiş

lik sıhhi müşavirliğine tayin edilmi~
lerdir. Muavinliğine de Am•uya sıh
hiye müdürü Tevfik tayin olunmur.
tur. 

Sabi h a Zekeriyanın 

Yenı Kitaplar1 

Cl 1 R A R O Y 
ile 

BA B ASI 
Bu, Sabiha Zekeriyanın ilk roma. 

nıdır ve Türk edebiyatında yepyeni 
bir tarzın il'k ifadesidir . 

Yeni Sovyet Rusya 
Başvekil Molotof u n 

rtutuklar1 

Sovyet Rusyada yeni teşkilatı esa
siye kanunu yapılıyor. Bu kanun Sov
yet Rusyaya yeni bir çehre verecek
tır. Gerek bu yeni çehreyi anlamak, 
gerek Sovyet Rusyanın on dokuz yıl
lık kuruluş devresindeki inkişafmr 
kavramak için bu kitaptan daha iyi 
bir eser bulunamaz. 

Bu iki eser de bir ik\ güne kadar 
çıkıyor . 

---t------------------~ il 

~f t~filz~ ~~.~!~.g-~.~ ~olayı~~z~a s~k t ~, 
mı tart 

elektrik motörleri şalterleri ile havagazı teshin aletle · ( . 
. .. rı gazıyat 

ve teshı11 sobaları) pek musait fiyatlar ile satılıktı y 
r. apılacak rnh 

racaatle.ra memnuniyetle tnufa:::.sal cevaplar verilecektir. l 
Ankara Elektrik ve H 

• avagazı T. A. S. 

Q I 
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Yazan: Stephan ZWEJG Çevınm. Rezzan A. E. YALMAN 

"-Yegane Kabahatim, 16 ıncı Lüinin 
Zevcesi, Fransa ~raliçesi Olmaktır,, 

Hebertin baştanbaşa hatalı hare
ketlerinden sonra bu son hata:>ı ken 
disine pahalıya mal oldu. Mari An
tuanete attığı taş kendisini vurdu. 
Birkaç ay sonra o da Mari Antua· 
net gibi ayni araba ile, ayni yolun 
yolcusu olmuştur. Fakat kadının 

gösterdiği cesareti gösterememiş ve 
yalvararak ölüme gitmiştir. Hatta 
arkadaşları: "Hayatında nam!Jslu ya
şamasını bilmedin, bıri ölüme na -
musunla git" demekten kendilerini 
alamamışlardır. 

Muhakeme devam ediyordu. Mari 
Antuanet bir aralık ümide düşmüş· 
tlı. Kendisini müdafaa eden avu • 
kata fazla gurur gösterip gösterme
diğini ve bu halin muzır olup olmı
yacağmı sormuştu. Avukat ise: 
(Daima kendiniz gibi hareket euiniz. 
Muhakkak ki iyi olur.) demişti. 

Mahkeme bütün bir günden sonra 
. ertesi gün de devam etti. Dinliyenlcr 

bile yorulmuştu. Kralic;e mütemadı
yen kan kaybettiği ve gıda olarak 
yalnız bir fincan et suyu içtiği hal
de sağlam ve metin duruyordu. llk 
gün isticvap on beş saat, ertesi gUu 
de on iki saatten fazla sürmüştü. 
Nihayet sorgunun bittiğini söy -
lediler ve bir şey söyleyip söylemi
ycceğini sordular: 

-- Dün ne ile itham edileceğimi 
bilmiyordum. Bugün işittim ki ba
na karşı hiçbir müspet ithamda bu
lunan olmadı. Yegane kabahatim On 
Altıncı Lüinin zevcesi ve Fransa. kra
liçesi olmaktır. Buna karşı da bir 
şey yapamam. 

Bunun üzerine söz avukatına düş 
tlı. Fakat adamcağız fazla bir mü
dafaada bulunmaktan korkuyordu. 
Çünkü On Altıncı Lüinin avukatı 
kralı müdafaa etti diye cezalandırıl
mıştı. Bunuh için kraliçeyi müdafaa 
etmedi. Jürinin adil olmasını iste -
mekle iktifa etti. 

Kralic;eyi odadan dışarı çıkardJ -
lar. Reis ve jüri heyeti yalnız kal
dı. Aralarında münakaşa edivorlar
dı. Yegane itham olıı.rak, son z'!man
lardaki vukuata ve Fransada dahil\ 
kargaşalığa sebep, Mari Antuaııet 
olduğunu tesbit ettiler. 

Jüri heyetine sorulan sualler 
Jüri heyetine dört sual soruldu: 
Birinci sual - Yabancı ve düş -

man devletlerle muhabere ve anlaş
malar oldu mu? Bu anlaşmalar ne
ticesinde Fransa topraklarına hü -
cumlar hazırlandı mı? Düşmanlara 

paraca yardımda bulunuldu mu? 
lkinci sual- Avusturya prensesi 

ve Fransa Kralı Lüinin karısı Mari 
Antuanet bu anlaşma ve muhabere 
ile alakadar mı? 

Uçüncü sual - Fransada dahili 
harp uyandırmak için gizli içtimalar 
aktedildi mi? 

Dördüncü sual - Lüi Capet'in 
dul karısı bu gizli içtimalara iştirak 
etti mi? 

Jüri heyeti sükunetle yerlerinden 
kalkarak bitişik odaya çekildiler. 
Saat gece yarısını geçmişti. I<;tima· 
m aktedildiği salon fevkalade sıcak
tı. Yanan mumların ziyası altında, 

bütün orada toplanmış olan halkın 
kalbi merak ve heyecan içinde çar
pıyordu. Jüri heyeti ne cevap vere
cek? · Herkes bunu merak ediyordu. 
Jüriden Mari Antuanetin müsrif. 
ahlaksız, yalancı ve hoppa kadın o
lup olmadı~"Inı sormuyorlar, mesc -
leye siyasi bir şekil vererek ecnebi 
ve dlişman devletlerle gizli münase
bette bulunup bulunmadığını araş -
tırıyorlardı. Maksat, vatana hiya · 
net ithamı üzerine dayanmaktı. Pi.iş· 
man ordularının Fransız toprakla -
rına girmesine yardım ettiği için 
cezalanmasını istiyorlardı. 

Hakikatte Mari Antuanet böyle 
bir cürüm işlemiş midir? Fransanın 
düşman addettiği devletlerle muha
bere ettiği muhakkaktı. Hatta A
vusturya sefirine Fransa ordusunun 
planlarım da verdiğini biliyoruz. Fa
kat bUtiln bunların kendisine mütte
fik addettiği Avusturya ile beraber 
çalışarak ve kocasını tekrar tahta 
çıkarmak için yapmış olduğu da 
bizce malumdur. Demek ki cümhu
riyct ideallerine ihanet etmiş, kral
lık için çalışmıştı. 

Jüri heyeti koyu cümhuriyetçi idi. 
Hepsinin fikri ve kanaati şuydu: Ma
ri Antuanet bir kraliçedir, binaena
leyh cümhuriyet aleyhtarıdır! Ko -
casmm tekrar kral olması ve oğlu
nun Fransa tahtına varis kalması 
için her şeyi yapmış olduğunu bili
yorlardı. Fakat ellerinde maddi de
lil yoktu. Ancak kanaatleri böyle 
idi. Kanaatlerine göre de hüküm 
vereceklerdi. 

Bu kadın muhakeme edilmek i<;in 
değil, mahkum edilmek için oraya 
getirilmişti. Memleketin selameti ı

çin kendisini feda etmek lazımdı. Ya 
M:ıri Antuanetin başını uçuracak -
lardı, yahut kendi başları tehlikeye 
düşecekti. 

On iki jüri azası, ildet yerini bul
surı diye bir müddet münakasa et· 
tiler. Hüküm çoktan verilmişti. Yal
nıı tebliğ edilmesi kalmıştı. 
Sabahın dördünde tekrar oday:.ı. 

geldiler. Bir ölüm sükutu salonu 
kaplıyordu. Rey birliği ile Mari An
tuaneti mücrim bulduklarını söyle -
diler. Reis Herman hazır olaııların 
gürültü etmemelerini rica etti. Esa
sen çok kalabalık kalmamıştı~ Her
kes yorgunluk ve uykusuzluktan bi 
tap düşmüş ve çekilmişti. Marı An
tuaneti salona getirdiler. Sabahın 

sekizindenberi ayakta durduğu hal
de yorgun görünmeye, yalmz onuıı 
hakkı yoktu. Hükmü okudular. Fuk 
ye rey birliği ile kendisini ölüme 
mahkum ettiklerini haber verdi. 
Reis mahklımdan bir itirazı oluıl ol
madığını sordu. 

Mari Antuanet büyük bir sükfır.et 
ic;inde, hiç kımıldanmadan her şeyi 
dinledi. Halinde ne zat, ne korku. ne 
de hiddet vardı. Reisin sualine ce
vap vermeye tenezzül etmedi. Sade 
ce hayır manasmda başını salladı. 
Hiç etrafına bakmadan büyük bir 
sükiınet ve itidal i'ıe satonu ter'tfot-
ti. Merdivenleri indi. Bu hayattan, 
etrafındaki insanları görmekten o 
kadar usanmıştı ki bütün çektiği iş

kencelerin bittiğini düı;ündükçe a · 
deta seviniyordu. Son dakikaya ka
dar metin davranmaktan başka. ya
pacağı bir şey yoktu. 
Karanlık koridorda giderken yor

gun ve zayıf gözleri etrafı göremi
yordu. Ayaklarının altındaki basa . 
makları seçemedi ve sendeledi. Düş 
mesine mani olmak ic;in jandarma 
zabiti Busne kolunu uzattı ve yar -
dım etti. Bu hareketi şapkası elin
de ve hürmetkar bir tavırla yaptığı 
için bir jandarma kendisini amirle
rine haber verdi. O da kendisinı şu 
cümle ile müdafaa etti: 

- Düşmesini istemedim. Çünkü 
başına bir felaket gelirse mahkfm1 
ettikleri şekilde ölmiyecekti. Buna 
mani olmak istedim. 

Mari Antuanetin iki avukab cel
senin nihayetinde tevkif edildi!er. il
zerlcri arandı. Hala zavallı kadının 
onlar vasıtasile bir iş göreb!lmeı:ıin
den korkuyorlardı. ~Ie~arına bir 
ad:m kala hala kendisinden cüı 'et· 
karane hareketler umuyoı'lardı. 

Fakat bütün bu korku 111; t • yeca
na sebebiyet veren zava1lı kadının 
bunlardan haberi yoktu. Sakin ve 
mütevekkil. hücresine girmişti. !3ir 
kaç saat sonra ölecekti. 

Hücrenin içinde iki tane mum ya
nıyordu. Ebedi gecesini beklerken 
aydınlık yakmasına hitfen müsaade 
edilmişti. Mari Antuanet bir soıı 
ricada bulundu. Onu da kabul et· 
tiler. Bir mektup yazmak için ka
ğıt ve mürekkep istedi. Bu fe•;i w 
korkunç yalnızlığı içinde kendisinı 
seven ve düşünenlere son bir hit-ıp 
ta bulunmak istemişti. 

Şafak söküyordu. Nöbetçi kağıt 
ve kalem getirdi. Mari Antuanet 
bütün kuvvetini toplıyarak son mek
tubunu yazdı. Bu mektup münase
bctile meşhur aa.iı- Gcethe şu sözleri 
söylemişti: 

· [ Arltası var ] 

ZAY! - Istanbul Ithalat GümrU
ğünden aldığım 344647 numara ve 
7 /11/35 tarihli gümrük makbuzunu 
kazaen zayi etmiş olup yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kapriel Arişiyan 

Ekonomi 
ı···· · ··························· ..... ·······~········ı 

i BUGDA Y SATIŞLARI l 

Şark ve Trakya 
buğdayları rağbette 

Bu senenin yeni buğdayları ağırlık itibarile geçen 
senelerin buğdaylarından farklıdır. Eski buğr1aylar 7 5 -
7 8 hektolitre ge!iyordu. Bu senenin buğdayları ise 71 -
72 ve ekstraları 7 5 hektolitre gelmektedir. İstanbul pi
yasasında iyi mal pek azdır. Ziraat Bankası bu sene de 
en iyi malları alrrnştır. Bu mallar 7 5 _ 76 hektolitrelik 
buğday lardır. 

Piyasada buğday satışla
rı 5 kuruştan he~ kuruş on 
paraya ve kuvvetlı mallar 
altı kuruşa satılmıştır. Buğ
dayların fiyat d~şükJüğün
de içine karıştırılan çavda
rın da tesiri vard!t. 

Yüzde. 2 - 3 c;avdarlı buğdaylar 
piyasada azdır. Fakat bu scııenın 

malı içinde çavdar yüzde 28 - 30 gi
bi yüksek görülmektedir. Bunu da· 
ha ziyade Anadoluda karıştırıyorlar. 
Mersin ve Payastan Anadolunun 
sert malları ihraç olunmaktadır. En 
iyi mallar Diyarbekir, Mardin, Eılır
ne buğdaylarıdır. Buradaki s::ı.tışlar 
5,25 - 5.30 kuruştur. 

ARPA iHRACA TI: 
Arpa mıntakalarımızdan birı olan 

Marmarada bu sene bir aralık hiç 
arpa olmamıştır. Yalnız Anadolud: 
biraz mal vardır. Ingiltere ve Al· 
manyaya ihracat yapılmaktadır. ih
racat arpası biralık arpala ·dır. Sa
tış fiyatlar• 3,30 - 4,10 kuruştur. 
Türk arpalarının biralık malı yalnız 
memleketimizde ve bir de Polonya
nm ucuzluğu cinsinin yemlik ol 
masmdandır. Hergün Istanbul pi -
yasasına 10 - 20 vagon Anadolu ar
pası gelmektedir. Hayvan yemi olan 
cinsi rekoltesi de az olmuştur. Mar 
mara a anca'!{ ililiyacı karşılayacn 
kadar yemlik arpa mevcuttur. Sam
sunda Anadolunun yemlik arpası 

3.30 kuruşa kadar satılmıştır. Yem
lik ve biralık arpanın biraz yükı;ele
ceği tahmin olunmaktadır. Köylüle
rin birçoğu arpa ile buğdayın fiyat 
farkını kollarlar. Eğer bu fark iki 
üç kuruş olursa yemeklik buğdayla
rını satarak arpayx yerler. Şayet ar
pa fiyatlanırsa ancak o zam:ıı; buğ

dayı istihlak ederler. 

ZEYT1NLERIM1Z: 
Yemeklik zeytin mahsulümüzün 

rekoltesi ancak 5 - 6 yüz bin kiloya 
baliğ olabilmiştir. Erdekte bu sene 
mahsul olmamıştır. Edincikte yüz 
bin, Gemlikte üç yüz bin, Mudanya
da ise ancak yüz bin kilo kadar 
zeytin toplanabilmiştir. Mahsulün 
bozulması yağmurlardan değildir. 

ilkbaharda zeytinler henüz tane 
bağlamış ve yağlanmaya başlıyaca
ğı bir sırada ani olarak bastıran 24 
saatlik bir don mahsulü bozmaya 
ve çürütmeye kafi gelmiştir. Mem
leketimizin senevi istihlaki dört mil 
yon kilo kadardır. Her sene Rw:ıva 
ve lskenderiyeye bir milyon kile; -
ya yakın tuzlanmış zeytın inraç edi
lir. Bu seneki mahsulden ihrac; ya· 
pnmıyacağımız gibi dahili ihtiyacı 

da karşılamak biraz güc; olacaktır. 
Ancak eski mahsulden ihracat ya -
pılabilecektir. Yeni mahsulün kali
tesi o kadar iyi değildir. Çürüğü 

fazlacadır. Bu itibarla da dış ahct -
larımıı.:m daimi müşterilerimiz ol -
duğunu düşünerek yeni mahsulün 
ihracını doğru bulamayız. 

ihracatın da stok mallardan olması 
lazımdır. Ayni mmtakanın ayni 
cins ve senenin malları evvela 5,30 
kuruştan toplanarak alınmı:ı ve ya -
vaş yavaş piyasası 23 kuruşa kadar 
yükselmiştir. Bu fiyat mahallinin 
safi satış fiyatıdır. Buna 5 - 7 ku
ruş arasında ihracat ve nakliye mas 
rafı binmektedir. Fıçı, küfe, mavu
na, istimbot, muşamba, muamelat 
ve saire masrafları gibi. lhracat tüc
carları bu masrafları çok g.örüyor 
ve şikayet ediyorlar. 

ZEYTlNYAGLARIMIZ: 
Marmara havzası zeytinler. ye

meklik cinslerdir. Bunlar arasında 
küçük çekirdekli, dolgun etli olan 
iyi nevi, yalnız Orhangazi ve Sölös 
köylerinin bahçelerinde yetişmt!kte

dir. Marmaranın zeytinlerinin yağ 
itibariyle kalitesi yüksek değildir. 

Böyle olmakla beraber bu havza da
hilindeki zeytinlerden köyliller ken
di ihtiyaçları ic;in bir miktar yağ 

<;ıkarırlar. Köylü geçen seneki mah
sulün yağını da yemiyerek satmış 
ve bu sene de mahsul az olunca 
yağsız kalmıştır. Erdek köylüleri 
bu sene Edremit mmtakasından ya~ 
tedarik eylemek mecburiyetindedir -
ler. Edremit, Ayvalık, Bürhaniye 
zeytinleri en iyi yağlık nevilerdir. 
Bu senenin yeni zeytinyağları ts
t.anbuhla. 31: - 3 kuruı;ı a.raı:ıında. ..,_. 

tılmıştır. Yeni yağların mühim bir 
kısmı çürük zeytin mahsulü oldu -
ğundan ancak sabunluk yağ olarak 
işe yarıyabilir. Bununla beraber bu 
yağların tasfiyesi ve asitlerinin kim· 
yevi maddelerle azaltılması hakkln
da yapılan tecrübeler iyi netice ver
'1iğinden bunların da tasfiyesi .suıe 
tile az asitli yemeklik yağ haline ge 
tirilmesi n~ümkün olacaktır. Maa . 
mafih yeni ve eski zeytinyağlarının 
yükseleceğine çok ihtimal verilmek· 
tedir. lhraç edilebilecek ancak esk 
yağlarımız varclır. Piyasada eski 
yağlar üzerine iş yapılmaktadır. Ay 
vahk. Edremit, Bürhaniyenin eski 
yağları 48 - 54 kuruş arasındadır. 

lHTİRA ıLANt 
"Yumurta şeklindeki el humbara

ıarı için iştial tertibatile birlikte kilit 
tertibatı" hakkında istihsal olunan 
19 Temmuz 1932 sayılı ihtira bera
tı bu defa mevkii file konmak üzer~ 
aherc devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada, Ik -
tısat hanında Robert Ferri'ye müra
caatları ilan olunur. 

lstanbul Asliye Ikinci Ticaret 
Mahkemesinden: Elguaşvili vekili 
avukat Rüstem Kemal tarafından Is
tanbul Mahmutpaşada Çorapçı han 
No. 24 de !smail Kemal aleyhine 
3770 liranın tahsiline mütedair açı
lan davada mliddeaaleyh Ismail Ke
malin ikametgahının meçhulivetine 
binaen . ~~ki ilanen tebligat ü~erine 
gelmedı~ınden hakkında gıyap ka -
rarr ittıhaz ve ilanen tebliğine ve 
muhakemenin 24/12/ 936 perşembe 
günü saat l4 de talikine karar veril
miş olmakla tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(27456) 
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16 İKİNCİTEŞRİN PAZARTESİ 

Pa r ala r 

8 3 t., 
Sterlin 61&,-

1 Dolar 122,-
20 Fransız tr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20,-
20 lsvıı;re fr. 565.-
20 Leva 20,-
1 Florin 62,-
20 Çekoslcıvak ku- 70,-

"Onu. 

.ıl6,-
126,-
117.-
130,-
85,-
23,-

r.75.-
23,-
66,-
78,-

l Şiling 
1 Peztta 
1 Mark 

20,- 22,-
Tu cf'I edilmemı,br 

24,- 26.-
1 Zloti 19,- 20,-
1 Pencö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yerı 

20,- 23,-
12,- 14,-
47,- ~9.-
T NciJ edilmemittır 

Isveç kuronu 
Altn 

30,- 32.-

Banknot 
987,- 988.-
240,-- 14l.-

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Faris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd 
Prai 
Viyana 
Madrid 
Bedin 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 
Bclgrat 
Yokohanuı 
Moskova 
Stokholın 

Tah v iliıt 

&13,--
0,7976 

17,15 
15,14 

4,715 
88.9875 

3,4665 
&5,2525 

1,4663 
22,50 

4,2610 
7,43 
1,98 
4.23 
4.3230 

108,7775 
34,665 

2,79 
24,75 

3,1640 

~ıhıın 

Anadolu 1 ve I1 kupon kesik 
.. uı 

Mümessil 

lıtiltrazla r 
Türk Borcu 1 

" IJ 
" ,, lli 

Ergani A B. C. 
lstikruı OabıU 
Siva• - Erzurum l 

ı.. u 
E•ham 

lt Banlı::aaı 
N 

. . HııMlllnı 
Anadolu 3 60 

.. 3 ıoo 
Sırlretı HaYrt?e 
Tramva1 

45,70 

613.-
0,7972 

l"i,l 75 
15,14 

4,7lS 
88,9875 

'3,4690 
65,2525 

l,4667 
22,30 

4,2610 
7,43 
l,98 
4.23 
4,3230 

108. 7775 
~4.665 

2.79 
24.75 
3,1640 

\Cl41 
42,30 
42,20 

45,70 

23,SS 
22,05 
22.~5 

96,-
99.25 
99.?5 

100.25 

ll.-
10.-
10 -
:ıs,10 

39.50 
16 -
J 0.50 
ı•-Bomonti Nelctar 

TCR .. 00 ~----'"''-'-'-----' ts-
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankuı 
Sark Merlreı tı:cran etıl 
"'lo 1 Sivas 

Mı sır tah v illeri 
l903 lJ 
1911 m 

l l l,-
102.-

13,60 
90,
JQ.-

3.50 
99,50 

l t2.-
103 -

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: Holantse BanK U
ninin bir kıt'a senetle Gala.tada Ti • 
caret hanında S. Şahinyan aleyhine 
936/1513 numarasiyle ikame ettiği 
125 liranın tahsili davasında müd
deaaleyhin ikametgahının meçhuli -
yeti hasebiyle ilanen yapılan tebli -
gata rağmen 12/11/ 936 tarihli cel
sede müddeaaleyh ispati vücut et -
mediğinden hakkında gıyap kararı 
ittihaz edilmiş ve müddei bil' kıt'a 
senet ibraz ve imzanın inkarı halin
de istiktap talebinde ve sabit olmaz
sa yemin teklif etmiş olduğundan 
celsenin muallak bulunduğu 10/12/ 
936 saat 10 % da mahkemede bulun
madığı veya bir vekil göndermedıği 
ve verilen karara itiraz etmediği 
takdirde bir daha mahkemeye kabul 
edilemiyec7ğini ve muhakemeye gı
yabında devam edileceği ve hükme 
raptedileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (27461) 

• 

KAnZUK 

En muannit öksürüklerle bren· 
şit, astm ve boğmaca öksürüğü· 
niln kat'i ilacıdır. Göğüsleri za· 
yıf olanlara vikaye edici tcsirı 

şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde varclır? 

rNG!LIZ K.ANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, Istanbul 

-
Ist. 6 ncı lcra Memurluğundan: 

Beyoğlu Parmakkapıda Zarifi hantn• 
da (2) No. dairede oturmakta iken 
elyevm ikametgahı meçhul Jan so· 
ridiye. !sak Fintzin bir kıt'a ikrarı 
havi varakaya müsteniden zimmeti· 
nizde matlubu bulunan 375 liranJ.Jl 
avukatlık ve kra masraflarile bit • 
likte ve haciz yolile tahsili talep ,. 
dilmiş ve tanzim olunan 936/18~ 
dosya numaralı ödeme emri bera)1 
tebliğ ikametg8..hınıza gönderilnı.İ' 
ise de ödeme emri zahrma verile!> 
meşruhatta mezkur ikametgahı ter
kettiğinizi ve yeni ikametgahınız d• 
mec;hul olduğu anlaşılmış ve icra et· 
tirilen zabıta tahkikatı da bunu teyit 
etmiş olduğundan yukarıda yazıll 
borç ve masrafları işbu ilan tarihiıt• 
den itibaren bir ay zarfında öderııe
niz ve borcun tamamına veya bir ktll• 
mma veyahut alacaklının takibat 
icrası hakkında bir itirazınız var is• 
yine bu bir ay zarfında istida ile bil· 
dirmediğiniz takdirde bu müddet 
içinde 7-i çil madd mal bey runöl 
bulunmanız lazımdır. Beyanda btr 
lunmaı.:sanız hapis ile tazyik olun•• 
cağmız ve hakikate muhalif beyatl 
da bulundıığunuz takdirde hapis il 
cezalandırılacağınız borcu ödemez \' 
ya itiraz etmezseniz hakkınızda ce 
ri icraya devam edileceği ödeme eı11 
ri makamına kaim olmak üzere ua.· 
nen ihtar olunur. (27462) 

iTTiHADI MiLLI 
Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirket sermayesinin tezyidi hak 

kında müzakerede bulunmak üzer 
17 Birincikanun 1936 tarihinde fe" 
kalade olarak toplanacağı gazetele 
le ilan edilmiş olan hissedarlar il 

mumi heyetinin bu ilan hilafına olS 
rak, 19 Kanunuevvel 1936 tarihi.Jl 
tesadüf eden cumartesi günü sıı.ş 
on birde içtima edeceği Şirket hiSS 
darlarının nazarı ittılama arzolunııl 

Idare Meclisi 

Saylar 

Teksayt ve Teksayt Ekstra ıiıl ~ 
ehlikeden koruyor. 1, 3, e ve 1~ 

ambalajlarda eczanelerde but unı.ırJ 

1
- Memur Aranıyor 

Anadoluda demiryolu güzergahında bir vilayet merkezinde elek· 

trik şirketinin muhaberatını ve dosya muamelatını müstakilen idare 

edecek ve daktilo ile seri yazı yazacak bir memurla, muhasebesinde 

çalışa..::ak bir muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. 

Taliplerin tahsil derecelerile şimdiye kadar nerelerde çalıştıklarını 
ve talep edecekleri maaş miktarile, tercUmeihallerini bildirir vesi 

kalarının bir kıt'a fotoğraflarile birlikte (K. E.) işaretile İstanbul 
176 numaralı poata kutusu adresine göndermeleri. 

Yeni mahsul tamamen tuzlanmış
tır. Bunun memleket dahilinde is
tihlaki daha muvafıktır. Bu suretle 
ic; sarfiyatı için fiy~.tlar da yüksel
mekten kurtarılır. Fakat eski mal
ların biraz yükselmesine ihtimal ve
rilmektedir. Edincikte zeytin 12 -
16 kuruş ve Mudanyada, Gemlikte 

13 - 18 kuruşa tuzlanmamış olarak A~ [C )) (El M n 
n:ahsul satı~~ıştır. Tuzlanm.ışlarm ~ - ~ 
pıyasası henuz açılmamıştır. Gec;en , 
seneki mahsul tuzlanmış olarak 10-
37 kuruş arasında yükseldi ve al 

ôlKTDDAR 
çaldı. lskenderiye, zeytinlerimizı 
yalnız küfe ic;inde kabul ctmektediı 
Rusya ise fıçı içinde almaktadır 
Eski stok mal yedi milyon kilo ka 
dardı. Bunun iki buçuk milyon ki 
losu istihlake sarfedilmiştir. Y~ni j 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletler• .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ı 
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Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra içııı seçme sınaviyle şu Müzisyenler alı-
nacaktır: 

A - Bir Flüt ve küçük Flüt ça]an. 
B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, 
C - Viyola çaJa bilenler, 
Ç- Bir kontrba~ çalan, 
D - Bir i:<sünrü Trombon çalan, 
E - Bir obuva "Korangle .. çalan, . . " 
2 _Seçme sınavları İkinciteşrinin 23 - 27 mcı0 Pa-

%artesi, Salı, Ça~amba Cuma,. g~~leri saat 1 O da aıa-
tasaray Lisesindf" v;:tptlacaktır. 27 36 .• 

Devlet Oamlryollır1 ya limanları işletme U. idaresi ilanları 

ı inci İşletme mmtakasında Haydarpaşa - AnJ.tanı ~at
tı Üzerinde aşağıda mevkii, mik~arı, muhammen bcdclı ve 
t 1. ··adeti muvakkat temınatı yazılı 3 mahalde ba-
es ım mu · • · · k ı f 

last ihzar ve vagonda veya ocakta teslımı apa ı zar usu-
liyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuş~u~ .... 

Eksiltme 23, 11/936 Pazartesı gu?u saat 15 de ~ay
darpaşada gar b~nası dahilindeki 1 cı İşletme Komısyo-
nunda yapılacaktır. . . . 

Bu işlere ait şartnameler .ve muka:-rele proJelcı ı p::ıı a-
sız olarak kmni~yondan verılmektedır. 

İsteklilerin 2490 No.Jı Arttırma, Eksilt~e ve !?~le 
kanunu mudbince ve şartnamede yazılı ehlıyet ve dıg~r 
\1esaikle ve her iş için hizalarında yazılı muvakkat t~rı:ı: 
tlat inakbl!zlarile her iki teslim şekline göre fiat t~klıfı!ıı 
havi zarfın üzerine hangi mahald~ki balast için oldugu 
Yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel ~~k
btız mukabilinde Haydarpaşada Komisyon . Reıslı.~ın-~ 
\1errniş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksıltm~ ~u~u 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat alm :ı ı:tı -
Yenlerin de Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğine mura-
caatlan lazımdır. . 

Beher metro muhammen bedelı 
llevkii 

Vezirhan 
~zUyUk 
l>olttıı 

K. L. M. Vagonda Ocakta Teslim bedeli 
teslim teslim müddeti 

217 +000 138 134 6 5520 

258+000 147 H3 9 22050 
6 6900 479+000 l38 134 . 

Muvakkat mikta· 
n teminat 
4000 414 

15000 1654 
5000 517,5 

Maliye Vekaletinden: 
~ 30/S I 1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 nurı:a
ralı kan~nlar mucibince hasılı Sivas - Erzurum demırİ 
Yolunun inşasına tahsis edilmek üzere çıkarıl~ıası ~abl! 
buyurulan 30.000 000 liralık istikrazın 4.500 000 lı7a~ık 
3 ünci.i tertibinin kayıt muamelesine 16/1 1/193 6 tarıh!n1-de başlanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5/ 1 ı 
1936 akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt rrmamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka 
kişelerine ödenmesi ınukabilinde asıl tahvillerin teslimi 
suretiyle yapılacak hr. 

2 - Bu tertip tahviller 
125.000 Tanesi 20 şer liralık 

4.000 " de 500 zer liralık. 
Olmak üıere iki kupürden terekküp eylemektedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyatı 
20 Liralık tahviller için 19 

soo " ., " 475 
Liradır. 
4 -1stikrazın faizi % 7 dir. 

• S _Bu !stikraza ait şartl~r ve menfaatler hazırlanan 
ızahnamelerde daha etraflı bır surette yazılıdtr. 

6 - K t muanıelesi Türkiye Cümhuriyet Merk;z 
h ayı T' T .. k" 1 E lak .uaııkası ile Adapazarı Türk ı~aret, ur ıye ~. m 
Ve ~/tam, Sümer ve Türkiye ~ıraat Bankaları merkez ve 
lllbeleri t f d" n her yerde ıcra olunacaktır. 
. Bunda~r:a~~aı.ıİstLınbul ve İzmirde~i diğer ~ankalar da 
ltayıt ınuamelesirıe iştirak edeceklerdır. ( 2 · BO) 

TAN 

SATILIK KULLANILMIŞ MUHTELiF EŞYA 

Beykoz Deri ve kundura fabrikası 
Tüt k Anonim Şirketinden: 

Fabr:kamızda toplanmış bulunan müıtameJ d~ri ve meşin
den mamul efya vf' kotum akıarnı, makine kaytşları, vün ta
rak Vt! makasları, d~mir tokalar, nalçalar, teller, kundur&.cı 
çekiçleri, dikiş makineleri ve parçaları, dinamolar, mutfak 
ve çama,ır lcva:r.ımı ve diğer birçok müstamel e~ya 18 lkinci
teşl'in 1936 tarihinde saat 13 te ve bir ıünde ikmRI edilmedi
ği takdirde ın\.ıteakıp günlerde öğleden sonra devam olun
mak ü:ıere Fabrikamız Tıcaret Servisinde bulunaı:ı listeler 
mucibince acık ıu ttırma ile ıatılacaktır. 

Delliliye ;esmi ahcıyh aiddir. Satılan malın bedeli derhal 
Fabrikaya ödenecektir. 

E~yayı görmek V<' listeleri tetk;k etmek illiytmlet F a.bı ika 
ldare Şefliğini'! "·e lüzun. görecekleri tafsilat için de Fabrika 

Ticaret Servisine rnüracaa• e.debilirler. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai ve evsafı Miktarı Tahmin Teminatı Tarihi 

metre mr. Tutarı Lira 
DLW Extra Wal- 827,50 2000Lr. 1501...r. 27/l 1/936 
ton Ca. 2.2 mm. Cuma ffÜnü 
ayar ve evsafın- ı.aat 14 de 
da (Linoleum) Kiiltiir Di-
olacaktır. 40 lık rektörlü-
mukavva ile mu- ğünde. 
kavvalanarak dö-
şenecektir. Li-
noleumun ek yer 
!eri soğuk tut-
kalla tutkal1a -
nacak ve faslı 
müştereklerde 
hiç aralık kalmı· 
yacaktır. k . .. 

Linoleum açık <lüz renkte ~~ o uldakı rn.~~~unesının 
ayar ve evsafında olacaktır. D_oşenen sathın biıtun ken~r
larına 2 5 X 2 5 ınak1~aınd<= ve bır tarafı yuvarlak çıta ıle 
çevrilecektir. 

Numune ve şartnt:imesi Okuldadır. 
Edirne San'at Okulu icin alınacak olan cins evsaf ve 

miktarı yukarıda yazılı oJ an ( Linoleum) 1 l ı 1 I / 19 3 6 
taıihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştar. 27 /11/ 
1936 tarihinde ihale~; yapılac~~ından isteklilerin dip0zit 
akçalarmı yatırdıktan sQnra Kultür Dir~kt~r~üğUn<le Or
ta Okullar alım konıisyonuna gelmelerı ılan olunur. 

(29~7) 

Kapalı 7rerf uauliyle 500 Püverizatör satın alınacaktır. 

Hayvan Sağhğı Küçük Sıhhiye 
Memurları ve Nalbant Mekte
bi Direktörlüğünden: 

500 adet emme, basm<ı ''Kooper,, marka Püverizatör 
tek ve dörtlü tevzi memeleri ve lastik borusu ile anahtarla 
rı ve sair bilcümle teferrüatile birlikte Kompilc bir hrılde 
Ankarada Etlik l\'!erkez laboratuvarlarında Vilfıyetler 
deposuna 1eslim kapalı zarf usuliyle eksiltmeye !'onmuş
tur. !\falın tahmin bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 li
radır. Şartnamcs: Selimiyede Mektepte görülebilir. Ek
siltme 3/12/936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
15 te lstanbulda Cağaloğlunda Cümhuriyet matbaası 
karşısmda Yüksek mektepler muhasebeciliğinde topla
nan Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yeni yıla ait 
Ticaret Odası vesıkasile kanunda yazılı diğer belgelerle 
birlikte ihale saat inden bir saat evveline kadar kapalı 
zarflarını Komisyon R~i~liğine makbuz mukabilinde ver
meleri ilan olunur. "2968,, 

. ' 
Sinirli ve ciğerleri ÇAM HUIAsaıile ban. 

zayıf olanlar yo yapmız 
Çarn ağacınuı bUtUn ,uaı teıirlar1n1 haizdir. Cam banyosu teneffu. 
ıU kola~ laştırır. Sinirleri teıkln eder. Cildi gUzclleştlrir. Kokulan 
izale eder. Nef'cnizl artırır. Şlşeıl 60 kuruştur. Her eczanede ara. 
yınız. Dcpo11u: Taksim Eczanesi. 
(ÇAM) isim ve morltaeına ve etiket Uzerinde Taksim Eczanesi tlr-

m"Reına dikkat edtnlz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyan·gosu 

Şimdiye klldar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 2. ci 
k~şide 1 1 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000. 12.000, I 0.000 liralık ikran1iyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

DiKKAT: 
Bilet alan lıcrk~ı 7 Birincikanun 936 günü akşamı

na kadar biletim değİ§tİnniş bulunmalıdır. 
Bu tarihten soııta bil~t üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

1 istanbul Seledives• iliinları 1 
Dü~künler evi için lüzumu olan 6000 metre yerli Amerikan bezi 

pazarlığa. konulmuştur. Bezin beher metresine 29 kurut fiat tah
min olunmuftur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. lıtekli
ler 130 lira 5 kurutluk ilk tenıinat makbuz veya mektubile bera
ber 17/11/936 Salı ciliıü aaat 14 te Daimi Encümend~ bulunma-
lıdırlar. {3013) 

,• * * 
1 - İıta.nbul Ziraat Ba.nkaundan maat almakta olan Mahalli 

idare Tekaüt ve ökstizlerinin 1936 yılı ikinci altı aylak yoklama
larına 16 T eşriniaani 1936 Gününden itibaren batlannııflır. 

2 - Yoklama tlm[ihaberlerinin arkaımdaki izahata göre ce
vaplar yazılacak ve fotoğrafları yapı,tırılmıt ve la.•<lik edilmit 
olacaktır. 

3 - Maa, sahipleri Yoklama ilmühaberlerini oturdukları yer
lerin kaymakam veya nahiye müdür!üklerine tasdik ettirdikten 
aonra resmi henet, nüfuı tezkeresi ve maaf cüzdanlniyle birlikte 
Zat l,leri Müdürhif!ü sicil kalemine gelerek yoklamalarını yaptD'• 
mal arı ila,1 '>lunnr. (2979) 

lstanbul Altıncı icra 
Memurluğundan: 

N aciyenin Emniyet Sar;dığına birinci derec:ecle ipotcli 
bulunan ve tamanıına 1170 lira kıymet takdi: edilen ls
tanbulda Yenibahçede Neslişah mahallesinin Çınarlı çeş
me şiındi Kuru çınar :>okağında eski 37 yeni 7Q No. 1ı bir 
tarafı ölü Arif ailesi Fatma hane ve bahçesi bir tarafı yı
kıcı Hamza arsası ve hazan mükerrer varisi Ali arsası bir 
tarafı yine Ali arsası ve bazan zenciye Fedai k;ıdın kuyu
su ve ba7.an Emine hanesi ve tarafı rabii yol ile mahdut 
evsafı aşağ·ıda ya~.ıit bir evin satılmasına kardr verilmiş
tir. Bina iki katlıdTr. 3 taraf beden duvarları kfurir arka 
cephesi biriııci katta ahşaptır. Elektrik tesisatı vardır. Ze
min katında: Karosimen bir taşlık iki oda ahşap bit sofa 
ve bir hela zemini karosimen ve ocağı olan mutfak ve 
merdiven altı ve birinci kata çıkılan merdivenin orta~ın
dan bahçeye çıkılan "bir kapı. Birinci katında: Bir sofa iki 
oda bir helfi sofada sa bit bir dolap mevcuttur. Sıvalarının 
bazı yeri tamire. muhtaçtır. Umum mesahası 170 metre 
murabbaı olup 55 metre murabbaı bina zemini kalanı 
bahçe olan bir evin tnmamı açık arttırmaya vci7edilmiştir. 

Attırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhamınenenin <fo 7 ,5 nisbetindP. pey akçe_ 
si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil ol
maları icap eder. 1Vliiterakim vergi, tanzifat. tenvıriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnan•esi 2 5.11. 
936 tarihine müsadif Çarşamba günü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 4. 1. 9 3 7 
tarihine n1Üsadif Paıarte i günü dairemizde ~aat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıyme
ti muhammenenin ~~ 7 5 ini bulduğu takdirde i.\stte bıra
kılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü haki kal
mak üzere artt:ı:rma on beş gün daha temdit edilerek ı 9. 
1.937 tarihine ınHsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art
tıramn üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve İf
las kanunun~n ı 26 ıncı _madde.sine tevfikan hc:ıkları tapu 
sicillerile s~ln~ olmıyan ıpot~klı ?l~caklarla diğer alaka
daranın ve ırtıfak h_akkı ~ahıplerınm bu hak1armı ve hu
susile faiz ve masarıfc daıı olan iddialarını ilan tarihind 
~tiba~en z_o ~iın zar~ıı:da evrakı müsbitelerile birlikten:~ 
ıremıze bıldırm~lerı lazımdır. Aksi takdirde hc:ıklar 
sicillerile sabit olmtyanlar satış bedelinin pavlaş 1 tapıı 
d ı ·~kll M .. t k" · . · ma8rn-an ıarı~ " ır ar. u era ım vergı tenvıriye v .. 
yeden ve dcllaliye resminden ibaret ~lan Beled" ~ t~'171 fı. 

V f . . b d 1· •• 1:} fo rut:ıum ve akı ıcare~t e e.ı muzayededen tenzil 1 u 
nelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye a·t~.'ln~r. 20 se
la mallımat almak istiyenlerin 35;3463 

1 ır. Jaha faz-
a .A. k num1.lralı d -

a mevcu~ ~~' a ve maha11en haciz ve takdir" k osya • 
porunu gorup anlıyacakları ilan olun 1 ıynıet ra_ 

ur. (3019) 
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Umumi acentaları: HELlOS MOESSESATI; İstanbul Galata, Voyvoda caddesi ı 
P. K. 1400 - Tel: 41105 - Telg: Helios İstanbul 

YAVRUNUZA ACIYINIZ ' 
Terkibini bilmediğiniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattığı saf 

ve taze ..... bubattan ahnmış 

HASA 
uzlü Unlariyle Besleyiniz ve Büyütünüz. 
Haaan özlü unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyven bozulmaz. 

Bol Vitamin 
Çok kalori 
Tam gıda 
Vücud afiyeti 
irade kuvveti 
Çelik kol 
Demir bilek 
Ahenin yum
ruk 

Parlak zeka 
Mükemmel 
afiyet 

temin eden 
yegane ço
cuk gıdasıdır 

Pirinç 

Yulaf 

ÖZÜ 

,, 

Mercimek,, 

Patates 

Buğday 

irmik 

Türlü 

Badem 

Mısır 

Arpa 

Çavdar 

Bezelye 

" 

" 
, , 

" 
" 
, , 

" 

" 
,, 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdikler:nı bı.ktırmıy arak değİftİre değ i ı;tire ye
d ~riniz. Vitamini ve kalorisi çok olan hu mükemmel, özlü unlarla yavrularnız ne~' eli, sıhhat

li, tombul, kanlı, c.;anlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk di~ çıkarırlar, kemikleri km \'<' ilenir, 
ishal olmazlar. HA'3AN öZLO UNLAR1LE yapılan mahaliebi ve çorbaların vt tl\tlıların 
ve pürelerin ve ;·emeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasP.l ini on 

. ••n• m .. J...E&!IUL...d..&..D•ime •emed.i• ~ & ...... ı ... - ... T.J.ı..1-fl .. 4'en -kınnuE~ ~dca-

verirlerse almayınız Ye aldanmayınız. HASAN MARKASINA D lKKA T. HASAN DE-
~llllİilll----• POSU: ANKARA, lSTANBUL, BE"..'OGLU. 

ı-jasta ıkı arın ke
şif koiu: Kırıklık 

Nefenizi söndüren, 
çalıtmanıza mani 

olan kırıklığı 

GRiPiN 
ile izale ediniz! 

Bu sayede birçoK bÜ" 
yük hasta'ıklara tutul-

mak tehlikesini de 
önlemiş olursunuz: 

·kr tv k·ı r d GRiPi 1 1 sa e a e 1 n en : Bütün ağrı, •ızı. ve ~ancılati 
· keaer, bCJf ve dış agrılarına, 

"~Ş .. ~ANU Np .. nun dok~,zuncu "Teşkilat,._ faslı~- nezleye, gripe, romctizma~tı 
d?kı ~ukurnlere gore ~~rulan İŞ. DAİRESİ,. ~un Te~rı- karşı bilha••a müessirdır• 
nısanı 1936 başından ıtıbaren faahyete başladıgı 145 ın- Bütün eczanelerde satılır· 
ci madde mucibince ilan olunur. "166 ı.. '"280.Z. . ~ 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN· Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM ı 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şi.ı1teti. Basıldığı yer TAN matbaası 


